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powiedzialne za tak nisk! rezystancj  bocznikuj!c!
i powstaj!ce drogi up"ywu no#ników.  

5. PODSUMOWANIE 

Wytworzono procesy osadzania warstwy InGaP 

na pod"o$u germanowym w reaktorze MOCVD. 

Mia"y one na celu wytworzenia pierwszego z"!cza

p-n wieloz"!czowego ogniwa s"onecznego. Uzy-

skano struktur  epitaksjaln! o dobrych parametrach 

powierzchni, bez p kni % i o niskiej chropowato#ci.

Du$ym problemem jest trawienie i pasywacja kra-

w dzi ogniwa, tak aby nie by"o up"ywno#ci pr!du.

Problem ten b dzie rozwi!zywany poprzez trawienie 

kraw dzi. W dalszym etapie prac zostanie wytwo-

rzone kolejne z"!cze p-n wykonane z GaInAs, które 

zostanie po"!czone z pierwszym z"!czem za pomo-

c! z"!cza tunelowego. Zamierza si  tak$e na"o$y%
warstw  antyrefleksyjn! z azotku krzemu lub tlenku 

tytanu, która pozwoli na ograniczenie odbicia od 

powierzchni z ~ 40% do kilkunastu.

Powy sz! prac" sfinansowano w ramach projektu 

nr POIG.01.03.01-00-015/09 „Zaawansowane ma-

teria#y i technologie ich wytwarzania: Opracowanie 

technologii otrzymywania materia#ów fotowoltaicz-

nych.”
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Celem pracy by"o opanowanie metody szybkiej charakte-

ryzacji fotodiod z tellurku kadmowo-rt ciowego - HgCdTe 

- otrzymywanych metod! MOCVD (Metal Organic Che-

mical Vapor Deposition) tzn. technik! osadzania warstw 

na powierzchni materia"ów poprzez stosowanie zwi!zków 

metaloorganicznych w formie gazowej oraz analiza tej me-

tody. W pierwszej kolejno#ci otrzymane warstwy epitaksjalne 

poddawano procesowi technologicznemu i w ten sposób 

uzyskiwano gotowe fotodiody. Dokonano te$ pomiarów czasu 

trwania poszczególnych etapów procesu technologicznego. 

Uzyskane detektory poddawano nast pnie pomiarom w celu 

wyznaczenia ich charakterystyk pr!dowo–napi ciowych oraz 

spektralnych. Na podstawie analizy tych charakterystyk oraz 

z wykonanych oblicze& otrzymano parametry diod, które 

nast pnie porównano z parametrami na jakie zaprojektowano 

heterostruktury oraz z warto#ciami literaturowymi. Zarówno 

w tym przypadku, jak i podczas przeprowadzania procesu 

technologicznego d!$ono do jak najwi kszego zminimali-

zowania czasu potrzebnego na wykonanie ka$dego etapu 

przy jednoczesnym zachowaniu staranno#ci i dok"adno#ci 

wykonywanych czynno#ci. Istot! post powania by"o bowiem 

jak najszybsze uzyskanie informacji zwrotnej dotycz!cej 

parametrów otrzymanych heterostruktur w celu porówna-

nia ich z za"o$eniami wst pnymi i ewentualnego szybkiego 

skorygowania procesu epitaksji, d!$!c tym samym do jego 

usprawnienia.

S owa kluczowe: epitaksja, MOCVD, detektor podczerwieni, 

fotodetektor, fotodioda
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A. Królicka

Characterization of mercury cadmium tellu-
ride (Hg

1-x
Cd

x
Te) epitaxial layers using the 

manufactured photodiodes 

The aim of this study was to master a method for a quick 

characterization of mercury cadmium telluride (HgCdTe) 

photodiodes obtained by MOCVD (Metal Organic Chemical 

Vapor Deposition) method,  which was achieved. First, the 

obtained epitaxial layers were subjected to the technological 

process procedures and thus complete photodiodes were fa-

bricated. The duration of measurements of each process stage 

was quantified. Detectors were then measured to determine 

their current-voltage and spectral characteristics. On the basis 

of the analysis of both these characteristics and calculations, 

the parameters of diodes were obtained. They were subsequ-

ently compared with the parameters of designed target hetero-

structures and with literature values. Both here and during the 

process the goal was to minimize as much as possible the time 

needed to complete each stage, while maintaining diligence 

and accuracy of the performed operations. The essence was to 

be provided with rapid feedback concerning the parameters of 

the obtained heterostructures in order to compare them with 

the initial assumptions and, if needed to correct next epitaxy 

processes, aiming at their improvement.

Key words: epitaxy, MOCVD, infrared 

detector, photodetector, photodiode,

1. WST P

Rozwój detektorów promieniowania podczerwo-

nego opiera si  na ci!g"ym doskonaleniu technologii 

epitaksjalnych oraz technologii processingu. Post p

nie by"by jednak mo$liwy bez systematycznej analizy 

otrzymywanych wyników i wyci!gania wniosków z 

bada& oraz wdra$ania innowacji w przysz"ej dzia-

"alno#ci. Du$ym u"atwieniem i usprawnieniem tych 

procesów jest zastosowanie metody szybkiej charak-

teryzacji, ogranicza ona bowiem w znacznym stopniu 

czas potrzebny na uzyskanie po$!danych parametrów.

Praktyczna realizacja heterostruktury, to pro-

ces bardzo z"o$ony, który wymaga opracowania 

procedur opisywanych dziesi!tkami parametrów 

i charakterystyk. Ka$da zmiana jednego parametru 

wzrostu poci!ga za sob! konieczno#% zmiany wielu 

innych. Powoduje to, $e dopracowanie technologii 

jest skomplikowane i wymaga nies"ychanie du$ego

nak"adu pracy.

Epitaksja jest krytycznym etapem produkcji he-

terostruktur. Jest to jednak dopiero pocz!tek procesu 

wytwarzania detektorów. Proces technologiczny 

wymaga kilkudziesi ciu dalszych operacji takich jak: 

trawienie, nanoszenie warstw pasywacyjnych i kon-

taktowych, ci cie p"ytek na chipy, czy te$ wytwa-

rzanie mikrosoczewek immersyjnych monolitycznie 

zintegrowanych ze struktur! detektora. Po przej#ciu

procesu technologicznego nowo powsta"y detektor 

poddawany jest wszechstronnej charakteryzacji. Do-

tyczy to zarówno struktur testowych, jak i gotowych 

przyrz!dów. Wykonywane s! wi c pomiary charak-

terystyk impedancyjnych, widmowych, szumowych 

i ich zale$no#ci od temperatury i innych czynników. 

Wszystkie te zadania sprawiaj!, $e czas potrzebny 

na wytworzenie diody w wielkoskalowym procesie 

produkcyjnym wynosi przeci tnie od tygodnia do 

2 miesi cy, zatem bardzo d"ugo.

„Szybka charakteryzacja” w bardziej szczegó"o-

wym uj ciu oznacza skrócone procedury, zmierzaj!ce 

do minimalizacji czasu, pozwalaj!ce na mo$liwie

szybki odczyt parametrów warstwy heterostruktury, 

których odzwierciedleniem s! parametry diody. 

W celu lepszego zobrazowania istoty szybkiej 

charakteryzacji ca"kowity tok post powania mo$na

przedstawi% za pomoc! schematu blokowego, przed-

stawionego na Rys. 1.

