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Оптоелектроніка відноситься до науково-технічної галузі, що найбільш швидко розвива-

ється. Це пов’язано з її можливостями ефективно вирішувати вимоги різноманітних систем: від 
розпізнавання та керування об’єктами, інформаційних технологій до побутових. Такі можливо-
сті оптоелектроніка має, головним чином, завдяки використанню широкого переліку фоточут-
ливих напівпровідникових матеріалів. Серед них слід окремо виділити тверді розчини з’єднань 
груп А2В6 і А3В5, які дозволяють створювати прилади, чутливі до випромінювання, з довжиною 
хвилі у інфрачервоному (ІЧ) діапазоні від 0,86 до 34 мкм [1]. 

Проблеми виготовлення таких матеріалів певною мірою вирішені, але їх застосування 
утруднюється відомими недоліками властивостей [2]. Серед них — нестійкість у часі і до впли-
ву дії зовнішніх чинників. Наприклад, відомо, що під дією іонізуючого випромінювання (ІВ) 
тверді розчини суттєво змінюють електрофізичні властивості, а з ними — параметри приладів, 
в яких вони використовуються. Характер, рівень таких змін залежить від багатьох чинників: 
початкової властивості кристалів, умов опромінення, виготовлення та експлуатації приладів [3]. 

Тому важливо встановити зв’язок засад створення і режимів роботи фотоприладів з вибо-
ром складу матеріалу в умовах дії швидких електронів та нейтронів. Розглянемо це на прикладі 
фоторезисторів ІЧ-діапазону, що виготовляють на основі твердого розчину CdxHg1–xTe (КРТ). 

Як відомо, при створенні фотоприймачів (ФП) необхідно дотримуватися чотирьох умов, 
що накладаються на параметри функціонального матеріалу та конструкцію приладу. Ці умови 
необхідні для порівняння матеріалів і ефектів, що використовуються у фотонних приймачах [1]. 

Умова 1:  
 Eзб = hс / λc0 ,  (1) 
де  Eзб — енергія збудження електронів;  

λc0 — гранична довжина хвилі випромінювання для ФП;  
с — швидкість світла. 
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Ця умова легко виконується для напівпровідникових сполук, тому що вони дозволяють 
одержати граничну довжину хвилі, яка безупинно змінюється в широкому діапазоні. Система 
сполук Cdx Hg1-xTe може перекривати найбільший діапазон довжин хвиль від 1 до 30 мкм. 

Умова 2:  
 ηG2A >> Id(U) / (еФфон) ,  (2) 
де  η — квантова ефективність напівпровідника;  

G — коефіцієнт фотоелектричного підсилення;  
A — ефективна площа ФП;  
Id — значення струму з вольтамперної характеристики ФП;  
е — заряд електрона;  
Ффон — фонове засвітлення.  
Вона обмежує максимальну робочу температуру фотонного приймача. Для фоторезисторів 

умова 2 вимагає, щоб концентрація термічно збуджених носіїв, відповідальних за виникнення 
шуму Джонсона, була незначною в порівнянні з концентрацією носіїв, генерованих фоновим 
випромінюванням. Ця умова щонайкраще виконується у фоторезисторах з КРТ, тобто для них 
допускаються найбільш високі робочі температури.  

Умова 3:  
 ηG2RA >> kT /(е2Ффон),  (3)  
де  R — темновий опір ФП;  

k — постійна Больцмана;  
T — робоча температура ФП. 
З неї випливає, що шум Джонсона повинний бути незначним у порівнянні з фоновим шу-

мом. Це дозволяє при виконанні умови 2 одержати характеристики, близькі з режимом фоново-
го освітлення (ОФ). Умова 3 вимагає досить великого значення добутку G2RA. Для фоторезис-
торів на основі кристалів із власною фотопровідністю ця задача розв’язується шляхом викорис-
тання напівпровідників з великим відношенням рухливості і опору, необхідними для досягнен-
ня високих значень G2RA. Можливим рішенням є сполуки КРТ.  

