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РОЗДІЛ 6. СВІТЛОДІОДИ З ВИСОКИМ ВНУТРІШНІМ 
КВАНТОВИМ ВИХОДОМ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Для отримання високих значень внутрішнього квантового виходу 

випромінювання треба або підвищувати вірогідність випромінювальної 
рекомбінації, або знижувати вірогідність безвипромінювальної рекомбінації. 
Далі будуть розглянуті обидва підходи до цієї проблеми. 

 
6.1. Подвійні гетероструктури 

Із виразу для часу життя носіїв, який виведено з рівняння швидкості 
бімолекулярної рекомбінації, виходить, що як при низькому, так і при висо-
кому рівні збудження швидкість випромінювальної рекомбінації збільшується 
зі зростанням концентрації вільних носіїв. Тому для підвищення внутрішнього 
квантового виходу випромінювальної рекомбінації в активній області потрібно 
підтримувати високу концентрацію носіїв. Це дозволяють зробити подвійні 
гетероструктури (ПГС, DH). 

Подвійна гетероструктура складається з активного середнього шару – 
області рекомбінації, що обмежена двома бар’єрними шарами (eмітерами). На 
рис. 6.1 показана схема подвійної гетероструктури.  

 

Рис. 6.1 - Схема подвійної 
гетероструктури з об’ємною 
активною областю або активною 
областю у вигляді квантової ями і 
двох обмежуючих бар’єрних 
шарів 

 

Ширина забороненої зони бар’єрних шарів завжди значно більша 
ширини забороненої зони активного шару; ∆Еg - різниця ширин забороненої 
зони активного та бар’єрного шарів, яка визначається розривами зон 
провідності і валентної: 

υEEEEE cgbasegemiterg ∆+∆=∆=− ,, .                        (6.1) 

Для запобігання розтіканню носіїв з активної області у зовнішні 
шари υE∆ та cE∆ повинні бути набагато більшими величини TkB . 

На рис. 6.2 схематично показано вплив подвійної гетеростуктури на 
концентрацію носіїв. У випадку подачі прямої напруги на гомогенний p-n-
перехід носії дифундують у сусідні шари. На рис. 6.2, а представлені 
дифузійні довжини електронів та дірок, на протязі яких рекомбінують 
неосновні носії. Дифузійні довжини носіїв у напівпровідниках типу AIII  BV 
досягають 10 мкм та можуть бути навіть більше. 

Розтікання носіїв у широкій області та, відповідно, їх низькій 
концентрації (особливо на відстані дифузійної довжини) можна запобігти, 
застосувавши подвійну гетероструктуру. На рис. 6.2 б показані носії, що 
скопилися в активній області гетероструктури. Вони не зможуть покинути 
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квантову яму до тих пір, поки висота потенціального бар’єру буде значно 
більше TkB . У наш час практично всі потужні eфективні світлодіоди 
виконуються на основі подвійних гетероструктур. 

 
 

Рис. 6.2 - Розподіл вільних носіїв у гомогенному переході (а) та гетеропереході (б) в умовах 
прямого зміщення. У гомогенному переході носії рекомбінують на відстані дифузійної 
довжини від p-n-переходу. У гетеропереході носії рекомбінують в області квантової ями 

 

Подвійні гетероструктури створюються на основі тривимірної активної 
області або активної області у вигляді квантових ям. Остання забезпечує 
збільшення концентрації носіїв у тонкому шарі, що приводить до зростання 
внутрішнього квантового виходу випромінювання. З іншого боку, у таких 
структуррах потенціальні бар’єри між квантовими ямами створюють опори 
струму носіїв від ями до ями. Тому в активній області у вигляді багатьох 
квантових ям бар’єри повинні бути достатньо прозорими для носіїв (низькими 
та/або тонкими), які допускають їх вільне (тунельне) переміщення між ямами, 
що необхідно для забезпечення рівномірного розподілу носіїв у межах 
активної області. 

Товщина активної області у світлодіодах на основі подвійних гетеро-
структур здійснює сильний вплив на величину внутрішнього квантового ви-
ходу випромінювання. Товщина тривимірної активної області, як правило, 
дорівнює декільком десятим мікрометру, а активної області у вигляді кванто-
вих ям - декілька менше. На рис. 6.3 показана залежність квантового виходу 
випромінювання світлодіода від товщини активної області (Sugawara et al., 
1992). Видно, що оптимальна товщина світлодіода AlInGaP лежить в інтервалі 
0,15-0,75 мкм. 

 

Рис. 6.3 - Залежність квантового 
виходу випромінювання з дов-
жиною хвилі 565 нм світлодіода 
AlInGaP з подвійною гетеро-
структурою від товщини актив-
ної області. Видно, що опти-
мальне значення товщини 
активної області лежить в інтер-
валі 0,15-0,75 мкм 
(Sugawara et al., 1992) 
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Якщо товщина активної області у подвійній гетероструктурі стає надто 
великою, наприклад, більше дифузійної довжини носіїв, переваги подвійної 
гетероструктури втрачаються та носії розподіляються також, як у гомогенних 
переходах. Але, якщо активна область стає надто тонкою, при високих рівнях 
інжекційного струму може відбутися насичення носіями. 

 
6.2. Легування активної області 

Легування активного та бар’єрних шарів подвійних гетероструктур до-
мішками відповідних типів помітно відбиваються на eфективності світло-
діодів. Вплив легування на величину внутрішнього квантового виходу одно-
значно характеризувати неможливо. Спочатку розглянемо випадки легування 
активної області. 

Активна область світлодіодів з подвійною гетероструктурою не повинна 
бути сильно легованою, оскільки у цьому випадку домішки р- або n-типу 
сформують р-n-перехід на краю квантової ями на межі розділу активна область 
- бар’єрний шар, який сприятиме перетіканню носіїв з активної області в один 
із зовнішних шарів. Дифузія носіїв у сусідні з активною областю шари приведе 
до зниження квантового виходу. Тому активну область світлодіодів з подвій-
ними гетероструктурами на основі арсенідів та фосфідів III групи сильно не 
легують. 

Зазвичай активну область подвійних гетероструктур або зовсім не 
легують, або рівень її легування не перевищує концентрації домішок у 
бар’єрних шарах. Типове значення концентрації легуючих домішок у активній 
області світлодіодів р- або n-типу, як правило, лежить у діапазоні 1016-1017 см-3. 

Оскільки дифузійна довжина електронів, коли вони є неосновними 
носіями, значно більше, ніж у дірок в аналогічному випадку, активна область 
легується домішками р-типу значно частіше, ніж домішками n-типу. (Слід 
відмітити, що у напівпровідниках типу AIII  BV електрони зазвичай мають 
більшу рухомість, ніж дірки.) Тому при легуванні активної області 
світлодіода домішками р-типу вдається отримати більш рівномірний 
розподіл носіїв вздовж неї. 

На рис. 6.4 (Sugawara et al., 1992) на прикладі світлодіода із AlInGaP 
з подвійною гетероструктурою показана залежність квантового виходу 
випромінювання світлодіодів від концентрації легуючих домішок в 
активній області. Видно, що високий квантовий вихід досягається при 
концентраціях легуючих домішок менше 1·1016 см-3 для активної області n-
типу та менше 1·1017 см-3 для активної області р - типу. 

Із рис. 6.4 також видно, що доцільніше проводити слабке легування 
активної області домішками р-типу, ніж домішками n - типу. Саме тому 
активну область світлодіодів та лазерів частіше всього легують акцепторними 
домішками. До того ж, якщо активна область світлодіода легована домішками 
n-типу, електрони, що мають більшу у порівнянні з дірками дифузійну 
довжину, активніше дифундують у бар’єрний шар р-типу. 

