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Scopul:
Scopul invenției constă în fabricarea fotodetectorului de radiație infraroșie în baza unui
singur nanofir de GaAs cu o sensibilitate și caracteristici dinamice bune.
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a 2020 054
din 09.06.2020

Soluție:
Sarcina rezolvată prin invenția propusă constă în elaborarea unui fotodetector de radiație infraroșie cu
răspuns de ordinul a 100 mA/W, care poate fi încorporat pe o mare varietate de substraturi.

Avantaje:

P Configurare tehnologică simplă;
P Nanofirele sunt preparate prin corodare electrochimică cost-effectivă într-un singur pas tehnologic a cristalului
de GaAs;
P Posibilități de transfer pe diferite substraturi;
P Fotodetector IR cu sensibilitate înaltă și caracteristici dinamice bune.

Stadiul:

Proiect tehnic;
Prototip funcțional în baza unui singur nanofir de GaAs cu diametru de la 100 - 500 nm.

Descrierea invenției:
Este propus procedeul tehnologic pentru fabricarea fotodetectorului de radiație infraroșie în baza unui
singur nanofir de GaAs cu o sensibilitate înaltă și caracteristici dinamice bune, obținut prin corodarea
electrochimică cost-efectivă a plachetei de GaAs, ce nu necesită echipamente sofisticate și costisitoare.
Corodarea electrochimică se efectuează la temperatura camerei într-un electrolit de 1M HNO3. Un
design special al contactelor ohmice de Cr/Au la capetele nanofirului de GaAs a fost aplicat prin
litografie cu fascicul laser. Problema rezolvată prin invenția dată constă în elaborarea unui fotodetector
de radiație infraroșie cu un fotorăspuns de ordinul a 100 mA/W și care poate fi încorporat pe o mare
varietate de substraturi.

Parametrii fotodetectorului elaborat

Răspunsul fotodetectorului este deﬁnită ca:

Detectivitatea D*, este deﬁnită ca:
Imagini SEM vederea de sus și secțiune transversală a rețelelor de nanofire de GaAs
obținute prin corodarea anodică la tensiunea de 4 V în electrolit de 1M HNO3
a cristalului masiv de GaAs.
(A) Imagina microscopului optic a regiunilor deschise în fotorezist pe substratul
de sticlă pentru depunerea contactelor metalice pe nanofirul de GaAs selectat.
Inserția din (A) prezintă o fotografie cu cinci nanofire de GaAs contactate pe același
substrat de sticlă.
(B) Variația fotocurentului detectorului măsurată pentru o densitate de iluminare IR
de 800 mW · cm− 2.
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