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 چکیده 
با استفاده از یک شبیه ساز سه بعدی افزاره نیمه هاادی   در این مقاله

(ATLAS)          جریاان تااریکی، هان شانوایی کاا و باازده کوانتاومی 

را  InSbآشکارسازهای فتودیودی تک پیکسلی و آرایه ای مبتنی بار  

که نور از پشت افازاره باه آن تاباناده شاده، شابیه ساازی و بررسای            

به منظور افزایش دقت و یکناواتتی باین پیکساا هاا باه       این.نموده 

پیکسااا اسااتفاده    55و  22 ،99ترتیااا از ساااتتارهایی بااا 

،    2m0404در ایان شابیه ساازی انادازه هار فتودیاود      کرده این. 

و  m24، ضاامامت بسااتر ایناادیوآ آنتیمونایااد m14گاااآ آرایااه

حااکی از آن   نتایج شبیه ساازی می باشد.  m5ضمامت فتودیودها

وابساتگی   بازده کوانتومی و هن شنوایی کاا  ،است که جریان تاریکی

    شدیدی به تعداد پیکسا های آشکارساز فتودیودی دارد.

 

 واژه های کلیدی

، جریاان تااریکی،   می، بازده کوانتاو یآشکارساز فتودیودی آرایه ا

 گاآ، هن شنوایی 

 

 مقدمه
          آشکارسااازهای مااورد اسااتفاده در پننااره بانااد میااانی مااادون قرمااز

 )gE (میکرومتر( باید از نیمه هادی هاای باا شاکان انار ی      5-9) 

ماه هاادی   نی[1]. ولات سااتته شاوند    -الکتارون   1/4-9/4کوچک 

InSb      با توجه به تواص منحصر به فارد تاود یکای از مشاهورترین

موادی است که برای ساتت آشکارسازهای مادون قرماز باناد میاانی    

. آشکارسازهای نیمه هادی در دو ناو  هادایت   [2]استفاده می شود 

نوری و فتوولتایک سااتته مای شاوند کاه ناو  فتوولتایاک سار ت        

شتری نسبت به ناو  هادایت ناوری دارا     ملکرد باالتر و حساسیت بی

کاربردهاای متعاددی باه     InSbمی باشد. آشکارسازهای فتوولتایک 

صورت تک المانی و آرایه ای در صانای  پزشاکی، فیاایی، نظاامی و     

ممتلفای  از روش هاای   InSb. سااتت فتودیاود   [3]صنعتی دارناد  

، کاشات یاون ناتالصای    Zn [4]یا   Cdیمانند نفوذ حرارتی ناتالص

امکاان   ]6[( MBE، رشد الیه همبافته از طریق پرتو مولکاولی ) [5]

بایاد ضامامت بساتر ناه      پذیر است. برای افزایش بازده کوانتاومی 

تیلی کن و نه تیلی زیاد باشد. چنانچه ضمامت بستر از مقادار  

معینی ) حدود طول حاما های اقلیات( بزرگتار باشاد، درصاد     

احیاه تملیاه بازترکیاا مای     قبا از رسیدن باه ن زیادی از حاما ها 

شوند در نتینه بازده کوانتومی باه مقادار زیاادی افات مای کناد. و       

 چنانچه ضمامت تیلی کن 

 

 

        باشد در ایان صاورت درصاد زیاادی از ناور فارودی از قوعاه  باور        

می کند. البته در  ما، نازک سازی بستر بنا به مشکالت مرباو  باه   

نان که در افزاره در حال حاضار  فرآیند ساتت محدود می گردد. آنچ

به دلیا مشکالت در نازک سازی و شکستن آشکارساز ایان ضامامت   

میکرومتر می باشد. البته پیشنهاداتی برای نازک سازی باا   04تقریباً 

دقت باال و حداقا اثرات ممرب مکانیکی ارائه شده است. به هر حاال  

میکرومتار   21و  24، 7  تناری ضمامت بساتر را تقریبااً   ینمونه ها

هن شنوایی یکی از پارامترهای اصلی می باشاد   .[7]گزارش کرده اند

که اثر مهمی بر تفکیک پذیری تصویر در آشکارسازهای آرایه ای می 

گذارد. و افزایش هن شنوایی مننر به کاهش وضوح تصاویر می شاود.  

