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РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРИ З ВИСОКИМ КОЕФІЦІЄНТОМ 
ОПТИЧНОГО ВИВОДУ 

 
Оскільки напівпровідники мають високі показники заломлення, світло, 

що падає на межу напівпровідник-повітря під достатньо великим кутом, 
практично повністю відбивається. Із закону Снеліуса (іноді називаємого 
законом Снеля) можна знайти величину критичного кута повного 
внутрішнього відбиття. У результаті повного внутрішнього відбиття світло як 
би попадає у пастку — локалізується всередині напівпровідника. Локалізоване 
таким чином випромінювання поглинається і дефектами, і активною областю, 
і підкладкою, та всіми іншими шарами. 

При поглинанні світла підкладкою електронно-діркові пари через її 
низький квантовий вихід рекомбінують в основному безвипромінювально. 
При попаданні випромінювання в активну область частина електронно-
діркових пар рекомбінує з випромінюванням фотонів, а інша частина рекомбі-
нує також безвипромінювально. Якщо внутрішній квантовий вихід активної 
області менше 100%, явища перепоглинання випромінювання в активній 
області будуть неминуче знижувати квантовий вихід світлодіода. Поглинання 
світла на металевих контактах є ще одним механізмом зниження коефіцієнта 
оптичного виводу світлодіода. 

Зовнішній квантовий вихід випромінювання світлодіода визначається 
добутком внутрішнього квантового виходу intη   й  коефіцієнта оптичного 
виводу extractη  

 extractext ηηη ⋅= int .  (8.1) 
Звідки видно, що коефіцієнт оптичного виводу сильно впливає на 

величину к. к. д. світлодіода. 
 

8.1. Поглинання напівпровідниками випромінювання з eнергією 
кванта менше ширини забороненої зони 

Для отримання високих значень коефіцієнта оптичного виводу світло-
діода та запобігання поглинанню світла ширина забороненої зони всіх напів-
провідникових шарів крім активного шару повинна бути більше eнергії 
фотона. Цього можна досягти застосуванням подвійних гетероструктур, 
додаткових шарів та інших структур, які будуть описані далі. У цьому 
підрозділі обговорюється поглинання напівпровідниками випромінювання з 
eнергією менше ширини забороненої зони. 

На перший погляд може здатись, що напівпровідник здатен поглинати 
випромінювання тільки тоді, коли енергія фотонів більше ширини його 
забороненої зони, і що він прозорий для фотонів з енергіями менше цього 
значення. Але в дійсності напівпровідник поглинає також і фотони з енергією 
менше ширини його забороненої зони, правда, з більш низьким коефіцієнтом 
поглинання. 
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На рис. 8.1 схематично показані залежності коефіцієнта поглинання 
ідеального прямозонного напівпровідника й реального напівпровідника від 
eнергії фотонів. 

 

 
 

Рис. 8.1 - Залежність коефіцієнта поглинання напівпровідника з шириною забороненої 
зони Еg від eнергії фотонів. «Хвостова» eкспоненціальна частина визначає поглинання 
фотонів з eнергіями, дещо меншими або рівними Еg. При ще меншій eнергії фотони в 

основному поглинаються вільними носіями 
 

В ідеальному напівпровіднику залежність коефіцієнта поглинання 
від eнергії фотонів при низьких температурах описується наступними 
виразами (Pankove, 1971): 

( ) 2/1
gEE −∝α  для прямозонних напівпровідників,                 (8.2а) 

( )2gEE −∝α для непрямозонних напівпровідників,                 (8.2б) 

В ідеальному напівпровіднику при eнергії фотонів, що дорівнює 
ширині його забороненої зони, gEE = , коефіцієнт міжзонного поглинання 

дорівнює нулю. Інтенсивність поглинання в реальному напівпровіднику для 
випромінювання з eнергією менше ширини забороненої зони описується 
експоненціально спадною залежністю 

 ( )[ ]Urbachgg EEE /exp −⋅= αα , (8.3) 

де gα  - eкспериментально визначений коефіцієнт поглинання при gEE = , 

UrbachЕ  - характеристична eнергія (eнергія Урбаха), яка визначає наскільки 
сильно падає коефіцієнт поглинання фотонів, що мають eнергії менше 
ширини забороненої зони. 

У роботі Урбаха (Urbach, 1953) наведені eкспериментальні дані про 
«хвостові» експоненціальні ділянки залежності ( )Eα , отримані при різних 
температурах. Там же показано, що характеристична eнергія приблизно 
дорівнює тепловій eнергії TkB . Робота Нокса (Knox, 1963) продовжила 
дослідження температурної залежності хвостів ( )Eα . Основний висновок цієї 
роботи полягає у тому, що поглинання фотонів з eнергією менше ширини 
забороненої зони матеріалу, як правило, свідчить про участь фононів у 
випромінювальній рекомбінації. Звідки можна зробити висновок, що 

 TkE BUrbach = . (8.4) 
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Але, окрім фононної рекомбінації, поглинання фотонів з gEE <  може 

відбуватись і за іншими механізмами. Наприклад, будь-які флуктуації потен-
ціалу всередині структури викликають локальні зміни країв eнергетичних зон 
напівпровідника, що приводить до флуктуацій ширини забороненої зони. У 
результаті цього можуть виникнути умови для міжзонних переходів з 
поглинанням та випромінюванням фотонів, що мають eнергії gEE < . 

Флуктуації потенціалу частіше всього відбуваються через нерівномір-
ний розподіл легуючих домішок і локальних змін хімічного складу напів-
провідників, що складаються з трьох або чотирьох компонентів. 

Зміни потенціалу внаслідок нерівномірного розподілу легуючих 
домішок можна оцінити за допомогою статистичного розподілу Пуассона. Так, 
у роботі Шуберта та ін. (Schubert et al, 1997) для визначення величини таких 
флуктуацій потенціалу запропоновано використовувати співвідношення 

 ( ) 4/3
2

33
2 −−+ ⋅⋅+⋅=∆ e

r
NN

e
E s

DDUrbach πε
, (8.5) 

де sr  - радіус атома домішки. 
Для оцінки зміни потенціалу через локальні варіації хімічного складу 

напівпровідників можна використовувати біноміальний розподіл. У роботі 
Шуберта та ін. (Schubert et al., 1984) для визначення величини таких 
флуктуацій потенціалу запропоновано використовувати співвідношення 
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де х - параметр хімічного складу потрійних сполучень, 0α  - стала решітки 
напівпровідника, excV  - eксітонний об’єм електронно-діркової пари. 

Величина eнергетичного показника «хвоста Урбаха» в залежності 
( )Eα  визначається тим, який з перелічених вище механізмів має перевагу. 

Eнергія Урбаха бінарних сполучень GaP та GaAs менше її значень для 
трійних твердих розчинів типу AlGaAs та GaAsP. Величина хвоста також 
залежить від степені легування напівпровідника: чим сильніше легування, 
тим більше eнергія Урбаха. 

Для фотонів з eнергією набагато меншою ширини забороненої зони 
механізмом поглинання, що має перевагу, стає поглинання фотонів вільними 
носіями. При такому поглинанні eнергія вільних носіїв зростає, і вони 
переходять у збуджений стан. Із закону збереження квазіімпульса випливає, 
що така зміна стану повинна супроводжуватись або випромінюванням 
акустичних чи оптичних фононів, або розсіюванням на домішках. 

Очевидно, що інтенсивність поглинання вільними носіями визначається 
їх концентрацією. За допомогою класичної моделі Друде для вільних 
електронів можна показати, що поглинання фотонів вільними носіями зростає 
пропорційно квадрату довжини хвилі падаючого випромінювання (Pankove, 
1971). Наступні співвідношення справедливі для напівпровідників п- та р-типу: 

 22; λαλα ⋅∝⋅∝ pn fcfc . (8.7) 
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З квантової механіки відомо, що коефіцієнт поглинання може бути 
пропорційним 2/72/52/3 ,, ααα , в залежності від механізму розсіювання 
електронів при поглинанні: випромінювання акустичних фононів, 
випромінювання оптичних фононів або розсіювання на іонізованих домішках 
(Swaminathan, Macrander, 1991). 

У GaAs n- та р-типу для знаходження коефіцієнта поглинання вільними 
носіями світла з довжиною хвилі λ  ≈ 950 нм, eнергія квантів якого приблизно 
дорівнює ширині забороненої зони матеріалу при кімнатній температурі, 
можна скористатися формулою (Casey, Panish, 1978). 
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З цього виразу видно, що коефіцієнт поглинання випромінювання 
вільними носіями для даного матеріалу при високих їх концентраціях 
може бути порядку 10 см-1. У табл. 8.1 наведені приблизні значення 
коефіцієнтів поглинання світла вільними носіями для декількох типів 
матеріалів. У таблиці позначені роботи: а - сайт ФТІ ім. А.Ф. Йофе 
(Ioffe. 2002-см. [6]), б-(Wiley, DiDomenico, 1970), в-(Casey, Panish, 
1978), г-(Kim, Bonner, 1983; Wlukiewicz et al., 1980); д — результати 
eкстраполяції за 2λα ⋅∝ nfc  

 

Таблиця 8.1. - Коефіцієнти поглинання світла вільними носіями ( fcα ) 

для декількох напівпровідників n-типу 
 

Матеріал 
Довжина хвилі, 

мкм 
Концентрація електронів, 

31810 −см  
1, −смfcα  

GaN 1,0 1,0 40(а,д) 
GaP 1,0 1,0 40(б,д) 

GaAs 1,0 1,0 40(в) 
InP 1,0 1,1 40(г) 

 

У світлодіодах коефіцієнт поглинання фотонів вільними носіями 
впливає на інтенсивність випромінювання через бокові грані кристалу. Цей 
параметр також дуже важливий для світлодіодів з кристалами, що 
вирощені на прозорих напівпровідникових підкладках. Оскільки товщина 
таких підкладок зазвичай більше 100 мкм, при високих концентраціях 
легуючих домішок поглинання фотонів вільними носіями у них буде 
суттєво знижувати потужність вихідного випромінювання. При низьких 
концентраціях домішок у цих підкладках різко підвищується опір. Тому 
треба дуже акуратно підходити до задання рівня легування прозорих 
підкладок. Для тонких шарів з невеликою довжиною оптичного шляху 
вплив поглинання фотонів вільними носіями дуже малий. 

 
8.2. Подвійні гетероструктури 

Практично всі сучасні світлодіоди виготовляють на основі подвійних 
гетероструктур. Такі структури складаються з двох пасивних бар’єрних 
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шарів та одного активного шару. На рис. 8.2 представлена зонна діаграма 
подвійної гетероструктури. Ширина забороненої зони активного шару 
завжди менше ширини забороненої зони бар’єрних шарів. У результаті 
цього пасивні області прозорі для випромінювання, що виходить з активної 
області. Оскільки пасивні шари, як правило, мають порівняно невелику 
товщину, їх практично завжди можна вважати абсолютно прозорими. 

 

 
 

Рис. 8.2 - Подвійна гетероструктура з оптично прозорими бар’єрними шарами. Із-за 
високої концентрації носіїв в активній області, що є причиною зміщення краю 
фундаментального поглинання (eфект Бурштейна-Моса), перепоглинання 

випромінювання в активній області світлодіода малоймовірно 
 

Перепоглинанням світла в активній області в місці інжекції носіїв 
струму, яка розташована під верхнім контактом, можна також знехтувати. 
Оскільки струм носіїв в активну область, як правило, має велику густину, 
квазірівні Фермі для електронів та дірок піднімаються до країв відповідних 
зон, що й демонструє рис. 8.2. Тому при великих значеннях інжекційного 
струму активна область прозора для випромінювання з eнергією, що близька 
до ширини забороненої зони. 

Але слід зазначити, що рівноважний стан в активній області досягається 
у місцях достатньо віддалених від місця інжекції струму. Саме на цих ділянках 
можливе поглинання випромінювання, яке генерується тут же в активній 
області. Для компенсації оптичних втрат через перепоглинання випроміню-
вання всередині активної області ці місця повинні мати як можна більш 
високий внутрішній квантовий вихід випромінювання. 

 
8.3. Світлодіоди з кристалами різної геометрії 

Багатократне  відбиття  випромінювання всередині  напівпровідників з 
високими показниками заломлення є однією з найбільш важливих проблем, з 
якою приходиться зіткнутись при розробці потужних світлодіодів. 

На рис. 8.3 показано приклад випромінювання, що локалізоване 
всередині напівпровідника. За законом Снеліуса промінь світла, який випромі-
нено в активній області, може піддатись повному внутрішньому відбиттю. У 
випадку високих показників заломлення кут повного внутрішнього відбиття 
можна оцінити за допомогою наступного наближеного співвідношення: 

 1−= sc nα , (8.9) 
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де sn  - показник заломлення напівпровідника. Критичний кут cα  тут 
виражено у радіанах. Для матеріалів з високими показниками заломлення 
критичні кути невеликі. Наприклад, при показнику 3,3, критичний кут повного 
внутрішнього відбиття дорівнює всього 17°. Тому у даному випадку велика 
частина випромінюваного активною областю випромінювання виявляється 
локалізованою всередині напівпровідника. Це локалізоване випромінювання, 
як правило, поглинається товстою підкладкою. Через низьку якість та малу 
ефективність підкладки поглинання локалізованих у ній фотонів частіше 
всього супроводжується безвипромінювальною рекомбінацією електронно-
діркових пар. 

