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:شکار ساز مادون قرمزآ

رمز را این اشکار ساز به زبان ساده یک مبدل انرژی است یعنی انرژی موجود در تابش مادون ق

.به شکل قابل اندازه گیری تبدیل می کند

انواع آشکارساز مادون قرمز

اشکارساز حرارتی-1

آشکار ساز فوتونی–2

نکته

بنابراین . اشددر آشکارسازهای فوتونی به دلیل اینکه پاسخ دهی بر مبنای تغییرات دمایی نمی ب

.سرعت پاسخ دهی این آشکارسازها از آشکارسازهای حرارتی به مراتب بیشتراست
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انواع آشکاسازهای  فوتونی

1-Photoconductor

2-PN photodiode

3–PIN photodiode

4-Avalanche photodiode(APD)

:سه کمیت اصلی که برای مقایسه این آشکارسازها به کار می رود 

بازدهی کوانتومی-1

نسبت تعداد الکترون و حفره تولید شده به تعداد فوتون ورودی

جریان تاریکی-2

جریانی که از قطعه می گذرد وقتی که ما سیگنال ورودی نداریم

زمان پاسخ -3

.آشکارساز چقدر می تواند تغییرات شدید ورودی را پاسخ دهد
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Photoconductor

لید یک قطعه هادی یا نیمه هادی است موقع ای که نور به سطح آن برخورد می کند باعث تو
.حامل ها می شود و هدایت قطعه تغییر می کند
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PN Photodiode

.ودبایاس معکوس است که با تاباش نور به این ساختار فوتون جذب می شp-nیک پیوند -1

.در ازای هر فوتون یک الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت منتقل می شود-2

.  به این ترتیب زوج الکترون حفره تولید می شود-3
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PIN Photodiode

ه تخلیه در این ساختار تقریبا کل ناحیه تخلیه در ناحیه ذاتی قرار دارد، بنابراین عرض ناحی

زرگ با در نتیجه می توانیم عرض ناحیه تخلیه ب. وابسته به بایاس معکوس مدار نمی باشد

.بایاس معکوس کم داشته باشیم

.در نتیجه باعث کاهش جریان تاریکی و افزایش سرعت پاسخ دهی می شود
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Avalanche photodiode(APD)

مزیتی که این . است که در مد شکست بهمنی کار می کندp-nاین اشکار ساز یک دیود 

.اشکارساز دارد این است که در آن گین دارد

6/15



آشکارساز مادون قرمز پیشینه تاریخی

د توسط کوتزچر در دانشگاه برلین ساخته ش1933نخستین آشکارساز مادون قرمز در سال -1

.ساخته شد3umبراساس هدایت نور در طول موج Pbsاین آشکارساز با به کار گیری 

نیز در ساخت Pbteو Pbseبعدا ترکیبات دیگری از نمک های سرب از قبیل –2

نواع نمک فرآیند ساخت آشکارساز های مبتنی بر ا.آشکارسازهای مادون قرمز بکار گرفته شدند

.های سرب بسیار پیچیده است

در میان نیمه هادی های Insbمیالدی محققان در یافتند که 1950و نهایتا در سال –3

حدوده شناخته شده تا آن زمان کوچیکترین شکاف انرژی را دارد به عالوه در یافتند نه تنها م

د ساخت آشکارسازی این ماده نظیر محدوده آشکارسازههای مبتنی بر نمک ها است بلکه فراین

Insbازها از ساخت آشکارسازهای نمک بسیار ساده تر است و همین باعث شد تا این اشکار س

.به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد
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:از سلول زیر است64* 64که یک ارایه Insbفرآیند ساخت آشکارساز همگن 

+𝑝است که الیه PINساختار یک دیود  𝐼𝑛0.85 𝐴𝑙0.15 𝑆𝑏 به عنوان سدی عمل

.می گردد+pمیکند که مانع عبور الکترون های ناحیه فعال به ناحیه 

3.5um–5.5umنانوآمپر و محدوده ی عملکرد افزاره 5جریان تاریکی این افزاره 
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:لیتوگرافی اول

به منظور جداسازی نواحی فعال به mesaبرای ایجاد ساختار 

.کار می رود 

mesaبا استفاده از ماسک شماره یک که حاوی طرح -1

.است محل اجزا را روی ویفر مشخص می کند

.آچ می نمایند7.5umبقیه سطح را تا عمق -2

.خنثی سازی دیواره ها-3

9/15



:لیتوگرافی دوم

به منظور ایجاد پنجره اتصال

ید فلز و الیه محافط برای اکس

زیرین

ایجاد فوتورزیست در محل-1

اتصال 

به SIOنشادن یک لیه -2

ترونروش تبخیر با باریکه الک

ت برداشتن الیه فوتورزیس-3

در محل اتصال
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:لیتوگرافی سوم 

اهمی به منظور نشاندن فلز برای ایجاد اتصال

روی سطح ویفر در دریچه موجود

اتصال اهمی به کمک یک ترکیب سه-1

ی تایی از فلز پالتین و کروم و طال ایجاد م

.گردد

ه استفاده از اتصال شانه  ای برای بهین-2

کردن سطح نورگیر در پشت افزاره
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:رفع هم شنوایی بین سلول ها ارایه

هم شنوایی عبارت است از انحراف حامل های نوری تولید شده در یک سلول در حین 

حرکت از بستر به سمت سلول های مجاور

.برای رفع همشنوایی یک شبکه فلزی باریک بین نواحی حساس قرار می دهند
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:1.06umدر طول موج InP /InGaAsPآشکارساز بهمنی غیر همگن مبتنی بر 

.رشد داده میشود( 111)با جهت InPبه وسیله اپیتکسی فاز بخار بر روی بستر APDساختار -1

2و چگالی ناخالصی 2umبا ضخامت p+ InPالیه -2 × .در نظر گرفته می شود1018

3و  چگالی ناخالصی کمتر از 1umسپس الیه بهمنی با ضخامت –3 × 1015

ه حاصل ضرب چگالی ناخالصی این الیه در ضخامت آن باید به گونه ای انتخاب شود کinGaAsPبرای -4

.حامل هاا در  هر جای الیه جذب تولید می گردند به الیه بهمنی منتقل شوند

.ولت بر ساتیمتر شود105الیه توقف کننده میدان اجازه نمی دهد حداکثر میدان در الیه جذب بیشتر از -5
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14/15

میشود طبق نمودار با افزایش عرض ناحیه شکست بهمنی به دلیل اینکه ماکسیمم میدان کم

.بنابراین نرخ جریان نیز کم میشود



:مقایسه ساختار همگن و ناهمگن
یکسان است به همین دلیل فوتون به pو nدر ساختار همگن به دلیل اینکه جنس ماده ناحیه 

محض وارد شدن به قطعه در نواحی مختلف جذب می شود و درصدی از آن به ناحیه تخلیه می
.رسد به همین دلیل بازده کوانتومی ساختار همگن بیشتر از ساختار ناهمگن است

کاربرد مهم آشکارساز مادون قرمز در صنعت موشکی
ویر در موشک های هدایت شونده الکترواپتیکی هم از تگنولوژی آشکارساز نقطه ای و هم از تص

.برداری های مادون قرمز جهت جستجو و رد گیری اهداف استفاده می شود
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با موشک رژیم صهیونیستی

کیلومتر93برد 

با موشک قاصد سپاه پاسداران

کیلومتر100برد 
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