Легування активної області світлодіода може мати як переваги, так і 
недоліки. Час життя носіїв залежить від концентрації основних носіїв. У 
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режимі слабкого збудження (подача низької прямої напруги) при збільшенні 
концентрацій вільних носіїв (супроводжує зростання концентрації легуючих 
домішок) час життя носіїв скорочується. Це приводить до підвищення 
вірогідності випромінювальної рекомбінації. Прикладом матеріалу, квантовий 
вихід випромінювання якого збільшується зі зростанням концентрації 
домішок, є GaAs, що легований берилієм. Але добре відомо, що квантовий 
вихід випромінювання GaAs, який вміщує берилій, зростає тільки при 
помірних рівнях легування. З іншого боку, легуючі домішки, особливо у 
випадках високих концентрацій, можуть вносити у структуру дефекти, які 
будуть відігравати роль центрів рекомбінації. Високі концентрації легуючих 
домішок ведуть до збільшення концентрації власних дефектів, що викликано 
взаємною залежністю концентрацій власних та невласних дефектів та 
положення рівня Фермі (Longini, Greene, 1956; Baraff, Schluter, 1985; 
Waiukiewicz, 1988, 1989, 1994; Neugebauer, Van de Walle, 1999). 

 

 

Рис. 6.4 - Залежність кван-
тового виходу випроміню-
вання світлодіодів AlInGaP 
з подвійною гетерострукту-
рою, з довжиною хвилі 
випромінювання 565 нм, 
від рівня легування актив-
ної області (Sugawara et al, 
1992) 

 

Процес eпітаксіального вирощування також безпосередньо 
пов’язаний з концентрацією легуючих домішок, оскільки вони можуть 
діяти як поверхнево-активні середовища (ПАС). Наприклад, ПАС часто 
підвищують поверхневий коефіцієнт дифузії, тим самим покращуючи 
якість кристалів. Існують і інші способи дії ПАС на технологічний процес 
eпітаксіального вирощування. Хоча ці властивості ПАС ще недостатньо 
вивчені, покращення якості кристалів у присутності ПАС спостерігалось у 
багатьох випадках, наприклад при легуванні InGaN атомами кремнію у 
процесі його вирощування (Nakamura et al., 1996, 1998). Концентрація 
кремнію у бар’єрних шарах у структурах з багатьма квантовими ямами на 
основі нітридів III групи може досягати досить великих значень, 
наприклад 2·1018 см-3. Спостережене підвищення квантового виходу 
світлодіодів може бути пов’язано з екрануванням внутрішніх 
поляризаційних полів, що знижають різницю потенціалів всередині 
активної області. 
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6.3. Положення р-n-переходу 
У світлодіодах на основі подвійної гетероструктури буває важко 

сформувати р-n-перехід у бар’єрному шарі. Зазвичай нижній бар’єрний шар є 
областю n-типу, а верхній — областю р-типу. Активний шар при цьому або 
зовсім не леговано, або слабко леговано домішками п- або р-типу. Але при 
перерозподілі домішок р-п-перехід може бути сформовано в одному з 
обмежуючих бар’єрних шарів. Дифузія домішок у процесі формування 
кристалу пояснюється високою технологічною температурою, тривалістю 
процесу вирощування і великим коефіцієнтом дифузії домішок. Перерозподіл 
домішок відбувається за рахунок їх дифузії, сегрегації та дрейфу. 

Як правило, акцептори з верхнього бар’єрного шару дифундують в 
активну область, а також у нижній бар’єрний шар. Такі домішки, як цинк 
та берилій, мають атоми малого радіусу, які легко переміщуються 
всередині кристалічної решітки. До того ж коефіцієнти дифузії атомів 
цинку та берилію сильно залежать від концентрації домішок. Швидкість 
дифузії цинку та берилію різко зростає при досягненні визначеної 
критичної концентрації, у результаті чого порушується робота світлодіода. 

На рис. 6.5 показано приклад розподілу концентрації цинку у подвійній 
гетероструктурі GalnAsP/InP, що отримано методом мас-спектрометрії 
вторинних іонів (SIMS).  

 

 

Рис. 6.5 - Розподіл концен-
трації Zn у подвійній гетеро-
структурі GaInAsP/InP, отри-
мане методом масспектроско-
пії вторинних іонів (SIMS). У 
досліджуваній системі Zn є до-
мішком р-типу. На рис. 6.5 а 
немає зміщення p-n-переходу. 
На рис. 6.5 б показано, що ви-
сока кон-центрація Zn у 
верхньому бар’єрному шарі 
приводить до зміни положення 
р-n-переходу  

(Schubert et al., 1995) 
 

На рис. 6.5, а показано випадок помірної концентрації домішок у 
верхньому бар’єрному шарі (2 x к 1017 см-3). З наведеного профілю 
концентрацій видно, що цинк в основному зосереджений у верхньому 
бар’єрному шарі, хоча деякі його атоми все ж проникли в активну область. На 
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рис. 6.5 б наведена більш висока концентрація домішку у верхньому 
бар’єрному шарі (2·1019 см-3). Із розподілу концентрацій витікає, що цинк 
досить глибоко проникає в активну область. Тепер p-n-перехід перемістився на 
край цієї області, що значно знизило квантовий вихід випромінювання. 

На рис. 6.6 показана модель, що пояснює зміну положення p-n-переходу 
у подвійній гетероструктурі GalnAsP/InP (Schubert et al., 1995). Видно, що при 
критичній концентрації Ncrmcal різко зростає коефіцієнт дифузії цинку. 

 

 

Рис. 6.6 - Зміна положення p-n-переходу у 
результаті сильного легування бар’єрної 
області (а - початковий профіль; б - 
рівноважний профіль). Якщо коефіцієнт 
дифузії акцепторної домішки сильно 
залежить від її концентрації та різко 
зростає при перевищенні концентрацією 
деякого критичного рівня, відбувається 
зміщення положення переходу в активну 
область (Schubert, 1995) 

 

Якщо у процесі вирощування кристалу концентрація цинку стає вище 
цього критичного значення, цинк перерозподіляється по структурі так, що 
його концентрація знову знижується до рівня нижче значення Ncrmca. Це 
означає, що у подвійній гетероструктурі p-n-переход може переміщуватись як 
в глибину, так і на край та навіть за межі активної області. Знаменно те, що 
зміщення p-n-переходу відбувається навіть за достатньо низької концентрації 
цинку у бар’єрному шарі поблизу межі з активною областю. 

 
6.4. Легування бар’єрних шарів 

Легування бар’єрних шарів сильно впливає на квантовий вихід 
випромінювання світлодіодів з подвійними гетероструктурами. Питомий опір 
цих шарів визначається концентрацією у них домішок. Для запобіганню 
нагріву бар’єрних шарів їх питомий опір повинен бути низьким. 

Іншим впливаючим фактором є концентрація залишкових домішок в 
активній області. Навіть якщо активна область не легована, в ній завжди є 
залишкові домішки. Звичайно концентрація легуючих домішок в активній 
області складає 1015-1016 см-3. Їх концентрація у бар’єрних шарах завжди 
повинна перевищувати концентрацію домішок в активній області. 

У роботі Сугавари (Sugawara, 1992) наведено аналіз впливу концентрації 
легуючих домішок у бар’єрних шарах на внутрішній квантовий вихід 
світлодіодів. На рис. 6.7 і рис. 6.8 представлені результати цього аналізу. 
Видно, що для бар’єрних шарів існує оптимальний діапазон концентрацій 
легуючих домішок. Для шарів n-типу цe діапазон 1016-2·1017 см-3, а для р-типу 
5 х 1017- 2 1018 см-3, тобто значно більше, ніж для шарів n-типу. Причина такої 
різниці полягає у великій різниці між дифузійними довжинами електронів і 
дірок. Висока концентрація домішок р-типу у бар’єрному шарі утримує 
електрони в активній області й запобігає їх дифузії у сусідні шари. 
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Рис. 6.7 - Залежність квантового 
виходу випромінювання світлодіодів 
на основі подвійних гетероструктур 
AlInGaP з довжиною хвилі випроміню-
вання 565 нм від концентрації легую-
чих домішок у бар’єрних шарах n-типу 
(Sugawara et al., 1992) 

 

Витік носіїв з активної області лазерів на основі подвійних 
гетероструктур у бар’єрний шар р-типу розглянуто Казариновим та Пінто 
(Kazarinov, Pinto, 1994). Показано, що виток електронів з активної області 
набагато перевищує виток дірок. Причина цього у тому, що коефіцієнт 
дифузії електронів зазвичай набагато вище коефіцієнта диффузії дірок. 