 
Рис. 8.3 - Якщо кут конусу виводу випромінювання більше кута cα ,  локалізований 

всередині напівпровідника у формі прямокутного паралелепіпеда промінь світла не має 
можливості вийти назовні із-за повного внутрішнього відбиття 

 

З цією проблемою розробники зіткнулися у 60-х роках, коли 
проектували перші світлодіоди. Тоді ж зрозуміли, що в цих питаннях 
форма кристала відіграє дуже важливу роль. Оптимальними є сферичні 
світлодіоди з точковими випромінюючими областями, які розташовані в їх 
центрі. На рис. 8.4 а показано світлодіод такої форми.  

 

 

Рис. 8.4 - Приклади світлодіодів різної 
геометричної форми, які мають високі 
значення коефіцієнтів оптичного виводу: 
а — сферичний світлодіод з точковою 
світловипромінюючою областю у центрі; 
б — конічний світлодіод 

 

Промені світла, що випромінені точковою активною областю, 
падають на межу розділу напівпровідник-повітря під прямим кутом. Тому 
у таких світлодіодах не проявляється повне внутрішнє відбиття. Але слід 
відзначити, що, якщо на сфері світлодіода немає антивідбивного покриття, 
на межі розділу напівпровідник-повітря відбувається відбиття променів 
світла, що відоме як відбиття Френеля. 

Світлодіоди з півсферичним куполом, як й інших форм, наприклад у ви-
гляді перевернутого зрізаного конуса, у порівнянні зі звичайними конструкт-
ціями, наприклад у формі прямокутного паралелепіпеда, мають більш високі 
коефіцієнти оптичного виводу випромінювання (Carr, Pittman, 1963; Carr, 
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Newman, 1964; Loebner, 1973). Але такі світлодіоди дуже коштовні у 
виготовленні, і тому їх ніхто не випускає. 

На жаль, сферичні світлодіоди з точковими джерелами випромінювання 
у центрі також виявились вельми непрактичними пристроями. Це пов’язано з 
тим, що технологія виготовлення напівпровідників по суті є планарною, 
оскільки для eпітаксіального вирощування напівпровідникових матеріалів 
використовують плоскі підкладки. Тому, застосовуючи традиційні планарні 
технології, виготовляти світлодіоди сферичної форми дуже складно. 

На рис. 8.4 б показано світлодіод конічної форми. Випромінювання 
виводиться з активної області, що розташована у основи конуса або дещо 
нижче його. Проміні, що падають на межу конус-повітря, або пересікають її, 
або проходять назад через конус. При проходженні через конус проміні 
багаторазово відбиваються від його поверхні. Це призводить до того, що при 
попаданні на межу напівпровідник-повітря їх кут виходу стає значно більше 
початкового. Тому проміні покидають конус практично під прямим кутом до 
його поверхні. Але світлодіоди з такою цікавою концепцією також дуже 
коштовні у виготовленні. 

Із сказаного ясно, чому більшість світлодіодів мають кристал у формі 
прямокутного паралелепіпеда, який показано на рис. 8.5 а. Кристали такої 
форми отримують при поздовжній різці підкладок вздовж їх природних 
площин. 

 

 

Рис. 8.5 - Приклади світлодіодів різної форми: а —кристал світлодіода у формі 
прямокутного паралелепіпеда з шістьма конусами виводу випромінювання; б—кристал 
світлодіода циліндричної форми з верхнім конусом виводу випромінювання та кільцем, 

що випромінює світло через бокові грані 
 

Розглядувані світлодіоди мають шість конусів виводу випромінювання: 
два перпендикулярних та чотири паралельних поверхні підкладки. Випро-
мінювання нижнього конуса поглинається підкладкою, якщо ширина її 
забороненої зони менше, ніж забороненої зони активної області. Випро-
мінювання чотирьох паралельних поверхонь конусів також частково погли-
нається підкладкою. Верхній металевий контакт без використання товстого 
шару розтікання струму перетинає шлях випромінюванню з верхнього конуса. 
Тому світлодіод простої прямокутної форми має низький коефіцієнт оптичного 
виводу. Але його незаперечною перевагою є низька вартість виготовлення. 

На рис. 8.5 б показано світлодіод циліндричної форми. У порівнянні зі 
світло діодами кубічної форми такі Світлодіоди мають більш високі значення 
коефіцієнта оптичного виводу. Випромінююче кільце заміняє чотири конуси, 
які паралельні поверхні під ложки, що і приводить до суттєвого підвищення 
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цього коефіцієнта. Але при виготовленні циліндричного світлодіода техно-
логічний процес у порівнянні з формуванням прямо кутніх світлодіодів 
збільшується на одну стадію - стадію травлення. 

Світлодіод у формі перевернутої зрізаної піраміди є прикладом 
світлодіода з кристалом (Krames et al., 1999). На рис. 8.6 представлена 
структура та фотографія світлодіода AlInGaP/GaP такого виду.  

Траєкторії променів показують як випромінювання, що збуджене в 
активній області світлодіода, виходить за межі напівпровідникового кристалу, 
зазнаючи одноразові або багаторазові внутрішні відбиття. Форма світлодіода у 
вигляді перевернутої зрізаної піраміди зменшує середню довжину шляху 
фотона всередині кристалу, знижуючи тим самим внутрішні оптичні втрати. 

Вибрана геометрична форма світлодіода дозволяє мінімізувати довжину 
шляху променів всередині кристалу. Для забезпечення максимальної 
ймовірності виходу фотонів за межі напівпровідника геометричні параметри 
світлодіода розраховують за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, 
що моделюють траєкторії променів. Світлодіоди у формі перевернутих 
зрізаних пірамід - потужні пристрої з великою площею р-n-переходу: 500 мкм 
х 500 мкм. Їх світлова віддача часто перевищує 100 лм/Вт - в наш час 
максимально досяжний рівень. 

 

 

Рис. 8.6 - Пристрій у формі 
зрізаної піраміди:  
а - синій випромінювач In-
GaN на підкладці SIC 
(промислова назва «Aton»); 
б - схема ходу променів, 
яка демонструє збільшення 
виводу випромінювання;  
в – фото-графія світлодіода 
AlInGaP/GaP; г - схема СД, 
що ілюструє підвищення 
його коефіцієнта оптич-
ного виводу (Osram, 2001; 
Krames et al., 1999) 

 

На рис. 8.7 показана залежність зовнішнього квантового виходу піра-
мідальних світлодіодів від струму (Krames et al., 1999). Пік світлової віддачі 
102 лм/Вт отримано для світлодіода оранжевого кольору, λ = 610 нм, при 
струмі 100 мА. 

Це великі світлові віддачі більшості люмінесцентних (50-104 лм/Вт) і 
всіх металогалогенних (68-95 лм/Вт) ламп високого тиску. Для жовтого 
кольору світіння, λ  ≈ 598 нм, світлова віддача пірамідальних світлодіодів 
складає 68 лм/Вт. Це значення порівняне зі світловою віддачею 50-ватних на-
трієвих газоразрядних ламп високого тиску. Квантовий вихід світлодіодів 
пірамідальної форми червоного кольору світіння, λ  ≈ 650 нм, дорівнює 55% 
від максимального. При роботі в імпульсному режимі (зі скважністю 100) 
квантовий вихід розглядуваних світлодіодів складає 60,9% від максимального 
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(на рис. 8.7 дані не наведені), що відповідає нижній межі коефіцієнта 
оптичного виводу для пристроїв даного типу. 

 

 

Рис. 8.7 - Залежність зовнішнього 
квантового виходу випромінювання 
від струму для світлодіода червоного 
кольору світіння (650 нм), який має 
форму перевернутої зрізаної піраміди 
(TIP), та світлодіода з великою 
площею р-n-переходу, що змонтова-
ний у корпусі потужної лампи (LJ). 
Коефіцієнт оптичного виводу світло-
діода TIP перевищує аналогічний 
показник світлодіода LJ у 1,4 рази та 
при 100 мА складає 55% від 
максимального значення зовнішнього 
квантового виходу (Krames et al., 1999) 

 

 

Світлодіодні кристали у формі прямокутних паралелепіпедів та 
циліндрів, як правило, виготовляють за технологією покрокової обробки однієї 
пластини. Світлодіодні кристали у формі перевернутої зрізаної піраміди 
виробляють декілька відрізняючимся покроковим методом — покроковою 
різкою. Вартість виготовлення світлодіодів за технологією покрокової обробки 
однієї пластини є мінімальною у порівнянні з усіма іншими методами. 

У роботах Шміда та ін. (Schmid et al., 2000, 2001, 2002) для підвищення 
коефіцієнта оптичного виводу світлодіодів запропоновано використовувати 
конічні eлементи. Показано, що при застосуванні таких eлементів в інфра-
червоних світлодіодах GaAs можливо збільшення зовнішнього квантового 
виходу до 50%. Але ці діоди мають досить низьку потужність випромі-
нювання, що пов’язано з вимогами до площі поверхні конусу виводу випромі-
нювання, із-за яких область інжекції стає набагато менше загальної площі 
світлодіода. 

 
8.4. Застосування напівпровідників з текстурованою поверхнею 
Другим eфективним способом підвищення коефіцієнта оптичного 

виводу світлодіодів є застосування напівпровідників з шершавою або тексту-
рованою поверхнею. У роботах Шнітцера та ін. (Schnitzer et al. 1993) та 
Віндиша та ін. (Windisch et al., 1999, 2000, 2001, 2002) було показано, що для 
інфрачервоних світлодіодів GaAs при застосуванні таких матеріалів можливе 
покращення зовнішнього квантового виходу до 50%. У роботі Зинцінгера та 
Янса (Sinzinger, Jahns, 1999) детально обговорюються властивості напів-
провідників з мікроструктурованими поверхнями та способи їх виготовлення. 

Після початкових позитивних повідомлень про збільшення коефіцієнта 
виводу у світлодіодах з текстурованими поверхнями, оптимізм розробників 
дещо знизився, оскільки виявилось, що у процесі розміщення напівпровідни-
кових кристалів у полімерному корпусі всі ці переваги втрачаються і тільки 
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безкорпусні діоди даного типу показують підсилення інтенсивності випро-
мінювання. 

Пізніше з’явилось ще декілька повідомлень про збільшення коефіцієнту 
виводу випромінювання у світлодіодах на основі GaN з сильно текстурова-
ними поверхнями, які отримувались методом рідинного хімічного травлення. 
До цього протягом багатьох років вважалось, що GaN не піддається рідинному 
травленню ніякими хімічними реагентами. Але було показано (Stocker et al., 
1998a), що, хоча грань з кристалу GaN дійсно не піддається травленню, на 
грані а та m можна діяти багатьма хімічними реагентами, наприклад гарячими 
розчинами КОН та Н3РО4. Було також показано (Stocker et al., 1998b, 2000), що 
вказані реагенти за своєю природою є органічними кристалами. Саме ця 
обставина дозволяє їм створювати пірамідальні структури, що зглажують 
поверхні на атомному рівні до стану, який придатний для виготовлення 
лазерів. Формувати суттєві шершавості на поверхнях кристалів GaN можна 
методами рідинного хімічного та фотоeлектрохімічного травлення. На рис. 8.8 
показано мікрознімок поверхні GaN з великою шершавістю (Haerle, 2004).  

 

 

Рис. 8.8 - Фотографія сильно 
текстурованої поверхні GaN, 
що отримана за допомогою 
електронного мікроскопа 
(Haerle, 2004) 

 

На рис. 8.9 показано збільшення інтенсивності випромінювання 
світлодіода InGaN з сильно текстурованою поверхнею (див. рис. 8.8), яке 
пов’язане зі зростанням коефіцієнта оптичного виводу (Haerle, 2004). 

 

 

Рис. 8.9 - Спектри 
випромінювання світлодіодів 
InGaN голубого світіння з 
текстурованою поверхнею і 
без неї. На спектрі діода з 
гладкою поверхнею спосте-
рігається інтерференційна 
модуляція, яка пов’язана з 
формуванням у його струк-
турі резонатора Фабрі-Перо 
(Haerle, 2004) 
 

 

Стверджується, що отримане збільшення вихідної потужності складає ~ 
40-50%. Аналогічні результати були описані й в інших роботах (Gao et al., 
2004; Fujii et al., 2004). Із рис. 8.9 також видно, що інтерференційні структури, 
які спостерігаються у спектрах світлодіодів GaN з гладкими поверхнями, 
практично повністю відсутні у діодах з текстурованими шарами. 
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Наявність на спектральній характеристиці інтерференційної модуляції 
пов’язано з формуванням у структурі світлодіода резонатора Фабрі-Перо, від-
бивачами якого є межі розділу GaN-повітря та сапфір-GaN (Billeb et al., 1997). 