به طور کلی دو نو  هن شنوایی وجود دارد که  بارتند از: هن شنوایی 

ری و هن شنوایی الکتریکی. هن شنوایی نوری شااما اثار شکسات    نو

نور)فوتااون(، انعکااا  از لبااه هااا و پراکناادگی داتلاای و تااارجی در 

آشکارساز آرایه ای می باشد. هن شنوایی الکتریکی را به حاما هاایی  

که توسط نور زیر یک پیکسا تولید شده اند و به پیکسا های مناور 

م  شده اناد، نسابت مای دهناد. چنانچاه      نفوذ کرده و توسط آنها ج

اناادازه و گاااآ آشکارساااز آرایااه ای کااوچکتر شااود احتمااال اینکااه            

هن شنوایی  ملکرد سیستن را تحت تأثیر قارار دهاد بیشاتر تواهاد     

شد. همچنین بازده کوانتومی تعیین می کند که باه ازای هار فوتاون    

اد حاماا جما  آوری   تابیده شده بر روی آشکارساز آرایه ای، چه تعد

پارامترهاایی کاه    (FPAs)می شود. در آرایه هاای صافحه کاانونی    

مقادیر هن شنوایی، بازده کوانتومی و جریان تاریکی را تحت تأثیر قرار 

می دهند  بارتند از: اندازه فتودیودها، گاآ آرایه آشکارساز، ضامامت  

InSb    شاده  و ضمامت فتودیودها. کارهایی که در این زمیناه اننااآ

کاارلو   یا شابیه ساازی مونات   ] 3و 8[است بر پایه محاسبات ریاضی 

 InSb، بوده است که هن شنوایی و بازده کوانتومی را در آرایاه  ]24[

بررسی کرده اند. در ایننا از یک شبیه ساز افزاره نیمه هادی تنااری  

(ATLAS)    استفاده شده است تا هن شانوایی، باازده کوانتاومی و ،

 و 99، 2×2 بااه ابعاااد InSbشکارساااز آرایااه ای جریااان تاااریکی آ

55 .نرآ افزار  پیکسا را در فیای سه بعدی موالعه و بررسی کنین

شاما یک منمو ه جام  و کاملی از مادل هاای فیزیکای از جملاه:     

رانشی، چند پیوندی ها، مدل هاای بازترکیاا، جاذب    -معادالت نفوذ

نور، مدل های تولید نور و ... می باشد. که مای تواناد باه دقات، هان      
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رایه ای شنوایی، بازده کوانتومی و جریان تاریکی را در آشکارسازهای آ

 پیش بینی و بررسی کند.  

      

 ساختار شبیه سازی 

  

سااتتار شابیه ساازی شاده     باه ترتیاا    9و 2،1شاماره   هاای  شکا

، 2×2آنتیموناید به تعاداد پیکساا   ایندیوآ های فتودیودی  زآشکارسا

99  5و5 .ساتتار شاما فتودیودهای اینادیوآ   را نشان می دهد

باا   +pمی باشد. نواحی  InSbآنتیموناید ساتته شده در باالی بستر 

319101تراکن ناتالصی پذیرنده  cm نتیموناید و الیه بستر ایندیوآ آ

315101با تراکن ناتالصی  cm   .کاتد روی بساتر  آالییده شاده اسات

ایندیوآ آنتیموناید از جنس آلومینیوآ در اطران فتودیودها قرار گرفته 

    اسااتفاده شااده در شاابیه ساااز در  InSbویژگاای هااای ماااده . اساات

فتودیاود   9و  2،1 هاای  در شاکا نشاان داده شاده اسات.     2جدول 

دماای  ی توسط یک منب  نوری به آن نور تاباناده شاده اسات.    مرکز

درجه کلوین در نظر گرفته  1444مرج  منب  نوری برای جسن سیاه 

رابوه  ،[11]شده است. با داشتن دمای جسن سیاه طبق رابوه پالنک

درجاه   1444در دماای   ناوری  توان ساط  شاده از منبا    چگالی ،2

باا اساتفاده از یاک     و ده اینکلوین را برحسا طول موج استمراج کر

با  ناوری در شابیه سااز باه      پوشه متنی این طیا  را باه  ناوان من   

 .تابانینمی  آشکارساز
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 : ویژگی های ماده ایندیوآ آنتیموناید2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شده در هر پیکسا در آشکارساز: جریان شبیه سازی 2شکا      