 

 

Рис. 6.8 - Залежність квантового 
виходу випромінювання світло-
діодів на основі подвійних гетеро-
структур AlInGaP 565 нм, від кон-
центрації легуючих домішок у 
бар’єрних шарах р-типу (Sugawara 
et al., 1992) 

 

На рис. 6.9 наведена зонна діаграма подвійної гетероструктури при 
прямому зміщенні. Видно, що на межах розділу бар’єрний шар - активна 
область виникають дві збіднені області, що створюють для носіїв 
потенціальний бар’єр. Для зменшення цього бар’єру використовується 
градієнтна зміна хімічного складу сполучення поблизу меж між шарами. 

На рис. 6.10 представлена температурна залежність внутрішнього 
квантового виходу випромінювання лазера на основі подвійної 
гетероструктури від концентрації легуючих домішок у бар’єрному шарі й 
температури (Kazarinov, Pinto, 1994). Неважко бачити, що ця концентрація 
сильно впливає на квантовий вихід випромінювання лазера. Низька 
концентрація домішок у шарі р-типу сприяє витоку електронів з активної 
області, що призводить до зниження внутрішнього квантового виходу. 
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Рис. 6.9 - Зонна діаграма подвійної гетероструктури при прямому зміщенні. Бар’єрний 
шар р-типу складається зі слабколегованої області, яка розташована поблизу активної 

області, і більш легованого шару, що знаходиться за нею (Kazarinov, Pinto, 1994) 
 

 

Рис. 6.10 - Залежність внутрішнього 
диференційного квантового виходу 
випромінювання, що визначається 
кількістю випромінених фотонів на 
один інжектований електрон, від 
температури і концентрації домішок 
р-типу у бар’єрному шарі (Kazarinov, 
Pinto, 1994) 

 
6.5. Безвипромінювальна рекомбінація 

Дуже важливо, щоб для формування активної області використо-
вувались високоякісні матеріали, в яких мало точкових дефектів, небажаних 
домішок, дислокацій та інших дефектів, які здатні привести до створення 
глибоких домішкових рівнів. 

Поверхневу рекомбінацію слід підтримувати на мінімально можливому 
рівні. Для цього всі вільні поверхні повинні бути усунуті від областей 
накопичення електронів та дірок, тобто від активної області, на відстань 
декількох дифузійних довжин. 

Мезаструктурні світлодіоди та лазери, в яких витравлені мезаструктури 
відкривають доступ повітря до активних областей, через поверхневу 
рекомбінацію зазвичай мають низький внутрішній квантовий вихід 
випромінювання. До того ж поверхнева рекомбінація знижає термін роботи 
світлодіодів, оскільки веде до нагріву поверхні напівпровідника, що може 
викликати появу структурних дефектів, наприклад темних смуг, які значно 
знижують квантовий вихід випромінювання світлодіодів. 

На рис. 6.11 представлено часові залежності інтенсивності випро-
мінювання двох мезаструктурних та двох планарних світлодіодів.  

Із них випливає, що: 
1) у початковий момент часу 0=t  інтенсивність випромінювання 

мезаструктурних світлодіодів дещо нижча, ніж у планарних світлодіодів; 
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2) термін служби мезаструктурних світлодіодів набагато нижче, ніж у 
планарних. 

 

 

Рис. 6.11 - Часові залеж-
ності інтенсивності випро-
мінювання двох мезаструк-
турних і двох планарних 
світло діодів  (Schubert, 
Hunt, 1998) 
 

У планарних пристроях рекомбінація електрон-діркових пар від-
бувається в області, що розташована під верхнім металевим контактом подаль 
від бокових поверхонь світлодіодів. Тому в таких світлодіодах не спосте-
рігається зниження інтенсивності випромінювання, яке зв’язане з поверхневою 
рекомбінацією. Слід відзначити, що у присутності носіїв одного типу, на-
приклад поблизу верхнього контакту, наявність поверхонь не знижує кван-
товий вихід випромінювання. Поверхні, що розташовані у таких монополяр-
них областях, не здійснюють негативного впливу на процеси рекомбінації. 

 
6.6. Узгодження параметрів кристалічних решіток 

У подвійних гетероструктурах для створення активних та бар’єрних 
шарів використовують різні матеріали, які, одначе, повинні мати однакові 
кристалічні структури та сталі решіток. Невиконання цих умов веде до 
виникнення на межі двох напівпровідників або поблизу неї специфічних 
дефектів. На рис. 6.12 показані дефекти, які називають обірваними зв’язками.  

 

Рис. 6.12 - Дислокації поблизу межі двох 
напівпровідників, що мають різні значення 
сталої решітки 
 

 

Із рис. 6.12 видно, що на межі двох матеріалів з різними значеннями 
сталої кристалічної решітки можуть сформуватись низки обірваних зв’язків. 
Такі дислокації невідповідності мають вигляд лінійно витягнутих дефектів, 
які можна побачити у растровому електронному мікроскопі у режимі 
локальної катодолюмінесценції. На катодолюмінесцентному відображенні 
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структури з порушенням співвідповідності параметрів кристалічних 
решіток виглядають як перехресні штрихові смуги (рис. 6.13). 

Темні смуги відповідають лініям дислокацій, на яких відбуваються акти 
безвипромінювальної рекомбінації пар носіїв. Дислокації невідповідності 
можуть виникати не на самій межі розділу двох матеріалів з різними 
значеннями сталої решітки, а на деякому віддаленні від неї. Це пояснюється 
тим, що на початку процесу вирощування кристалу на напівпровіднику з 
параметрами решітки, які відрізняються від його власних параметрів, цей 
кристал, маючи достатню пружність, розтягується так, що горизонтальна стала 
його решітки стає рівною сталій решітки нижнього кристалу-підкладки. Саме 
така ситуація показана на рис. 6.14.  

 

 

Рис. 6.13 - Відображення шару Ino.o5Gao.95As 
товщиною 0,35 мкм, що вирощений на підкладці 
GaAs, 75 мкм, у растровому електронному 
мікроскопі у режимі локальної катодолюмінес-
ценції. Темні перехресні лінії відповідають дисло-
каціям невідповідності (Fitzgerald, 1989) 

 

 
 

Рис. 6.14 - Кубічні симетричні кристали з рівноважними сталими решіток а0 та а1 (а). 
Тонкий рівномірно розтягнутий кристалічний шар з рівноважною сталою решітки а1, 
що вирощений між двома напівпровідниками з рівноважною сталою решітки а0 (б). 
Рівномірне розтягування передбачає, що стала решітки, яка паралельна поверхні 

плівки, стає рівною а0, а нормальна стала решітки - ап 
 

Але по мірі росту кристалу eнергія, що витрачається на його роз-
тягування до відповідної форми, зростає та в якийсь момент часу стає більше 
eнергії, що необхідна для утворення дислокацій невідповідності. Саме у цeй 
момент тонка вирощена плівка релаксує та приймає форму, що відповідає 
рівноважній сталій її решітки, формуючи при цьому дислокації невідповід-
ності. Товщина плівки, при якій відбувається формування дислокацій 
невідповідності, називається критичною товщиною. Методика її розрахунку 
наведена у роботі Мeтьюза та Блeкслі (Matthews, Blakeslee, 1976). Якщо 
решітки вирощуваного кристалу та підкладки мають різні періоди, виростити 
шар, який вільний від дислокацій, можна тільки при умові, що його товщина 
буде менше критичної, яка розрахована за методикою Мeтьюза-Блeкслі. 
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Густина дислокацій невідповідності на одиницю довжини пропорційна 
величині неузгодженості решіток. Отже, зі збільшенням невідповідності 
квантовий вихід випромінювання світлодіодів падає. На рис. 6.15 показано 
зниження інтенсивності випромінювання світлодіодів AlInGaP, які вирощені 
на підкладках GaAs.  