На рис. 8.10 наведені схеми хвилеводів з гладкою, слабко текстурованою 
і сильно текстурованою поверхнями. Рис. 8.10 а відповідає хвилеводу з 
дзеркальною поверхнею, за межі якого оптичні моди вийти не можуть. У 
хвилеводі з сильно текстурованою (ламбертівською або дифузною) поверхнею 
(рис. 8.10 в) при кожній дії світлової хвилі з поверхнею межі хвилеводу 
покидають один або декілька фотонів. Проміжний випадок показано на рис. 
8.10 б. Оскільки інтенсивність виходячого з поверхні випромінювання 
залежить від степені її шершавості, бажано вміти кількісно оцінювати цeй 
параметр. Спосіб кількісної оцінки розсіювальної здатності різних поверхонь 
буде обговорюватись у розділі 9. 

 
 

Рис. 8.10 - Схеми хвилеводів з гладкою (а), слабко текстурованою (б) та сильно 
текстурованою (в) поверхнями. Для першого типу хвилеводів характерно дзеркальне 
відбиття світлових хвиль, для третього типу — сильне розсіювання, а для другого типу 

— суміш розсіювання та відбиття 
 

При вивченні поверхонь кристалів із InGaN за допомогою 
електронного мікроскопа було виявлено, що сильно текстуровані поверхні 
мають білий колір (Nichia, 2005). За цією ознакою можна визначати 
дифузні поверхні, які характеризуються сильним розсіюванням. 

 

8.5. Використання контактів різної геометричної форми 
До верхніх контактів пред’являються досить строгі вимоги. Як 

правило, верхній контакт у світлодіоді грає роль площадки для 
приварювання з’єднувального дроту. Ця площадка часто має круглу форму 
й діаметр 100 мкм. У той же час верхній контакт повинен забезпечувати 
омічний зв’язок з шаром розтікання струму та мати малий опір. 

На рис. 8.11 показані приклади верхніх контактів різної форми. 
 

 
 

Рис.8.11. - Вид зверху кристалу світлодіода з верхнім контактом у формі: а — кола, що 
одночасно відіграє роль площадки для приварювання з’єднувального дроту, б — 
перехрестя з колом для з’єднувальної площадки; в — типова форма контакту для 

світлодіодних кристалів великої площі 
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Рис. 8.11 а показує саму просту форму контакту. Контакт на рис. 8.11 б 
забезпечує більш рівномірний розподіл струму над всією площею активної 
області. Відмітимо, що для запобіганню поверхневої рекомбінації до країв 
кристалу світлодіода повинен йти лише незначний струм. 

Для світлодіодних кристалів великої площі форми контактів, що 
показані на рис. 8.11 а та б не годяться, оскільки вони не можуть забезпечити 
рівномірний розподіл струму. Для таких світлодіодів можна використовувати 
контакти, які зображені на рис. 8.11 в. 

Площу верхніх контактів прагнуть робити якомога меншою, щоб їх 
непрозорі ділянки не заважали виходу випромінювання з активної області. Але 
опір контактів безпосередньо пов’язаний з їх площею, тому площу верхнього 
контакту неможливо нескінченно зменшувати. 

 
8.6. Технологія вирощування світлодіодів на прозорих підкладках 
Світлодіоди видимого спектру (AlxGa1-x)0,5In0,5Р, що працюють на довжи-

нах хвиль у діапазоні 560-660 нм, зазвичай вирощують на підкладках GaAs. 
При цьому параметри решіток матеріалу світлодіода та підкладки узгоджені 
одне з одним. Оскільки при кімнатній температурі ширина забороненої зони 
GaAs gE  = 1,424 eВ (λ = 870 нм), товсті підкладки GaAs поглинають частину 

світла робочих довжин хвиль, що випромінюються в їх бік. Тому світлодіоди 
AlInGaP/GaAs, що вирощені на підкладках GaAs, мають низькі коефіцієнти 
оптичного виводу світла. 

Коефіцієнт оптичного виводу в світлодіодах AlInGaP може бути суттєво 
підвищено вилученням підкладки GaAs та з’єднанням eпітаксіального шару 
AlInGaP з підкладкою GaP (Kish et al., 1994). GaP — непрямозонний напів-
провідник з шириною забороненої зони gE = 2,24 eВ (λ  = 553 нм). Тому він не 

поглинає світло з λ  > 553 нм, що випромінюється активною областю AlInGaP. 
На рис. 8.12 схематично показана технологія виготовлення світлодіода 

AlInGaP на підкладці GaP.  

 

Рис. 8.12 - Схема процесу виготовлення світлодіодного кристалу AlInGaP на прозорій 
підкладці GaP. Після видалення підкладки GaAs підвищується температура і подвійна 
гетероструктура з шаром GaP під тиском притискується до підкладки GaP, у результаті 

чого формується єдина структура кристалу світлодіода (Kish et al., 1994) 
 

Спочатку методом eпітаксії металоорганічних сполучень із газової фази 
на підкладці GaAs вирощується подвійна гетероструктура AlInGaP. Після 
цього на верхній поверхні гетероструктури методом eпітаксії з газової фази з 
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використанням хлоридів вирощується товстий шар розтікання струму GaP (50 
мкм). Така технологія вирощування - недорогий метод формування товстих 
eпітаксіальних шарів. Наступний eтап полягає у хімічному вилученні 
підкладки GaAs методом селективного рідинного травлення (Adachi, Ое, 1983; 
Kish et al., 1994). Під час видалення підкладки GaAs товстий шар розтікання 
струму GaP відіграє роль механічної опори для тонкої подвійної 
гетероструктури. Після цього гетероструктура з шаром GaP скріплюється з 
підкладкою GaP. Процес з’єднання двох пластин потребує високої степені 
чистоти поверхонь, відсутності будь-яких частинок між пластинами та вида-
лення з поверхонь окислів. Зазор між двома пластинами часто заповнюється 
спеціальним клеєм. При обертанні пластин з високою швидкістю цeй клей 
видавлюється зовні. 

У роботах Кіша та ін. і Хефлера та ін. (Kish et al., 1995; Hoefler et al., 
1996) описана технологія з’єднання пластин AlInGaP та GaP, що 
застосовується для підкладок GaP діаметром 50 мм (два дюйми). У цій техно-
логії використовується одноосний тиск при підвищених температурах (750-
1000 °С) (Hoefler et al., 1996). Показано (Kish et al., 1995), що якість провідної 
області на межі розділу двох пластин сильно залежить від вирівнювання на 
кристалографічному рівні поєднуємих пластин, а не від узгодження їх криста-
лічних решіток. Відмічено, що при одночасному обертанні пластин кристало-
графічні орієнтації їх поверхонь повинні залишатись узгодженими. Описана 
технологія використовується у серійному виробництві світлодіодів 
AlInGaP/GaP, що працюють при низьких прямих напругах (~ 2,2 В). За 
надійністю такі світлодіоди порівняні з світлодіодами AlInGaP/GaAs. Зазвичай 
технології склеювання пластин патентовані та невідомі широкому колу. 

Пряма напруга є важливою характеристикою світлодіодів, що виготов-
лені за  технологією поєднання пластин. Низькі значення напруги свідчать про 
відсутність проміжних оксидних шарів та формування повноцінного хімічного 
зв’язку між двома напівпровідниковими пластинами. На рис. 8.13 показані 
вольтамперні характеристики двох світлодіодів AlInGaP, що випускаються 
промисловістю, - на поглинаючій випромінювання підкладці й на прозорій 
підкладці.  

 

Рис. 8.13 - Вольтамперні характерис-
тики, значення прямої напруги й 
послідовного опору світлодіодів 
AlInGaP на підкладках GaP и GaAs 
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Видно, що світлодіод на прозорій підкладці має більш високі значення 
прямої напруги та послідовного опору у порівнянні зі світлодіодом на 
поглинаючій підкладці. Більш високу напругу у світлодіодів на прозорих 
підкладках можна пояснити омічними втратами або на межі розділу між 
пластинами, або у підкладці GaP. Для мінімізації поглинання на вільних носіях 
концентрацію легуючих домішок n-типу та в підкладці GaP намагаються 
підтримувати помірно низькою. 

На рис. 8.14 для порівняння наведено мікрознімки двох світлодіодів 
AlInGaP: на прозорій GaP та поглинаючій GaAs підкладках. У світлодіодах 
другого типу підкладка виглядає більш темною, ніж у світлодіодах першого 
типу. Зовнішній квантовий вихід світлодіодів AlInGaP/GaP у 1,5-3,0 рази вище, 
ніж світлодіодів AlInGaP/GaAs. 

 

 
Рис. 8.14 - AlInGaP-світлодіод жовтого світіння з GaP шаром розтікання струму на 

поглинаючій GaAs підкладці (а); AlInGaP-світлодіод жовтого світіння з GaP-шаром розтікання 
струму на прозорій GaP-підкладці (б). У структурі світлодіода другого типу між підкладкою та 
активним шаром можна розгледіти клей на основі eпоксидної смоли з додаванням срібла 

(Kish, Fletcher, 1997) 
 

8.7. Антивідбиваючі оптичні покриття 
Антивідбиваючі AR (просвітлюючі) покриття часто використовують у 

світлодіодах для систем зв’язку з метою зниження френелівського відбиття на 
межі розділу напівпровідник-повітря. При нормальному падінні променів на 
поверхню розділу коефіцієнт відбиття випромінювання визначається виразом 

( )
( )2

2

airs

airs

nn

nn
R

+
−= ,                                       (8.10) 

де sn  та airn  - показники заломлення напівпровідника та повітря. 
Нормальне падіння променів при використанні антивідбиваючого 

покриття дозволяє зменшити френелівське відбиття на межі напівпровідник-
повітря майже до нуля. При цьому покриття повинно мати товщину та 
показник заломлення: 

)4/(4/ 0 ARnλλ = ,   airsAR nnn ⋅= .                        (8.11) 

На рис. 8.15 показано антивідбиваюче покриття з оптимальними товщи-
ною та показником заломлення, а у табл. 8.2 наведені показники заломлення та 
діапазони прозорості декількох типів антивідбиваючих покриттів (Palic, 1998). 
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Рис. 8.15 - Антивідбиваючі 
покриття з оптимальними товщи-
ною і показником заломлення 

 

Таблиця 8.2. - Показники заломлення та діапазони прозорості деяких 
діeлектриків - антивідбиваючих покриттів 

 

Діeлектрик Показник заломлення Прозорість, мкм 
SiO2 1,45 >0,15 
А12О3 1,76 >0,15 
TiO2 2,50 >0,35 
Si3N4 2,00 >0,25 
ZnS 2,29 >0,34 
CaF2 1,43 >0,12 

 
8.8. Монтаж світлодіодів методом перевернутих кристалів 
Для світлодіодів з двома верхніми контактами, наприклад InGaN/GaN, 

що вирощені на сапфірових підкладках, використовують два типи монтажа: з 
нормальним розташуванням кристалів (eпітаксіальні шари зверху) та з пере-
вернутими кристалами. Монтаж методом перевернутих кристалів (фліп-чіп-
монтаж), при якому кристал закріплюється за допомогою паяних ствпчиків-
виводів, що значно дорожче, ніж звичайний монтаж світлодіодів, коли пласти-
ни верхніх контактів розварюються дротинками. Перевагою монтажу світло-
діодів з перевернутими кристалами полягає у тому, що металеві контакти 
кристалів не заважають виводу світла, яке випромінюється активною областю. 

У світлодіодах з нормальним розташуванням кристалів велика площа 
верхнього контакту р-типу приводить до рівномірного розподілу струму по 
активній області, але одночасно з цим вона перешкоджає виводу світла. 
Останню проблему можна розв’язати за допомогою монтажу методом 
перевернутих кристалів. Це особливо важливо при проектуванні потужних 
світлодіодів.  
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РОЗДІЛ 9. ВІДБИВАЧІ 
 
Ідеальні відбивачі, що вбудовані у структури світлодіодів, повинні мати: 

– високу відбиваючу здатність; 
– достатньо широку область з високим коефіцієнтом відбиття (широким 

спектром відбиття); 
– ізотропними характеристиками; 
– низьким опором (щоб забезпечувати протікання струму через відбивач). 

На практиці буває нелегко визначити, який із типів відбивачів підходить 
у тому чи іншому конкретному випадку. 

На рис. 9.1 наведено декілька варіантів відбивачів: металевий відбивач, 
розподілене дзеркало Брега (РДБ); гібридний відбивач, що складається з мета-
левих шарів та дзеркала Брега; відбивач, що побудований на принципі повного 
внутрішнього відбиття (ПВВ) та всеспрямований відбивач (ВСВ). В наступних 
підрозділах даного розділу будуть розглядатися перелічені типи дзеркала. 

