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РОЗДІЛ 12. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ AlInGaN І ДЖЕРЕЛА 
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЇХ ОСНОВІ 

 
12.1. Спектри ультрафіолетового випромінювання 

Межа між діапазонами ультрафіолетового (УФ) та видимого 
випромінювання проходить на довжині хвилі, що приблизно дорівнює 390 нм, 
при якій чутливість людського зору за діаграмою МКО 1978 р. (МКО - 
Міжнародна комісія з освітлення) cкладає 0,1% від максимального значення. В 
цьому розділі будуть розглядатися світлодіоди на основі нітридів III групи, що 
випромінюють в УФ (< 390 нм) та фіолетовому (λ ≈ 390-410 нм) діапазонах 
спектру. Хоча остання група пристроїв випромінює світло у видимому 
діапазоні, їх часто відносять до ультрафіолетових випромінювачів. УФ-
світлодіоди різняться типом активних областей. Тут будуть розглядатись діоди 
з активними областями InGaN та AlGaN, що випромінюють світло на 
довжинах хвиль λ > 360 нм та  λ < 360 нм відповідно. 

На рис. 12.1 наведені дві класифікації УФ-діапазону спектра. По одній з 
них, затвердженої у 1932 р. Другим міжнародним конгресом з освітлення 
(International, 1932), УФ-діапазон складається з трьох піддіапазонів: УФ-А 
(315-390 нм), УФ-В (280-315 нм) та УФ-С (< 280 нм). Діапазон УФ-А 
відповідає сонячному випромінюванню, що проходить крізь всю атмосферу та 
досягає поверхні Землі навіть крізь хмари. Це випромінювання, що складаєть-
ся з фотонів високої енергії, дуже небезпечне для шкіри людей (особливо для її 
глибинних шарів), якраз воно є причиною виникнення катаракти (помутніння 
кришталика людського ока) та може привести до повної сліпоти. 
Випромінювання діапазонів УФ-В (частково поглинається озоновим шаром 
Землі) та УФ-С (практично все поглинається озоновим шаром) також 
викликають серйозні ураження шкіри та очей. Оскільки природне світло з 
довжинами хвиль λ ≤ 280 нм до поверхні Землі практично не доходить, УФ – С 
- діапазон довжин хвиль називають сонячно-сліпим діапазоном. 

Пізніше з’явилась альтернативна класифікація УФ - випромінювання, 
що ділить його на чотири піддіапазони: жорсткого (10-100 нм), вакуумного 
(100-200 нм), далекого (200-320 нм) та ближнього (320-390 нм) 
випромінювання. 

 

 
Рис. 12.1 - Класифікація УФ випромінювання за довжинами хвиль (International 

Congress on Light, 1932) 
 

12.2. Ширина забороненої зони твердих розчинів AlInGaN 
На рис. 12.2 показана залежність ширини забороненої зони від сталої 

решітки для твердих розчинів AlInGaN.  
Такі тверді розчини застосовують для світлодіодів, що працюють у 

широкому діапазоні довжин хвиль, який охоплює наступні спектральні 
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області: далекого та ближнього УФ - випромінювання, видимого світла та 
навіть ближнього інфрачервоного випромінювання. Було показано, що можна 
отримати три види бінарних напівпровідникових сполучень: InN, GaN и A1N, 
при цьому GaN, що вирощений методом епітаксії, був більш довершеним. Але 
тверді розчини AlGaN з більшою концентрацією алюмінію та InGaN з великою 
концентрацією індію, що мають високий внутрішній квантовий вихід 
випромінювання, отримати на практиці дуже важко. 

 
 

 
Рис. 12.2 - Залежність ширини забороненої зони від сталої решітки для 

напівпровідників на основі нітридів III групи. Параметри вигину взяті з робіт (Siozade 
et all, 2000; Yun et al., 2002; Wu et al., 2003) 

 

Існують різні дані про ширину забороненої зони InN. Спочатку 
вважалось, що вона приблизно рівна 1,9 еВ. Пізніше виявилося, що її величина 
повинна бути значно менше - біля 0,77 еВ). 

Викривлені лінії, що характеризують залежність ширини забороненої 
зони напівпровідників від їх хімічного cкладу, показані на рис. 12.2, можна 
описати рівнянням з трьох членів: константи, лінійного члена, який 
пропорційний х, та нелінійного члена, що пропорційний ( )xx −⋅ 1 : 

( ) ( ) b
A
g

B
g

A
g

AB
g ExxxEEEE ⋅−⋅+⋅−+= 1 ,                   (12.1) 

де Еb називається енергією параболічного прогину або параметром 
параболічного прогину. Параметри параболічного прогину (див. рис. 12.2) 
для AlGaN, InGaN и AlInN, взяті з робіт (Siozade et al., 2000; Yun et al., 
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2002; Wu et al., 2003). Недавно з’явились додаткові дані про енергії 
параболічного прогину (Walukiewicz et al., 2004). 

 
12.3. Поляризаційні ефекти у нітридах III групи 

Найбільш поширеною при епітаксіальному вирощуванні нітридів III  
групи є площина з гексагональною структурою типу вюрцита. На кожній з 
двох поверхонь шару нітриду у процесі вирощування формуються поляриза-
ційні заряди, що приводить до появи у шарі внутрішнього електричного поля, 
що здійснює сильний вплив на оптичні та електричні властивості цього класу 
напівпровідників. Заряди на поверхні напівпровідників можуть виникати за 
рахунок як спонтанної поляризації, так і п’єзоелектричної поляризації 
внаслідок механічних напружень всередині матеріалу (Веrnardini et al., 1997; 
Ambacher et al., 1999, 2000, 2002). Полярність внутрішнього електричного поля 
залежить від виду деформації та спрямування епітаксіального росту кристалів 
(з боку галію або з боку азоту). На рис. 12.3 розглянуто декілька випадків 
поляризації. 

Механічна деформація епітаксіального шару може бути викликана як 
його розтягуванням, так і стисканням. В останньому випадку епітаксіальний 
шар стискається у поперечному спрямуванні (поперечне тут означає у 
площині підкладки). Наприклад, шар InGaN при вирощуванні на товстому 
буферному шарі GaN, що знаходиться у ненапруженому стані, буде стиска-
тись. У випадку розтягування епітаксіальний шар розширюється у попереч-
ному спрямованні. Так, шар AlGaN при вирощуванні на товстому буферному 
шарі GaN, що знаходиться у ненапруженому стані, буде розтягуватись. 

 

Рис. 12.3 - Поверхневі заряди, спрямування електричного поля та поля поляризації при 
спонтанній і п’єзоелектричній поляризації у нітридах III групи при різній орієнтації 

кристалів у процесі епітаксіального росту (з боку Ga або з боку N) 
 

На рис. 12.4 наведені розрахункові значення електричного поля, що 
виникає у твердих розчинах нітридів III групи, які вирощені на ненапружених 
шарах GaN (Gessmann et at., 2002). 

На рис. 12.5 показано вплив поляризаційних полів на структури з 
квантовими ямами. Внутрішнє електричне поле у шарах з квантовими ямами 
розділяє у просторі електрони та дірки, тим самим знижуючи ймовірність 
випромінювальної рекомбінації. Цей ефект особливо сильно виявляється у 
структурах з товстими активними шарами у вигляді квантових ям (товщиною 
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більше 100 А). Для його зниження необхідно використовувати дуже тонкі 
активні області. Для мінімізації ефекту розділення електронів та дірок 
зазвичай вибирається товщина квантових ям 20-30 А. 

Вплив сильних електричних полів, що викликані поляризаційними 
ефектами, можна зменшити шляхом збільшення концентрації вільних 
носіїв. Цього добиваються або сильним легуванням активних областей, або 
збільшенням струму інжекції. Таке екранування внутрішніх електричних 
полів веде до зсуву максимуму випромінювання у короткохвильову частину 
спектру, що часто спостерігається у світлодіодах на основі InGaN при 
збільшенні струму інжекції. 

 

 

Рис. 12.4 - Величина та спрямування 
спонтанної та п’єзоелектричної 
поляризації у псевдоморфних шарах 
InGaN та AIGaN, що вирощені на 
ненапружених шарах GaN. Ненапру-
женим шарам GaN властива 
спонтанна, а не п’єзоелектрична 
поляризація (Gessmann et al., 2002) 
 

 

Рис. 12.5 - Зонні діаграми тонкого (а) та 
товстого (б) активного шару AlGaN/GaN з 
поляризаційними полями (верхня поверхня 
кристалів - Ga, підкладка зображена з правого 
боку)  

 

Але в явищах поляризації є і позитивний бік. Його можна 
використовувати для зменшення опору омічних контактів у світлодіодах на 
основі GaN. Для цього на поверхні шару GaN р-типу наносять тонкий шар 
InGaN, що знаходиться у напруженому (стисненому) стані, який і виконує 
роль удосконаленого за допомогою поляризації контакту. Електричне поле 
всередині такого контакту, що з’явилося внаслідок поляризації, сприяє 
підвищенню ймовірності тунелювання дірок та відповідно зниженню опору 
шару InGaN (Li et al., 2000; Gessmann et al., 2002).  