 

 

Рис. 6.15.- Залежність інтенсивності 
випромінювання світлодіодів AlInGaP 
від неузгодженості параметрів решіток 
активної області AlInGaP та підкладки 
GaAs. Залежність отримана при струмі 
20 мА (Watanabe, Usui, 1987) 

 

Напівпровідник AlInGaP, який використовується для виготовлення 
світлодіодів червоного світіння високої яскравості, гарно узгоджений за 
параметрами кристалічних решіток з підкладкою GaAs. Із рис. 6.15 видно: 
як тільки неузгодженість решіток ∆а/а перевищить значення 3·10-3, 
відбудеться різке падіння інтенсивності випромінювання. У світлодіодах 
GaAsP червоного світіння, що вирощені на підкладках GaAs, параметри 
решіток активної області погано узгоджені з параметрами решітки 
підкладки, тому й квантовий вихід таких світлодіодів досить невисокий. Ці 
матеріали мають низьку вартість. Самими дешевими світлодіодами 
червоного світіння були світлодіоди GaAsP з гомогенними переходами, які 
вирощені на підкладках GaAs. 

У той час як характеристики світлодіодів, які виготовлені з матеріалів 
сімейств GaAs та InP, сильно залежать від поверхневої рекомбінації та 
неузгодженості решіток, на параметри світлодіодів на основі напівпровідників 
сімейства GaN ці явища практично не впливають. Це пов’язано з тим, що: 

1) дислокації у нітридних сполученнях типу GaN мають більш 
низьку eлектричну активність; 

2) дифузійна довжина носіїв у матеріалах типу GaN значно менша, ніж у 
напівпровідниках сімейств GaAs та InP. Якщо середня відстань між 
дислокаціями більше дифузійної довжини носіїв, зокрема дірок, вірогідність 
безвипромінювальної рекомбінації на цих дефектах порівняно невисока. Інша 
модель, що пояснює високу eфективність світлодіодів InGaN, приймає до 
уваги флуктуації хімічного складу трійних твердих розчинів, які локалізують 
носії, перешкоджаючи їх дифузії до ліній дислокацій. 
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РОЗДІЛ 7. КЕРУВАННЯ СТРУМОМ 
 
Світлодіодні структури вирощують на провідних або на діeлектричних 

підкладках. У структурах, які вирощені на провідних підкладках, струм тече 
практично вертикально (тобто перпендикулярно площині підкладки). У 
світлодіодах на діeлектричних підкладках струм, як правило, спрямований 
горизонтально (тобто паралельно підкладці). Оскільки металеві омічні 
контакти непрозорі, їх розміри та розташування здійснює суттєвий вплив на 
вивід випромінювання із пристроїв. У цьому розділі будуть обговорюватись 
способи керування струмом у різних структурах світлодіодів з метою підви-
щення їх квантового виходу. 

 
7.1. Шар розтікання струму 

У світлодіоді з тонким верхнім бар’єрним шаром струм інжектується в 
ту частину активної області, яка розташована під верхнім eлектродом. Отже, 
світло генерується передусім в області під непрозорим металевим контактом, 
що веде до низької величини коефіцієнта оптичного виводу такого світлодіода. 
Цю проблему можна розв’язати за допомогою шару розтікання струму, що 
відводить струм в області, які розташовані за межами верхнього eлектрода. 

Шар розтікання струму та вікно (віконний шар) синоніми. Термін 
«віконний» вказує на те, що даний шар прозорий та що він призначений 
для підвищення коефіцієнту оптичного виводу світлодіода. 

Корисні властивості таких шарів були виявлені ще на ранніх eтапах 
розвитку світлодіодів. Так, у роботі (Nuese et al., 1969) було показано, що 
використання шарів розтікання струму суттєво підвищує оптичну 
потужність світлодіодів GaAsP. Вікно є першим напівпровідниковим 
шаром, що розташований між верхнім бар’єрним шаром і верхнім омічним 
контактом. На рис. 7.1 показано вплив шару розтікання струму. Із рис. 7.1 
а видно, що у світлодіоді без цього шару світло випромінюється тільки по 
периметру верхнього контакту, а введення вікна дозволяє отримати більш 
рівну та яскраву випромінюючу поверхню, що показана на рис. 7.1 б.  

У роботі (Nuese et al., 1969) розглянуті шари розтікання струму, які 
складаються з трійних твердих розчинів GaAsP та бінарних сполучень GaP, і 
визначені вимоги до таких шарів. Вікна повинні мати низький питомий опір, 
велику товщину для підсилення eфекту розтікання струму і прозорість для 
зниження втрат на поглинання. Для зменшення втрат на поглинання у цій 
роботі запропоновано збільшити концентрацію фосфору у твердому розчині 
GaAs1-xPx (0,45≤х≤1) у шарі розтікання струму, що вище його частини в 
активній області GaAs1-xPx (x=0,45). При такому співвідношенні концентрацій 
фосфору шар розтікання струму буде мати більшу ширину забороненої зони, 
ніж активна область. Але властивості шарів розтікання струму були розглянуті 
тільки якісно. Теоретичні основи застосування цих шарів у пристроях з 
лінійною геометрією контактів, які будуть обговорені у наступному підрозділі, 
надані у роботі Томпсона (Thompson, 1980). Шари розтікання струму 
використовуються у структурах більшості світлодіодів з розташуванням p-n-
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переходу (області випромінювання) у верхній частині кристалу — світлодіоду 
AIGaAs (Nishizawa et al., 1983; Moyer, 1988), GaP (Groves et al., 1977, 1978a, 
1978b) и AlInGaP (Kuo et al., 1990; Sugawara et al., 1991, 1992a, 1992b). 

 

 

Рис. 7.1 - Вплив шару розтікання 
струму на вихідну потужність 
світлодіодів: а — вид зверху на 
світлодіод без вікна, випромінювання 
спостерігається тільки по периметру 
верхнього контакту; б—вид зверху на 
світлодіод з вікном (Nuese et at.,1969) 

 

Рис. 7.2 схематично ілюструє вплив шару розтікання струму. Без цього 
шару (рис. 7.2 а) область інжекції носіїв струму в активну область практично 
обмежена розмірами контакту. При додаванні шару розтікання область 
інжекції помітно збільшується (рис. 7.2 б). 

Рис. 7.2 - Вплив шару розтікання струму у світлодіодах AlInGaP на величину 
коефіцієнта оптичного виводу: а — світлодіод без шару; б —додавання у світлодіод 
вікна («віконного шару»); в — структура світлодіода GaP з шаром розтікання струму 
(Fletcher et al., 1991a, 1991b); г — структура світлодіода AlGaAs з шаром розтікання 

струму (Sugawara et al., 1992a, 1992b) 
 

Шари розтікання струму застосовуються насамперед у структурах 
світлодіодів з областю випромінювання, яка розташована зверху. На рис. 7.2 в 
та г показані структури двох світлодіодів AlInGaP видимого спектру 
випромінювання, що вирощені на підкладках GaAs. Про використання GaP-
шарів розтікання струму повідомлялось у роботах Куо та ін. (Kuo et al., 1990) і 
Флетчера та ін. (Fletcher et al., 1991a, 1991b). Ширина забороненої зони GaP, 
EgGaP = 2,26 eВ, тому шар прозорий для випромінювання червоної, оранжової, 
жовтої та зеленої областей видимого спектру. 