 
Рис. 9.1 - Приклади відбивачів: металевий відбивач; розподілене дзеркало Брега (DBR); 
гібридний відбивач, що складається з металевих шарів та дзеркала Брега; відбивач, що 

побудовано на принципі повного внутрішнього відбиття (ПВВ) та всеспрямований відбивач 
(ВСВ). Наведені значення відповідають типовим коефіцієнтам відбиття й пропускання. На 
рисунку також наведені кути падіння промінів, при яких забезпечується хороша відбиваюча 

здатність 
 

На рисунках всіх відбивачів показане зовнішнє середовище. Для 
структур світлодіодів з вбудованими відбивачами таким середовищем є 
напівпровідникові матеріали. Зовнішнє середовище здійснює сильний 
вплив на властивості відбивачів. Наприклад, відбиваюча здатність межі 
розділу метал-напівпровідник завжди гірша, ніж межі метал-повітря. 

 
9.1. Металеві відбивачі, відбиваючі та прозорі контакти 

Металеві відбивачі з дзеркальними поверхнями на межах розділу метал-
повітря — це дзеркала, що мають високі відбивальні характеристики та 
застосовуються людством протягом декількох тисячоріч. Для металевих 
відбивачів характерні високі значення коефіцієнту відбиття у широкому 
діапазоні довжин хвиль й слабка залежність відбивальної здатності від кута 
падіння промінів. Перші високоякісні металеві дзеркала застосовувались в 
астрономічних телескопах (Bell, 1922). 

На рис. 9.2 показана експериментальна випромінювальна спектральна ха-
рактеристика відбивальної здатності межі розділу срібло-повітря для нормаль-
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но падаючих променів. Ця характеристика відрізняється широкою смугою з ви-
сокою відбивальною здатністю та середовищним коефіцієнтом відбиття 98,5%. 

 

 

Рис. 9.2 - Експериментально виміряний спектр 
відбивальної здатності межі розділу срібло-
повітря при нормальному падінні промінів. 
Середовищний коефіцієнт відбиття в області 
видимого випромінювання дорівнює 98,5% 

 

Коефіцієнт відбиття випромінювання на межі розділу металевого 
відбивача і зовнішнього середовища може бути знайдено за допомогою 
рівняння Френеля: 
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де 1N  и 2N  - комплексні показники заломлення двох середовищ. 
Інтенсивності випромінювання, що відбите від межі двох середовищ 

та пройшло крізь неї, пропорційні квадратам напруженостей відповідних 
електричних полів. Коефіцієнт відбиття потужності випромінювання 
визначається формулою 
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Із закону збереження енергії випливає співвідношення для 
знаходження коефіцієнта пропускання потужності випромінювання крізь 
відбивач без втрат: 

 RT −= 1 . (9.3) 
Оскільки в металах завжди відбуваються втрати випромінювання, 

коефіцієнт пропускання випромінювання у випадку товстих металевих 
шарів наближено дорівнює нулю, тобто 0≈T . Для знаходження 
відбивальної здатності межі розділу метал-діелектрик можна скористатись 
рівнянням Френеля. Представивши комплексні показники заломлення 
діелектрика та метала у вигляді 11 nN =  та 222 kinN += , отримаємо рівняння 
для оцінки коефіцієнта відбиття дзеркальної поверхні: 
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Ідеальні метали мають високу провідність ( ∞→σ ) та, отже, у них 
∞→k . Відмітимо, що провідність σ  уявна частина показника заломлення 

k  пов’язані співвідношенням kn ⋅⋅⋅= 02 εωσ . Слід також відмітити, що 
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коефіцієнт поглинання α  можна знайти за допомогою виразу 0/4 λπα k= . 
Тоді для ідеальних металів слушні співвідношення 

 1≈r , 1≈R , πφ =r . (9.5) 

Звідси виходить, що коефіцієнти відбиття ідеальних металів дорівнюють 
одиниці, а фазовий зсув випромінювання при відбитті від ідеальних металевих 
дзеркал дорівнює π . 

Провідність реальних металів, хоча й дуже висока, але не нескінченно 
велика, тому їх відбивальна здатність завжди менше одиниці. У роботі Друде 
(Drude, 1904) запропонована модель для аналізу втрат у металах. У табл. 9.1 
наведені значення n  та k  для декількох металів і напівпровідників. 

Використовуючи рівняння (9.4), можна розрахувати коефіцієнти 
відбиття від меж розділу метал-повітря та метал-напівпровідник. Результати 
розрахунків наведені в табл. 9.2. Як видно з неї, у видимій області спектру 
коефіцієнти відбиття на межах розділу метал-напівпровідник завжди нижчі, 
ніж на межах метал-повітря. 

 

Таблиця 9.1. - Дійсні й уявні частини показників заломлення різних 
напівпровідників та металів при товщині шарів 0,5 
мкм та 1,0 мкм 

 

            Матеріал 
Параметри 

GaP GaP Si Ag Ag Au Au Al Al 

λ , мкм 0.5 1.0 1.0 0.5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

n  3,5 3,1 3,6 0,05 0,04 0,86 0,26 0,77 1,35 

k  ≈0 ≈0 ≈0 3,1 7,1 1,90 6,82 6,08 10,7 
 

Це пов’язано з меншою різницею показників заломлення металів та 
напівпровідників, ніж металів та повітря. 

 

Таблиця 9.2. - Розрахункові значення коефіцієнтів відбиття від меж 
розділу метал-повітря і метал-напівпровідник при 
товщині металу 0,5 мкм та 1,0 мкм 

 

Матеріал R % Матеріал R % Матеріал R % 
Ag/повітря (0,5) 0,982 Al/повітря (0,5) 0,923 Au/повітря (0,5) 0,514 
Ag/повітря (1) 0,997 Al/повітря (1) 0,955 Au /повітря (1) 0,979 
Ag/GaP (0,5) 0,969 Al/GaP (0,5) 0,805 Au /GaP (0,5) 0,470 

Ag/GaP (1,0) 0,992 Al/GaP (1,0) 0,876 Au l/GaP (1,0) 0,945 

Ag/Si (1,0) 0,991 Al/Si (1,0) 0,861 Au /Si (1,0) 0,939 
 

При всій простоті й великій поширеності металевих відбивачів дзеркала 
мають суттєвий недолік — досить високі втрати. Втрати при одноразовому 
відбитті на межі розділу метал-напівпровідник у таких відбивачах, R−1 , 
складають ~ 5%. Вони стають ще більш відчутні у випадку випромінювання, 
що проходить по хвилеводам (рис. 9.3). Інтенсивність затухання хвилеводних 
мод можна оцінити за допомогою співвідношення 

 ( ) NLLRII NN −≈−== 11/ 0 , (9.6) 



 131

де N  - кількість відбиттів при проходженні оптичної хвилі крізь хвилевод, 
RL −= 1  - втрати при відбитті ( 1>>N , тому 1≈R ). Із рівняння (9.6) видно, що 

невеликі зміни коефіцієнта відбиття R  (всього на декілька відсотків) при 
великій кількості відбиттів всередині хвилеводу можуть привести до суттєвого 
зниження інтенсивності хвилеводних мод (наприклад у два рази). 

У роботі (Horng et al., 1999a, 1999b) описано світлодіоди на основі 
AlInGaP, в яких для підвищення коефіцієнту оптичного виводу 
випромінювання використовуються відбивачі метал-напівпровідник. Шарувату 
структуру таких світлодіодів можна подати у вигляді AlInGaP/AuBe/SiO2/Si.  

 

 

Рис. 9.3 - Ослаблення хвилеводної 
моди через втрати при відбитті 

 
 

Межа розділу р-типу AlInGaP-AuBe, виконує дві функції — відбивача та 
омічного контакту з великою площею поверхні. Шар AuBe також відіграє роль 
поставщика акцепторів (Be), що забезпечують низький опір контакту. Контакти 
відпалюють при 450 °С протягом 15 хвилин. Розглядувані світлодіоди виготов-
ляють за технологією з’єднання підкладок з використанням кремнійових 
підкладок. По закінченні вирощування потрібної структури підкладка GaAs, на 
якій вирощувались епітаксіальні шари, вилучається. Оскільки кремній у 
порівнянні з GaAs має більш високу теплопровідність, отримані світлодіоди 
мають більш низькі температури переходів та менший зсув довжини хвилі 
випромінювання, викликаний джоулевим нагрівом. Інтенсивність випроміню-
вання світлодіодів на основі AIInGaP з металевими відбивачами вище, ніж у 
діодів з дзеркалами Брега, що вирощені на підкладках GaAs. 

Омічні контакти з низьким опором формуються методом відпалу та 
сплавлення. Типові температури відпалу сплавних контактів лежать в 
інтервалах 375-450 °С для арсенідів та фосфідів III групи та вище 600 °С для 
нітридів III групи. При відпалу контактів не тільки змінюється вид металевої 
поверхні від гладкої до шорсткої, але також відбувається зменшення їх 
оптичної відбивальної здатності. 

На практиці також застосовують несплавні контакти, для нанесення 
яких на напівпровідник не потрібні високі температури. Для забезпечення 
хороших вольтамперних характеристик таких контактів поверхня напів-
провідникових шарів повинна бути сильно легована. Але навіть при виконанні 
цієї умови опір несплавних контактів зазвичай вище, ніж у сплавних. 

Товсті металеві та гібридні відбивачі є поглинаючими, і їх неможли-
во використовувати у структурах світлодіодів для виводу випромінювання. 
При товщині більше 50 нм металеві омічні контакти фактично непрозорі. 
Тому при достатньо товстих шарах металу пропускна здатність гібридних 
відбивачів стає близькою до нуля (Tu et al., 1990). 

Дуже тонкі металеві контакти напівпрозорі. При товщині металевої 
плівки 5-10 нм коефіцієнт пропускання більшості металів приблизно дорівнює 
50%. Для отримання більш точного значення коефіцієнта пропускання світла у 
розрахунках необхідно враховувати не тільки дійсну, але й уявну частини 
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показника заломлення (Palik, 1998). Але дуже тонкі металеві контакти можуть 
мати бугристу структуру. До того ж електричний опір металевих плівок може 
бути дуже великим, особливо якщо їх структура бугриста. 

У світлодіодах на прозорих підкладках, наприклад AlInGaP на підкладці 
GaP, частина світла, випромінюваного активною областю, попадає на контакт 
підкладки. Для збільшення відбивальної здатності зворотної сторони підклад-
ки іноді застосовують контакт, що закриває лише незначну частину її поверхні 
- багатосмуговий або кільцевий. Застосування провідної епоксидної смоли, що 
вміщує Ag, для кріплення кристалу світлодіода до корпусу забезпечує високу 
відбивальну здатність на ділянках, які не покриті омічним контактом. 

Епоксидна смола для кріплення кристалів з прозорими підкладками в 
корпус, наприклад в світлодіодах на основі InGaN на сапфірових підкладках, 
також відіграє роль відбивача. Така смола має не тільки хорошу провідність, 
але й високий коефіцієнт відбиття, тому її використання може привести до 
зростання коефіцієнта оптичного виводу випромінювання світлодіодів з 
прозорими підкладками. 

Існують омічні контакти, які прозорі для видимого світла. До складу 
таких контактів входить оксид індію та олова, який часто скорочено називають 
ITO (indium tin oxide) (Ray et al., 1983; Shen et al., 1998; Margalith et al., 1999; 
Mergel et al., 2000; Shin et al., 2001). Ці матеріали можна вважати напівпровід-
никами на основі оксиду олова, який леговано індієм. Індій заміщує олово, 
виконуючи роль акцептора. Питомий опір контактів на основі оксидів індію та 
олова звичайно вище опору сплавних металевих контактів. 

 
9.2. Дзеркала на основі повного внутрішнього відбиття 

Повне внутрішнє відбиття характерне для меж розділу між двома 
діелектричними середовищами з різними показниками заломлення. Це 
явище було відкрито Йоганом Кеплером на початку XVII с. (Kepler, 1611). 
Кеплер намагався пояснити уявне викривлення предметів, що частково 
занурені у воду. Він виявив, що для променів, які падають на межу розділу 
двох середовищ під кутами, що близькі до нормального, відношення кутів 
падінння до кутів заломлення пропорційно відношенню показників 
заломлення двох середовищ: 

 2211 θθ ⋅=⋅ nn  (9.7) 
де θ1 и θ2 —кути падінння та заломлення променів, що вимірені відносно 
нормалі до поверхні розділу. Між 1621 р. та 1625 р. 

 

 

Рис. 9.4 - Відбитий та заломлений 
проміні світла на межі розділу двох 
середовищ з показниками залом-
лення 1n  і 2n . Тут 21 nn >  

 

Корнеліус Вілеборд Снелль сформулював закон Снеліуса: 
 2211 sinsin θθ ⋅=⋅ nn , (9.8) 
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Із порівняння виразів (9.7) і (9.8) стає очевидним, що закон Кеплера є 
апроксимацією закону Снеліуса для малих кутів. На рис. 9.4 показані кути, 
що використовуються у законі Снеліуса.  