Сповіщається про нанесення відпалених та невідпалених омічних 
контактів такого типу на поверхню шару GaN р-типу (Kumakura et al., 2001, 
2003). У випадку відпалу питомий опір контактів досягав 2 10-7 Ом•см, а в 
іншому - 1,1 • 10-6 Ом•см. Удосконалення контактів світлодіодів за рахунок 
ефекту поляризації дозволяє знизити їх питомий опір на декілька порядків у 
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порівнянні з контактами, що сформовані за традиційними технологіями. Тому 
робочі напруги прямого зміщення для світлодіодів на основі GaN з 
покращеними контактами, як правило, значно нижче робочих напруг 
аналогічних діодів зі звичайними контактами (Su, 2005). 

 
12.4. Активація домішок у нітридах III групи 

При роботі з матеріалами на основі нітридів III групи виникають 
додаткові завади, які викликані необхідністю активації домішок, що 
зв’язані з двома особливостями таких напівпровідників. 
– у розглядуваних матеріалах відбувається хімічна компенсація акцепторів 

за рахунок приєднання до них атомів водню. Негативний заряд іонізова-
них акцепторів компенсується позитивно зарядженими іонами водню, що 
з надлишком присутні при епітаксіальному вирощуванні. Іншими 
можливими джерелами водню є метилові (-СНз) та етилові (-С2Н5) групи 
металоорганічних сполучень, аміак (NH3) та водень із газу-носія Н2. 

– акцептори у нітридах III групи мають високу енергію теплової активації, 
що набагато перевищує TkB  при температурі 300 К. У результаті тільки 
невелика частина акцепторів іонізується при кімнатній температурі. 
Вправа. Активація акцепторів магнію у GaN. Енергія іонізації 

акцепторів магнію у GaN Ea = 200 меВ. а. Потрібно визначити, яка частина 
акцепторів виявиться іонізованою при температурі 300 К, якщо концентрація 
акцепторів cкладає 1810=MgN см-3. У розрахунку слід використовувати 

формулу  
( )TkENNgp BaMg 2/exp1 −⋅⋅⋅= −

υ  

де g  - ступінь виродження основного стану акцепторів ( g  = 4),                    

υN  - ефективна густина станів на краю валентної зони GaN. б. Якою буде 
степінь іонізації акцепторів, якщо до кожного з них прикріплено атом водню? 

Розв`язок, а. Використовуючи наведену формулу, знаходимо, що 
при вказаній температурі іонізованими виявляться тільки 6% акцепторів; б. 
У випадку пасивації всіх акцепторів воднем ніколи не вдасться добитись р-
типу провідності напівпровідникового матеріалу. 

Було показано (Amano et al., 1989), що акцепторні домішки можуть бути 
активовані опромінюванням електронним пучком низької енергії. Для 
активації акцепторів разом з опромінюванням пучком електронів може 
застосовуватись термічний відпал, причому у ряді випадків другий метод має 
переваги (Nakamura et al. 1991; 1992). Типові умови термічного відпалу GaN р-
типу, що вирощений методом хімічного осадження металоорганічних 
сполучень із газової фази: температура 675-725 °С, тривалість 5 хв, атмосфера 
- азот. Al0.30Ga0,70N р-типу відпалюють при більш високій температурі, 
зазвичай 850 °С, протягом 1-2 хв. Вважається, що під час термічного відпалу 
відбувається руйнування порівняно слабих зв’язків між акцепторами та 
воднем, після чого атоми водню виходять з епітаксіальної плівки та реагують з 
азотом, утворюючи молекули аміаку NH3 . Завдяки малим розмірам, атоми 
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водню, як правило, досить легко дифундують крізь міжвузля у кристалічній 
решітці матеріалу. Припускається, що опромінювання електронами приводить 
до нагріву матеріалу, що також викликає розрив зв’язків між воднем та 
акцепторами, тобто дія опромінювання аналогічна відпалу. 

У роботі Шуберта та ін. (Schubert et al., 1996) стверджувалось, що 
легування надрешіток AIGaN/GaN та AlGaN/AlGaN (на відміну від об’ємних 
матеріалів GaP та AlGaN) сприяє електричній активації глибоких акцепторів, 
наприклад магнію. Пізніше декілька незалежних груп дослідників 
опублікували експериментальні дані про підвищення провідності у таких 
матеріалах у десять та більше разів (Goepfert et al., 1999, 2000; Kozodoy et al., 
1999a, b; Kipshidze et al., 2002, 2003). На рис. 12.6 наведені проблеми, пов’язані 
з активацією домішок у GaN та AlGaN, та шляхи їх розв’язання. 

 

 

Рис. 12.6 - Специфічні проблеми, які зв’язані з домішками р-типу у GaN, та шляхи їх 
розв’язання  

 
12.5. Дислокації у нітридах III групи 

Найбільш поширеним матеріалом підкладок для епітаксіального 
вирощування GaN є сапфір, що має постійні термічні, хімічні та механічні 
характеристики. Але у сапфіра кристалічна структура корунду, в той час як 
нітриди третьої групи мають структуру вюрциту. До того ж різняться і 
значення сталих решіток сапфіра та GaN. Все це веде до виникнення в 
епітаксіальних плівках GaN, що вирощені на сапфірових підкладках, 
проникаючих та крайових дислокацій невідповідності, густини яких зазвичай 
складають 108 - 109 см. 

На рис. 12.7 схематично показані початкові етапи вирощування 
епітаксіальних шарів GaN на сапфірі (Nakamura, Fasol, 1997). Початковий 
буферний шар (іноді називаємий областю дефектів), що вирощений при 
низьких температурах (~500 °С) та у подальшому відпалений, характеризуєть-
ся великою кількістю дислокацій. Але у процесі відпалу ці дислокації 
зникають, а у наступних шарах спостерігаються суттєво більш низькі густини 
дислокацій невідповідності, Колеске та ін. (Koleske et al., 2004) детально 
проаналізували початкові етапи вирощування епітаксіальних шарів GaN на 
сапфірі. Приведені ними дані були отримані за допомогою атомносилової 
мікроскопії та виміряних коефіцієнтів відбиття. 

Звичайно проникаючі дислокації електрично заряджені, тому області 
навкруги них за рахунок дії кулонівських сил або притягують або 
відштовхують вільні носії зарядів. Форма такої кулонівської дії (притягання 
або відштовхування) визначається полярністю дислокацій або вільних носіїв. 
На рис. 12.8 показана негативно заряджена лінійна дислокація, яка притягує 
дірки та відштовхує електрони. 
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GaN; досконала область

Область дефектів (50 нм)
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(50 нм) Сапфір (Al2O3)

Дислокація

 
Рис. 12.7 - Структура дислокацій в епітаксіальному шарі GaN, на сапфіровій підкладці. 

Спочатку за технологією, що описана у роботі (Amano et al., 1986), формувався буферний 
шар GaN або A1N. Цей шар зазвичай вирощується при температурі 500 °С, суттєво більш 
низькій, ніж температура вирощування наступних епітаксіальних шарів GaN (Nakamura, 

Fasol, 1997) 
 

 

Рис. 12.8 - Зонна діаграма напівпровідника, в 
якому є негативно заряджені дислокації, що 
притягують до себе дірки, які повинні 
рекомбінувати з електронами 
 

 

На рис. 12.9 наведено зміни з часом розподілення носіїв зарядів в області 
позитивно зарядженої лінійної дислокації. На початку, із-за різниці 
потенціалів, що створена дислокацією, електрони до неї притягуються, а дірки 
відштовхуються від неї. Але електрони, що накопичились, поступово 
екранують цю різницю потенціалів, тим самим знижуючи бар’єр для дірок. 
Внаслідок електрони та дірки починають здійснювати акти безвипромінюваль-
ної рекомбінації через рівні дислокацій. Рис. 12.9 показує, що електронні рівні 
дислокацій розташовані всередині забороненої зони. 