Rys. 1. Schemat blokowy pe"nego procesu produkcji fo-

todiody z HgCdTe.

Fig. 1. A block diagram of a full manufacturing process 

of HgCdTe photodiodes.

Spo#ród wielu typów detektorów fotonowych 

fotodiody ciesz! si  obecnie najwi kszym zainte-

resowaniem. Dzieje si  tak ze wzgl du na wi ksz!
szybko#% dzia"ania w porównaniu z innymi detekto-

rami oraz brak konieczno#ci dodatkowego zasilania 

sta"opr!dowego. Fakt, i$ fotodioda sama stanowi 'ró-

d"o pr!du znacznie upraszcza elektronik  konieczn!
do sterowania prac! detektora. Zmniejsza si  równie$
wydzielanie ciep"a, co umo$liwia konstrukcj  g sto
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upakowanych dwuwymiarowych matryc zawieraj!-

cych tysi!ce elementów (Rys. 2 - 3) [1 - 2].
liczne prace maj!ce na celu popraw  parametrów 

fotoelektrycznych tych detektorów.

2. DETEKTORY FOTOWOLTAICZNE 
- FIZYCZNE PODSTAWY 
DZIA$ANIA 

Podstaw! dzia"ania fotodiody ze z"!czem p-n 

jest zjawisko fotowoltaiczne. Na diod  pada wi!zka

promieniowania elektromagnetycznego o energii 

wi kszej od przerwy wzbronionej E
g
. W obszarze 

"adunku przestrzennego z"!cza i (lub) w materiale 

przylegaj!cym do tego obszaru po obu stronach 

z"!cza nast puje absorpcja fotonów padaj!cego 

promieniowania. W wyniku tej absorpcji gene-

rowane s! pary elektron – dziura. Pod wp"ywem

pola elektrycznego w z"!czu nast puje separacja 

wygenerowanych no#ników. Szczególn! rol  w tym 

zjawisku spe"niaj! no#niki mniejszo#ciowe, które 

przemieszczaj! si  w kierunku z"!cza. Gdy z"!cze

jest rozwarte, to na jego kra&cach pojawia si  ró$nica 

potencja"ów. Natomiast gdy mamy do czynienia z ob-

wodem zamkni tym, to przez uk"ad p"ynie fotopr!d.

Po o#wietleniu z"!cza mo$na wi c uzyska% 'ród"o
energii elektrycznej (czego najlepszym przyk"adem

s! baterie s"oneczne). Absorpcja #wiat"a nie wp"ywa

natomiast na zmian  koncentracji no#ników wi kszo-

#ciowych. Dzieje si  tak, poniewa$ ilo#% no#ników

generowanych #wiat"em jest o kilka rz dów mniejsza

od koncentracji równowagowej tych no#ników.

Kluczow! spraw! jest, aby czas $ycia genero-

wanego no#nika by" wystarczaj!co d"ugi, tak by 

zd!$y" on dotrze% do warstwy zaporowej powo-

duj!cej rozdzielenie "adunku. W tym celu no#niki

przed rozdzieleniem przez pole nie powinny ulec 

rekombinacji powierzchniowej. W pó"przewodnikach 

mamy do czynienia z rekombinacj! samoistn! i do-

mieszkow!, zarówno w obj to#ci pó"przewodnika,

jak i przy powierzchni. W pó"przewodnikach z prost!
przerw! wzbronion! rekombinacja samoistna jest 

o wiele wi ksza ni$ w pó"przewodnikach z przerw!
sko#n! . Szybko#% tej rekombinacji powinna by% jak 

najmniejsza. Fotony o mniejszych d"ugo#ciach fali 

(o wi kszej energii) s! bardzo silnie absorbowane 

tu$ przy powierzchni pó"przewodnika (niezale$nie

od kierunku padaj!cego promieniowania), poniewa$
dla nich wspó"czynnik absorpcji jest bardzo du$y. 

Tak wi c pary elektron–dziura generowane przez te 

fotony powstaj! g"ównie w obszarze przypowierzch-

niowym. W zwi!zku z tym liczba no#ników, które 

osi!gaj! z"!cze i daj! swój wk"ad do fotopr!du jest 

limitowana rekombinacj! powierzchniow!.

Rys. 2. (!czenie hybrydowe dwuwymiarowej matrycy 

detektorów z procesorem krzemowym [1]. 

Fig. 2. Hybrid combination of a two-dimensional matrix 

of detectors with a silicon processor [1].

Rys. 3. Matryca fotodiod z HgCdTe ze s"upkami indowy-

mi (indium - bumps), dwa s"upki indowe przypadaj!ce na 

jeden piksel umo$liwiaj! niezale$ne po"!czenie procesora 

odczytu z dwiema przeciwsobnie ustawionymi fotodio-

dami [2].

Fig. 3. Matrix of HgCdTe photodiodes with indium - 

bumps, two indium bumps per pixel allow an independent 

connection of the read processor with two antiparallel 

photodiodes [2].

Mo$liwo#ci zastosowa& detektorów promienio-

wania podczerwonego s! bardzo du$e. Obecnie 

urz!dzenia te s! szeroko stosowane m.in.: w ter-

mowizji, w technice wojskowej (w urz!dzeniach 

do samonaprowadzania pocisków rakietowych 

i artyleryjskich, bombach lotniczych, do obserwacji 

terenu w warunkach z"ej widoczno#ci, do wykry-

wania ska$e&). Obserwuje si  równie$ intensywny 

rozwój zastosowa& cywilnych w takich dziedzinach, 

jak: pirometria, termografia, defektoskopia, czy 

spektrografia [3]. Aby wykorzysta% ich potencja" jak 

najefektywniej w ostatnich latach prowadzone s!
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Jednym ze sposobów unikni cia tego niepo$!da-

nego efektu jest o#wietlanie diody od strony pod"o$a

(sposób ten by" wykorzystywany w prezentowanej 

pracy). Inny sposób polega na stosowaniu materia"u
pó"przewodnikowego o wi kszej przerwie wzbronio-

nej E
g
 w strefach przy powierzchni z"!cza p-n. Dla 

fotonów o energii wi kszej od E
g
 materia"u stosowa-

nego na diod , ale o energii mniejszej ni$ przerwa 

wzbroniona materia"u przy powierzchni z"!cza ten$e

materia" jest prze'roczysty i fotony bez przeszkód 

docieraj! do aktywnego obszaru z"!cza p-n [4 - 6].

3. TEORETYCZNA ANALIZA PA-
RAMETRÓW CHARAKTERY-
ZUJ!CYCH DETEKTORY FO-
TOWOLTAICZNE [3, 7]

• Przerwa energetyczna E
g

Detekcja promieniowania podczerwonego 

w HgCdTe rozpoczyna si  od pobudzenia elektronu 

z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Mi-

nimalna energia, jak! musi posiada% foton równa jest 

warto#ci przerwy wzbronionej E
g
. Przerwa wzbro-

niona w HgCdTe jest funkcj! stosunku sk"adu stopu 

CdTe do sk"adu HgTe i temperatury materia"u. Rów-

nanie, opisuj!ce t  zale$no#% jest dane wyra$eniem:

E
g
 = -0,302+1,93 x-0,81x2+0,832x3+5,35(1-2x)10-4T

gdzie: E
g
- przerwa energetyczna, x - sk"ad, T - tempe-

ratura.