Кеплер також виявив, що для деяких пар матеріалів у порівняно вузько-
му діапазоні кутів падіння кути заломлення можуть перевищувати 90°. Це 
явище отримало назву повного внутрішнього відбиття. Із закону Снеліуса та 
умови °= 902θ  можна вивести вираз для кута повного внутрішнього відбиття: 

 ( )12,1 /arcsin nncrit =θ . (9.9) 

Оскільки відношення показників заломлення у правій частині рівняння 
(9.9) повинно бути ( 21 n/n ) ≤ 1, повне внутрішнє відбиття може відбуватись 
тільки в оптично щільних матеріалах. Повне внутрішнє відбиття можливе для 
променів з кутами падіння, які більші величини критичного кута: crit,11 θθ > - 

Для кутів падіння, близьких до кутів ковзання, при достатньо високому 
коефіцієнті контрасту (великій різниці показників заломлення двох 
середовищ) проміні світла не можуть вийти за межі середовища з високим 
показником заломлення. 

Пізніше Ісаак Ньютон показав, що для більшості прозорих середовищ 
показник заломлення може бути знайдено у вигляді суми двох додатків, 
перший з яких дорівнює одиниці, а другий пропорційній густині середовища, 
що вимірюється в одиницях г/см3. Тому матеріали з високими значеннями 
показників заломлення часто називають оптично густими матеріалами. 

Самий яскравий приклад застосування ефекту повного внутрішнього 
відбиття — волоконно-оптичні системи зв’язку, в яких проміні світла, завдяки 
цьому явищу, поширюються по серцевині оптичного волокна на відстань 
декілька тисяч кілометрів. У 1841 р. Даніель Коладон продемонстрував, як за 
допомогою явища повного внутрішнього відбиття можна керувати промінями 
світла. У його системі в якості оптично щільного середовища використову-
вався струмінь води (Hecht, 2001). Такі системи широко використовуються і в 
наші дні для підсвітлювання фонтанів вночі. На рис. 9.5 показана установка 
Даніеля Коладона, який вважається батьком всіх світловодних систем. 

 

 

Рис. 9.5 - Історичний рисунок (а) та схема установки швейцарського інженера Даніеля 
Коладона, що побудована у 1841 р. для показу того, як на основі принципу повного 
внутрішнього відбиття можна освітити струмінь води (б); світлові фонтани у Лас 

Вегасі, штат Невада (в); оптичні волокна (г) (TheFreeDictionary.com, 2005) 
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У напівпровідникових випромінюючих пристроях явище повного вну-
трішнього відбиття заважає виходу світла із напівпровідникового кристалу, що 
у ряді випадків може бути дуже серйозною проблемою. Оскільки напівпровід-
никові матеріали мають високі показники заломлення, ~ 2,0-3,5, їх критичні 
кути повного внутрішнього відбиття досить малі. Ця проблема стоїть дуже 
серйозно для арсенідів та фосфідів III групи з показниками заломлення біля 3,0 
та менш гостро для нітридів III групи з показниками заломлення біля 2,0. 
Явище повного внутрішнього відбиття практично не впливає на органічні 
світлодіоди, оскільки органічні матеріали мають порівняно низькі показники 
заломлення. 

Унікальна особливість явища повного внутрішнього відбиття - 
коефіцієнт відбиття R= 1. Тому відбивачі на основі цього явища мають нульові 
втрати. Їх застосовують в основному в лазерах — смугових (Smith et at., 1993) 
та на базі мікродисків (McCall et at., 1992), що виконуються на основі 
резонаторів з високою добротністю. 

 
9.3. Розподілені дзеркала Брега 

На рис. 10.6 для порівняння наведені спектри коефіцієнта відбиття двох 
типів відбивачів: дзеркала Брега й металевого дзеркала. Видно, що металеві 
відбивачі мають широку смугу з високим коефіцієнтом відбиття, тоді як для 
дзеркала Брега характерний вузький діапазон з високим коефіцієнтом 
відбиття, що називають смугою затухання. Слід відзначити, що відбивальна 
здатність металевих дзеркал залишається завжди незмінною, тоді як 
коефіцієнт відбиття дзеркала Брега зростає по мірі збільшення кількості 
подвійних шарів поки ці шари повністю прозорі. 

У світлодіодів, які вирощені на непрозорих підкладках, 50% випроміню-
вання з активної області поглинається якраз підкладкою, що приводить до 
суттєвого зниження їх ефективності. Поглинання випромінювання у підкладці 
можна запобігти, якщо між нею та активною областю світлодіода помістити 
дзеркало, що відбиває проміні, які випромінюються активною областю у бік 
підкладки, дозволяючи їм покинути напівпровідник через верхню межу. 

 

Рис. 9.6. - Спектри коефіцієнта відбиття двох типів відбивачів: дзеркала Брега  
(із 25 пар шарів AlAs/GaAs) та металевих дзеркал (срібло-повітря) 
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Для цих цілей добре підходять розподілені дзеркала Брега (DBRs). На 
рис. 9.7 показана структура світлодіода з дзеркалами Брега. Опис такого 
світлодіода, який реалізованний на системі матеріалів AlGaAs/GaAs, було 
вперше дано Като та ін. (Kato et al, 1991). До складу даного діоду, який 
випромінює в інфрачервоній області спектру на довжині хвилі 870 нм, входило 
дзеркало Брега, що складалося з 25 пар шарів AlAs/GaAs або AlGaAs/GaAs. 

 

 
 

Рис. 9.7 - Світлодіод з розподіленим дзеркалом Брега, що розташоване між підкладкою 
і нижнім бар’єрним шаром 

 

Розподілене дзеркало Брега є багатошаровим відбивачем, яке зазвичай 
складається з 5-50 подвійних шарів матеріалів з різними показниками 
заломлення. Через різниці показників заломлення на кожній межі розділу двох 
матеріалів відбувається відбиття Френеля. Але оскільки ця різниця звичайно 
не дуже велика, відбиття Френеля на кожній із меж невелике. Але до складу 
дзеркала Брега входить багато таких меж. Дуже важливо так підібрати товщи-
ну подвійних шарів, щоб при додаванні всіх відбитих хвиль появлялася кон-
структивна інтерференція. Для променів, що падають на межі розділу під 
кутом  90°, умова резонансу наступає тоді, коли товщина шарів, які складають 
пари, дорівнює чверті довжини хвилі світла, тобто при нормальному падінні 
променів на межу розділу: 

( )hlhlhl nt ,0,, 4/4/ λλ == .                                  (9.10) 

Тут 0λ  — довжина хвилі Брега у вакуумі, hlt ,  — товщина шарів з високим (h) 

та низьким ( l ) показниками заломлення, hln ,  — показник заломлення матеріа-

лів з високим (h) та низьким (I) показниками заломлення. Товщина реального 
шару, що визначається виразом (9.10), не обов’язково повинна складати 4/λ , 
вона може дорівнювати величині, кратній 4/λ , але при цьому необхідно, щоб 
степень кратності була любим непарним числом, тобто ,4/, λ=hlt  

4/7,4/5,4/3 λλλ . Товщина шарів визначає підсилення інтерференції відбитих 
хвиль. Але слід пам’ятати, що при шарах товще 4/3λ , наприклад 4/λ , буде 
відбуватися звуження смуги затухання з високим коефіцієнтом відбиття. 

Для кутів падіння, що відрізняються від прямого, хвильовий вектор 
може бути розділений на паралельну та нормальну складові. Як і у випадку 
нормального падіння променів, товщина шарів, що складають дзеркало Брега, 
повинна дорівнювати чверті довжини хвилі нормальної складової хвильового 
вектора. При будь-якому куті падіння променів hl ,θ  (не рівному прямому куту) 
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для отримання високої відбивальної здатності дзеркала Брега оптимальну 
товщину шарів слід вибирати виходячи з наступного співвідношення: 

( )hlhlhlhlhl nt ,,0,,, cos4/)cos4/( θλθλ == .                           (9.11) 

Тут, як і у попередньому випадку, товщина реального шару може 
дорівнювати величині, що розрахована за формулою (9.11) та помножена на 
будь-яке непарне число. Відбивальна здатність дзеркала Брега з достатньо 
великою кількістю чвертьхвильових шарів може бути близькою до 100%. 

При разміщенні у світлодіоді дзеркала Брега необхідно виконувати 
наступні умови. По-перше, оскільки подвійна гетероструктура світлодіода 
зазвичай вирощується зверху дзеркала Брега, для запобігання появи дислока-
цій невідповідності параметри кристалічних решіток дзеркала та гетеро-
структури повинні бути узгоджені. По-друге, для отримання високого коефі-
цієнта відбиття дзеркала Брега при невисокому коефіцієнті контрасту його 
шарів необхідно, щоб всі шари дзеркала Брега були прозорими для випро-
мінювання робочих довжин хвиль. У випадку подвійних шарів з великою 
різницею в показниках заломлення (наприклад Si/SiO2) дзеркало Брега буде 
мати високий коефіцієнт відбиття, навіть якщо один із матеріалів пари трохи 
поглинає випромінювання потрібної довжини хвилі. По-третє, якщо дзеркало 
Брега розташовано в області протікання струму, його шари повинні виготовля-
тись із провідних матеріалів, що мають провідність. На рис. 9.8 показані залеж-
ності коефіцієнтів відбиття дзеркала Брега на основі Si/SiO2 та AlAs/GaAs від 
довжини хвилі випромінювання. Довжина хвилі Брега відповідає центру смуги 
з високою відбивальною здатністю або смузі затухання.  

Із рис. 9.8 видно, що 
– відбивальна здатність дзеркала Брега Si/SiO2 з високим коефіцієнтом 

контрасту набагато вища, ніж у відбивача AlAs/GaAs з низьким 
коефіцієнтом контрасту (при однаковій кількості чвертьхвильових шарів); 

– ширина смуги затухання дзеркала з високим коефіцієнтом контрасту 
набагато більша ширини цієї області у дзеркала з низьким коефіцієнтом 
контрасту. 
Характеристики дзеркала Брега звичайно розраховують за допомогою 

відповідних матриць методами матричної алгебри (Born, Wolf, 1989). Більш 
детально дзеркала Брега розглянуті у роботах Колдрена та Корзіна, Яріва та 
Бьерка та ін. (Coldren, Corzine, 1995; Yariv, 1989; Bjork et al., 1995). Нижче 
приведено короткий конспект розрахунку параметрів дзеркала Брега. 

Розглянемо розподілене дзеркало Брега, що складається з m подвійних 
діелектричних шарів з коефіцієнтами заломлення hln , , де індекси l  та h  відпо-

відають ідеальним матеріалам без втрат з високим (h ) і низьким ( l ) показни-
ками заломлення. Вважається, що товщина шарів, що складають пари, дорів-
нює чверті довжини хвилі, тобто ( )hlBragghl nL ,, 4/λ= . Період дзеркала Брега 

дорівнює hl LL + . Коефіцієнт відбиття від однієї поверхні розділу двох сере-
довищ при нормальному падінні променів визначається рівнянням Френеля 

lh

lh

nn

nn
r

+
−= .                                           (9.12) 
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Рис. 9.8 - Залежності відбивальних 
здатностей двох розподілених дзер-
кал Брега від довжини хвилі випро-
мінювання: о - для дзеркала Брега на 
основі Si/SiO2 з високим коефіцієн-
том контрасту, що складається з 
чотирьох подвійних шарів, б - для 
дзеркала Брегга на основі AlAs/GaAs, 
що складається з 25 подвійних шарів. 
Для досягнення високої відбивальної 
здатності дзеркалу з високим коефі-
цієнтом контрасту потрібно тільки 
чотири подвійних шари. При цьому 
смуга затухання дзеркала Брега з 
високим коефіцієнтом контрасту на-
багато ширше, ніж у дзеркала з низь-
ким коефіцієнтом контрасту 

 

Багаторазові відбиття від поверхонь розділу у дзеркалі Брега та 
посилююча інтерференція багатьох відбитих променів приводять до 
підвищення відбивальної здатності, яка пропорційна збільшенню кількості 
подвійних шарів. На довжині хвилі Брега спостерігається максимальний 
коефіцієнт відбиття, який для дзеркала з m чвертьхвильових шарів знаходиться 
з виразу (Coldren, Corzine, 1995) 
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Ширина смуги затухання дзеркала Брега залежить від різниці 
показників заломлення двох матеріалів, що складають пару: nnn lh ∆=− . 
Спектральна ширина смуги затухання визначається виразом (Yariv, 1989) 

eff

Bragg
bandstop n

n∆⋅
=∆

λ
λ

2
,                                 (9.14) 

де effn  - ефективний показник заломлення дзеркала Брега. Для ефективної 

роботи світлодіода ширина смуги затухання повинна бути більше ширини 
спектру випромінювання активної області. 