 

 

Рис. 12.9 - Безвипромінювальна 
рекомбінація на позитивно зарядже-
ній дислокації. Послідовність а-в 
показує, що накопичення електронів 
екранує різницю потенціалів, яка 
створена дислокацією, дозволяючи 
діркам рекомбінувати з електронами 
 

 

 
 

Тут не може не виникнути питання, чому, незважаючи на високу густину 
дислокацій, нітриди III групи все ж мають досить високу ефективність випро-
мінювальної рекомбінації. Декілька варіантів пояснень цього явища будуть 
наведені нижче. Але ні одне з них не може вважатись загальноприйнятим. 

Одне з можливих пояснень високої ймовірності випромінювальної 
рекомбінації у нітридах III групи полягає у тому, що електронні рівні дислока-
цій розташовані за межами забороненої зони напівпровідника, тобто у дозво-
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лених зонах, що й показано на рис. 12.10 в та г. Це пояснення підтверджують 
катодолюмінесцентні зображення, на яких навкруги дислокації спостерігають-
ся затемнені області (Rosner et al., 1997; Albrecht et al., 2002). Їх наявність 
доказує відсутність випромінювальної рекомбінації, але при цьому неможливо 
однозначно стверджувати, що там відбувається безвипромінювальна 
рекомбінація. Причиною виникнення областей затемнення на катодо-
люмінесцентних зображеннях може бути неповне екранування різниці 
потенціалів, яка створена дислокацією, що веде до відштовхування або 
електронів, або дірок і тим самим заважає випромінювальній рекомбінації. 

 
Рис. 12.10 - Зонна діаграма дислокацій: а- донорні рівні у забороненій зоні, б - акцепторні 
рівні у забороненій зоні, в - донорні рівні у зоні провідності, г - акцепторні рівні у валентній 

зоні. Стани а та  б приводять до безвипромінювальної рекомбінації, а стани в та г  не 
приводять 

 

Другим можливим поясненням високої ймовірності випромінювальної 
рекомбінації у нітридах III групи можуть бути флуктуації cкладу твердих 
розчинів, ефекти створення кластерів та розділення фаз всередині розчинів, що 
неминуче приводить до зміни заборонених зон та виникненню локальних 
потенціальних ям на зонній діаграмі та у результаті викликає або притягання 
носіїв, або їх відштовхування (Nakamura, Fasol, 1997; Chichibu et al., 1996; 
Narukawa et al., 1997 a,b). Таке пояснення гарно підходить для трійних та 
четверних твердих розчинів - InGaN та AlInGaN. Потенціальні ями притягують 
та локалізують носії, перешкоджаючи їх дифузії до дислокацій. Рис. 12.11 
схематично представляє зонну діаграму InGaN з характерними флуктуаціями 
забороненої зони та областями локалізації носіїв. 

Оскільки показано, що методом просвічуючої електронної мікроскопії 
безпосередньо визначити флуктуації концентрації індію у InGaN не тільки 
важко, але й практично неможливо із-за ймовірності пошкодження матеріалу 
пучком електронів високої енергії, точна величина цих флуктуацій до сих пір 
невідома (Smeeton и et al., 2003). 

Недавно була опублікована робота (Hangleiter et al., 2005), в якій 
указується, що в околиці V-образних дефектів в епітаксіальних шарах нітридів 
III групи відбувається зменшення товщини квантових ям InGaN/GaN. Автори 
роботи припускають, що більш широка заборонена зона, що відповідає 
вузьким квантовим ямам InGaN, екранує лінійні дислокації від рухомих носіїв, 
які локалізовані у широких (планарних) квантових ямах InGaN. Якраз це 
дозволяє підтримувати високий внутрішній квантовий вихід випромінювання 
у структурах з квантовими ямами навіть при наявності лінійних дислокацій. 
Але ця модель не може пояснити високий зовнішній квантовий вихід 
випромінювання тонких плівок GaN. 
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Рис. 12.11 - Зонна діаграма InGaN з кластера-
ми, що обумовлені надлишками атомів In, в 
яких локалізуються носії зарядів, що заважає 
їм дифундувати до дислокацій 

 

Незважаючи на те, що пояснення високої ефективності нітридів III 
групи, яке справедливе для всіх випадків, до сих пір не знайдено, установле-
ним вважається той факт, що ці матеріали, а в особливості світлодіоди синього 
світіння на основі твердих розчинів InGaN/GaN, мають низьку чутливість до 
наявності у них дислокацій. Тому таким випромінювачам властива висока 
ефективність випромінювання навіть при високій густині дислокацій). На рис. 
12.12 показані залежності нормованого зовнішнього квантового виходу 
декількох напівпровідників типу AIIIBV (GaAs, AIGaAs, GaP та GaAsP) від 
густини дислокацій. Зовнішній квантовий вихід GaN при густині дислокацій 
I010 см-2 оцінюється у 4% (Lester et al., 1995). Затемнена область відповідає 
синім світлодіодам на основі InGaN/GaN. Дані на рис. 12.12 підтверджують 
меншу залежність ефективності випромінювання нітридів III групи від 
густини дислокацій у порівнянні з арсенідами й фосфідами цих же груп. 

Щільність дислокацій, см
-2

(дані отримані з оцінки наведеної в 
роботі (Lester і ін., 1995); зовнішній 
квантовий вихід GaN при щільності 

дислокацій 10   см 
дорівнює 4%)

-210

 
Рис. 12.12 - Залежність ефективності випромінювання арсенідів та фосфідів III групи 

від густини дислокацій, яка визначена за ямками травлення (Lester et al., 1995). Дані для 
нітридів III групи отримані автором книги за результатом, що наведений у роботі 

(Lester et al., 1995) 
 
12.6. УФ-світлодіоди, що випромінюють на довжинах хвиль  

більше 360 нм 
Активні області світлодіодів, що випромінюють в УФ-діапазоні довжин 

хвиль більше 360 нм, зазвичай створюються із GaN або InGaN. Уже у 1993 р. 
були опубліковані (Nakamura et ai., 1993a,b, 1994) дані про те, що максимум 
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К.К.Д. світлодіодів на основі InGaN приходиться на діапазон довжин хвиль 
400-410 нм. На рис. 12.13 показана структура перших УФ-світлодіодів на 
основі InGaN, що випромінюють на довжині хвилі 370 нм. Активна область 
таких світлодіодів представляє собою подвійну гетероструктуру InGaN/AlGaN 
та бар’єрні шари AlGaN, які обмежують електрони та дірки (Mukai et al., 1998). 
Навкруги активної області й бар’єрних шарів розташовані шари р - та n-типу із 
GaN. 

 
Рис. 12.13 - Шарувата структура InGaN УФ-світлодіода, який вирощено на сапфіровій 

підкладці та випромінюючого світло на хвилі 370 нм (Mukai et al., 1998) 
 

На рис. 12.14 наведені спектри випромінювання УФ-світлодіода з 
довжиною хвилі 375 нм у двох режимах роботи: неперервному та імпульсно-
му. Видно невеликий зсув максимуму електролюмінесценції у довгохвильовий 
бік при зміні імпульсного режиму на неперервний. Цей ефект можна пояснити 
нагрівом активної області, який зазвичай веде до зменшення забороненої зони, 
що викликає зсув максимуму люмінесценції в довгохвильову частину спектру. 

 

 

Рис. 12.14 - Спектри 
випромінювання УФ-світлодіода 
(Nichia Corp.) з довжиною хвилі 

375 нм у неперервному та 
імпульсному режимах роботи 

 

На рис. 12.15 показана залежність інтенсивності УФ-випромінювання 
світлодіода з довжиною хвилі 375 нм від товщини активного шару.  

Видно, що максимальна інтенсивність випромінювання досягається при 
товщині активного шару 30-50 нм. При цьому активна область повинна бути 
сильно легованою, що необхідно для екранування поляризаційних полів. В 
активних областях з товщиною квантових ям менше 5 нм знижується вплив 
просторового розділення електронів і дірок. З цієї причини структури з 
квантовими ямами - то виключно подвійні гетероструктури. 
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Рис. 12.15 - Залежність інтенсивності випро-
мінювання УФ-світлодіода з довжиною хвилі 
375 нм з подвійною гетероструктурою від 
товщини активного шару InGaN, яка визна-
чена при кімнатній температурі (Mukai et al., 
1998) 
 

 

На рис. 12.16 подана залежність інтенсивності УФ-випромінювання 
світлодіода від довжини хвилі. При зменшенні довжини хвилі спостерігається 
зниження інтенсивності випромінювання. Така поведінка може бути пов’язана 
з концентрацією індію, що введений в активну область. Позитивний вплив 
індію на внутрішній квантовий вихід світлодіода знижується з падінням його 
концентрації, тому нелеговані активні області GaN (Ag & 360 нм) мають 
найменшу інтенсивність випромінювання. 