Були виготовлені світлодіоди з довжинами хвиль випромінювання аж 
до 550 нм. Бінарний напівпровідник GaP прозорий для фотонів з eнергією 
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менше ширини забороненої зони. У спектрах поглинання GaP слабко 
виражений «хвіст Урбаха» в області ωh  < Еg. Крім того, GaP відноситься 
до класу непрямозонних напівпровідників, коефіцієнт поглинання яких 
менше, ніж прямозонних. Тому світло мало поглинається навіть у товстому 
шарі розтікання струму. 

Але між параметрами решіток GaP та нижчих eпітаксіальних шарів 
існує досить велика невідповідність. Сталі решіток нижнього і верхнього 
бар’єрних шарів, а також активної області узгоджені зі сталою решітки GaAs 
підкладки. Оскільки стала решітки GaP менша, ніж стала GaAs приблизно на 
3,6%, існує велика ймовірність виникнення проникаючих дислокацій та 
дефектів невідповідності на межі GaP — верхній бар’єрний шар. Можна 
припустити, що дислокації, що відіграють роль центрів безвипромінювальної 
рекомбінації, не будуть приводити до ослаблення внутрішнього квантового 
виходу випромінювання світлодіодів, оскільки вони розташовані або у шарі 
розтікання струму, або на його межі з бар’єрним шаром, тобто поодаль від 
активної області. Але якщо у ході роботи пристрою ці дислокації проростуть 
вниз, ближче до активної області, квантовий вихід і надійність світлодіодів 
можуть погіршитись. Правда, досвід показав, що ці явища досить рідкі: 
світлодіоди AlInGaP/GaAs мають відмінну надійність та високий квантовий 
вихід випромінювання. 

Альтернативний підхід до підвищення коефіцієнта оптичного виводу 
світлодіодів AlInGaP/GaAs за допомогою шарів розтікання струму AlGaAs 
запропоновано у роботах Сугавари та ін. (Sugawara et al., 1991, 1992а, 
1992b). При всіх х у діапазоні 0 ≤ х ≤ 1 параметри решітки твердих 
розчинів AlxGa1-xAs узгоджені зі сталою решітки GaAs. Ширина 
забороненої зони AlAs ЕgAlAs = 2,9 eВ. При х > 0,45 AlxGa1-xAs стає 
непрямозонним напівпровідником. Коефіцієнт поглинання непрямозонних 
напівпровідників набагато менше, ніж прямозонних. Оскільки сталі 
решіток вікна AlGaAs і нижнього бар’єрного шару узгоджені, дислокації 
невідповідності у шарі AlGaAs, на відміну від шару розтікання GaP, не 
виникають. Але у шарі розтікання струму AlGaAs відбувається більш 
сильне поглинання світла, ніж у шарі GaP. Це пов’язано з тим, що AlGaAs 
є трійним твердим розчином, якому притаманні помітні флуктуації 
концентрації катіонів (алюмінію та галію), що ведуть до локальних змін 
ширини забороненої зони. Це підвищує ймовірність поглинання фотонів, 
які мають енергію меншу ширини забороненої зони AlGaAs. Таким чином, 
показник хвоста Урбаха у AlGaAs суттєво вище, ніж у GaP. 

Добре відомо, що методом eпітаксії металоорганічних сполучень з 
газової фази, що є основною технологією створення кристалів світлодіодів, 
дуже важко виростити структури, які вміщують алюміній. Це пов’язано з тим, 
що алюміній має підвищену здатність до участі у хімічних реакціях та нелегко 
забезпечити повну відсутність забруднень або дефектів на поверхні підкладки 
при вирощуванні Al-вміщуючих шарів. Навіть самі незначні протікання у 
технологічному обладнанні можуть привести до руйнування Аl-вміщуючих 
плівок. Тому на практиці використовують не чистий алюміній, а компоненти з 
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високим його вмістом, наприклад AlAs. Це веде до погіршення характеристик 
шару розтікання струму AlGaAs й їх наближенню до параметрів шару GaP. 
Також слід відзначити, що електричні властивості AlAs і AlGaAs з високим 
вмістом алюмінію дещо гірші, ніж у GaP. Але незважаючи на все це, 
світлодіоди AlInGaP з шарами розтікання струму AlGaAs випускають серійно, 
і цей напрямок продовжує розвиватись. 

На рис. 7.3 показано вплив шару розтікання струму GaP р-типу 
товщиною 2-15 мкм з питомим опором 0,05 Ом см на величину коефіцієнта 
оптичного виводу AlInGaP світлодіода (Fletcher et al., 1991a).  

 

 

Рис. 7.3 - Профілі інтенсивності 
випромінювання для трьох кристалів 
AlInGaP світлодіодів з товщиною вікна 
2 мкм, 5 мкм та 15 мкм (вказані на рис.), 
що демонструють вплив товщини цього 
шару на величину області розтікання 
струму. Траєкторія сканування показана 
пунктирною лінією на вставці рисунку. 
Провал у середині профілю відповідає 
непрозорій пластині омічного контакту. 
Для отримання профілів застосовувався 
мікроскоп зі вбудованою відеокамерою 
(Fletcher et al., 1991a) 

 

Наведені дані зйомки у мікроскопі з вбудованою відеокамерою. Для 
отримання показаного профілю інтенсивності випромінювання застосо-
вувалось наскрізне сканування кристала світлодіода в одному напрямку, 
включаючи центральну частину контактної пластини. Виходячи з того, що у 
будь-якій заданій точці інтенсивність випромінювання прямо пропорційна 
густині струму, вдалося визначити характеристики розподілу струму по шару 
вікна. При товщині вікна до 2 мкм спостерігається незначне розтікання 
струму. Коли товщина цього шару стає рівною 15 мкм, область розтікання 
струму майже досягає країв кристалу. Ще більше збільшення товщини веде до 
зростання густини струму по краях кристала. Але цього слід уникати із-за 
одночасного зростання впливу поверхневої рекомбінації. 

На рис. 7.4 представлено вплив eфекту розтікання струму на зовнішній 
квантовий вихід світлодіодів AlInGaP/GaAs з вікном з GaP. При достатньо 
товстих шарах розтікання струму коефіцієнт оптичного виводу світлодіодів 
збільшується приблизно у 8 разів. При порівнянні даних вимірювань при по-
стійному струмі та в імпульсному режимі видно деяке падіння квантового 
виходу випромінювання світлодіодів при великих струмах, що пов’язано з їх 
нагрівом. 

У роботах Сугавари та ін. (Sugawara et al., 1991, 1992а, 1992b) проводив-
ся пошук оптимальної товщини шарів розтікання струму Al0,70Ga0,30As, що 
використовуються у світлодіодах AlInGaP/GaAs. Концентрація легуючих 
домішок р-типу у Al0,70Ga0,30As шарі розтікання дорівнювала 3 • 1018 см-3. На 
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рис. 7.5 показана залежність квантового виходу діода від товщини шару 
розтікання. Видно, що оптимальна товщина вікна лежить у діапазоні 5-30 мкм. 
Для шарів товщиною 15 мкм eфективність світлодіодів зростає у 30 разів у 
порівнянні зі світлодіодами без шарів розтікання струму. Було також показано, 
що оптимальна концентрація легуючих домішок у шарі розтікання струму              
р-типу повинна бути менше 1018см-3. 

Застосування дуже тонких шарів розтікання струму (або їх відсутність) 
приводить до того, що велика частина світла генерується в області, що 
розташована під непрозорою металевою пластиною контакту, яка заважає 
виводу випромінювання за межі кристалу світлодіода.  