Rys. 4 ilustruje  zale$no#% tego równania dla 

typowych sk"adów stopu: x = 0,2; 0,3 i 0,4, które 

rozci!gaj! si  od #rednio do d"ugofalowego obszaru 

widmowego 3 – 14 )m.

•  D"ugo%& fali odci'cia !
c

Wyst puje ona przy spe"nionym warunku: 

h$>*/Eg, czyli wtedy, gdy w pó"przewodniku 

zachodzi absorpcja podstawowa lub inaczej 

samoistna. Powoduje ona przej#cie elektronu ze 

stanu zwi!zanego w stan swobodny, tzn. z pasma 

podstawowego do pasma przewodnictwa. Jest 

definiowana jako: %
c
 = hc/E

g
. Po przeliczeniu 

jednostek otrzymuje si :

Rys. 4. Pasmo wzbronione i d"ugo#% fali odci cia dla 

wybranych sk"adów stopu Hg
1-x

Cd
x
Te w funkcji tempe-

ratury [8]. 

Fig. 4. Band gap and cut off wavelength for the chosen 

compositions of an Hg
1-x

Cd
x
Te alloy as a function of tem-

perature [8].

gdzie: h – sta"a Plancka, c – pr dko#% #wiat"a, E
g
 – 

przerwa energetyczna.

D"ugo#% fali odci cia mo$na równie$ odczyta%
z wykresu charakterystyk widmowych (Rys. 5), 

o czym b dzie jeszcze mowa w rozdziale o analizie 

wyników pomiarów.

,
][

24,1
][

eVE
m

g
c  !"

Rys. 5. Ogólny schemat charakterystyki spektralnej diody.

Fig. 5. General scheme of the spectral characteristics of  

a photodiode.

• Iloczyn R
0
A z"(cza p-n 

Jest to znormalizowana rezystancja dynamiczna 

przy zerowej polaryzacji z"!cza. Wielko#% ta jest 

powszechnie u$ywana w celu okre#lenia parametrów 

fotodiod. Wyra$a si  j! wzorem:

,

1

0|

0

#

 
$
%

&
'
(

) 
VdV

dJ
AR

gdzie: R
o
- rezystancja przy zerowej polaryzacji z"!-

cza, A - powierzchnia z"!cza, J - ca"kowita g sto#%
pr!du p"yn!cego przez z"!cze, V - polaryzacja de-

tektora.

• Wydajno%& kwantowa "

Wydajno#% kwantowa jest okre#lana jako sto-

sunek liczby wygenerowanych w detektorze par 
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elektron - dziura do liczby padaj!cych fotonów 

promieniowania. Wielko#% ta okre#la zatem efek-

tywno#% oddzia"ywania fotonów promieniowania 

z elektronami. Liczy si  j! z zale$no#ci:

gdzie: A – powierzchnia detektora, NEP – moc rów-

nowa$na szumom, R
V
 – czu"o#% napi ciowa uk"adu,

&f – szeroko#% pasma szumowego uk"adu.

4. W$A)CIWO)CI TELLURKU 
KADMOWO-RT CIOWEGO

Tellurek kadmowo-rt ciowy (Hg
1-x

Cd
x
Te) jest roz-

tworem sta"ym, krystalizuj!cym w strukturze blendy 

cynkowej w ca"ym zakresie sk"adu 0*x*1. Wspó"-
czynnik x oznacza sk"ad molowy warstwy aktywnej 

diody, czyli warstwy absorbuj!cej promieniowanie 

elektromagnetyczne padaj!ce na próbk . Jony Te 

w sieci krystalicznej s! otoczone przez czterech 

s!siadów. Mog! nimi by% jony Cd lub Hg. Aniony 

s! rozmieszczone w roztworze ze #redni! g sto#ci!
zale$n! od sk"adu materia"u.

Rozpuszczalno#% HgCdTe w rt ci jest niewielka, 

silnie zale$y od sk"adu materia"u (maleje ze wzro-

stem warto#ci x) w 600o C rozpuszczalno#% CdTe 

wynosi zaledwie 1,5%.

Rozpuszczalno#% HgCdTe w tellurze jest znacz-

nie wi ksza. Wynosi ona ~ 10% dla Cd
0,2

Hg
0,8

Te 

w 500oC, maleje ze wzrostem zawarto#ci CdTe.

Tellurek kadmowo rt ciowy jest materia"em 

trudnym technologicznie ze wzgl du na wysokie 

ci#nienie par rt ci, s"abe wi!zanie rt ci oraz wysokie 

wspó"czynniki interdyfuzji Hg i Cd. Jednak dzi ki

wprowadzeniu zmian w technologii przez stosowa-

nie struktur heteroz"!czowych uda"o si  zapobiec 

tym zjawiskom. Jednymi z wielu zalet  materia"u
s! natomiast:

• ma"a zmiana sta"ej sieciowej przy zmianie sk"adu 

molowego (x),

• regulowana przerwa energetyczna (E
g
) (w zale$-

no#ci od sk"adu jej warto#%  mo$e si  zmienia%
od 0 do 1,6 eV, co odpowiada d"ugo#ci fali pada-

j!cego promieniowania od 0,7 do 25 )m),

• wysoki wspó"czynnik poch"aniania (+),

• wysoki wspó"czynnik efektywno#ci (+/G),

• ma"a szybko#% generacji termicznej no#ników,

• d"ugi czas $ycia no#ników mniejszo#ciowych,

• wysoka wydajno#% kwantowa, bez pokry% anty-

refleksyjnych nawet rz du 70%,

• inne [9 10].

HgCdTe stanowi"o podstaw  dla rozwoju trzech 

generacji detektorów promieniowania podczerwo-

nego. Pierwsz! generacj  stanowi! liniowe mo-

zaiki detektorów fotoprzewodz!cych, które by"y
produkowane w du$ych ilo#ciach w przesz"o#ci 

i s! w masowym u$ytkowaniu do dzisiaj. Druga 

generacja to dwuwymiarowe matryce detektorów 

,24,1
""

+
R

q

hcRI   

gdzie: R
I
 – czu"o#% pr!dowa, q – "adunek elementarny 

[C], % – d"ugo#% fali [)m], R – rezystancja.

•  Czu"o%& pr(dowa R
I

Czu"o#% pr!dowa detektora definiowana jest jako 

stosunek warto#ci skutecznej mocy pr!du wyj#ciowe-

go detektora o cz stotliwo#ci podstawowej do war-

to#ci skutecznej mocy padaj!cego promieniowania 

o cz stotliwo#ci podstawowej:

,
P

P
R

opt

Syg
I  

gdzie: P
syg

 – moc sygna"u detektora, P
opt

 – moc pada-

j!cego promieniowania.

• Czu"o%& napi'ciowa R
V

Aby otrzyma% czu"o#% napi ciow!, wystarczy 

pomno$y% czu"o#% pr!dow! R
I
 przez rezystancj R

0
:

.RRR IV 0 

• Moc równowa*na szumowi (NEP)

Jest to taka warto#% skuteczna mocy promienio-

wania padaj!cego na detektor, która daje na wyj#ciu

sygna" o warto#ci skutecznej równej poziomowi 

szumu, znormalizowanego do jednostkowej szero-

ko#ci pasma.

NEP wyra$a si  w [W/Hz1/2]):

,
R

I

R

V
NEP

i

n

v

n   

gdzie: V
n
 – widmowa g sto#% skutecznego napi -

cia szumów, R
i
 – widmowa g sto#% pr!du szumów, 

I
n
 – sygna".