 

УФ- світлодіод з 

подвійною 

гетероструктурою 

InGaN/GaN на 
сапфіровій 

підложці, λ = 375 нм 

= 295 К

Довжина хвилі випромінювання λ, нм  

Рис. 12.16 - Залежність інтенсивності 
випромінювання УФ-світлодіода на 
основі InGaN з подвійною гетерострукту-
рою від довжини хвилі, що визначена при 
кімнатній температурі (Mukai et al., 1998) 

 
12.7. УФ-світлодіоди, що випромінюють на довжинах хвиль  

менше 360 нм 
Активні області світлодіодів, що випромінюють в УФ-діапазоні з 

довжинами хвиль менше 360 нм, звичайно формуються з AlGaN або у 
вигляді багатьох квантових ям AlxGa1-xN/Al yGa1-yN. Такі світлодіоди, як 
правило, мають досить низький зовнішній квантовий вихід, менше 1%, 
хоча в останні роки й тут спостерігається значний прогрес (Zhang et al., 
2002a, 2003; Yasan et al., 2002; Kipshidze et al., 2003; Fischer et al., 2004; 
Kim et al., 2004; Oder et al., 2004; Razeghi, Henini, 2004; Shakya et al., 2004). 

На рис. 12.17 показані спектри випромінювання світлодіодів дальнього 
УФ-діапазону на основі AlGaN/AlGaN з контактами гребінчастої форми при 
різних струмах інжекції (Fischer et al., 2004). Для отримання випромінювання 
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на довжині хвилі 290 нм активна область таких світлодіодів була сформована з 
трьох квантових ям Al0,36Ga0,64N та бар’єрних шарів Al0,48Ga0,52N. Спектр 
випромінювання цих світлодіодів складається з однієї вузької лінії з піком на 
довжині хвилі 289 нм. Але при побудові спектрів даних світлодіодів у напів-
логарифмічному масштабі на них можна бачити ще один невеликий пік побли-
зу 330 нм (3,76 еВ < AlGaN

gE ). При розмірах світлодіодів 200 х 200 мкм2 та 1 х 1 

мм2 напруга прямого зміщення відповідно cкладає 7 В і 6 В при струмі 20 мА. 
 

 
Рис. 12.17 - Спектри випромінювання світлодіодів далекого УФ-діапазону на основі 

AlGaN/AlGaN з багатьма квантовими ямами при різних струмах інжекції: а - лінійний 
масштаб, б - напівлогаріфмічний масштаб. Для кристалів великої площини 
використовувались контакти гребінчастої форми (в) (Fischer et al., 2004) 

 

При розгляданні УФ-світлодіодів на основі AlGaN/AlGaN необхідно 
звернути увагу на наступне: 
– адсорбція алюмінієм кисню. Алюміній має властивість притягувати кисень, 

тому зі зростанням концентрації алюмінію у шарі AIGaN в ньому також 
з’являється й кисень, який формує там глибокі DX-подібні домішкові рівні 
(McCluskey et al., 1998; Wetzel et al., 2001). 

– провідність AlGaN. Провідність AIGaN n- та р-типу знижується зі 
зростанням молярної частки алюмінію, особливо помітно при молярній 
частці алюмінія більше 30% (Katsuragawa et al., 1998; Goepfert et al., 2000; 
Jiang, Lin, 2002). Це веде до підвищення питомого опору бар’єрних шарів 
та послідовного опору світлодіодів. Проблеми з провідністю особливо 
відчутні у шарах AlGaN р-типу. Для полегшення легування матеріалу 
акцепторами застосовуються надрешітки. 

– поперечна провідність. У світлодіодах, що вирощені на діелектричних 
підкладках зі стандартною конфігурацією контактів по боках структури, за 
провідність у поперечному спрямуванні відповідають шари AlGaN n-типу. 
Оскільки зі зростанням концентрації алюмінію підвищується питомий опір 
такого шару, який леговано кремнієм, збільшується і послідовний опір 
самого світлодіода. Для компенсації цього ефекту необхідно зменшувати 
середню відстань, яку електронний струм проходить вздовж шару AlGaN 
n-типу. Цього можна добитись або використовуючи матрицю світлодіодів 
(Kim et al., 2003; Khan, 2004), або за допомогою контактів гребінчастого 
типу з близьким розташуванням зубців. 
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– опір контактів. Оскільки AlGaN має велику ширину забороненої зони, а 
контакти та бар’єрні шари, як правило, є ще більш широкозонні матеріали, 
при великих концентраціях алюмінію важко забезпечити низький опір 
контактів.  

– дифузія акцепторів. У процесі епітаксіального нарощування верхнього 
бар’єрного шару акцепторні домішки типу магнію можуть дифундувати 
назад в активну область, що неминуче приведе до зниження квантового 
виходу. Дифузія акцепторів і пов’язане з нею зменшення квантового 
виходу можуть накласти обмеження на максимальну товщину бар’єрних 
шарів р-типу. 

– потенціальні бар’єри на гетеропереходах. Із-за великої ширини 
забороненої зони у світлодіодах на основі AlGaN спостерігаються великі 
розриви зон на гетеромежах. Плавна зміна хімічного складу поблизу 
гетеромеж дозволяє знизити опір цих областей. 

– пропускання світла. Для зниження перепоглинання у всіх шарах 
світлодіода необхідно підтримувати високу концентрацію алюмінію, що 
визначає їх прозорість для випромінювання. 

– розриви. Плівки AlGaN, що вирощені на підклацках GaN, які знаходяться у 
ненапруженому стані, із-за меншого періоду кристалічної решітки будуть 
відчувати напруження розтягування. При достатньо великій товщині 
плівки можуть розірватись. Але при використанні для компенсації 
напружень шарів з надрешітками з великою концентрацією алюмінію, 
ймовірність таких розривів можна значно знизити і навіть усунути (Hearne 
et al., 2000; Han et al., 2001; Zhang et al., 2002b). Компенсаційні надрешітки 
зменшують значення сталих решіток таким чином, що наступні 
епітаксіальні шари відчувають значно менші розтягування або навіть 
знаходяться у дещо стисненому стані. У роботі (Hearne et al., 2000) 
приведена методика числового визначення максимально допустимої 
товщини шару, що знаходиться у стані розтягування, за якої розриву цього 
шару не відбувається. 

Напруга прямого зміщення fV  УФ-світлодіодів на основі AlGaN часто 

значно перевищує величину eh /ν . У залежності від структури світлодіода, ця 
надлишкова напруга може виникати або на контакті р-типу, або на бар’єрному 
шарі AlGaN р-типу, який забезпечує поперечну провідність, або на 
уніполярних гетеропереходах. 

Для світлодіодів з низькою і середньою ефективністю, а також для 
потужних діодів бажано застосовувати корпуси з низьким тепловим опором. З 
метою уникнення надлишково високих температур активної області тепло, що 
виникає у світло діодах із-за високої напруги зміщення та низького квантового 
виходу, необхідно розсіювати. У роботі (Morita et al., 2004) описана структура 
світлодіода з високим тепловідводом. У даному світлодіоді за допомогою 
лазера вилучили сапфірову підкладку, а епітаксіальний шар з’єднали 
безпосередньо з радіатором CuW, використовуючи припой AuSn. 
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РОЗДІЛ 13. СВІТЛОДІОДИ З РЕЗОНАТОРОМ 
 

13.1. Вступ та історичні відомості 
 

У світлодіодів з резонатором (RCLED) активні області знаходяться 
всередині оптичних резонаторів. Оптичний резонатор зазвичай має товщину, 
що дорівнює половині або цілій довжині хвилі світла, яке випромінюваного 
світлодіодом, тобто для пристроїв видимого та інфрачервоного діапазонів 
товщина резонатора складає долі мікрометра. Резонансна довжина хвилі 
співпадає з довжиною хвилі випромінювання активної області світлодіода або 
близька до неї. Спонтанне випромінювання, що випромінюється активною 
областю, що розташована всередині резонатора, підсилюється за рахунок резо-
нансного ефекту. Світлодіоди з резонатором - перші пристрої, в яких застосо-
вано принцип підсилення спонтанного випромінювання у мікрорезонаторі. 