 

 

Рис. 7.4 - Залежності зовніш-
нього квантового виходу випро-
мінювання (кількості фотонів на 
один електрон) та світлової 
віддачі (лм/Вт) світлодіодів 
AlInGaP/GaAs з вікном з GaP 
товщиною 2 мкм, 5 мкм та          
15 мкм від прямого струму. 
Суцільні лінії відповідають ре-
жиму постійного струму, штри-
хова лінія — імпульсному ре-
жиму (імпульси тривалістю 400 
нс зі скважністю 300). У режимі 
постійного струму спостері-
гається великий нагрів світло-
діодів (Fletcher et al., 1991a) 

 

Рис. 7.5 - Залежність квантового 
виходу світлодіодів AlInGaP/GaAs 
червоного світіння, що випромі-
нюють світло з довжиною хвилі 
565 нм, від товщини шарів 
розтікання струму Al0,70Ga0,30As 
(Sugawara et al., 1992a) в активну 
область, яка викличе зниження 
внутрішнього квантового виходу 
випромінювання 

 

 

Використання дуже товстих вікон також має свої недоліки. По-перше, 
при використанні товстих шарів розтікання струму на краях кристалів 
світлодіодів утворюються області підвищеної густини струму, що підсилюють 
поверхневу рекомбінацію та зменшують квантовий вихід світлодіодів. По-
друге, зі зростанням товщини шару розтікання підсилюється поглинання у цій 
області фотонів, що мають eнергії менше ширини забороненої зони. По-
третє, вікно великої товщини збільшує омічний опір діода, що також знижує 
його eфективність. По-четверте, велика тривалість процесу вирощування 
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товстих шарів розтікання струму може привести до дифузії легуючих домішок 
з бар’єрного шару. 

Створення шарів розтікання струму часто пов’язано зі значними про-
блемами, особливо якщо матеріали мають низьку провідність. Наприклад, із-за 
великого питомого опору верхнього бар’єрного шару р-типу розтікання 
струму у верхньому шарі р-типу в світлодіоді InGaN/GaN буде дуже слабким. 
Рухомість дірок у нітридах III групи зазвичай дорівнює 1-20 см2/В, а їх 
концентрація - 1017 см-3 , тому питомий опір такого матеріалу завжди великий 
1 Ом⋅см. У роботі (Jeon et al., 2001) описано світлодіод з тунельним переходом, 
що розташований над активною областю поряд з бар’єрним шаром р-типу. 
Шар n-типу зверху тунельного переходу забезпечує поперечне розтікання 
струму в області під верхнім контактом. Таким чином, у склад світлодіода з 
тунельним переходом входять два омічних контакти n-типу та ні одного 
контакту р-типу. 

 
7.2. Теорія розтікання струму 

У роботі Томпсона (Thompson, 1980) надані теоретичні основи явища 
розтікання струму у шарі, що розташований під верхнім контактом 
стрічкового типу. Така геометрія контактів характерна для напівпровіднико-
вих лазерів. На рис. 7.6 а показана схема поперечного перерізу лазера 
стрічкового типу. До структури лазера входить шар розтікання струму, що 
розташований вище p-n-переходу. Із міркувань симетрії показана тільки права 
половина лазера, тому лівий край контакту на схемі відповідає центру 
стрічкового лазера. Припускається, що всі точки х під металевим контактом (х 
< r с) мають однакові потенціали та густини струму (J0), а підкладка є 
eквіпотенціальною поверхнею. Тоді густина струму за межами контакту 
визначається виразом 

 ( )
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де sL  – довжина розтікання струму: 
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Тут ρ - питомий опір шару розтікання струму, t — товщина шару,  

idealn  - коефіцієнт неідеальності вольтамперної характеристики (звичайно 1,05 <  

idealn < 1,35). 
Далі будуть обговорюватись моделі для двох форм контактів: 

стрічкового (рис. 7.6 а) і круглого (рис. 7.6 б).  
Спочатку розглянемо випадок лінійного стрічкового контакту. 

Будемо вважати, що струм по краю області розтікання струму ( sс Lrx += ) 
в е разів менше струму під металевим контактом. Тоді напруга на межі 
вікна буде менше напруги під контактом у ( eTkn Bideal /⋅ ) разів. Різниця цих 
напруг відповідає падінню напруги на шарі розтікання струму. 
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Рис. 7.6 - Схеми структур світлодіодів з шарами розтікання струму зі стрічковим (а) і з 

круглим (б) контактами 
 

Опір шару розтікання струму в поперечному напрямку визначається 
виразом 

 
tdy

L
R s⋅= ρ . (7.3) 

Струм, що тече через p-n-перехід у шарі розтікання струму у 
вертикальному напрямку: 

   dyLJI s⋅= 0 . (7.4) 
Застосувавши закон Ома, знайдемо співвідношення: 

  
e

Tkn
dyLJ

tdy

L Bideal
s

s ⋅=⋅⋅⋅ 0ρ . (7.5) 

Розв’язавши цe рівняння відносно t, отримаємо: 

 2
0 s

Bideal

LJ
Tkn

e
t ⋅⋅⋅

⋅
= ρ . (7.6) 

Порівнявши рівняння (7.2) та (7.6), виявимо їх ідентичність. Рівняння 
(7.6) дає можливість розрахувати потрібну товщину шару розтікання струму 
по заданих значеннях питомого опору цього шару та довжини розтікання 
струму sL . 

Тепер перейдемо до розгляду структури світлодіода з круглим 
контактом (рис. 7.6 б). Міркуючи аналогічним чином, виведемо вираз для 
знаходження поперечного опору області від краю контакту до краю шару 
розтікання струму: 
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Струм у вертикальному напрямку через р-n-перехід у шарі 
розтікання можна знайти з рівняння 

   ( ) ( )[ ] ( )cssccs rLLJrrLJI 20
22

0 +⋅⋅⋅=−+⋅= πππ . (7.8) 
Використовуючи закон Ома, отримаємо 
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Розв’язавши цe рівняння відносно t, знайдемо 
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Рівняння (7.10) дозволяє розрахувати потрібну товщину шару розтікання 
струму за заданими значеннями питомого опору цього шару та довжини 
розтікання sL . Відмітимо, що при великих сr , використовуючи наближення 

( )x+1ln  дорівнює х для малих х , вираз (7.10) можна спростити. Тому, як і 
очікувалось, при ∞→сr рівняння (7.10) і (7.6) стають ідентичними. 

Вправа. Вплив обмеження струму у структурах з шаром розтікання 
при дуже високих значеннях густини струму. В структурах з вертикальним 
напрямком струму (через кристал зверху вниз) шар розтікання розподіляє 
струм по всій площі p-n-переходу. Але при високій густині струм прагне 
сконцентруватись в області під омічними контактами, що й показано на 
рис. 7.7 а та б. Потрібно пояснити eфект обмеження струму при високих 
значеннях густини струму. 

 

 
 

Рис. 7.7 - Схема розподілу струму в структурах з шарами розтікання струму при 
низькому (а) та високому (б) рівні струму. При дуже високих густинах струму 

розтікання струму знижується, що веде до підвищення густини струму під верхніми 
контактами (б). Eквівалентна схема світлодіода з шаром розтікання струму (в) 

 

Розв`язок 1. Довжина області розтікання струму визначається 
залежністю   LS ∞ J0

-1/2, з якої виходить, що при підвищенні густини струму 
величина LS зменшується та струм збирається під верхнім контактом. 