Умова 4:  
 η → 1.  (4) 

Вона забезпечує гранично можливу виявляючу здатність, обмежену фоновим випроміню-
ванням. Для цього необхідно одержати граничну квантову ефективність η=1. Ця умова віднос-
но легко задовольняється в тонких фоторезисторах із власною фотопровідністю. 

Таким чином, усім чотирьом умовам задовольняють дві добре розроблені системи сполук: 
система КРТ більш універсальна, тому що дозволяє перекрити більш широкий діапазон довжи-
ни хвиль і придатна для створення як фотодіодів, так і фоторезисторів; система Pb1–xSnxTe за-
стосовна для виготовлення фотодіодів. Найбільш перспективний напрямок полягає в поліп-
шенні технології виготовлення цих сполук, щоб довести характеристики приймачів до значень, 
близьких до теоретичних меж, а не в пошуку нових матеріалів.  

Виходячи з першої умови, необхідно визначити спектральну характеристику приладу. Це 
завдання розв’язується шляхом вибору складу і електрофізичних властивостей матеріалу. Для 
ФП на діапазон довжини хвилі 4...14 мкм, що найбільш прийнятний для систем виявлення і ке-
рування об'єктами, оптимальним є твердий розчин КРТ. 

Залежність граничної довжини хвилі λc0 від складу х і температури T кристала КРТ має ви-
гляд [1] 
 λс0 = [1,28х–0,2+0,264х3+4,22х10-4Т(1.2,08х)]–1.  (5) 

Для одержання виявляючої здатності на рівні 1110D∗
λ = см.Гц1/2.Вт–1 фоторезистор варто 

експлуатувати при T=130 К. Тоді з (5) одержимо х =0,2. У цьому випадку необхідно мати крис-
тали n-типу провідності з концентрацією електронів n0 ≈ 1015 см-3 і рухливістю μe(77K)=1,5.105 
см2/(В.с). При цьому виконується умова 2 роботи ФП, що обмежує максимальну робочу темпе-
ратуру. 
  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 2(30)   
191

При отриманих значеннях температури і D ∗
λ  фоторезистор повинен працювати у режимі 

обмеження фоновим засвітленням (режим ОФ). Він буде забезпечений при значеннях G2RA>10 
Ом.см2 . При цьому виконується умова 3, виражена при умові 4 – η = 1. 

Виконання представлених умов дозволяє визначити розміри кристала ФП із виразу для 
фотоструму [2] 
 ф ( )n pI d n E= ω Δ μ +μl ,  (6) 

де  ω і d — ширина і товщина кристала ФП, відповідно;  
Δn — концентрація фотозбуджених носіїв заряду (за умови Δn ≈ Δp);  
E — напруженість електричного поля в кристалі.  
Приведені дані дозволяють з (6) визначити геометрію кристала квадратної форми: ω = ℓ = 

10–2 см при товщині d = 5.10–4 см. 
Основними дестабілізуючими чинниками при експлуатації ФП ІЧ діапазону є старіння 

кристалу і вплив іонізуючих випромінювань. 
Зменшення ролі старіння досягається усуненням причин неоднорідності структури КРТ, а 

також застосуванням термоциклювання або лазерного відпалу кристалів як методів штучного 
старіння. Подібні міри прискорюють протікання першого, найбільш інтенсивного етапу старін-
ня, зменшуючи його внесок у зміну параметрів ФП в наступний період експлуатації. При вико-
нанні подібних операцій основним дестабілізуючим чинником залишається радіаційна обстано-
вка. 