3.8. Wykrywalno%& znormalizowana  D*

Okre#la ona stosunek sygna"u do szumu odnie-

siony do jednostkowego strumienia promieniowania 

padaj!cego na detektor i przypadaj!cy na jednostk 
powierzchni detektora.

,
V

)fA(R

NEP

A
D

n

/
v

/ 2121 ,
  -
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fotowoltaicznych. Detektory te (fotodiody) s! obec-

nie produkowane na szerok! skal  – tysi!ce matryc 

rocznie. Trzecia generacja, to bardziej osobliwe 

struktury dwubarwnych detektorów (fotodiody lawi-

nowe) oraz matryce hiperspektralne. Urz!dzenia te 

oferuj! wysok! funkcjonalno#%. Potrzeba jednak co 

najmniej kilku lat, aby wesz"y do masowej produkcji. 

Wnikliwa analiza urz!dze& trzeciej generacji detekto-

rów z HgCdTe zosta"a dokonana m.in. w pozycjach 

zamieszczonych w literaturze [2 - 3, 11].

Wi cej szczegó"owych informacji na temat tel-

lurku kadmowo-rt ciowego znajduje si  w pracy 

magisterskiej [14].

5. EKSPERYMENT

5.1. Omówienie materia"u wyj%ciowego

Za materia" wyj#ciowy pos"u$y"y 2 heterostruktu-

ry Hg
(1-x)

Cd
x
Te. Wed"ug za"o$e& otrzymanych w ra-

porcie od firmy Vigo System sk"ad planowany (x
p
)

warstwy aktywnej struktury 1492 wynosi", x
p
= 0,316, 

natomiast dla struktury 1855 x
p
= 0,281. Otrzymane 

heterostruktury ró$ni"y si  nie tylko sk"adem che-

micznym poszczególnych podwarstw, ale równie$ ich 

grubo#ci!. Jako pod"o$a wykorzystane zosta"y p"ytki

z GaAs, którego niedopasowanie sieciowe wynosi 

~ 14,6%. Zmniejsza si  je przez wzrost warstwy 

buforowej (CdTe) kompensuj!cej niedopasowanie 

sieciowe mi dzy HgCdTe a pod"o$em.

Przekroje poprzeczne charakteryzowanych he-

terostruktur wraz z nazewnictwem poszczególnych 

podwarstw oraz sk"adem najwa$niejszych z nich s!
widoczne na Rys. 6. Kolejno od góry widoczne s!:

warstwa kontaktowa typu n, warstwy typu p absor-

buj!ce promieniowanie, warstwa kontaktowa n, bufor 

CdTe oraz pod"o$e GaAs.

Profil energetyczny wybranej heterostruktury 

(1492) w funkcji sk"adu poszczególnych warstw jest 

przedstawiony na Rys. 7.

Rys. 6. Przekroje poprzeczne charakteryzowanych warstw: 

a) dioda 1492, b) dioda 1855.

Fig. 6. The cross sections of characterized layers: a) 1492 

photodiode, b) 1855 photodiode.

Rys. 7. Profil przerwy energetycznej dla struktury HgCdTe 

1492.

Fig. 7. The energy gap profile of HgCdTe 1492 hetero-

structure.

(a)

(b)
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5.2. Omówienie elementów technologii wy-
twarzania fotodiody

Poni$ej wymienione zosta"y kolejno najwa$niej-

sze etapy procesu technologicznego wytwarzania 

fotodiody:

• podzia" p"ytki na pojedyncze struktury (jako, $e

diody by"y maskowane r cznie, a nie poddawane 

fotolitografii),

• maskowanie powierzchni próbki - jako substancji 

maskuj!cej u$ywano fotorezystu lub apiezonu,

• dotrawianie si  do warstwy absorbera (stosowa-

no roztwór bromoglikolu),

• maskowanie w celu wykonania kontaktów z In/Au,

• wWykonywanie kontaktów z"otych, b!d' indo-

wych do warstwy typu n+,

• monta$ diody do podstawki,

• monta$ doprowadze& elektrycznych,

• umieszczanie diody w naczyniu Dewara.

Na Rys. 8 zamieszczone s! przekroje poprzeczne 

próbek po kolejnych etapach wytwarzania. Rysunek 

ten ma za zadanie przedstawi% ca"y przebieg procesu 

technologicznego w skrócie.

Czynno#ci! kontroln!, wykonywan! po zako&-

czeniu trawienia oraz po osadzeniu warstwy indu lub 

naparowaniu z"ota by"a analiza profilu powierzchni 

struktury na profilometrze optycznym (Rys. 9 - 10).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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pomiar g" boko#ci strawienia. Pomiar by" w tym 

wypadku wykonywany wzd"u$ osi y. Profil przekroju 

wzd"u$ p"aszczyzny pomiarowej jest zobrazowany 

na wykresie po prawej stronie. O# pozioma wykresu 

odpowiada osi pionowej (osi y) na rysunku po lewej 

stronie. O# pionowa za# obrazuje g" boko#%. Wy$ej

le$!ca krzywa na wykresie obrazuje widoczn! na 

zdj ciu po lewej stronie p"aszczyzn  mesy, za# ni$sza 

krzywa odpowiada za strawiony obszar diody. Nad 

czerwon! lini! wymiarow! z boku wykresu podana 

jest g" boko#% strawienia. Pomimo, $e w artykule 

zamieszczono jedynie przekrój przez próbk  wyko-

nany wzd"u$ osi y, to podczas wykonywania bada&
przeprowadzano pomiary wzd"u$ obu osi w celu 

sprawdzenia, czy wyniki s! ze sob! zbie$ne. W celu 

uzyskania jak najlepszych struktur g" boko#ci stra-

wienia we wszystkich miejscach próbki powinny by%
równe. Jako#% trawienia ma bowiem bardzo du$y

wp"yw na przysz"e parametry diod. Na Rys. 11 - 12 

znajduje si  porównanie widoków diod prawid"owo

oraz nieprawid"owo wytrawionych.

Rys. 8. Kolejne etapy technologiczne procesu wytwarzania foto-

diody typu mesa,  a) przekrój przez warstw  HgCdTe, b) próbka 

pokryta substancj! maskuj!c!,  c) strawienie niezamaskowanego 

obszaru próbki, d) zmycie substancji maskuj!cej, e) maskowanie 

w celu wykonania kontaktów elektrycznych, f) gotowa struktura.

Fig. 8. Successive technological stages of receiving a mesa 

photodiode, a) cross-section through a HgCdTe layer, 

b) a sample covered with a masking substance, c) etching 

of the uncovered area of a sample, d) washing the masking 

substance off, e) masking for the implementation of elec-

trical contacts, f) the finished structure.

Rys. 9. Widok przyk"adowej struktury fotodiody po tra-

wieniu otrzymany za pomoc! profilometru optycznego..

Fig. 9. View of a photodiode structure after etching on the 

optical profilometer.

Rys. 10. G" boko#% strawienia materia"u dla przyk"adowej 

fotodiody (struktura 1492).

Fig. 10. Depth of the material etching off for an photodi-

ode (structurce 1492).