Розв`язок 2. Інтуїтивне пояснення eфекту обмеження струму витікає з 
eквівалентної схеми, що показана на рис. 7.7 в. При дуже високих значеннях 
густини струму опори, які має р-n-перехід, зменшуються, тоді як опір, що 
відповідає шару розтікання струму, залишається незмінним. Це приводить до 
того, що струм прагне йти від верхнього контакту вертикально вниз. 
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7.3. Вплив обмеження струму у світлодіодах на ізолюючих підкладках 
Для світлодіодних мезаструктур, що вирощені на діeлектричних 

підкладках, характерно явище обмеження струму. Прикладами світлодіодів з 
мезаструктурами є світлодіоди InGaN/GaN на сапфірових підкладках. У них 
контакт р-типу зазвичай розміщується на верхній поверхні мезаструктури, а 
контакт n-типу - на буферному шарі n-типу, який розташований під 
мезаструктурою. Це приводить до того, що по краю мезаструктури, на межі з 
контактом n-типу, густина струму стає вище, ніж у сусідніх областях. 

 

 
Рис. 7.8. - Вплив обмеження струму у GaN світлодіоді з мезаструктурою, що 

вирощений на діeлектричній підкладці (а) та eквівалентна схема, яка складається з 
опору бар’єрних шарів n- та р-типу, опору контакту р-типу та ідеальних діодів, що 

відповідають р-n-переходам (б) 
 

На рис. 7.8 а представлено поперечний переріз мезаструктури світло-
діода, що вирощений на діeлектричній підкладці. Інтуїтивно можна при-
пустити, що обмеження струму через p-n-перехід відбувається по краю 
мезаструктури, що й зображено. На рис. 7.8 б показана eквівалентна схема 
моделі, що враховує опір контакту р-типу та опір бар’єрних шарів n- та р-
типу. У приведеній схемі р-n-переходи замінені на ідеальні діоди. У моделі 
показані декілька вузлів, що розташовані на відстані dx одне від одного. 
Нехай V — напруга у шарі n-типа вздовж напрямку х, тоді dV — падіння 
напруги на опорі n-шару довжиною dx. Величина струму, що йде вниз 

через один з діодів, визначається виразом wdx
Tk
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JdI

B

j ⋅
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⋅= 1exp0 , де 

0J  - густина струму насичення через р-n-перехід. Вважаючи, що 
eлектростатичні потенціали всіх точок металевого контакту р-типу рівні, 
та застосовуючи правило Кірхгофа для двох сусідніх вузлів, отримуємо 
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Коли опір шару р-типу близький до нуля, dV = dVj. У цьому випадку 
можна знайти аналітичний розв`язок рівняння (7.11). У роботі Томпсона 
(Thompson, 1980) приведені розрахунки довжини розтікання струму у діодах, 
що вирощені на провідних підкладках. Томпсон у своїх міркуваннях врахо-
вував питомий опір верхнього бар’єрного шару р-типу, але знехтував питомим 
опором нижнього бар’єрного шару n-типу. Але у світлодіодах InGaN/GaN опір 
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шару n-типу служить однією з причин впливу обмеження струму, тому його не 
можна не враховувати. Опором шарів р-типу нехтувати також не можна, 
оскільки у таких світлодіодах вони досить великі. Далі буде показано, що опір 
шарів обох типів здійснює сильний вплив на обмеження струму. 

У наступних розрахунках враховуються опори шарів n-та р-типу і 
контакту р-типу. Падіння напруги на р-n-переході й резисторах р-типу можна 
знайти з виразу 
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B

j
V V

Tk

eV
IRV −
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⋅⋅= 1exp0 ,                            (7.12) 

де VR  (опір у вертикальному напрямку) визначається сумою опору шару р-
типу та контакту р-типу eлемента площі wdx: 

wdxwdx

t
R c

p
pV

1⋅+⋅= ρρ .                            (7.13) 

Тут pρ  та cρ  — питомі опори шару та контакту р-типа. Двічі 

диференціюючи два рази вираз (7.12) за х та підставляючи результат у 
співвідношення (8.11), отримуємо наступне диференціальне рівняння: 

( ) =+






















⋅+








⋅⋅⋅+⋅=

2

22

2

2

0 exp
dx

Vd

dx

dV

Tk

e

dx

Vd

Tk

eV
Jt

Tk

e
V jj

B

j

B

j
ppc

B

ρρ  









−







⋅⋅= 1exp0 Tk

eV
J

t B

j

p

nρ
.                                                        (7.14) 

При його розв’язанні обмежимось випадком прямого зміщення діода, 
в якому напруга на p-n-переході набагато перевищує величину eTkB / . 

Тоді                               1exp/ >>
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Далі припустимо, що падіння напруги на послідовному опорі р-типу 
та опорі контакту також значно більші eTkB / , тобто 
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Застосовуючи ці умови до типових світлодіодів InGaN/GaN, 
спростимо рівняння (7.14), використовуючи допущення (7.15) і (7.16): 
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Розв’язавши рівняння (7.17) відносно jV , отримаємо ( ) ( )0jj VxV =  -

( eTkB / )( sLx / ). Підставивши jV  у вираз ( )TkeVJJ Bj /exp0 ⋅=  знайдемо 

розв’язок диференціального рівняння: 
( ) ( ) ( )sLxJxJ /exp0 −⋅= ,                         (7.18) 

де ( )0J  — густина струму на краю шару р-типу, Ls — довжина розтікання 
струму, що визначає відстань, на якій густина струму зменшується в е разів у 
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порівнянні з густиною струму на краю шару, тобто ( ) ( ) 10/ −= eJLJ s . Довжину 
розтікання струму можна знайти з виразу 

 ( ) nnppcs ttL ρρρ /⋅⋅+= .                           (7.19) 

З рівняння (7.19) видно, що розподіл струму залежить від товщини 
eпітаксіального шару та від властивостей матеріалу. Для зменшення впливу 
обмеження струму буферний шар n-типу повинен мати низький питомий опір 
та достатньо велику товщину. З рівняння (7.19) можна зробити вразливий 
висновок: зменшення питомого опору контакту р-типу або шару р-типу під-
силює вплив обмеження струму. При низьких значеннях опорів контакту й 
бар’єрного шару р-типу спостерігається сильний вплив обмеження струму. 
Цьому може завадити тільки висока провідність буферного шару n-типу, яка 
приводить до великої величини коефіцієнта nnt ρ/ . У світлодіодах InGaN/GaN 
сума опорів контакту й шару р-типу може бути більше опору бар’єрного шару, 
особливо якщо nt  мале. 

На рис. 7.9 наведені eкспериментальні дані, що отримані при вивченні 
eфекту стискання струму у світлодіодах InGaN/GaN, що вирощені на 
сапфірових підкладках (Guo, Schubert, 2001). На рис. 7.9 а приведено мікро-
знімок оптичного випромінювання світлодіода InGaN. Він зроблений з боку 
сапфірової підкладки, на якій чітко видно зміну інтенсивності голубого 
світіння світлодіода: чим далі від краю мезаструктури, тим слабше світіння. На 
рис. 7.9 б зображена теоретична та eкспериментальна залежності інтенсивності 
випромінювання від відстані до краю мезаструктури. Для побудови теоретич-
ної залежності використано вираз (7.18), який узгоджено з eксперименталь-
ними даними. Видно, що при довжині розтікання струму 550 мкм отримуємо 
добре узгодження eкспериментальних та теоретичних результатів. 

 

 
Рис. 7.9 - Мікрознімок випромінювання світлодіода на основі мезаструктури In-OaN/GaN, 

який вирощений на ізолюючій сапфіровій підкладці (а), світлодіод має стрічковий контакт р-
типу розміром 800 мкм х 100 мкм (а); теоретична і eкспериментальна залежності 

інтенсивності випромінювання від відстані до краю мезаструктури (б) (Guo, Schubert, 2001) 
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Опір контактів й питомі опори шарів GaN р-типу у потужних 
світлодіодах не повинні бути високими, оскільки цe може привести до 
сильного нагріву діодів. З іншого боку, саме ці опори ослабляють вплив 
обмеження струму. Слід відзначити, що при розробці нових світлодіодів з 
великою площею, які мають великі розміри контактів, навіть при умові 
покращення характеристик матеріалів без удосконалення форми контактів 
проблеми, пов’язані з впливом обмеження струму, можуть встати дуже гостро. 
Так, нові контакти до р-області можуть мати форму гребінки з шириною зубів 
менше довжини розтікання струму sL . При розмірах світло-діодів менше sL  
впливом обмеження струму можна знехтувати. 