Розміщення оптично активного матеріалу всередині резонатора 
дозволило покращити характеристики світлодіодів у декілька разів. По-перше, 
інтенсивність випромінювання світлодіодів з резонатором вздовж його осі, 
тобто перпендикулярно поверхні напівпровідника, перевищує інтенсивність 
випромінювання звичайних світлодіодів у 2 - 10 разів. По-друге, спектр 
випромінювання характеризується більш високою спектральною чистотою у 
порівнянні зі спектрами звичайних світлодіодів. У звичайних світлодіодах 
ширина спектральної лінії випромінювання визначається тепловою енергією 

TkB , а у світлодіодах з резонатором - добротністю оптичного резонатора. У 
результаті цього ширина спектру світлодіодів з резонатором у 2-5 разів менше 
ширини спектру звичайних світлодіодів. З цієї ж причини температурний зсув 
довжини хвилі визначається температурним коефіцієнтом оптичного 
резонатора, а не шириною забороненої зони активної області. Все це веде до 
значного підвищення температурної стабільності довжини хвилі 
випромінювання світлодіодів з резонатором у порівнянні зі звичайними 
світлодіодами. По-третє, діаграма спрямованості світлодіодів з резонатором 
більш вузька, ніж у звичайних світлодіодів. Якщо у звичайних світлодіодах 
діаграма спрямованості випромінювання має вид розподілу за Ламбертом 
(подібно функції косинуса), у світлодіодах з резонатором воно в основному 
спрямовано вздовж оптичної осі резонатора. 

Всі перелічені переваги світлодіодів з резонатором жаданні у 
локальних (< 5 км) оптичних системах зв’язку з середніми швидкостями 
передачі даних (< 1 Гбит/с). Зокрема, в оптичних системах передачі даних 
на короткі відстані все частіше застосовуються полімерні оптоволокна. 
Порівняно висока інтенсивність та спрямованість випромінювання 
світлодіодів з резонатором дозволяє передавати інформацію через оптичне 
волокно на достатньо великі відстані. Висока спектральна чистота таких 
світлодіодів приводить до зменшення хроматичної дисперсії, що дозволяє 
збільшувати швидкість передачі даних. 

Світлодіоди використовуються у системах оптичного зв’язку для 
передачі інформації з середньою швидкістю на відстані менше 5 км. На 
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відміну від лазерів світлодіоди мають меншу вартість, більшу надійність та 
меншу залежність параметрів від температури. Світлодіоди з резонатором 
успадкували всі переваги звичайних світлодіодів. Більш того, багато їх 
характеристик покращилися. Відбиваюча здатність дзеркал, що входять до 
складу світлодіодів з резонатором, нижче, ніж у відбивачів у поверхнево-
випромінюючих лазерах з вертикальними резонаторами (VCSEL), тому їх 
дешевше виготовити. На довжині хвилі 650 нм, що є робочою для систем 
зв’язку, застосовуються в основному лише світлодіоди, що пов’язано з 
відсутністю дзеркал з дуже високою відбиваючою здатністю, які необхідні 
для виготовлення відповідних лазерів з вертикальними резонаторами. 

Світлодіоди з резонатором також використовують у пристроях, що 
потребують високої яскравості світіння (Streubel et al., 1998; Wirth et al., 2001, 
2002). Для таких застосувань резонансна довжина хвилі світлодіодів 
вибирається у довгохвильовій частині спектру спонтанного випромінювання 
напівпровідника, що забезпечує максимальну інтенсивність випромінювання 
у всіх напрямках у просторі. 

Підсилення спонтанного випромінювання, що відбувається у структурах 
з резонаторами, можна з успіхом використовувати у різних типах світлодіодів: 
напівпровідникових та полімерних. Перші світлодіоди з резонатором на основі 
твердих розчинів GaAs з’явились у 1992 р. (Schubert et al., 1992a). Приблизно 
через рік було повідомлено про виготовлення світлодіодів даного типу на 
основі органічних матеріалів (Nakayama et al., 1993). 

Здійснені спроби створити резонаторні структури, що підсилюють 
спонтанне випромінювання, на основі мікрорезонаторів, які леговані ербієм 
(Schubert et al., 1992b). Випромінювальні переходи за участю атомів ербію 
характеризуються вузькою лінією люмінесценції, що співпадає з оптичною 
модою резонатора. До нашого часу світлодіоди з мікрорезонатором, що 
легований ербієм, не створені. Але це дуже перспективні пристрої, і високою є 
ймовірність того, що вони з’являться у найближчому майбутньому. 

 
13.2. Проектування світлодіодів з резонатором 

На рис. 13.1 показана структура світлодіода з резонатором, до складу 
якого входять два дзеркала з коефіцієнтами відбиття R1 і R2. Дзеркала з 
різними коефіцієнтами відбиття вибрані для того, щоб випромінювання в 
основному виходило з боку тільки одного дзеркала, яке називається 
світлопропускаючим. Далі будемо вважати, що таким є дзеркало з коефіцієнт-
том відбиття R1 . Між двома дзеркалами розташована активна область. 
Воліють, щоб її положення співпадало з областю пучності стоячої оптичної 
хвилі резонатора, як показано на рис. 13.1. 

Припускається, що у даному світлодіоді застосовуються металеві 
дзеркала, тому на границі з ними амплітуда хвилі дорівнює нулю. 

Сформулюємо декілька правил, які необхідно виконувати при проекту-
ванні світлодіодів, для одержання максимального підсилення спонтанного 
випромінювання у структурі з резонатором (Schubert et al., 1994, 1996; Hunt et 
al., 1995a, 1995b). Ці правила допоможуть краще зрозуміти основні принципи 
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дії світлодіодів з резонатором й виявити, чим відрізняються такі світлодіоди від 
поверхнево випромінюючих лазерів з вертикальним резонатором. 

 

 
 

Рис. 13.1 - Структура світлодіода з резонатором, 
до складу якого входять два металевих дзеркала 
з коефіцієнтами відбиття R1 та R2. Тут Lactive - 
товщина активної області, а - її коефіцієнт 
поглинання. Показана стояча оптична хвиля. 
Довжина резонатора Lcav дорівнює  λ/2 

 

Перше правило. Коефіцієнт відбиття світлопропускаючого дзеркала 1R  
повинен бути набагато нижче коефіцієнта відбиття другого дзеркала 2R , тобто 

21 RR << .                                          (13.1) 
Виконання цього правила гарантує, що світло буде залишати діод в 

основному лише через дзеркало з коефіцієнтом відбиття 1R . Дотримання цього 
правила особливо важливо для світлодіодів, що призначені для роботи у 
системах зв’язку, де світло випромінюється до сердцевини багатомодового 
оптичного волокна з невеликим поперечним перерізом, і для світлодіодів, що 
входять до складу дисплеїв, світло яких повинно випромінюватись у бік 
спостерігача. 

Друге правило. Довжина резонатора Lcav повинна бути як можна менше. 
Для виводу цього правила необхідно перетворити вираз для коефіцієнта 
інтегрального підсилення випромінювання за допомогою співвідношення для 
коефіцієнта дзеркальності резонатора F та його добротності Q: 
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де λ  і cavλ  - довжини хвилі випромінювання, що генерується в активній 
області, у вакуумі та всередині резонатора. Оскільки довжина хвилі випро-
мінювання λ  й ширина спектральної лінії природного випромінювання nλ∆ є 
параметрами, які визначаються активним середовищем, із рівняння (13.2) 
виходить, що при мінімальній довжині резонатора cavL  інтегральна інтенсив-
ність випромінювання стає максимальною). 

Рис. 13.2 пояснює практичну важливість зниження довжини резонатора. 
Показані розподіли густини оптичних мод двох резонаторів різної довжини, 
назвемо їх короткими (а) і довгим (б). Обидва резонатори мають однакові 
коефіцієнти дзеркальності та коефіцієнти відбиття дзеркал. На рис. 13.2 в 
показано природний спектр випромінювання активної області. Видно, що 
короткий резонатор забезпечує максимальне перекриття резонансного піку 
щільності оптичних мод та спектру випромінювання активної області. Чим 
коротше резонатор, тим більше підсилення випромінювання можна отримати 
в ньому, якщо при цьому максимум його основної моди співпадає з максиму-
мом спектру випромінювання активного середовища. Застосування в якості 
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відбивачів розподілених дзеркал Брега з невеликою глибиною проникнення 
також дозволяє зменшити довжину резонатора (нагадаємо, що дзеркала Брега 
складаються з двох матеріалів з великою різницею показників заломлення). 