Sprawdzano w ten sposób chropowato#% materia-

"u oraz to, czy g" boko#% strawienia nie jest za ma"a,

b!d' za du$a (czy nie dotrawiono si  do warstwy 

buforowej). Zdj cie na Rys. 8 po lewej stronie poka-

zuje widok diody od góry. Znajduj!cy si  w prawym 

górnym rogu wyodr bniony okr!g, to zamaskowany 

podczas trawienia (a co za tym idzie niewytrawiony) 

obszar mesy. Linia pionowa przecinaj!ca mes , to 

p"aszczyzna próbki, wzd"u$ której zosta" wykonany 

(f)
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Rys. 12. Próbka 1855_c - nierównomiernie strawiona. 

Jedynie niewielki obszar po lewej stronie próbki nie jest 

przetrawiony. W pozosta"ych miejscach dotrawiono si  do 

warstwy bufora: a) zdj cie wykonane pod mikroskopem 

Olympus, b) przekrój poprzeczny przez próbk .

Fig. 12. Sample 1855_c - unevenly etched. Only a small 

area on the left side of the sample is not overetched. Other 

places are etched to the buffer layer: a) picture taken un-

der a microscope Olympus, b) cross section through the 

sample.

5.3. Pomiary fotoelektryczne otrzymanych 
fotodiod – opis metod i aparatury

W rezultacie bada& nad heterostrukturami z 

HgCdTe otrzymano 17 dzia"aj!cych diod, w tym 

9 diod z heterostruktury oznaczonej numerem 1492 

oraz 8 diod z heterostruktury oznaczonej numerem 

1855. Nast pnie przeprowadzono charakteryzacj 
otrzymanych fotodiod. 

W ramach bada& dokonano pomiarów:

• charakterystyk pr!dowo – napi ciowych,

Pomiaru charakterystyk pr!dowo - napi ciowych

dokonywano  w specjalnie do tego celu stworzonym 

programie steruj!cym. Program ten s"u$y do sczyty-

wania warto#ci z mierników w odpowiednim czasie. 

Diod  pod"!czano do woltomierza KEITHLEY 2000 

MULTIMETER o rozdzielczo#ci 10 )V w zakresie 

pomiaru do 1 V. Do zasilania uk"adu u$yto progra-

mowalne 'ród"o pr!dowe KEITHLEY 2000 PRO-

GRAMMABLE CURRENT SOURCE (Rys. 13). 

W celu wykonania pomiarów wst pnie ustawiano 

krok pomiarowy (jego warto#% musi by% wystarcz a-

j!co wysoka, aby przebi% szumy w"asne detektora, 

lecz na tyle niska, aby nie dosz"o do zniszczenia 

diody) oraz ilo#% punktów w kierunku przewodze-

nia i zaporowym i mierzono pr!d w obu kierunkach 

kolejno dla 3 temperatur.

Rys. 11. Próbka 1492_3_D2 - prawid"owo strawiona 

z wszystkich stron: a) zdj cie wykonane pod mikroskopem 

Olympus, b) przekrój poprzeczny przez próbk .

Fig. 11. 1492_3_D2 sample properly etched from all sides: 

a) a photo taken under a microscope Olympus, b) cross 

section through the sample.

Rys. 13. Stanowisko do pomiaru charakterystyk I-V.

Fig. 13. Position to measure the current-voltage charac-

teristics.

Charakterystyki pr!dowo – napi ciowe pozwa-

laj! na  wyznaczenie rezystancji dynamicznej diody 

w funkcji napi cia polaryzuj!cego oraz iloczynu 

R
0
A. Iloczyn ten pozwala na okre#lenie parametrów 

powierzchniowych i obj to#ciowych dla fotodiod 

wytworzonych z jednego materia"u. Ze zlogaryt-

mowanej charakterystyki I-V mo$na tak$e okre#li%
g sto#% pr!du nasycenia J

S
 oraz wspó"czynnik ',

okre#laj!cy proporcj  mi dzy pr!dem dyfuzyjnym 

(a)

(a)

(b)

(b)
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a generacyjno - rekombinacyjnym na podstawie 

nachylenia prostej. 

Dokonano równie$ pomiaru:

• charakterystyk spektralnych czu"o#ci wzgl dnej

w funkcji d"ugo#ci fali (spektrometr furierowski)

Pomiaru charakterystyk spektralnych dokonywa-

no za pomoc! uk"adu sk"adaj!cego si  ze spektro-

metru furierowskiego oraz pod"!czonych do niego 

2 detektorów: wewn trznego (do pomiaru sygna"u
odniesienia) i zewn trznego (do pomiaru sygna"u
diody). Najpierw mierzono sygna" odniesienia a 

nast pnie sygna" diody zamieszczonej w dewarze 

i podpi tej do uk"adu, co pokazuje zdj cie poni$ej

(Rys. 14). Z zapisanych wyników mo$na wyznaczy%
charakterystyk  czu"o#ci wzgl dnej diody w funkcji 

d"ugo#ci fali %. Z charakterystyk spektralnych, zwa-

nych tak$e widmowymi, mo$na wyznaczy% tak$e

sprawno#% kwantow! detektora.

$! do nich m.in.: jako#% oraz czysto#% heterostruktur, 

ich budowa (sk"ad oraz szeroko#% przerwy energe-

tycznej poszczególnych podwarstw, miejsce umiesz-

czenia z"!cza p-n itp.), poprawno#% przeprowadzenia 

kolejnych etapów procesu technologicznego, rodzaj 

kontaktów elektrycznych, #rednica diod oraz ich 

kszta"t, temperatura przeprowadzania pomiarów i 

wiele innych.

Poni$ej znajduje si  omówienie wyników pomia-

rów charakterystyk I-V w zale$no#ci od czynników, 

w znacznej mierze wp"ywaj!cych na te wyniki:

• B"'dy pope"nione podczas trawienia

Je#li chodzi o poprawno#% przeprowadzenia 

procesu technologicznego w zasadzie ka$dy etap 

mo$e by% newralgiczny i przes!dzi% o parametrach 

przysz"ej diody. Jednym z nich jest etap trawienia 

obszaru mesa. Wykresy diod 1492_3_D1 i D2 

w 300 K bardzo odbiegaj! od charakterystyk ide-

alnej diody (Rys. 15a). Rezystancja zarówno przy 

pr!dzie w kierunku przewodzenia, jak i zaporowym 

ma bardzo wysok! warto#%. Przyczyn! tego mo$e

by% dotrawienie si  do warstwy pod"o$a oraz rysy, 

powsta"e najprawdopodobniej podczas procesu tech-

Rys. 14. Spektrometr fourierowski oraz pod"!czone do 

niego detektory.

Fig. 14. Fourier spectrometer with connected detectors.

Pomiary charakterystyk spektralnych mog! by%
tak$e wykonywane za pomoc! monochromatora. S!
to pomiary czu"o#ci pr!dowej i napi ciowej w funk-

cji d"ugo#ci fali. Zalet! tej metody jest wybór fali 

o okre#lonej d"ugo#ci z promieniowania o szerokim 

pa#mie.

Pomiary przeprowadzono w 3 temperaturach:

• 300 K,

• 77 K (zalanie diody ciek"ym azotem),

• 200 K (zalanie diody metanolem i och"adzanie 

ciek"ym azotem).

5.4. Opracowanie wyników

 5.4.1. Charakterystyki I-V

Kszta"ty charakterystyk pr!dowo napi ciowych

detektorów zale$! od bardzo wielu czynników. Nale-

Rys. 15. a) Charakterystyki pr!dowo-napi ciowe fotodiod: 

1492_3_D1, 1492_3_D2; b) zdj cie przetrawionej próbki 

1492_3.