Ефективний показник заломлення дзеркала Брега можна обчислити за 
допомогою виразу 
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У випадку невеликої різниці в показниках заломлення шарів, наприклад 
lnn <<∆ , ефективний показник заломлення може бути розрахований за 

наближеною формулою 

  ( )hl
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Оптична хвиля проникає у дзеркало Брега на обмежену відстань, що 
дорівнює скінченій кількості чвертьхвильових шарів. Якраз ця еффективна 



 138

кількість подвійних шарів із загальної кількості чвертьхвильових шарів 
ефективно відбиває хвилю. У роботі Колдрена та Корзіна (Coldren, Corzine, 
1995) наведено вираз для його оцінки: 
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Для товстих дзеркал Брега ( ∞→m ) функція th прямує до одиниці, 
тому вираз (9.17) можна спростити: 

lh
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nn
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+⋅≈

2

1 .                                        (9.18) 

На брегівській довжині хвилі ( Braggλλ = ) зміна фази відбитої хвилі 

дорівнює нулю, а в її околиці ( Braggλλ ≈ ) фаза відбитої хвилі пов’язана з 

довжиною хвилї лінійною залежністю. Тому дзеркало Брега можна схематично 
представити у вигляді ідеального металевого відбивача, розташованого на 
відстані penL  від поверхні першого подвійного шару дзеркала Брега (рис. 9.9). 

Тоді для обчислення коефіцієнта відбиття дзеркала Брега можна скористатися 
співвідношенням 

( ) penBragg Li2
DBRDBR err

⋅β−β−⋅≈ ,                           (9.19) 

де λπβ /2=  — середня фазова стала хвилі. Зміна фази хвилі, що відбита від 
металевого відбивача при 0=z  визначається показником виразу (см. рис. 9.9): 

( ) penL/2i2
metal0zmetal err

⋅λπ
= ⋅≈ .                             (9.20) 

 

Рис. 9.9 - Ілюстрація глибини 
проникнення оптичної хвилі всередину 
дзеркала Брега: а - дзеркало Брега, що 
складається з двох матеріалів товщини 

1L  та 2L , б - ідеальний металевий 
відбивач, який розміщено на відстані 
глибини проникнення від поверхні 
дзеркала Брега 

 

Прирівнюючи зміну фаз, що визначається показниками у рівняннях 
(9.19) та (9.20), та використовуючи формулу для фазових змін у дзеркалах 
Брега (Coldren, Corzine, 1995), можна знайти глибину проникнення оптичної 
хвилі: 

( )mrth
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4
21 ⋅+= .                                (9.21) 

При великій кількості подвійних шарів ( ∞→m ), глибина проникнення 
визначається виразом 
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На основі виразів (9.22) та (9.18) можна вивести наступну формулу: 

( )212

1
LLmL effpen +⋅= .                                  (9.23) 

Коефіцієнт 1/2 у виразі (9.23) з’явився внаслідок того, що effm  відповідає 

еффективній кількості періодів напруженості електричного поля, тоді як penL  

співвідноситься з оптичною потужністю. Оскільки оптична потужність 
пропорційна квадрату напруженості електричного поля, оптичне 
випромінювання проникає у дзеркало на глибину у два рази меншу, ніж 
електричне поле. Тому ефективна довжина резонатора, що складається з двох 
дзеркал Брега, визначається сумою товщини центральної області та двох 
глибин проникнення оптичної хвилі у подвійні шари. Очевидно, що ефективна 
довжина резонатора з дзеркалами Брега значно більша, ніж у резонатора з 
металевими дзеркалами. 

Відбивальна здатність дзеркала Брега сильно залежить від полярного 
кута падіння променів та довжини хвилі випромінювання. Аналітичний 
результат можна отримати тільки для падіння променів під прямим кутом та 
тільки для довжини хвилі Брега. Для інших кутів падіння та довільних довжин 
хвиль коефіцієнт відбиття розраховується за допомогою числових методів. 
Розглянемо дзеркало Брега, яке відбиває випромінювання від ізотропного 
джерела світла. У цьому випадку інтенсивність відбитого світла визначається 
інтегруванням інтенсивності випромінювання, що відбивається по всіх 
напрямках. Коефіцієнт відбиття випромінювання визначеної довжини хвилі λ 
можна знайти зі співвідношення 
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а загальну інтенсивність відбитого дзеркалом Брега випромінювання 
розрахувати так: 

( ) λλλ
λ

dRII ir ⋅= ∫ )( ,                             (9.25) 

де ( )λiI  - спектр інтенсивності випромінювання активної області, що попадає 
на дзеркало. Тут припускається, що для ізотропних випромінювачів, до яких 
відносяться активні області світлодіодів, спектр випромінювання, яке досягає 
дзеркала Брега, не залежить від кута виходу променів світла з джерела. 

Ефективність дзеркала Брега визначається інтенсивністю відбитого світ-
ла. Необхідно також враховувати випромінювання, яке відбите дзеркалом від 
кристалів світлодіодів. Аналітично розрахувати оптимальну структуру світло-
діода з вбудованим дзеркалом Брега, яка матиме максимальний коефіцієнт 
оптичного виводу, неможливо. Для цього застосовують спеціалізовані 
комп’ютерні програми, що дозволяють відслідковувати траєкторії променів 
всередині світлодіода. 

Апріорі ніколи не буває ясно, чи буде даний світлодіод з дзеркалом 
Брега мати більш високий коефіцієнт оптичного виводу, ніж без нього. 
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Використання дзеркала з шарами різної товщини (меншої або більшої чверті 
довжини хвилі) також може приводити до зростання коефіцієнта оптичного 
виводу світлодіодів. Дзеркала Брега зі змінною товщиною шарів мають меншу 
відбивальну здатність, але більш широку смугу затухання у порівнянні з 
чвертьхвильовими дзеркалами. Для світлодіодів з широким спектром випро-
мінювання дзеркала Брега зі змінним періодом можуть виявитись навіть більш 
доцільними. 

Ідеально, щоб шари, які входять до складу дзеркала Брега, були прозори-
ми для випромінювання робочих довжин хвиль, оскільки такі шари характери-
зуються незначними втратами на поглинання. Але використовувати прозорі 
шари вдається не завжди, тому для виготовлення дзеркала Брега часто засто-
совують поглинаючі світло матеріали. Максимальний коефіцієнт відбиття 
поглинаючих дзеркал завжди менше 100% , навіть при нескінченній кількості 
подвійних шарів. 

На рис. 9.8 показано приклад частково поглинаючого дзеркала Брега на 
основі Si/SiO2. Кремній поглинає випромінювання з довжиною хвилі λ  < 1,1 
мкм, тобто з gE>ωh . Але видно, що на довжині хвилі ≈λ 1,0 мкм досягається 

високий коефіцієнт відбиття, хоча на цій довжині хвилі кремній уже повинен 
поглинати випромінювання. Пояснення цього полягає у великій різниці 
показників заломлення використаних матеріалів — кремнію та SiO2. 

У світлодіодах на основі AlInGaP/GaAs застосовують як прозорі, так і 
поглинаючі дзеркала Брега з матеріалів, що узгоджені за параметрами решітки 
з GaAs. Така система матеріалів підходить для виготовлення високоефектив-
них світлодіодів видимої області спектру з >λ  550 нм: зеленого, жовтого, 
бурштинного, помаранчового та червоного світіння. У табл. 9.3 наведені 
характеристики деяких прозорих та поглинаючих дзеркал Брега, що викорис-
товуються у світлодіодах AlInGaP/GaAs (Kish, Fletcher, 1997). Видно, що 
поглинаючі дзеркала Al0,5Ino,5P/GaAs мають високий коефіцієнт контрасту, 
але їх поглинаюча природа обмежує верхню межу максимальної відбиваючої 
здатності. Дзеркала Брега з високим коефіцієнтом контрасту мають велику 
ширину смуги затухання. У прозорих дзеркалах Al0,5In0,5Р/(AlGa)0,5In0,5Р 
незначні оптичні втрати, але для отримання світло-діодів з високими значен-
нями коефіцієнта оптичного виводу випромінювання такі дзеркала повинні 
складатись з великої кількості подвійних шарів. До того ж смуга затухання 
дзеркала даного типу набагато вужча, ніж дзеркала з великою різницею 
показників заломлення. 

На практиці прозорі шари разміщуються на верхній частині дзеркала 
Брега (ближче до епітаксіального шару) або поблизу нього, а поглинаючі шари 
– ближче до підкладки. У промислово виготовлюваних світлодіодах 
AlInGaP/GaAs кожна пара шарів дзеркала Брега розраховується індивідуально 
з метою мінімізації кількості шарів та втрат на поглинання, а також для 
розширення спектру відбитого випромінювання (Streubel, 2000). 

У табл. 9.3 також наведені властивості дзеркал AlAs/GaAs та SiCVSi. 
Неважко бачити, що система матеріалів SiC2/Si має високий коефіцієнт кон-
трасту, але у струмопровідних структурах вона використовуватись не може із-
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за діелектричної природи SiC2. Дзеркала AlAs/GaAs застосовуються у світло-
діодах з резонаторами, а також у поверхнево-випромінюючих лазерах з верти-
кальними резонаторами, що працюють у діапазоні довжин хвиль 880-980 нм. 

 

Таблиця 9.3. - Властивості матеріалів, що застосовуються у 
розподілених дзеркалах Брега, які вбудовані у 
світлодіоди видимого та інфрачервоного 
діапазонів довжин хвиль 

 

Система матеріалів 
Брегівська 

довжина хвилі, 
нм 

lown
 

highn
 

n∆  
Діапазон 
прозорості, 

нм 
Al 0,5In0,5P/GaAs 590 3,13 3,90 0,87 >870* 

Al 0,5In0,5P/GaIn0,5P 590 3,13 3,74 0,61 >649* 
Al 0,5In0,5P/(Al0,3Ga0,7)0,5In0,5P 615 3,08 3,45 0,37 >592 
Al 0,5In0,5P/(Al0,4Ga0,6)0,5In0,5P 590 3,13 3,47 0,34 >576 
Al 0,5In0,5P/(Al0,5Ga0,5)0,5In0,5P 570 3,15 3,46 0,31 >560 

AlAs/GaAs 900 2,97 3,54 ,57 >870 
SiO2/Si 1300 1,46 3,51 2,05 >1106 

 

Примітка. Зірочкою відмічені дзеркала, що поглинають випромінювання з 
брегівською довжиною хвилі (Adachi, 1990; Adachi et al., 1994; Kish, Fletcher, 1997; 
Babic et al., 1999; Palik, 1998) 

 

Дзеркала Брега з резонансом на довжині хвилі максимуму випроміню-
вання не завжди є оптимальними відбивачами для світлодіодів на погли-
наючих підкладках. Хоча дзеркала Брега при нормальних кутах падіння про-
менів мають високу відбивальну здатність, ця здатність різко знижається при 
кутах падіння, які відрізняються від прямих. Оскільки просторовий кут (в 
інтервалі dB) при збільшенні кута 9 зростає за законом синусу, резонансну 
довжину хвилі дзеркала Брега для нормально падаючих променів на практиці 
завжди бажано мати більше довжини хвилі максимуму випромінювання. 

На рис. 9.10 показані залежності коефіцієнтів відбиття від довжини 
хвилі та полярних кутів падіння променів світла, що розраховані для прозорих 
та поглинаючих дзеркал Брега.  

