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23B) Polovodi ové sou ástky ízené sv tlem
- charakteristické vlastnosti
- fotorezistor, fotodioda, fototranzistor
- VA charakteristiky, zna ky
- použití v praxi
innost sou ástek ízených sv tlem je založena na využití vnit ního fotoelektrického jevu. P i dopadu zá ení
vhodné vlnové délky na polovodi dochází k rozbíjení vazeb atom a ke vzniku volných nosi
náboje
elektron-díra. Energie zá ení závisí na vlnové délce . V látce bez p echodu PN dochází ke zv tšování
vodivosti (fotorezistor), v látce s p echodem PN p i dopadu zá ení do oblasti p echodu se objeví mezi ástí P
a N tzv. hradlové nap tí.
Pro získání spektrální charakteristiky materiál sledujeme závislost elektrických vlastností sou ástky
(vodivost nebo hradlové nap tí) na vlnové délce (barv ) zá ení p i konstantní intenzit osv tlení E.
D ležitá je také p echodová charakteristika sou ástek, což je asová závislost zm ny elektrických vlastností
sou ástky p i skokové zm n osv tlení a je charakterizována asovou konstantou , náb hem tr a dob hem
tf.
Lidskému oku se nejblíže svými vlastnostmi podobá sirník kademnatý CdS, ostatní materiály mají citlivost
posunutou do do oblasti infra erveného zá ení.

Fotorezistor

vyráb jí se napa ením vrstvy vhodného polovodi ového materiálu (CdS, CdSe pro viditelné
sv tlo nebo CdTe pro infra ervené zá ení) na keramickou podložku. Sou ástka má zpravidla
tvar meandru pro zv tšení odporu sou ástky a pouzdro je upraveno tak aby na citlivou vrstvu
mohlo dopadat sv tlo nebo zá ení.
Odpor fotorezistoru za temna je velmi vysoký 106 až 109 .
P i osv tlení citlivé vrstvy dochází ke zmenšení odporu fotorezistoru.
Závislost odporu na osv tlení je p ibližn logaritmická. Odpor
fotorezistoru p i osv tlení je jen n kolik set ohm .
VA charakteristika je soustava p ímek, která dokazuje že fotorezistor
je p i konstantním osv tlení lineárním jednobranem.

P echodová charakteristika vykazuje zna nou setrva nost rezistoru. P i zv tšení osv tlení je zm na odporu
pomalejší než p i zatmn ní. Rychlost zm n je závislá na osv tlení.
Nevýhodou je zna ný pokles odporu fotorezistoru p i zvýšení teploty projevující se p i malém osv tlení.
asové konstanty fotorezistoru z CdS viz. tabulka
osv tlení
10-2 lx
1000 lx
impulsy laseru

asová konstanta
desítky sekund
10-3 až 10-4 s
10-8 až 10-9 s
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Fotodioda
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fotodioda je plošná polovodi ová dioda upravená tak, aby do oblasti p echodu pronikalo
sv tlo. Pokud není p echod PN osv tlen, je VA charakteristika stejná jako u b žné diody.

Nejv tší rozdíl mezi osv tleným a neosv tleným stavem lze
pozorovat p i polarizaci diody ve zp tném sm ru (UAK<0, tj
3. kvadrant), kdy dochází k tém lineárnímu r stu proudu IA
p i rovnom rném zv tšování osv tlení.
ást charakteristiky probíhající 4. kvadrantem odpovídá
hradlovému režimu innosti fotodiody. Sou ástka se chová
jako zdroj elektrické energie, na anod má kladné nap tí
n kolik desetin voltu.
V propustné oblasti charakteristiky (1. kvadrant) se vliv
osv tlení tém
neprojevuje a proto se zde dioda
nepoužívá.
Fotodioda reaguje na zm ny osv tlení velmi rychle. Náb h
tr je kolem 10-6 až 10-9 s.

Použití: m ení osv tlení, snímání z d rných pásek, v automatizaci, ve filmových projektorech ke snímání
optického záznamu zvuku.

Fototranzistor

k ízení kolektorového proudu (u bipolárních tranzistorú se p ivádí vstupní proud do báze)
využívá sv telné energie, která proniká do oblasti p echodu báze-emitor okénkem v pouzdru,
uzav eným sklen nou o kou.

VA charakteristika je na obrázku, d ležitou veli inou je sv telná
citlivost S= IC/ E, která je analogická strmosti y21 b žných
tranzistor . P i vzr stu osv tlení se citlivost S zv tšuje.
Použití: v opto lenech (spojení zdroje sv tla a fotodiody nebo
fototranzistoru v jednom pouzdru) ke galvanickému odd lení
dvou obvod .
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