Fig. 15. a) Current-voltage characteristics of: 1492_3_D1 

and 1492_3_D2 photodiodes; b) a photo of an overetched 

1492_3 sample.

(a)

(b)
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nologicznego, które mog"y spowodowa% rozwarcie 

diod (Rys. 15b). 

• Wielko%& mes 

Poni$szy przyk"ad (Rys. 16) pokazuje 2 dio-

dy ró$ni!ce si  wielko#ci! (pomiar wykonywany 

w 300 K). W kierunku przewodzenia obserwujemy 

prawie liniowy kszta"t charakterystyk odzwierciedla-

j!cy rezystancj  szeregow! (Rys. 16 a). Obserwuje 

si  tak$e brak nasycenia pr!du. Oko"o 4 razy wi kszy 

rozmiar diody D2 jest prawdopodobnie przyczyn!
nieco ni$szej warto#ci rezystancji w porównaniu 

z diod! 1492_2_D1. Rezystancja diody D1 w 300 K 

wynosi 37,4 ,, a diody D2 – 14,5 ,. Przy pomia-

rze w kierunku zaporowym widoczny jest du$y

wzrost rezystancji obu fotodiod (spadek nachylenia 

charakterystyki), co #wiadczy o wysokim iloczynie 

R
0
A diody oraz o wysokiej warto#ci wydajno#ci 

kwantowej [15].

kszta"tem od pozosta"ych. Jest to dioda 1855_b, 

natomiast jej zdj cie wykonane pod mikroskopem 

po trawieniu (Rys. 17 b) t"umaczy kszta"t charak-

terystyki. Widoczny na wykresie wyra'ny spadek 

rezystancji w kierunku przewodzenia mo$e by%
mianowicie wywo"any licznymi strefami up"ywno#ci 

zwi kszaj!cymi w rzeczywisto#ci obwód mesy.

• Generacja termiczna no%ników

Porównanie wykresów z Rys. 17a - b obrazuje 

tak$e inn! bardzo ciekaw! zale$no#%. Diody ze 

struktury 1855 s! to diody bardziej d"ugofalowe ni$
te ze struktury 1492. Ze wzgl du na stosunkowo 

ma"! warto#% przerwy energetycznej w porównaniu 

do #redniofalowych diod 1492 (%
c
= hc/E

g
) w wyso-

kich temperaturach "atwo zachodzi w nich zjawisko 

generacji termicznej no#ników. Zjawisko to jest 

bardzo niekorzystne i powoduje zmniejszenie czu-

"o#ci diody. Przewa$aj!cym mechanizmem absorpcji 

jest w tym wypadku absorpcja domieszkowa (fale 

d"ugie). O wysokiej generacji termicznej #wiadczy

ni$sza rezystancja diod na Rys. 17 w porównaniu do 

diod z Rys. 16, zarówno przy pomiarze w kierunku 

zaporowym, jak i w kierunku przewodzenia. W celu 

Rys. 16. a) Charakterystyki pr!dowo-napi ciowe fotodiod: 

1492_2_D1 i D2; b) zdj cie próbki 1492_2.

Fig. 16. a) Current-voltage characteristics of: 1492_2_D1 

and D2 photodiodes; b) a photo of a 1492_2 sample.

(a)

(b)

•  Kszta"t mes 

Na Rys. 17 a (pomiar równie$ wykonano w 300 K) 

wida%, $e charakterystyka jednej z diod odbiega 

Rys. 17. a) Charakterystyki pr!dowo-napi ciowe fotodiod 

ze struktury 1855; b) zdj cie próbki 1855.

Fig. 17. a) Current-voltage characteristics of 1855 photo-

diodes; b) a photo of a 1855 sample.

(a)

(b)
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poprawnego dzia"ania tych detektorów wymagane 

jest ich ch"odzenie [4, 6].

• Temperatura pracy 77 K

Sch"odzenie detektorów do temperatury 77 K 

wywar"o bardzo du$y wp"yw na ich w"a#ciwo#ci

(Rys. 18a - b). Przede wszystkim nie zachodzi tu, 

a$ w takim stopniu, jak poprzednio generacja ter-

miczna no#ników. Analizuj!c charakterystyki I-V 

diod 1492_1_D1 i 1492_4_D1 mo$na zauwa$y%, $e

pr!d zdecydowanie wzrasta po przekroczeniu tzw. 

napi cia progowego (Rys. 18a). 

• Wp"yw ch"odzenia detektorów na kontak-
ty elektryczne

Ograniczeniem warto#ci pr!du diod 1491_1_D1 

i 1492_4_D1 w kierunku przewodzenia jest okre#lo-

na warto#% rezystancji szeregowej pó"przewodnika,

na któr! sk"adaj! si  rezystancja poza obszarem z"!-

cza oraz rezystancja na innych elementach konstruk-

cyjnych diody (kontakty elektryczne, doprowadzenia, 

oprawki) (Rys. 18a) [16]. 

•  Fotopr(d

Na Rys. 18a widoczne jest niewielkie przesuni -

cie charakterystyki równolegle w dó" do osi pr!du,

spowodowane przez padaj!ce promieniowanie elek-

tromagnetyczne (by% mo$e dioda by"a niedok"adnie

zaciemniona). Przesuni cie to odzwierciedla warto#%
fotopr!du diody i mo$e #wiadczy% o wysokiej wy-

krywalno#ci struktur.

• Zjawisko przebicia przelawinowego 

W przypadku diod 1855 (Rys. 18b) przy zwi k-

szaniu napi cia polaryzuj!cego diod  w kierunku 

zaporowym pr!d osi!ga warto#% ustalon! – pr!d

nasycenia – jednocze#nie ro#nie nat $enie pola 

elektrycznego w obszarze "adunku przestrzennego 

(w z"!czu p-n). Efekt ten nazywany jest przebiciem 

lawinowym i polega na zwi kszeniu szybko#ci no-

#ników pr!du pod wp"ywem wzrostu nat $enia pola 

elektrycznego. No#niki te, po przekroczeniu pewnej 

warto#ci granicznej b d! powodowa"y powstawanie 

nowych no#ników pr!du podczas zderze& z oboj tny-

mi cz!stkami. Nowe no#niki powoduj! zwi kszenie

warto#ci pr!du i mog! sta% si 'ród"em powstawania 

kolejnych no#ników. Zjawisko to jest na ogó" nieko-

rzystne i najcz #ciej prowadzi do uszkodzenia diody.

• Pomiar w 200 K

W przypadku obu heterostruktur najlepsze wyniki 

uzyskiwano, gdy diody by"y ch"odzone do tempera-

tury 200 K. -wiadcz! o tym poni$sze charakterysty-

ki (Rys. 19 a i b). Wykresy na nich s! zbli$one do 

charakterystyk idealnej diody. Odznaczaj! si  one 

nisk! rezystancj! dynamiczn! i szeregow! w kierunku 

przewodzenia. Przy pomiarze w kierunku zaporowym 

widoczny jest znacz!cy wzrost rezystancji obu fotodiod, 

co #wiadczy o wysokim iloczynie R
0
A oraz o wysokiej 

warto#ci wydajno#ci kwantowej. Otrzymane parametry 

s! dowodem na to, $e materia" na diody by" jednorodny, 

nie zawiera" defektów, czy te$ zanieczyszcze&.

Rys. 18. Charakterystyki pr!dowo-napi ciowe fotodiod: 

a) 1492_1_D1 i 1492_4_D1; b) 1855_d, e i g.

