
Głównym celem projektu jest próba potwierdzenia możliwości uzyskania wzmocnienia prądowego na poziomie > 

25 i szumu < 2 w fotodiodach lawinowych z HgCdTe pracujących w długofalowym zakresie promieniowania 

podczerwonego (długość fali odcięcia, λc ~ 8 μm) chłodzonych 4 - (T > 190 K) albo 2- stopniowymi chłodziarkami 

termoelektrycznymi. Badania będą obejmowały próbę ustalenia architektury detektora lawinowego i opracowania 

technologii wytwarzania długofalowej detekcyjnej struktury lawinowej, w szczególności wzrost warstw HgCdTe, 

który będzie prowadzony na podłożach GaAs oraz processing warstw i przyrządów. W ramach realizacji projektu 

planujemy odpowiedzieć na pytanie - czy możliwe jest uzyskanie wzmocnienia prądowego na poziomie > 25  

w wysokotemperaturowych warunkach pracy (HOT - higher operating temperature) i jakie czynniki muszą być 

spełnione i które z nich mają decydujący wpływ na efekt lawinowy w analizowanych detektorach długofalowych  

z HgCdTe. Wstępne wyniki badań wskazują, że dla detektorów pracujących w średniofalowym zakresie 

promieniowania podczerwonego osadzonych techniką MOCVD (metal-organic chemical vapor deposition) na 

podłożach GaAs można uzyskać niskie wartości wzmocnienia prądowego. Dla wspomnianych struktur wzmocnienie 

oszacowano na poziomie 3 przy zasilaniu struktury detekcyjnej 8 V i temperaturze pracy 180 K. Oszacowana wartość 

jest o rząd wielkości mniejsza niż te opublikowane w literaturze ale uzyskane dla całkowicie odmiennych warunków 

pracy, t.j. 77 K i wyższych napięć zasilania. Daje to podstawy do twierdzenia, że uzyskane przez nas wyniki są 

sensowne i pozwalają patrzeć z optymizmem na prace dotyczące zwiększenia długości fali odcięcia detektora 

lawinowego (λc ~ 8 μm) ze względu na to, że analizowana struktura detekcyjna nie była optymalizowana pod kątem 

maksymalizacji efektu wzmocnienia lawinowego. Należy podkreślić, że wyższe osiągi detektora lawinowego  

z HgCdTe pracującego w długofalowym zakresie promieniowania podczerwonego (wzmocnienie) można uzyskać 

poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w architekturze detektora w szczególności w obszarze aktywnym  

i obszarze powielania lawinowego oraz poprawie procedury wzrostu i processingu. Dlaczego HgCdTe dla 

długofalowych detektorów lawinowych? HgCdTe jest obecnie materiałem przemysłowym, dla krytycznych  

i strategicznych zastosowań, pozwalającym pokryć najbardziej istotny zakres promieniowania podczerwonego  

w zakresie od 1.3 do 16 m. Istniejąca asymetria pomiędzy masami efektywnymi elektronów i dziur w pasmach 

przewodnictwa i walencyjnym pociąga za sobą asymetrię we współczynnikach jonizacji odpowiednio elektronów  

i dziur dla HgCdTe. Dodatkowo, stosunek współczynników jonizacji elektronów do dziur zmienia się wraz ze 

składem chemicznym Cd (xCd = 0.1–0.7). Wysoki współczynnik wzmocnienia i niski poziom szumu można uzyskać 

w przypadku zainicjowania powielania lawinowego przez jeden rodzaj nośników - elektrony lub dziury.  Elektrony 

inicjują powielanie lawinowe dla składu chemicznego Cd w zakresie xCd < 0.6, a dziury w zakresie 0.6 < xCd < 0.7, 

co pozwala ograniczyć proces powielania lawinowego do jednego typu nośników ładunku. Obecnie, najwyższe 

osiągi, w przypadku detektorów lawinowych z HgCdTe pracujących w długofalowym zakresie uzyskuje się dla 

temperatur T = 77 K (wzmocnienie 114 - przy zasilaniu 5 V). Wiodące grupy i zespoły badawcze zajmujące się 

techniką podczerwieni t.j. DRS Technologies, CEA-LETI, BAE pracują nad detektorami lawinowymi z HgCdTe 

chłodzonymi ciekłym azotem (LN2). Zespoły realizujące projekt posiadają doświadczenie w projektowaniu  

i wytwarzaniu średnio- i długofalowych struktur detekcyjnych z HgCdTe pracujących w warunkach HOT. 

Wierzymy, że symulacje numeryczne pozwolą zaprojektować optymalny długofalowy detektor lawinowy z HgCdTe 

pracujący bez chodzenia kriogenicznego. W kolejnym etapie realizacji projektu będą wyznaczone parametry 

technologiczne konieczne do osadzania zaprojektowanych struktur. Następnie zaprojektowane detekcyjne struktury 

lawinowe z HgCdTe będą osadzane techniką MOCVD. W kolejnym etapie, osadzone heterostruktury będą 

charakteryzowane przy pomocy klasycznych metod wykorzystywanych w technice podczerwieni. Parametry 

elektryczne i optyczne lawinowych struktur detekcyjnych z HgCdTe będą wyznaczone i szacowane. Wyniki 

charakteryzacji detektorów lawinowych zostaną wykorzystane w procesie optymalizacji i poprawy ich osiągów 

poprzez wprowadzenie zmian w architekturze przyrządów (geometrii obszaru aktywnego, obszaru powielania, 

warstw kontaktowych, warstw przejściowych pod kątem składu chemicznego i domieszkowania).  

Detektory lawinowe można wykorzystać w systemach LIDAR/LADAR i do bezprzewodowej łączności 

optycznej (FSO - free - space optical communications), gdzie zakres długofalowy jest bardziej korzystny niż krótko- 

i średniofalowy. Dodatkowo dwa dominujące efekty rozpraszania: Rayleigha and Mie są ograniczone  

w długofalowym zakresie promieniowania podczerwonego. Pomimo wielu potencjalnych zastosowań, gdzie 

detektory lawinowe mogą znaleźć zastosowanie, jednym z fundamentalnych ograniczeń jest konieczność chłodzenia 

tych detektorów do temperatury ciekłego azotu. Aby spełnić warunki SWAP (size weight and power) należy 

zwiększyć temperaturę pracy detektora lawinowego do poziomu 4- i 2- stopniowej chłodziarki termoelektrycznej. 

Można to osiągnąć poprzez zastosowanie materiału w którym akcja lawinowa zachodzi poprzez jeden rodzaj 

nośników. Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie są zadaniami nowymi i oryginalnymi w stosunku do 

obecnie realizowanych. Zwiększenie temperatury pracy detektora lawinowego z HgCdTe pozowali spełnić warunki 

SWAP, które wpisują się w obecnie realizowane technologie w technice podczerwieni. Zwiększenie długości fali 

odcięcia do zakresu długofalowego i ograniczenie chłodzenia ciekłym azotem pozwoli zwiększyć zakres 

potencjalnych zastosowań detektorów lawinowych - szczególnie tam gdzie chłodzenie LN2 trudno zastosować.  
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