 

 

Рис. 13.2 - Розподіл щільності 
оптичних мод двох резонаторів 
різної довжини з однаковими 
коефіцієнтами дзеркальності F:   
а - у короткому резонаторі, б  -  у 
довгому резонаторі, в – при-
родний спектр випромінювання 
активної області світлодіодів. 
Короткий резонатор забезпечує 
краще перекриття резонансного 
піку щільності оптичних мод та 
спектру випромінювання актив-
ної області у порівнянні з довгим 
резонатором 

 

Третє правило. Перепоглинання випромінювання всередині активної 
області повинно бути мінімальним. Це правило можна сформулювати так: 
ймовірність поглинання фотонів, що генеруються в активній області та 
випромінюються всередину резонатора, повинна бути набагато меншою 
ймовірності виходу фотонів через один із відбивачів. При умові 12 ≈R  цей 
критерій можна записати у вигляді  

( )112 RLactive −<ξα ,                                      (13.3) 
де α  і activeL  - коефіцієнт поглинання і товщина активної області. Якщо 
критерій (13.3) не буде виконуватись, більшість фотонів, що не дійшли до 
світлопропускаючого дзеркала, будуть поглинені в матеріалі. Після цього з 
високою ймовірністю відбудеться вторинне випромінювання, але вже не в 
оптичну моду резонатора, а у поперечному напрямку (хвилеводні моди). При 
цьому також існує ймовірність того, що електронно-діркові пари, утворені у 
процесі перепоглинання фотонів, будуть рекомбінувати безвипромінювально. 
У будь-якому випадку очевидно, що процеси перепоглинання, які 
відбуваються в резонаторах з великою дзеркальністю, знижують вихід 
випромінювання із резонатора. Тому при невиконанні критерію (13.3) може 
відбутись не підсилення, а ослаблення інтенсивності випромінювання. 

Але третє правило повинно виконуватись тільки для світлодіодів з 
резонатором, а не для лазерів з вертикальним резонатором. У роботі (Schubert 
et al., 1996) проведено порівняння інтенсивності спонтанного випромінювання 
у світлодіодах з резонатором та у лазерах з вертикальним резонатором. На 
обидва типи випромінюючих пристроїв подавали інжекційний струм 2 мА, 
який менше порогового струму генерації лазера thI  = 7 мА. На рис. 13.3 пока-
зані спектри спонтанного випромінювання світлодіода та поверхнево-випро-
мінюючого лазера. До складу лазера входить активна область AlGaAs/GaAs з 
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квантовими ямами, що випромінює світло з довжиною хвилі 850 нм, та два 
дзеркала Брега AlGaAs/AlAs. Видно, що інтенсивність спонтанного 
випромінювання лазера з вертикальним резонатором більш, ніж у 15 разів 
нижче інтенсивності випромінювання світлодіода. Оскільки величина 
максимального підсилення випромінювання у напівпровідниках завжди менше 
величини коефіцієнта поглинання у напівпровідниках без накачки ( α<g ), 

при виконанні умови (13.3) лазер з вертикальним резонатором генерувати 
випромінювання не може. Тому інтенсивність спонтанного випромінювання 
таких лазерів для здійснення генерації світла повинна бути нижче, ніж у 
світлодіодів з резонаторами. 

 

 
Рис. 13.3 - Спектри спонтанного випромінювання світлодіода з резонатором, який 

працює на довжині хвилі 930 нм, і поверхнево-випромінюючого лазера з вертикальним 
резонатором з робочою довжиною хвилі 850 нм. Струм інжекції в обох випадках 
дорівнює 2 мА. Крива інтенсивності випромінювання лазера помножена на 10. 

Пороговий струм генерації лазера thI  = 7 мА (Schubert et al., 1996) 

 
Із рис. 13.3 також виходить, що спектральна лінія випромінювання 

лазера вужче спектра випромінювання світлодіода. Більш висока спектральна 
чистота випромінювання лазерів пояснюється більш високими коефіцієнтами 
відбиття дзеркал, що використовуються у них. 

Із критерію (13.3) для світлодіодів з резонатором також випливає 
висновок, що такі пристрої не можуть працювати в режимі лазерної генерації. 
Як стверджувалось вище, завжди справедлива нерівність α<g . Отже втрати 

на відбивачі (1 - R1) завжди більше максимально досягнутого підсилення при 
дворазовому проході резонатора activeLξα2 . Нездатність світлодіодів з 
резонатором входити у режим лазерної генерації була доведена експери-
ментально. Для цього на них подавали імпульси інжекційного струму великої 
амплітуди. Ніяких ознак виникнення лазерної генерації у світлодіодах при 
цьому виявлено не було. Із сказаного можна зробити висновок, що світлодіоди 
з резонатором та поверхнево-випромінюючі лазери з вертикальним 
резонатором мають різні фізичні принципи роботи. 

Низьку інтенсивність спонтанного випромінювання лазерів з вертикаль-
ним резонатором часто пояснюють перепоглинанням фотонів в активній 
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області. При цьому спроби знизити пороговий струм генерації за рахунок 
підвищення відбивальної здатності дзеркал ведуть до ще більшого зниження 
інтенсивності спонтанного випромінювання. На основі всього цього можна 
припустити, що, застосовуючи планарні структури з резонатором, неможливо 
створити лазер з нульовим порогом генерації (Kobayashi et al., 1982; 
Yokoyama, 1992). 

 

13.3. Світлодіоди з резонатором InGaAs/GaAs з довжиною хвилі 
випромінювання 930 нм 

На рис. 13.4 а показана структура світлодіода з резонатором з 
активною областю InGaAs.  

Резонатор обмежений двома відбивачами: металевим і брегівським. До 
структури світлодіода також входить активна область з чотирма квантовими 
ямами та двома бар’єрними шарами. На сильно леговану підкладку n-типу 
нанесено шар антивідбиваючого покриття ZrО2 (Schubert et al., 1994).  

 
 

Рис. 13.4 - Структура світлодіода InGaAs/GaAs з випромінюючою підкладкою з 
металевим (Ag) відбивачем наверху та розподіленим дзеркалом Брега (AlAs/GaAs) знизу, 

який працює на довжині хвилі 930 нм (а). Фото першого світлодіода з резонатором 
(Schubert et al., 1994) (б) 

 
На рис. 13.4 б представлено фото першого світлодіода такого типу. 
Металевий відбивач використовують з двох причин. По-перше, металеве 

дзеркало із срібла одночасно відіграє роль несплавного омічного контакту з 
верхнім сильно легованим шаром GaAs p-типу ( 19105⋅≈AN см-3), що дозволяє 
ефективно відділяти область накачки від області, яка розташована під контак-
том. По-друге, як було показано в попередньому підрозділі, для одержання 
максимального підсилення випромінювання резонатор повинен мати міні-
мально можливу довжину. Оскільки металеві дзеркала мають мінімальну 
глибину проникнення, вони дозволяють зменшувати довжину резонатора. 
Повідомлялось про створення резонатора з двома металевими відбивачами 
(Wilkinson et al., 1995). Але якщо у таких структурах використовуються 
металеві відбивачі, що мають порівняно велику товщину, у світлопропускаю-
чих дзеркалах різко зростають оптичні втрати на поглинання (Tu et al., 1990). 
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Відсутність дзеркал Брега р-типу також дозволяє уникати проблеми, що 
пов’язана з їх високим опором (Schubert et al., 1992c; Lear, Schneider, 1996). У 
то й же час було показано, що плавне параболічне легування шарів приводить 
до суттєвого зниження омічного опору дзеркал Брега. Таке плавне параболічне 
легування також застосовується для усування розривів зон на гетерограницях 
(Schubert et al., 1992c). 

Величина коефіцієнта відбиття дзеркал Брега повинна задовольняти 
рівнянням (13.1) та (13.3). Коефіцієнт відбиття дзеркала із срібла приблизно 
дорівнює 96%. Для виконання другого критерію - рівняння (13.3) - необхідно, 
щоб ( )112 RLactive −<ξα .  

Вважаючи, що AactiveLсм
o

400;10;3.1 14 === −αξ , отримаємо умову          

1R  < 0,90. Таким чином, відбиваюча здатність дзеркал світлодіодів з 
резонатором завжди набагато менша коефіцієнтів відбиття дзеркал лазерів з 
вертикальним резонатором. Висока відбиваюча здатність дзеркал підвищує 
самопоглинання випромінювання і знижує його вихід з пристроїв, що обгово-
рювалося раніше. Для розрахунку коефіцієнтів відбиття була застосована 
більш детальна теоретична модель (De Neve et al., 1995). Максимальний 
квантовий вихід, що розрахований за цією моделлю, отримано при коефіцієнті 
відбиття R = 50-60%. 