Fig. 18. Current-voltage characteristics of: a) 1492_1_D1 

and 1492_4_D1 photodiodes; b) 1855_d,e and g photo-

diodes.

(a)

(b)

(a)
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 5.4.2. Charakterystyki spektralne

Charakterystyki spektralne (Rys. 20) przedsta-

wiaj! diody ze struktury 1492 (Rys. 20a) oraz ze 

struktury 1855 (Rys. 20b) mierzone w ró$nych 

temperaturach. Niebiesk! lini! zaznaczono pomiar 

w 77 K, zielon! w 200 K, natomiast czerwon! w 

300 K. Tak samo, jak w omówionym ju$ wcze#niej

wypadku charakterystyk I-V mamy do czynienia 

z najwy$szymi warto#ciami parametrów w 200 K dla 

obu heterostruktur, najni$szymi za# w 77 K. 

Do g"ównych czynników  warunkuj!cych prze-

bieg otrzymanych charakterystyk spektralnych 

nale$!:

• Poch"anianie promieniowania

Szczególn! uwag  zwracaj! pojawiaj!ce si 
w pewnych miejscach zaburzenia charakterystyk. 

W tym wypadku dla obu struktur przedzia", w ja-

kim zaburzenia te wyst puj! waha si  od ~ 4,2 do 

~ 4,5 )m. Zachwianie przebiegu charakterystyk 

w tym zakresie jest wynikiem poch"aniania pro-

mieniowania na cz!steczkach pary wodnej przy 

okre#lonych d"ugo#ciach fali promieniowania elek-

tromagnetycznego [3].

• Odpowiedni dobór okienka pomiarowego

Rozpi to#% d"ugo#ci fali promieniowania, dla któ-

rych by"y wykonywane pomiary wynosi"a od ~ 2,5 

do 6 )m i by"a zale$na od zakresu u$ytego okienka 

atmosferycznego (odpowiednio dla fal krótszych – 

okienko bia"e, dla fal d"u$szych – okienko $ó"te).

T"umaczy to, czemu charakterystyki nie rozpoczy-

naj! si  od zera.

• D"ugo%& fali odci'cia !
c
 diod i zwi(zana

z ni( d"ugofalowa granica czu"o%ci

Porównuj!c obie charakterystyki wyra'nie wi-

da% ró$nic  w ich d"ugofalowej granicy czu"o#ci.

D"ugo#% fali odci cia diody z wykresu na Rys. 20a 

jest mniejsza ni$ na Rys. 20b. Na podstawie analizy 

tych danych mo$na wnioskowa%, $e diody ze struk-

tury 1492 s! diodami #redniofalowymi, natomiast 

diody ze struktury 1855 maj! bardziej d"ugofalowy

charakter. 

(b)

Rys. 19. Charakterystyki pr!dowo-napi ciowe fotodiod: 

a) 1492_2_D1, b) 1492_4_D2; b) 1855_b,e,f i g.

Fig. 19. Current-voltage characteristics of: a) 1492_2_D1 

and 1492_4_D2 photodiodes; b) 1855_b,e,f and g photo-

diodes.

Rys. 20. Charakterystyki spektralne fotodiod: a) ze struk-

tury 1492; b) 1855.

Fig. 20. Spectral characteristics of: a) 1492 photodiodes; 

b) 1855 photodiodes.

• Temperatura pracy detektorów

Wykresy pokazuj! te$ wyra'n! tendencj  do 

wzrostu d"ugofalowej granicy czu"o#ci wraz ze 

spadkiem temperatury prowadzonych pomiarów. 

Wyja#nienia tego zjawiska nale$y si  dopatrywa%
w zale$no#ci szeroko#ci przerwy zabronionej od 

temperatury oraz we w"a#ciwo#ciach HgCdTe. 

W materiale tym bowiem, w przeciwie&stwie do 

(a)

(b)
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innych materia"ów, nast puje zmniejszenie E
g
 wraz 

ze spadkiem temperatury pracy detektora, a co za 

tym idzie wzrost %
c
.

• Typ kontaktów elektrycznych

Na Rys. 21 znajduje si  porównanie czu"o#ci pr!-

dowej fotodiody z kontaktami z"otymi do warstwy 

typu p (Rys. 20a) i indowymi (Rys. 20b) w ró$nych

temperaturach pracy. Widoczne s! wy$sze warto#ci

czu"o#ci pr!dowej w wypadku diody z kontaktami 

z"otymi. Ponadto widoczne s! ponownie najlepsze 

wyniki obu diod w temperaturze 200 K. Kontakty 

z"ote maj! t  przewag  nad indowymi, $e promie-

niowanie docieraj!ce do powierzchni diody odbija 

si  od nich i powraca do warstwy absorbera. W ten 

sposób wzrasta absorpcja promieniowania, a co za 

tym idzie równie$ wydajno#% kwantowa [6]. 

"o#ci pr!dowej w funkcji temperatury dla d"ugo#ci

fali przy której diody te osi!ga"y najwi kszy sygna".
W wypadku warstwy 1492 wybrano fotodiod 
1492_4_D2 dla której najwi kszy sygna" wyst po-

wa" przy d"ugo#ci fali równej ~ 4 .m, natomiast dla 

warstwy 1855 by"a to dioda 1855_b z najwi ksz!
warto#ci! sygna"u przy d"ugo#ci fali równej ~ 5 .m.

Rys. 21. Próbka 1492: a) kontakty z"ote do warstwy typu 

p, b) kontakty indowe do warstwy typu p.

Fig. 21. The 1492 sample: a) gold contacts to the p-type 

layer, b) indium contacts to the p-type layer.

Dla fotodiod odznaczaj!cych si  jednymi z naj-

lepszych parametrów dokonano tak$e pomiaru czu-

Rys. 22.  Charakterystyka czu"o#ci w funkcji temperatury 

dla diody 1492_4_D2 i diody 1855_b przy maksymalnej 

d"ugo#ci fali.

Fig. 22. Characteristics of sensitivity as a function of 

temperature for the 1492_4_D2 and 1855_b photodiodes 

at the maximum wavelength.

Jak wida% na za"!czonym wykresie (Rys. 22), 

dioda ze struktury 1492 osi!ga o wiele wy$sze war-

to#ci czu"o#ci pr!dowej ni$ dioda ze struktury 1855. 

W wypadku struktury 1492 maksymalny sygna"
wynosi ~ 35,6 mV w temperaturze 185 K. Dla diody 

otrzymanej z materia"u 1855 maksymalny sygna"
wynosi ~ 4000 )V w 190 K. Mo$na wi c wyci!gn!%
wniosek, $e materia" o numerze 1492 potencjalnie 

bardziej nadaje si  do wykonania detektorów pod-

czerwieni ni$ 1855 ze wzgl du na wy$sze warto#ci

osi!ganych parametrów. Ponownie potwierdzono, $e

najwy$sze warto#ci parametrów dla obu diod mo$na

otrzyma% w temperaturze bliskiej 200 K.