Видно, що дзеркала Брега з прозорих матеріалів дають коефіцієнт 
відбиття, який близький до 100%, в той час як максимальний коефіцієнт 
відбиття дзеркал з поглинаючими шарами GaAs дорівнює всього 55%. 
Введення у дзеркала Брега другого типу додаткових пар шарів не приводить 
до підвищення їх відбивальної здатності, оскільки границя 55% визначена 
поглинаючою природою шарів GaAs. Із рис. 9.10 б чітко видно основний 
недолік дзеркал Брега - їх відбивальна здатність висока тільки для променів з 
малими кутами падіння. При кутах більше 20°, коефіцієнт відбиття цих 
дзеркал різко знижується до значень, що наближаються до нуля. Тому 
дзеркала Брега майже зовсім не відбивають проміні з кутами падіння θ в 
інтервалі 20°-70°. Цей недолік дзеркал Брега є основною причиною втрат у 
світлодіодах на основі    AlInGaP, у яких активні шари вирощуються поверх 
відбиваючих шарів, що розташовані на поглинаючих підкладках GaAs. 
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Рис. 9.10 - Розрахункові залежності коефіцієнтів відбиття дзеркал Брега на основі 

AlInGaP/AlInP (прозорого) і AlAs/GaAs (поглинаючого) від довжини хвилі 
випромінювання (а) і кута падіння променів (б) 

 

Тепер виведемо формулу для знаходження критичного кута θС, при 
якому відбувається різке зниження відбиваючої здатності дзеркала Брега. На 
рис. 9.11а показана структура дзеркала Брега, а рис. 9.11б ілюструє поняття 
критичного кута. Відмітимо, що тут зовнішнім середовищем є напівпровідник 
з показником заломлення 0n . Для нормальних кутів падіння (θ = 0°) умова 
Брега виконується на довжині хвилі, що розташована у центрі смуги затухання 
з високим коефіцієнтом відбиття, яка називається брегівською довжиною 
хвилі. На рис. 9.11 в показано зсув довжини хвилі Брега при збільшенні кута 
падіння променів. Слід відзначити, що ширина смуги затухання дзеркала не 
залежить від величини кутів падіння поки ці кути малі. Виходячи з 
вищесказаного, можна записати наступну умову для критичного кута θС: 

( ) ( ) bandstopcBraggBraggBragg λθλθλλ ∆=−°==∆
2

1
0                (9.26) 

 

Рис. 9.11 - Структура дзеркала 
Брега, що застосовується у роз-
рахунках (а); залежність коефі-
цієнта відбиття від кута падіння й 
визначення критичного кута (б); 
залежність відбиваючої здатності 
дзеркала Брега від довжини хвилі 
для двох різних кутів падіння (в) 

 

Використовуючи вираз для довжини хвилі Брега, який залежить від 
кута падіння променів, та вираз для ширини смуги затухання дзеркала, що 
наведений раніше у цьому розділі, можна вивести такі співвідношення: 

( ) ( )
0211

0 1
02cos10

nnn

n

n

n
BraggcBragg ⋅

+
∆⋅°==
















−°= θλθθλ .      (9.27) 

Розділимо обидві частини рівняння на ( )°= 0θλBragg та розв’яжемо 

отримане рівняння відносно cθ : 
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Використовуючи наближення: 2)2/1(1cos xx −≈  (справедливе для х, 

що близькі до нуля) та ( )[ ] 2/1x12xarccos −≈ (справедливе для х, що близькі 
до одиниці), отримаємо наступний вираз: 
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cθ .                                (9.29) 

Із останнього рівняння видно, що величина критичного кута сильно за-

лежить від показника заломлення зовнішнього середовища 0n  ( )( )2/3
0

−∝Θ nС . 
Звідси витікає, що для зовнішніх середовищ з високим показником заломлення 
характерні низькі значення критичних кутів. З цієї причини при таких 
зовнішніх середовищах дзеркала Брега будуть завжди мати спрямовані 
характеритики відбиття. 

У якості числового приклада розглянемо дзеркала Брега  GaAsAlAs/  
( ,0.3=AlAsn 5.3=GaAsn ), роль зовнішнього середовища забезпечує GaP  

1.3=GaPn . Підставивши ці значення у вираз (9.29), знайдемо величину 
критичного кута °= 5.20cθ , який достатньо близький до кутів нор-мального 
падіння. Навіть такі висококонтрастні дзеркала Брега, як дзеркала на основі 
SiO2/Si, у випадку зовнішнього середовища - напівпровідника з високим 
показником заломлення не дають всеспрямовані відбивальні характеристики. 

Для оптимізації дзеркала Брега на практиці були застосовані різні 
стратегії. У роботі (Chiou et al., 2000) описано світлодіод на основі AlInGaP з 
дзеркалом Брега, що складається з двох дзеркал різного типу, що розміщені 
одне над другим. Одне з дзеркал - Al0,5In0,5P/(Al0,4Ga0,6)0,5In0,5P прозоре з 
резонансом на довжині хвилі максимуму випромінювання (590 нм), а друге 
додаткове дзеркало AlAs/GaAs розташоване під першим та має велику різни-
цю показників заломлення та поглинаючої здатності (хоча і невеликої); його 
резонанс знаходиться на довжині хвилі на 10% більше відповідаючої піку 
випромінювання, що дає можливість відбивати проміні, які падають не під 
прямими кутами. Авторами роботи було показано, що світлодіоди зі складни-
ми дзеркалами Брега відрізняються більш високими значеннями коефіцієнта 
оптичного виводу випромінювання. 

У роботі (Li et al., 1999) розглянуто світлодіоди з неперіодичними дзер-
калами, що мають більш широку смугу затухання, а значить, і велику відби-
вальну здатність та діапазон допустимих кутів падіння променів. Для роз-
рахунку оптимальних неперіодичних дзеркал Брега застосовуються методи 
числового моделювання. 

Із розрахунків, що наведені раніше, випливає, що збільшення різниці 
у показниках заломлення шарів веде до розширення діапазону кутів, при 
яких дзеркала Брега мають високу відбивальну здатність. Використання 
таких висококонтрастних дзеркал Брега, як AlGaAs/AlxOy, у структурах 
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світлодіодів було вперше запропоновано в роботі (Chiou et al., 2003). 
Оскільки показники заломлення Al2O3 та AlGaAs з великим вмістом 
алюмінію приблизно рівні 1.75 та 3.25, коефіцієнт контрасту таких шарів 
за показником заломлення складає =∆n 1,5. Формування шарів AlxOy, що 
входять до складу дзеркал Брега, здійснюється у процесі окислення 
епітаксіальних шарів AlAs, який протікає у середовищі водяної пари при 
400 - 450°С. Готові шари AlxOy не проводять струм, тому для проходження 
струму між підкладкою та активними областями у шарах AlxOy необхідно 
залишати ділянки AlAs та захищати їх від окислення. 

Дзеркала Брега можуть мати великий електричний опір, який заважає 
протіканню струму крізь структуру випромінюючих пристроїв перпендику-
лярно її шарам. Із-за цього опору, що особливо проявляє себе у режимах 
сильного прямого зміщення, може порушуватись робота лазерів та 
світлодіодів. Описані (Jewell et al., 1989; Koyama et al., 1989) експерименти з 
першими поверхнево-випромінюючими лазерами з вертикальним резонатором 
(VCSEL), для яких було визначено граничну напругу прямого зміщення ~ 30В 
(Jewell, 1992), що відвернуло можливість лазерної генерації цих пристроїв у 
неперервному режимі. Причиною виникнення великих опорів у дзеркалах 
Брега є різкі гетеропереходи, що створюють бар’єри для переміщення носіїв. 
На щастя, тепер навчились повністю усувати бар’єри в областях гетеро-
переходів методом параболічного градієнтного легування відповідних шарів 
(Schubert et al., 1992a, 1992b). Така технологія легування широко 
застосовується при виготовленні сучасних дзеркал Брега, тому проблем, що 
пов’язані з їх великим опором, сьогодні більше не існує. 

 
9.4. Відбивачі з коловою спрямованністю 

У наш час існує потреба у струмопровідних всеспрямованих 
резонаторах, що мають високу відбивальну здатність. Висококонтрастні 
дзеркала Брега у повітрі демонструють всеспрямовані відбивальні 
характеристики. Кандидатом для використання у таких дзеркалах Брега є пара 
матеріалів: кремній ( 0.3=Sin при =λ 1 мкм) та 2SiO  ( 46.1

2
=SiOn ).  Існують 

дані про оптичні властивості всеспрямованих відбивачів, що створені на 
основі дзеркал Брега із Si/ 2SiO  та інших систем матеріалів (Chen et al., 1999; 
Bruyant et al., 2003). 

У відбивачах з дзеркалами Брега неважко отримувати колові характе-
ристики відбиття поперечних електричних (ТЕ) хвиль, але добитись колових 
характеристик для поперечних магнітних (ТМ) хвиль дуже складно. 
Перешкодою для цього є кут Брюстера, при якому коефіцієнт відбиття ТМ 
хвиль знижується до нуля. Діапазон кутів виводу випромінювання 

00 900 ≤Θ≤  до зовнішнього середовища з низьким показником заломлення, 
наприклад у повітря, перетворюється всередині матеріалу з більш високим 
показником заломлення, наприклад в дзеркалі Брега у діапазон 090≤Θ≤Bθ . 
Якщо кут Брюстера не буде входити у цей діапазон внутрішніх кутів, дзеркало 
Брега можна вважати всеспрямованним відбивачем. 
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Колові характеристики відбиття отримуються на дзеркалах Брега з 
шарами із полістиролу та телуру (Fink et al., 1998). Оскільки ці матеріали 
мають велику різницю в показниках заломлення , проміні світла із 
зовнішнього повітряного середовища, які падають на поверхню таких дзеркал, 
не мають можливості попасти в область, що задається кутом Брюстера Bθ , у 
результаті чого у такій структурі відбивача для фотонів з довжинами хвиль у 
діапазоні 10-15 мкм формується заборонена зона. Іншим цікавим напрямком у 
розробці всеспрямованих відбивачів є використання полімерів, які мають 
властивості подвійного промінезаломлення. Такі полімери у площинах, що 
паралельні та перпендикулярні поверхні шару, мають різні показники залом-
лення (Weber et al., 2000). Задавати кут Брюстера можна підбором відповідної 
різниці показників заломлення полімера. Можливо отримання кутів Брюстера, 
що перевищують 90°, а також його уявних значень. Це означає, що хвилі з ТМ 
- полярізацією відбиваються практично при будь-яких кутах падіння.  

На жаль, всі перелічені всеспрямовані відбивачі складаються в 
основному із діелектричних матеріалів, що робить практично неможливим їх 
використання у складі світлодіодів. 

Метали здатні відбивати випромінювання у широкому діапазоні довжин 
хвиль та кутів падіння. Їх область непрозорості (високої відбивальної здат-
ності) обмежена плазмовою частотою газу вільних електронів (Drude, 1904; 
Lorentz, 1909). Але збудження електронів, яке викликане випромінюванням, 
що падає на поверхню металів, витрачається не тільки на відбиття світла, але й 
на його поглинання, що пов’язано з електрон-фононним розсіюванням. Тому 
для чисто металевих відбивачів характерні великі втрати при відбитті, 
особливо при використанні матеріалів з високими показниками заломлення. 

На  рис. 9.12 показано відбивач, що має високу відбивальну здатність  й 
колові характеристики відбиття, який здатен проводити струм (Schubert, 2001, 
2004). Він складається з трьох шарів: напівпровідникового, діелектричного та 
металевого і називається тришаровим відбивачем з коловою спрямованістю. У 
діелектричному шарі зроблено низку мікроконтактів, що забезпечують 
електропровідність всієї структури. Показник заломлення діелектричного 
шару повинен бути як можна більш низьким для забезпечення більшої різниці 
у показниках заломлення з сусідніми напівпровідниковим та металевим 
шарами. Із-за високих коефіцієнтів поглинання показники заломлення металів 
виражаються комплексними числами. 

На рис. 9.13 наведені залежності відбивальної здатності тришарового 
відбивача з коловою спрямованістю від довжини хвилі та кутів падіння випро-
мінювання, що розраховані матричним методом. Тут же наведені аналогічні 
залежності для двох типів дзеркал Брега (Gessmann et al., 2003). Видно, що 
тришаровий відбивач дає колову спрямованість відбивальних характеристик 
та забезпечує високий коефіцієнт відбиття у широкому діапазоні довжин 
хвиль. Але при кутах падіння ~ 30° на відбивальних характеристиках ТМ-
хвиль спостерігається невеликий провал коефіцієнта відбиття. Цей провал 
викликаний зниженням відбивальної здатності межі розділу напівпровідник-
діелектрик для променів, які падають під кутом Брюстера. Інтегральна 
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відбивальна здатність тришарових відбивачів дуже велика та може навіть 
перевищувати 99%. 

 

Рис. 9.12 - Структура відбивача з 
коловою спрямованістю, що скла-
дається з трьох шарів: напів-
провідникового, діелектричного та 
металевого. Мікроконтакти, що 
виконані у діелектричному шарі, 
забезпечують електропровідність 
всієї структури (Gessmann et al., 
2003) 

 

 
Рис. 9.13. - Розрахункові залежності коефіцієнта відбиття тришарового відбивача з 

коловою спрямованістю від довжини хвилі (а) та кутів падіння (б) випромінювання. На 
рисунках також приведені аналогічні залежності для дзеркал Брега AlInGaP/AlInP 

(прозорого) та AlGaAs/GaAs (поглинаючого) (Gessmann et al., 2003) 
 

Для нормально падаючих променів ( =θ 0°), коефіцієнт відбиття триша-
рового всеспрямованого відбивача визначається наступним аналітичним 
виразом: 

( ) ( ) ( )[ ]{ ( ) ( ) ( )[ ] }×⋅−+−⋅++⋅+++⋅−= 22
mlismlilismlismslisODR knnnnnnknnnnnnR

 

( ) ( ) ( )[ ]{ +⋅−++⋅+× 2
mlismlilis knnnnnn , 

 

( ) ( ) ( )[ ] } 22
mlismlilis knnnnnn

−
⋅++−⋅−+                                                 (9.30) 

де lin  та sn  - показники заломлення діелектрика та напівпровідника, 

mmm iknN +=  - комплексний показник заломлення метала. У рівнянні 
припускається, що товщина діелектричного шару з низьким показником 
заломлення дорівнює ( )lin4/0λ , тобто цей шар є чвертьхвильовим. Для 
структури AgSiOInGaPAl /// 2 , яка випромінює світло з довжиною хвилі 
630 нм, з рівняння (9.30) витікає, що її ( ) =°= 0θODRR 98.8%. Для структури 
без діелектричного шару ця величина складає 96,1%. 