На рис. 7.10 показана схема структури та фотографія стрічкового 
контакту гребінчастої форми. Однорідність інжекції струму в активну область 
досягається за допомогою контакту р-типу, ширина якого contactpW −  менше 

довжини розтікання струму. Для забезпечення низького контактного опору 
ширина контакту n-типу contactnW −  повинна бути, по крайній мірі, рівною 
довжині передачі контакту, яка витікає з моделі лінії передачі, що 
використовується для визначення омічних контактів (Schroder, 1998). 

 

 
 

Рис. 7.10 - Структура стрічкового контакту у формі гребінки, що забезпечує 
однорідність струму (а); вид зверху (б); фотографія світлодіода InGaN, що змонтований 

методом перевернутого кристалу (в) (LED Museum, 2004) 
 

7.4. Структури з поперечною інжекцією носіїв струму 
На рис. 7.11 а показана структура світлодіода з поперечною інжекцією 

носіїв струму. У таких діодах струм тече через бар’єрні шари обох типів у 
горизонтальному напрямку.  

В ідеальному випадку випромінювання у світлодіодах буде збуд-
жуватись тільки в областях між контактами, які при цьому не будуть заважати 
виводу світла. Якщо опір шару n-типу nn t/ρ  ( nρ  та nt  — питомий опір та 
товщина шару n-типу) набагато менше опору шару р-типу pp t/ρ , струм піде 
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скоріше через n-шар, ніж через р-шар. У результаті цього під контактом р-типу 
буде спостерігатись більш висока густина струму у напрямку р-n-переходу. 

 

 
 

Рис. 7.11 -  Структура світлодіода з поперечною інжекцією носіїв струму та схема 
розподілу струму при рп < рр (а); eквівалентна  схема (б) 

 

На рис. 7.11 б показана eквівалентна схема, яка корисна для 
кількісного аналізу світлодіодів з поперечною інжекцією носіїв струму. У 
цій схемі припускається, що по краю контакту р-типу густина струму через 
р-n-перехід дорівнює ( )0J . Аналітичний розв`язок, що отримано у 
відповідності до даної eквівалентної схеми та показаний на рис. 7.12, має 
такий вигляд (Joyce, Wemple, 1970; Rattier et al., 2002): 

( ) ( ) ( )sLxJxJ /exp0 −⋅= ,                                    (7.20) 
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Тут ( ) ( )00 JxJ ==  - густина струму по краю контакту. Показано 
(Rattier et al., 2002), що aV  - напруга активації, величина якої складає 
декілька eTkB / , наприклад 50-75 мВ. 

Для забезпечення рівномірного збудження випромінювання у зазорі 
між контактами бажано мати велику довжину спаду eкспоненти sL . Цього 
можна добитись або високою степеню легування бар’єрних шарів, або 
збільшенням їх товщини. Існує тенденція збільшувати розміри світлодіодів 
для досягнення великої потужності випромінювання. Але збільшення 
відстані між контактами L, якщо не використовуються дуже товсті бар’єрні 
шари (що може бути вельми непрактично), веде до зростання опору 
світлодіодів. Тому підвищувати інтенсивність випромінювання краще не 
збільшенням розмірів структури, а за допомогою діодних матриць. 

 

 

Рис. 7.12 - Розподіл густини струму 
при високому, середньому й низь-
кому значеннях струму, що нормо-
вані на початкову густину струму, у 
світлодіодах з поперечною інжекцією 
носіїв струму. Припускається, що 
опір шару n-типу набагато менше 
опору шару р-типу 
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7.5. Шар, що обмежує струм 
У традиційних світлодіодах на основі подвійних гетероструктур з мали-

ми верхніми та великими нижніми контактами, носії, що інжектовані в актив-
ну область через верхній контакт, в основному під ним же й накопичуються. 
Очевидно, що непрозорий металевий контакт сильно перешкоджає виводу 
випромінювання, яке збуджується в активній області, що значно знижує 
коефіцієнт оптичного виводу світлодіода. Для розв’язання цієї проблеми 
застосовують або товстий шар розтікання струму, або запираючий шар. Цей 
шар відводить носії струму у бік від верхнього контакту, перешкоджаючи їх 
попаданню в активну область, яка розташована безпосередньо під ним, що 
дозволяє суттєво підвищити квантовий вихід випромінювання світлодіода. 

На рис. 7.13 подана схема структури світлодіода з запираючим шаром. 
Запираючий шар, розміри якого приблизно такі ж, як у металевого контакту, 
розташовується над верхнім бар’єрним шаром. Цей шар, що має провідність  
n-типу, вбудовується у матеріал з провідністю р-типу. Сформований таким 
чином р-n-перехід направляє струм навколо обмежуючого шару, як показано 
на рис. 7.13. 

 

Рис. 7.13 - Світлодіод з обмежуючим шаром n-типу, який розташовано на верхньому 
бар’єрному шарі. Випромінювання світла виходить з областей, що не покриті 

непрозорим верхнім омічним контактом. Світлодіод такого типу виготовляється 
методом eпітаксіального вирощування: після формування запираючого шару підкладка 

виймається з вирощувальної камери та піддається травленню, після чого знову 
занурюється в eпітаксіальну систему для нарощування шару розтікання струму 

 

Запираючі шари часто формують методом eпітаксіального вирощування. 
За цією технологією подвійна гетероструктура і тонкий запираючий шар n-
типу вирощується на одній підкладці. Після цього підкладку зі сформованими 
на ній шарами виймають з камери вирощування і піддають травленню. 
Стравлюється майже весь верхній шар за виключенням області, що виділена 
фотолітографічним способом, яка визначає розташування верхнього омічного 
контакту. Для формування запираючого шару, як правило, застосовують 
селективне травлення, яке не здійснює впливу на бар’єрний шар. 

Після закінчення процесу травлення підкладка повертається в 
eпітаксіальну вирощувальну камеру для продовження формування структури 
світлодіода, наприклад для нарощування шару розтікання струму. 

Технологія eпітаксіального нарощування із-за зниження виходу 
придатних світлодіодів є досить затратною. Це пов’язано з тим, що у процесі 
вирощування приходиться два рази очищати поверхню структури: після первої 
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стадії вирощування шарів й по закінченні процесу травлення. Процедура 
очистки часто приводить до утворення дефектів на поверхні, а значить, і до 
зниження кількості якісних світлодіодів. Тому така технологія не підходить 
для масового виробництва дешевих світлодіодів, наприклад світлодіодів 
видимого оптичного діапазону. Технологія вирощування в основному 
використовується для виготовлення більш коштовних пристроїв, наприклад 
світлодіодів, які працюють у системах зв’язку. 

У світлодіодах AlInGaP як запираючі шари застосовуються шари GaAs 
n-типу, які розміщюються на верхніх бар’єрних шарах AlInGaP. Перевага 
таких структур у тому, що шари AlInGaP та GaAs узгоджені за параметрами 
решіток. Для селективного рідинного травлення використовують хімічні 
реагенти, які руйнують тільки GaAs і ніяк не впливають на AlInGaP (Adacni, 
Oe, 1983). 

У поверхнево-випромінюючих лазерах з вертикальними резонаторами 
для направлення струму до активної області, що розташована між дзеркалами 
лазера, також використовують запираючі шари. Але для їх формування часті-
ше використовують не eпітаксіальне нарощування, а іонне легування шарів 
киснем або воднем. Оскільки у лазерах з контактами великої площі суттєвою 
стає величина поперечного опору, глибина іонного легування має скінченні 
межі. 