6. OBLICZENIE PARAMETRÓW 
I ICH PORÓWNANIE 
Z PARAMETRAMI 
LITERATUROWYMI

Wi kszo#% uzyskanych wyników, w tym charak-

terystyki wykonane na spektrometrze furierowskim 

oraz ko&cowe charakterystyki temperatury w funkcji 

napi cia #wiadcz! o tym, $e materia" na hetero-

struktury, z których wykonano diody (zarówno ze 

struktury 1492, jak i 1855) by" optymalizowany 
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na prac  w  ~ 200 K. Dowodem tego s! najlepsze 

parametry diod w tej temperaturze. W niektórych 

jednak wypadkach nast powa"y odst pstwa od tej 

zale$no#ci. Najprawdopodobniej przyczyn! ich by"y
ma"o stabilne kontakty elektryczne a zalanie substan-

cj! ch"odz!c! powodowa"o dodatkowe pogorszenie 

ich jako#ci.

Z uzyskanych charakterystyk spektralnych wyni-

ka, $e otrzymane heterostruktury ró$ni! si  warto-

#ciami d"ugofalowej granicy fotoczu"o#ci. W struk-

turach 1492 w temperaturze 300 K znajduje si  ona 

przy d"ugo#ci fali ~ 4 .m, natomiast w strukturach 

1855 przy d"ugo#ci fali ~ 5 .m i ro#nie wraz ze 

spadkiem temperatury pracy detektora.

Tabele 1 i 2 zawieraj! zestawienie parametrów 

diod z obu heterostruktur, które odznacza"y si  jed-

nymi z najlepszych osi!gów oraz ich porównanie 

z danymi literaturowymi [3, 7, 17]. W pierwszej 

z tabel znajduje si  porównanie parametrów diod 

uzyskanych w eksperymencie w temperaturze 300 K 

z parametrami literaturowymi, w drugiej za# porów-

nanie parametrów tych samych diod z parametrami 

literaturowymi w temperaturze 200 K.

 Tabela 1. Porównanie parametrów diod uzyskanych w eksperymencie w temperaturze 300 K z parametrami literatu-

rowymi.

Table 1. Comparison of diode parameters obtained in the experiment in the temperature of 300 K with literature pa-

rameters.

Nazwa diody T [K] %
c
 [)m] R

0
 [,] R

0
A [,cm2] R

I
 [A/W] R

V
 [V/W]

D*

[cmHz1/2/W]
(  [%]

1492_4_D2 300 3,99 20 0,14 0,57 11,4 5,71·107 17,7

1855_b 300 4,5 26 0,182 0,08 2,08 3,72·106 2,2

PV - 1 300 4 1000 0,1 1 1000 5,0·109 31

PV - 2 300 5 100 0,01 1 100 2,0·109 24,8

Tabela 2. Porównanie parametrów diod uzyskanych w eksperymencie w temperaturze 200 K z parametrami literatu-

rowymi.

Table 2. Comparison of diode parameters obtained in the experiment in the temperature of 200 K with literature pa-

rameters.

Nazwa

diody
T [K] %

c
 [)m] R

0
 [,]

R
0
A

[,cm2]
R

I
 [A/W]

R
V

[V/W]
D* [cmHz1/2/W]

(

[%]

1492_4_D2 200 4,2 610 4,27 0,82 499 8,17·107 24

1855_b 200 4,9 500 3,5 0,19 973 9,06·106 4,8

PV - 3 200 5,1 550 11 2 1100 8,4·109 48

PV - 4 200 5,3 400 8 1,9 760 7,0·109 44

Parametry otrzymanych detektorów ró$ni! si 
od parametrów wzorcowych. Uzyskane wydajno#ci

kwantowe diody z heterostruktury 1855 s! znacznie 

mniejsze od diod produkowanych obecnie. Natomiast 

dioda 1492_4_D2 ma ni$sz! wydajno#% kwantow!
ale jej warto#% jest zbli$ona do parametrów literatu-

rowych. Nale$y tu zwróci% uwag  na fakt, i$ diody 

nie by"y pokrywane pow"okami antyrefleksyjnymi,

ani te$ nie by"y pasywowane. Z tego powodu du$a

cz #% promieniowania elektromagnetycznego mog"a
ulec odbiciu od powierzchni pó"przewodnika na 

skutek ró$nicy wspó"czynnika za"amania powietrza 

i pó"przewodnika (odbicie mo$e wynosi% nawet do 

30% ca"kowitego promieniowania padaj!cego na 

detektor).

Na podstawie wylicze& z wzorów znajduj!cych

si  w rozdziale 3 oraz poprzez analiz  wykresów 

charakterystyk widmowych otrzymano warto#ci /
c

charakteryzowanych detektorów. Nast pnie wyliczo-

no rzeczywisty sk"ad dla wszystkich otrzymanych 

diod i wyniki te u#redniono. Z przeprowadzonych 

oblicze& i analizy danych w Tab. 1 - 2 wynika, $e

rzeczywisty sk"ad (x
rz
) heterostruktur, otrzymanych w 

wyniku procesu produkcyjnego nieznacznie ró$ni si 
od sk"adu planowanego (x

p
). Dla struktury 1492 x

rz

wynosi 0,313, podczas gdy planowany sk"ad, x
p
 wy-

nosi 0,281. Natomiast dla struktury 1855, x
rz
= 0,291, 

za# x
p
= 0,321. Nale$y jednak uwzgl dni% fakt, i$

wyniki otrzymane w pracy s! jedynie zbli$one do 

warto#ci rzeczywistych, na co wp"yw mia"o wiele 
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czynników, jak cho%by poprawno#% dzia"ania urz!-

dze&, czy te$ wprawa w przeprowadzaniu pomiarów. 

7.  PODSUMOWANIE

Istnieje bardzo wiele czynników, które w istotny 

sposób wp"ywaj! na parametry detektorów. No#niki

ulegaj! znacznej generacji termicznej, co w znacz!-

cym stopniu wp"ywa na ich parametry. -wiadcz!
o tym m.in. zmiany charakterystyk I-V wraz ze 

zmian! temperatur pracy diod. Zjawisko generacji 

termicznej mo$na zmniejszy% stosuj!c odpowiedni!
konstrukcj  diody. Istotne znaczenie maj! tutaj np. 

grubo#ci poszczególnych warstw oraz ich sk"ad, po-

"o$enie z"!cza p-n i wiele innych [15, 18 - 20]. Aby 

wi c zapobiec niezamierzonym zjawiskom powinno 

si  operacje technologiczne wykonywa% w klimaty-

zowanych pomieszczeniach o wysokiej czysto#ci.

Ca"kowity czas potrzebny na wykonanie jednej 

diody oraz przeprowadzenie jej szybkiej charaktery-

zacji, tzn. wykonanie pomiarów jej charakterystyk, 

wynosi" od 5 do 7 godzin. Zatem, ju$ na nast pny

dzie& mo$na by"o (oczywi#cie po wcze#niejszym

wykonaniu stosownych oblicze&) uzyska% infor-

macj  zwrotn! potwierdzaj!c! (b!d' nie) za"o$one

parametry. Natomiast pe"ny cykl produkcyjny jest 

bardzo $mudnym i powolnym procesem. Jego 

rozpi to#% czasowa wynosi #rednio od tygodnia do 

nawet 2 miesi cy.

Bior!c pod uwag  powy$sze fakty stwierdzono, 

$e zastosowanie metody szybkiej charakteryzacji jest 

skutecznym sposobem ustalania oraz weryfikowania

parametrów warstw i ich w"a#ciwo#ci i mo$e by%
z powodzeniem stosowane w o#rodkach zajmuj!cych 

si  produkcj! ró$nego rodzaju materia"ów oraz epi-

taksj! na szerok! skal .
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