У роботі Гесмана (Gessmann et al., 2003) описані світлодіоди AlInGaP 
з тришаровими всеспрямованими відбивачами, що випромінюють на 
довжині хвилі 650 нм. Площа мікроконтактів у них складає 1% від 
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поверхні шару. На рис. 9.14 показані залежності вихідної оптичної 
потужності від струму інжекції для декількох типів світлодіодів. Видно, 
що світлодіоди з відбивачами з коловою спрямованістю дають більшу 
вихідну потужність, ніж світлодіоди з дзеркалами Брега. 

 

Рис. 9.14 - Залежності вихідної оптичної 
потужності від струму інжекції для декількох 
типів світлодіодів. Світлодіоди з 
всеспрямованими відбивачами дають більш 
високу вихідну потужність у порівнянні з 
пристроями з дзеркалами Брега. ODR-LED - 
світлодіод з всеспрямованим відбивачем, 
DBR-LED - світлодіод з розподіленим 
дзеркалом Брега, TS-LED - світлодіод з 
прозорою підкладкою 

Рис. 9.15 - Вольтамперні характе-
ристики й залежності виходу світла 
від струму для світлодіодів InGaN з 
все-спрямованими відбивачами  
InGaN/RuO2/SiO2/Ag  (Kim et al., 
2004) 
  

Були також створені світлодіоди з всеспрямованими відбивачами на 
основі InGaN (Kim et al., 2004). Відбивачі складались з омічного контакту 

2RuO , шару GaN р-типу, чвертьхвильового шару SiO2 з низьким показником 
заломлення з сіткою мікроконтактів та шару срібла. Із розрахунків витікає, що 
для відбивачів GaN/SiC2/Ag середньокутова відбивальна здатність для 
випромінювання з довжиною хвилі =λ 450 нм складає 98%, що набагато 
вище, ніж у розподілених дзеркалах Брега Al0,25Ga0.75N/GaN (49%) та срібних 
відбивачах (94%). Було показано, що відбивачі RuO2/SiO2/Ag дають більш 
високий коефіцієнт відбиття, ніж дзеркала Ni/Au та навіть саме срібло. Тому 
світлодіоди на основі InGaN з всеспрямованими відбивачами також мають і 
самий високий коефіцієнт оптичного виводу випромінювання. За електрик-
ними властивостями світлодіоди з відбивачами з коловою спрямованістю 
порівняні зі світлодіодами з контактами Ni/Au. На рис. 9.15 наведені у 
порівнянні електричні та оптичні характеристики світлодіодів InGaN з 
всеспрямованими відбивачами. 

 

9.5. Дзеркальні та дифузні відбивачі 
У дзеркальних відбивачів кут відбиття променів дорівнює куту їх 

падіння. Дзеркальні відбивачі є детермінованими пристроями, оскільки в них 
кути відбиття завжди задаються кутами падіння променів. Дифузні відбивачі 
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ведуть себе протилежним чином, що показано на рис. 9.16. Інтенсивність 
відбитого випромінювання у них розподілена по широкому діапазону кутів, 
які незалежні від кутів падіння променів. Далі будуть розглянуті властивості 
ламбертівських джерел випромінювання та ламбертівських відбивачів, після 
чого перейдемо до питань їх використання у структурах світлодіодів. 

 

Рис. 9.16 - Схематичне 
зображення дзеркального (а) і 
дифузного (ламбертівського) 
відбивачів (б). Розподіл по-
тужності відбитого дифузним 
відбивачем випромінювання 
залежить від косинусу кута 
 

 
 

Рис. 9.17 - Яскравість поверхні Сонця не залежить від кута спостереження. Сонце - 
хороший приклад ламбертівського джерела випромінювання (а); Луна - хороший 

приклад ламбертівського відбивача (б) 
 

Джерелами з ламбертівською діаграмою спрямованості випромінювання 
називають джерела, випромінювання яких залишається постійним незалежно 
від кута спостереження. Під випромінюванням тут розуміється оптична 
потужність, яка випромінюється одиницею площі поверхні джерела у межах 
просторового кута, що дорівнює одному стерадіану. З цього визначення, яке є 
результатом багатьох експериментів, витікає, що випромінювання та 
яскравість ламбертівських джерел не залежить від кута спостереження. Самим 
яскравим прикладом ламбертівських джерел випромінювання є Сонце. Як 
показано на рис. 9.17 д, будь-які ділянки сонячної поверхні мають однакову 
яскравість, що не залежить від кута спостереження. Це означає, що від того, 
під яким кутом ми будемо дивитись на поверхню Сонця (під прямим або будь-
яким іншим), яскравість світіння цих ділянок не зміниться. З цієї ж причини 
Луну, що показана на рис. 9.17 б, можна назвати хорошим прикладом 
ламбертівського відбивача. Дифузні або ламбертівські відбивачі відбивають 
фотони, які долітають до них у довільному напрямку. 

Припустимо, що інтенсивність випромінювання (оптична потужність 
випромінювання всередині просторового кута, що дорівнює одному 
стерадіану) ламбертівського джерела вздовж напрямку, який задано кутом θ , 
визначається виразом 

θcosnII =                                           (9.31) 
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де nI  - інтенсивність випромінювання по нормалі до поверхні відбивача. 
Цей вираз називаються законом косинуса Ламберта. 

Далі буде показано, що наслідком закону Ламберта є незалежність 
випромінювання джерела або його яскравості у радіометричних одиницях 
від кута спостереження по відношенню до поверхні джерела. Нехай площа 
поверхні ламбертівського джерела дорівнює А. Спостерігач, що 
знаходиться під кутом θ до поверхні джерела буде бачити проекцію цієї 
поверхні А·cos θ. Тому він буде оцінювати яскравість джерела як  

n
n I
A

AI
яскравість ==

θ
θ

cos

cos
,                                       (9.32) 

де А·cosθ - площа поверхні джерела, яку бачить спостерігач. Із виразу (9.32) 
видно, що незалежно від кута обзору яскравість джерела буде залишатись 
постійною. Підтвердження цього факту показують фото на рис. 9.17. 

Світло, що відбивається дзеркальним відбивачем у бік епітаксіального 
шару, буде поширюватись вздовж цього шару, як по хвилеводу. Але у випадку 
дифузного відбивача частина світла піде у зовнішній простір (рис. 9.18). 
Оскільки для ламбертівського відбивача справедливий закон косинуса, 
ймовірність того, що відбите світло попаде у вихідний конус випромінювання, 
який заданий кутом θС, визначається виразом 
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Застосовуючи закон Снеліуса ( ,nsinn 2C1 =Θ⋅  1n  - показник заломлен-
ня хвилевода, 21 nn > ),  отримаємо: 
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/arcsin2cos1









=−=
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p .                       (9.34) 

Якщо ламбертівський відбивач має одиничний коефіцієнт відбиття 
(R=1.0), інтенсивність світла всередині напівпровідникового матеріалу буде 
зменшуватись за законом геометричної прогресії. Після здійснення N відбиттів 
від меж розділу, інтенсивність випромінювання знизиться до ( )Np−1 . Нехай 
N  - кількість відбиттів, після яких інтенсивність випромінювання зменшиться 
у 1−e . Тоді можна записати наступне співвідношення:  

( ) 11 −=− ep N .                                      (9.35) 
Розв’язавши це рівняння відносно N, визначимо кількість відбиттів, які 

необхідно здійснити проміню світла, перед тим як вийти за межі 
напівпровідника: 

( )[ ] 12
1

2
2 /1ln

−
−−= nnN .                              (9.36) 

Як приклад розглянемо шар GaN ( 5,2n1 = ). Якщо зовнішнім середо-
вищем є повітря ( 5,2n2 = ), отримаємо N=5,7. Це означає, що промінь світла 
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залишить межі хвилевода приблизно через шість дифузних відбиттів від його 
меж. Звідси видно, що введення до структури світлодіода дифузного відбивача 
дозволяє отримати витягнутий у горизонтальному напрямку випромінювач, в 
якому не відбувається зниження ефективності, що часто виникає при 
збільшенні розмірів кристала (Kim et al., 2006). 

 

 
Рис. 9.18 - Оптичний промінь, що поширюється по епітаксіальному шару як по 

хвилеводу, відбиваючись від дзеркальних меж розділу епітаксіальний шар-підкладка та 
епітаксіальний шар-повітря (а). Поширення оптичного проміня по хвилеводу, яке 

обмежене ламбертівським відбивачем - межею розділу епітаксіальний шар-підкладка 
(б) та дзеркальною межею епітаксіальний шар-повітря (в) 

 

Підсиленням шершавості відбиваючих поверхонь металів або діелектри-
ків механічними методами можна змінити їх відбивальні властивості з 
дзеркальних на дифузні. Іноді для формування дифузних відбивачів на 
металеві поверхні наносять спеціальні пористі шари, наприклад SiO2. Це 
приводить до багаторазового заломлення, відбиття та розсіювання променів 
світла, що розширює діапазон спрямованості відбитих від поверхні фотонів. 

Шершавість поверхні ідеальних ламбертівських відбивачів повинна бути 
більше довжини хвилі випромінювання λ. Тоді відбивальні характеристики 
дифузних відбивачів не будуть залежати від кутів падіння променів. Багато 
відбивачів з текстурованими поверхнями, що використовуються на практиці, 
мають змішані дзеркально-дифузні відбивальні характеристики. Такі відбивачі 
на відміну від чисто дифузних мають обрану спрямованість відбитих проме-
нів. На рис. 9.19 показані діаграми спрямованості дифузного та змішаного 
(дзеркально-дифузного) відбивача, а також дзеркального відбивача для 
проміня з кутом падіння 45°. 

На рис. 9.20 наведені залежності інтенсивності відбитого випроміню-
вання від кута відбиття, експериментально отримані для планарних срібних 
відбивачів з гладкою та текстурованою поверхнями. Шершавість поверхні 
досягалась нанесенням на підкладку методом літографії сфер діаметром 700 
нм із полістиролу з наступним іонним травленням і нанесенням шару срібла. 

Видно, що дифузна відбивальна здатність текстурованого відбивача 
майже на два порядки вище, ніж у срібного з гладкою поверхнею. Але у 
текстурованого відбивача спостерігається і чіткий пік дзеркального відбиття. 
За допомогою моделі Зі та ін. (Xi et al., 2006) можна кількісно розрахувати 
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співвідношення дифузної й дзеркальної компонент для змішаних (дзеркально-
дифузних) відбивачів. З цієї моделі витікає, що для змішаного відбивача, що 
показаний на рис. 9.20, коефіцієнт дифузного відбиття дорівнює 

%8,42)PP/(P diffspecdiff =+ . Для представленого там же частково дифузного 

відбивача середньоквадратичне значення шершавості cкладало 21,2 нм. При 
ще більшому збільшенні шершавості можна довести коефіцієнт дифузного 
відбиття до 100%. 

 
 

Рис. 9.19 - Діаграми спрямованості дифузного й змішаного (дзеркально-дифузного) 
відбивача, а також дзеркального відбивача для проміня з кутом падіння 45° 
 

Вправа. Застосування ламбертівських відбивачів у світлодіодах 
Розглянемо ламбертівський відбивач з коефіцієнтом відбиття, що 

дорівнює одиниці, який вбудовано у структуру світлодіода на основі GaAs, 
у якого немає ніяких втрат. Показник заломлення GaAs дорівнює 3,5. 
Вважаємо, що зовнішнім середовищем є повітря. Потрібно розрахувати 
критичний кут вихідного конусу випромінювання та середню кількість 
відбиттів, які здійснить фотон до того як вилетить за межі матеріалу з 
високим показником заломлення. 

Розв`язок  °= 6.16cθ ; 2.8=p %; 7.11=N . 
Чи можливо знайти застосування гіпотетичному планарному відбивачу, 

що відбиває проміні, які падають на його поверхню під будь-якими кутами, під 
прямим кутом? Чи існує фізичний принцип, що не дає реальним відбивачам 
відбивати проміні у такий спосіб? 

Відповідь. Для таких відбивачів знайшлось би багато областей 
застосуван-ня. Але з закону збереження яскравості видно, що неможливо 
створити пасивну оптичну систему, яскравість випромінювання якої 
перевищував би величину nL /  , де L — яскравість джерела у вакуумі, n  - 
показник заломлення середовища поширення світла. Тому такі гіпотетичні 
відбивачі на практиці не можуть бути створені. 
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Рис. 9.20- Залежності інтенсивності відбитого випромінювання від кута відбиття 

про-менів для срібних відбивачів з гладкою й текстурованою поверхнями  
(Xi et al., 2006) 

 

 
 
 