На рис. 13.5 наведені характеристики світлодіода з резонатором. Спектр 
коефіцієнта відбиття (а) показує, що такий світлодіод на довжинах хвилі 
більше 900 нм має високий коефіцієнт відбиття, який різко падає на 
резонансній довжині хвилі. Ширина резонансної кривої розглядуваного 
резонатора дорівнює 6,3 нм. Спектр електролюмінесценції пристроїв (б) 
практично повторює форму резонансної кривої. Якщо у звичайних світло-
діодах спектральні характеристики випромінювання визначаються тепловим 
розподіленням електронів і дірок у зоні провідності й валентній зоні, то у 
світлодіодах з мікрорезонаторами вони сильно залежать від складності 
структур. Але якщо обмежитись розглядом випромінювання тільки вздовж 
оптичної осі резонатора, стає набагато легше зрозуміти фізичний принцип дії 
таких світлодіодів. Вважаючи, що резонансна крива вужча природного 
спектру випромінювання напівпровідника, можна стверджувати, що в області 
їх перекриття спонтанне випромінювання буде підсилюватись, а за межами 
резонансної області - ослаблятись. Тому спектр випромінювання уздовж осі 
резонатора безпосередньо визначається характеристиками резонатора. 
Експериментальні дані на рис. 13.5 підтверджують це припущення. 

Завдяки резонаторам спектр випромінювання світлодіодів з резонатором 
набагато вужче спектру випромінювання звичайних світлодіодів (Schubert et 
al., 1992a; Hunt et al., 1992, 1993). Ширина спектру світлодіодів з резонатором, 
що випромінюють у визначеному напрямку, залежить від оптичних 
характеристик використовуваних резонаторів, тоді як ширина спектру випро-
мінювання звичайних світлодіодів, як правило, приблизно дорівнює TkB8.1 , 
що набагато ширше спектру світлодіодів з резонатором.  
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Рис. 13.5 - Коефіцієнт відбиття 
резонатора, до складу якого входить 
розподілене дзеркало Брега із 10 
двойних шарів AlAs/GaAs та срібне 
дзеркало (а). Спектр випромінювання 
світлодіода (б) з резонатором, відби-
вальні характеристики якого показані 
на рис. 13.5  a (Schubert et al., 1994) 
 

На рис. 13.6 для порівняння показані спектри випромінювання 
світлодіодів двох типів: звичайного на основі GaAs та на основі InGaAs з 
резонатором. Видно, що спектр світлодіода з резонатором майже на порядок 
вужче спектру звичайного світлодіода. 

Звичайні світлодіоди характеризуються слабкою кутовою залежністю 
спектру випромінювання, в той час як відбиваючі властивості дзеркал Брега та 
самих резонаторів, до складу яких вони входять, сильно залежать від 
спрямування випромінювання. Тому спектр випромінювання, що виходить із 
світлодіода з резонатором під визначеним кутом, як правило, вужче спектру 
випромінювання звичайного світлодіода. Але якщо проінтегрувати інтенсив-
ність випромінювання світлодіода з резонатором за всіма напрямками, 
виявиться, що його загальний спектр випромінювання буде значно ширшим. 

 

 

Рис 13.6 - Порівняння спектрів ви-
промінювання світлодіода на осно-
ві GaAs з робочою довжиною хвилі 
870 нм (AT&T, серія ODL 50) та 
світлодіода на основі InGaAs з 
резонатором з робочою довжиною 
хвилі 930 нм (Hunt et al., 1993) 
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Основною характеристикою світлодіода, що використовується у 
волоконно-оптичних системах зв’язку, є густина потоку випромінюваних ним 
фотонів при заданому рівні струму, яка для заданої довжини хвилі має 
розмірність мкВт/ср. Оптична потужність, що передається в оптоволоконний 
світлодіод, прямо пропорційна густині потоку фотонів. 

На рис. 13.7 наведена залежність інтенсивності випромінювання світло-
діода з резонатором від інжекційного струму. Для порівняння показана 
теоретична залежність для ідеального ізотропного джерела, яке є гіпотетич-
ним пристроєм. Вважається, що ідеальне джерело має внутрішній квантовий 
вихід 100% і нульовий коефіцієнт відбиття (R = 0) в усьому діапазоні 
випромінюваних довжин хвилі, для чого на його зовнішню поверхню нанесено 
антивідбиваюче покриття. 

Якщо випромінювання фотонів всередині напівпровідника ізотропне, то 
оптична потужність випромінювання на одиницю струму й на одиницю 
тілесного кута, який перпендикулярний поверхні планарного напівпровідника, 
визначається виразом 

λπ e

hc

n

Poptical ⋅=
Ω 24

1
,                                     (13.4) 

де Ω— одиниця тілесного кута, n — показник заломлення напівпровідника, с 
– швидкість світла, е - заряд електрона, λ  - довжина хвилі випромінювання у 
вакуумі. Рівняння (13.4) показано на рис. 13.7 у вигляді штрихової лінії. Але на 
практиці неможливо реалізувати ні внутрішній квантовий вихід 100%, ні 
гіпотетичне покриття з нульовим коефіцієнтом відбиття. Тому лінія ідеального 
випромінювача є верхньою (недосяжною) границею для випромінювання 
звичайних світлодіодів. Точка на рис. 13.7 - характеристики сучасного 
світлодіода на основі GaAs (ODL 50), що використовується у волоконно-
оптичних системах зв’язку. Всі наведені характеристики відповідають 
світлодіодам з планарними випромінюючими світло поверхнями без 
застосування лінз. 

 

 

Рис. 13.7 - Залежність інтенсивності 
випромінювання від інжекційного струму 
для світлодіода на основі InGaAs/GaAs з 
резонатором та ідеального ізотропного 
випромінювача. Виділена область відпо-
відає характеристикам кращих зразків зви-
чайих світлодіодів. Точкою показані 
характеристики сучасного світлодіода ODL 
50 (Schubert et al, 1994) 
 

 
 

Із рис. 13.7 видно, що світлодіоди з резонатором мають кращі 
характеристики випромінювання: вищі значення інтенсивності та крутизни. 
Крутизна характеристики таких світлодіодів перевищує крутизну кращих 
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звичайних світлодіодів у 7,3 рази, а ідеального випромінювача — у 3,1 рази. 
При струмі 5 мА інтенсивність випромінювання світлодіодів з резонатором у 
3,3 рази більша інтенсивності кращих зразків звичайних світлодіодів. Завдяки 
своїй високій ефективності, вони знайшли широке застосування в оптичних 
системах зв’язку. 

Висока спектральна чистота випромінювання світлодіодів з резонатором 
знижує хроматичну дисперсію у волоконно-оптичних системах зв’язку (Hunt 
et al., 1993). Хроматична дисперсія прямо пропорційна ширині спектральної 
лінії випромінювання джерела. Оскільки ширина спектрів таких світлодіодів у 
5-10 разів менше, ніж спектральних ліній звичайних світлодіодів, у них також 
менше вплив хроматичної дисперсії, яка особливо сильно проявляється у 
діапазоні довжин хвиль 800-900 нм (Hunt et al., 1993).  

На рис. 13.8 наведені експериментальні дані, що отримані у ході 
порівняння двох типів світлодіодів: з резонатором і звичайного. Показані 
сигнали, що прийняті фотоприймачем від двох світлодіодів після проходження 
відстаней 5 м та 3,4 км через багатомодовий волоконно-оптичний світловод з 
градієнтним профілем показника заломлення та діаметром серцевини 62,5 
мкм. Ніякої різниці між прийнятими сигналами після проходження відстані 5 
м виявлено не було. Але після проходження відстані 3,4 км різниця стала 
значною. Видно, що прийняті сигнали від звичайного світлодіода через 3,4 км 
відрізняються від сигналів світлодіода з резонатором більшим розширенням 
імпульсів. Ця різниця пояснюється меншою хроматичною дисперсією для 
випромінювання світлодіода з резонатором. 

У роботі (Schubert et al., 1996) продемонстрована можливість високо-
частотної модуляції випромінювання світлодіодів з резонатором. При вимірю-
ванні оче-діаграми з допомогою генератору випадкових побутових послідов-
ностей «очей» залишався відкритим до швидкості 622 Мбит/с. Із-за малих 
розмірів області інжекції носіїв струму світлодіоди з резонатором мають 
низьку паразитну ємність. Тому вони здатні працювати на частотах модуляції 
вище 1 Гбит/с. 