 2×2به تعداد پیکسا  InSbفتودیودی         

 

 

 
 جریان شبیه سازی شده در هر پیکسا در آشکارساز   :1شکا

  99به تعداد پیکسا  InSbآرایه ای فتودیودی
 

 

 

 
 : جریان شبیه سازی شده در هر پیکسا در آشکارساز9شکا

 55به تعداد پیکسا  InSbودی آرایه ای فتودی
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 ،ا مال ولتا  معکو  باه سااتتار آشکارسااز آرایاه ای فتودیاودی     با 

 رسان نماوده ایان.    6و 5، 0نمودارهای جریان تاریکی را در شاکلهای  

 9و  1باه ترتیاا از رواباط     نیاز   بازده کوانتومی و هن شانوایی کاا  

 محاسبه می شوند.

 

 

 (1)    
current photo Available

i.cathode
efficiency  quantum 

 

 (9) 

pixel  centeral  by thecurrent   collected

pixels by thecurrent   collected
  crosstalk    

 

 
 به تعداد   InSbولتا  آشکارساز فتودیودی -نمودار جریان :0شکا

 در حالت تاریکی 2×2پیکسا 

 

 
   InSbولتا  آشکارساز فتودیودی –نمودار جریان: 5شکا 

 تاریکی در حالت  99به تعداد پیکسا

  
باه تعاداد پیکساا     InSbولتا  آشکارساز فتودیاودی  -: نمودار جریان6شکا

55 در حالت تاریکی 

 

 نتایج
کاه باازده کوانتاومی در    نتایج حاصا از شبیه سازی نشان می دهاد  

باه   55و  99، 2×2کساا  سازهای فتودیودی به تعاداد پی آشکار

، هن شنوایی کا به ترتیا % 34/64و % 76/64، %56/03ترتیا برابر 

در بایا  معکاو    و جریان تاریکی  %51/25و  %15/25صفر درصد، 

فمتاوآمرر و   63/36فمتاوآمرر،   11/22نیز به ترتیا  میلی ولت 244

با توجه به اینکاه در اثار برتاورد ناور باا      می باشد.  فمتوآمرر 5/166

پیکسا وسوی، پیکسا های مناور هن تا حدودی باه ایان سایگنال    

هن شانوایی کاا باا     و نوری پاسخ می دهند. بنابراین بازده کوانتومی

به دلیا افزایش فرآیند تولید و بازترکیا در  افزایش تعداد پیکسا ها،

باا افازایش تعاداد    فازایش مای یاباد.    آشکارساز آرایه ای فتودیودی ا

نیز به دلیاا افازایش فرآیناد تولیاد و بازترکیاا، جریاان       پیکسا ها 

مقاادیر باازده کوانتاومی، هان      1در جادول  ابد. یتاریکی افزایش می 

شنوایی کا و جریان تاریکی در آشکارساازهای آرایاه ای نشاان داده    

   شده است.

هن شنوایی کاا و جریاان    و بررسی بازده کوانتومی،: مقایسه 1جدول

 تاریکی در آشکارسازهای آرایه ای فتودیودی

 
بااااااااازده  

 کوانتومی

هن شنوایی 

 کا

جریاااااان 

 تایکی

آشکارسااااااااز 

فتودیااودی بااه  

تعااداد پیکسااا 

2×2 

56/03%  4% 11/22 

 فمتوآمرر

آشکارسااااااااز 

فتودیااودی بااه  

تعاااااااااااداد 

   99پیکسا

76/64 % 15/25% 63/36 

 رفمتوآمر

آشکارسااااااااز 

فتودیااودی بااه  

تعاااااااااااداد 

 55پیکسا

34/64 % 51/25% 5/166 

 فمتوآمرر
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 بندیگیری و جمعنتیجه 

 
نتایج حاصا از شبیه سازی نشاان مای دهاد کاه باا افازایش تعاداد        

فتودیودی مبتنای بار اینادیوآ     آرایه ای پیکسا ها در آشکارسازهای

و جریاان تااریکی    کوانتومی، هن شنوایی کابازده مقادیر  ،آنتیموناید

 فرآیند تولید و بازترکیا، افزایش می یابد.   به دلیا افزایش
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