Результати радіаційного впливу на фоточутливі елементи на основі КРТ можна оцінити за 
змінами сигналу фотовідповіді [3]. Для фоторезистора в режимі холостого ходу, коли опір на-
вантаження переважає, і малих сигналів у напівпровіднику з електронним типом провідності 
фотовідповідь визначається формулою 
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де  U — напруга зміщення на фотоприймачі;  
ΔU — зміна напруги на фотоприймачі при його освітленні;  
σT — темнова електропровідність напівпровідника;  
Δσ — фотопровідність;  
G — швидкість генерації носіїв заряду;  
nT — темнова концентрація електронів;  
τn, τp, μn, μp — час життя і рухливість електронів і дірок, відповідно. 
Для КРТ μn >> μp, тому (7) приймає вигляд 
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Як випливає з (8), сигнал, що знімається з фоторезистора, пропорційний напрузі зміщення. 
Це справедливо для значення Un ≈ ℓ2/(τμp) (ℓ — відстань між контактами), при якому реалізу-
ються умови прольоту неосновних носіїв заряду через фоторезистор. При U>>Un напруга сиг-
налу насичується і не залежить від величини зміщення 
 ΔU = Gℓ2/(nTμp).  (9) 

Час життя носіїв заряду визначається механізмом рекомбінації і у вузькозонних напівпро-
відниках, до яких відноситься КРТ, залежить від концентрації носіїв. У даному матеріалі домі-
нує механізм оже-рекомбінації і час життя [4] 
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де  τi, ni — час життя і концентрація носіїв заряду у власному матеріалі (для Cd0,2Hg0,8Te τі = 
3,3.10–4 c, ni = 3.1013 см–3 при 80 К);  

n — фактичне значення концентрації. 
З урахуванням виразів (8), (9) і (10) при опроміненні швидкими електронами відносна змі-

на напруги на фоторезисторі [5] 

 
3

3
0 0

0
,U dnn n F

U dF

−Δ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠
  (11) 

де  F — інтегральний потік випромінення; 
n0 — концентрація носіїв заряду до опромінення. 
При опроміненні n-Cd0,2Hg0,8Te (n0 = 1015 см-3 ) електронами з енергією 5 МеВ з інтеграль-

ним потоком F = 1014 см–2 отримано при 80 К dn/dF = 6,3 см–1. Підставляючи ці значення в (11), 
одержимо, що ΔU / ΔU0 = 0,35, а в режимі прольоту неосновних носіїв зміна сигналу в тих же 
умовах удвічі менше. 

У зразках n-Cd0,2Hg0,8Te, підданих опроміненню нейтронами поділу при 80 К, час життя 
носіїв заряду обмежується одночасною дією механізмів оже-рекомбінації і рекомбінації Шоклі-
Ріда. Дозова залежність часу життя при рекомбінації Шоклі-Ріда τШР визначається напівемпіри-
чним виразом [5] 

   (12) 1 1
ШР 0 ,K F− −

ττ = τ +

де  “0” — індекс, що визначає значення параметра до опромінення;  
Kτ — коефіцієнт радіаційної зміни часу життя неосновних носіїв заряду. 
З урахуванням (8), (9) і (12) відносна зміна сигналу [5] 
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  (13) 

Для режиму прольоту неосновних носіїв при Kτ = 3,5.10–9 см2/(нейтр..с), А = 1014 нейтр/см2 і 
dn/dF = 3 cм–1, експериментально визначених при опроміненні швидкими нейтронами, одержи-
мо ΔU / ΔU0 = 0,83. 

З викладеного можна зробити такі висновки. 
На основі зв’язку фізичних принципів дії та створення фотоприймачів розроблено методи-

ку вибору оптимальних, з погляду на радіаційну стійкість, режимів роботи приладів та складу 
твердого розчину КРТ. У розглянутих умовах для ІЧ-фотоприймача ними виявилися режим 
прольоту неосновних носіїв заряду та х = 0,2, відповідно. 

Запропоновано модель процесу впливу іонізуючого випромінювання на зміну властивос-
тей ІЧ-фотоприймача, яка використовує статистичні методи аналізу зв’язку якості КРТ з пара-
метрами приладів. Вона дозволяє прогнозувати радіаційну стійкість таких приладів. На при-
кладі ФП з твердого розчину складу Cd0,2Hg0,8Te оцінено зміну параметрів при опроміненні 
швидкими електронами і нейтронами. Модель відповідає припустимому рівню радіаційної 
стійкості приладів в прийнятих в роботі умовах дослідження.  
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