 

Рис. 13.8 - Сигнали, прийняті 
фотоприймачем на кінці багатомо-
дового оптоволоконного світловода 
з градієнтною зміною показника 
заломлення та діаметру центральної 
жили 62,5 мкм. Джерела сигналів: а 
— світлодіод на основі InGaAs/GaAs 
з резонатором та б —світлодіод на 
основі GaAs. Після передачі 
сигналів на коротку відстань (5 м) 
різниці між ними знайдено не було. 
Після проходження 3,4 км прийняті 
сигнали від світлодіода з резона-
тором відрізнялися меншим розши-
ренням імпульсів у порівнянні з 
сигналами від звичайного світло-
діода (Hunt et al., 1993) 
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13.4. Світлодіоди на основі AlInGaP/GaAs з резонатором, що 
випромінюють на довжині хвилі 650 нм 

У ряді робіт (Streubel et al., 1998; Whitaker, 1999; Wirth et al., 2001, 2002) 
розглянуто світлодіоди на основі AlInGaP/GaAs з резонатором, що випро-
мінюють у видимій частині спектру. Твердий розчин AlInGaP використо-
вується в основному для виготовлення світлодіодів з високою яскравістю 
світіння у червоному, оранжевому та жовтому діапазонах довжин хвиль. Такі 
світлодіоди, як правило, вирощують на узгоджених за параметрами решіток 
підкладках GaAs. Активна область світлодіодів на основі AlInGaP/GaAs з 
резонатором складається із багатьох квантових ям AlInGaP/InGaP, що 
випромінюють світло з довжиною хвилі 650 нм. Такі світлодіоди підходять 
для роботи у системах зв’язку, що використовують полімерні світловоди. 
Виготовити поверхнево-випромінюючі лазери з вертикальними резонаторами, 
які працюють у цьому діапазоні довжин хвиль, дуже складно, оскільки важко 
підібрати узгоджені за параметрами решіток прозорі матеріали для дзеркал 
Брега, що мають до того ж велику різницю показників заломлення. 

На рис. 13.9 показана структура світлодіода на основі AlInGaP/ GaAs з 
резонатором, що випромінює на довжині хвилі 650 нм.  

 

 
 

Рис. 13.9 - Структура світлодіода на основі InGaP/AHnGaP/GaAs з резонатором. 
Активна область, що складається з багатьох квантових ям, випромінює на довжині 
хвилі 650 нм. Такі світлодіоди використовуються у волоконно-оптичних системах 

зв’язку (Whitaker, 1999) 
 

Пристрій складається з активної області AlInGaP/InGaP з багатьма 
квантовими ямами та бар’єрних шарів AlInGaP. Дзеркала Брега реалізовані на 
основі шарів AlAs/AlGaAs. Вміст алюмінію у шарах AlGaAs вибирають 
достатньо великим, щоб дзеркало вільно пропускало світло, яке 
випромінюється активною областю. Тому коефіцієнт контрасту таких дзеркал 
звичайно не дуже високий. 

Верхній контакт світлодіода має форму кільця. Струм вводиться у центр 
цього кільця завдяки іонній імплантації, яка створює збіднений шар під 
металізованим контактом. Імплантація водню або, частіше, кисню використо-
вується для одержання напівпровідників з високим опором. Зазначимо, що 
іонній імплантації піддаються тільки шари р-типу і не захоплюється активна 
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область, що дозволяє запобігти утворенню там дефектів, які є центрами 
безвипромінювальної рекомбінації і знижують інтенсивність випромінювання. 

На рис. 13.10 показані фото світлодіодів на основі AlInGaP/GaAs з 
резонатором у двох типах корпусів: у корпусі з вихідною лінзою (а), у корпусі 
з гнучкими виводами (б). Лінзи є збираючими світло пристроями, що 
підвищують ефективність узгодження світлодіодів з оптоволокном. 

 

 
 

Рис. 13.10 - Фото світлодіодів на основі 
AlInGaP/GaAs з довжиною хвилі 
випромінювання 650 нм у двох типах 
корпусів: а — у корпусі з вихідною 
лінзою для узгодження з полімерними 
світловодами, б — у корпусі з гнучкими 
виводами. (Надруковано з дозволу Mitel 
Corporation, Sweden, 1999) 

На рис. 13.11 подані три працюючих світлодіода на основі 
AlInGaP/GaAs. Видно, що випромінювання спрямовано перпендикулярно до 
поверхні пристрою. Довжина хвилі випромінювання дорівнює 650 нм. 

На рис. 13.12 показано спектри випромінювання світлодіодів на основі 
AlInGaP з резонатором і без нього при різних струмах інжекції. Вимірювання 
спектрів проводилося після з’єднання з полімерними світловодами. Таким 
чином, дані спектри є результатом прямих вимірювань як ефективності 
світлодіодів, так і ефективності зв’язку. 

 

 

Рис. 13.11 - Фото світлодіодів на основі 
AllnGaP/GaAs з довжиною хвилі випромінювання 
650 нм. Відмітимо, що вид випромінювання нагадує 
випромінювання напівпровідникового лазера. 
(Надруковано з дозволу Osram Opto Semiconductors 
Corporation, Germany, 1999) 

 

Рис. 13.12 - Спектри випромінювання 
світлодіода на основі InGaP/AlInGaP з 
активною областю з багатьма кванто-
вими ямами та звичайного світлодіода 
InGaP/AlInGaP при різних струмах 
інжекції, які з’єднані з полімерними 
світловодами. Відмітимо, що світло-
діод з резонатором має більш вузький 
спектр випромінювання та більш 
високу ефективність зв’язку зі 
світловодом (Streubel et al., 1998) 
  

Із рис. 13.12 виходить: 
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– світлодіод з резонатором у порівнянні зі звичайним світлодіодом має 
більш високі пікові значення потужності зв’язку та загальної потужності 
випромінювання; 

– світлодіод з резонатором характеризується більшою чистотою спектру 
у порівнянні зі звичайним світлодіодом. 
У роботі (Streubel et at., 1998) також повідомлялось, що при кімнатній 

температурі спектр випромінювання був спеціально зміщений відносно 
резонансної кривої у синю область для підвищення температурної стабільності 
вихідної потужності для світлодіодів з резонатором. Така настройка резонатор-
ра привела до того, що при кімнатній температурі діаграма спрямованості 
стала мати форму серця. Це пояснюється тим, що для напрямків, які відріз-
няються від нормального, зменшилася резонансна довжина хвилі. При підви-
щенні температури природний спектр випромінювання активної області 
зміщується у червону область, тому покращується перекриття резонансною 
кривою (вздовж осі резонатора) з природним спектром випромінювання, що 
приводить до зниження температурної чутливості світлодіодів. Спектр при-
родного випромінювання зміщується у червоний бік зі швидкістю 0,5 нм/°С, 
тоді як зсув резонансної кривої відбувається зі швидкістю у десять разів 
меншою. 

 
13.5. Світлодіоди великої площі з перевипромінюванням фотонів 

Замість того, щоб добиватись зниження випромінювання у поперечному 
напрямку, можна знайти спосіб перевипромінювання фотонів, які летять у 
горизонтальному напрямку, тобто подбати направити випромінювання у бік 
верхньої границі світлодіода. Перевипромінювання фотонів, що летять вздовж 
шарів, зберігає енергію в активній області, яка у подальшому може бути 
застосована для випромінювання інших фотонів у потрібному напрямку. Далі 
будуть розглянуті два приклади таких пристроїв. 

Про перший такий пристрій у структурі з оптичною накачкою 
повідомлялось у роботі (Schnitzer et al., 1993). Структура пристрою показана на 
рис. 13.13 а. Нижній бік тонкого напівпровідникового шару покритий золотом. 
При оптичній накачці зразка випромінюванням невеликої інтенсивності 
практично всі зовнішні фотони поглинаються активною областю, біля 95% 
поглинених фотонів, що долетіли до границі розділу напівпровідник-повітря, 
із-за повного внутрішнього відбиття залишаються у напівпровіднику. В 
інфрачервоному діапазоні золото є хорошим відбивачем, напівпровідник, що 
формує активну область, поглинає на довжині хвилі випромінювання, тобто по 
досягненні деякої середньої довжини поглинання Labs захоплені фотони мають 
шанс вивільнитись. Зовнішній квантовий вихід такої структури досягає 72%. 
Для цього внутрішній квантовий вихід повинен бути не менше 99,7 %. При 
виготовленні такої структури спочатку на відповідній підкладці вирощується 
активний шар, після чого він підтравлюється та відділяється від підкладки. 
Відмітимо, що у розглядуваній структурі електричні контакти відсутні. 
Коефіцієнт оптичного виводу структур без контактів завжди набагато вище, 
ніж у інжекційних пристроїв з електричними контактами. Але пристрої, 
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виготовлені таким способом, мають меншу надійність, що зв’язано з хруп-
кістю епітаксіальних шарів, які відділені від підкладки. У роботі (Blondelle et 
al., 1995) розглянуто схожий, але більш практичний випромінюючий світло 
пристрій. 

У роботі (De Neve et al., 1995) описано перевипромінювання фотонів, 
що реалізоване у світлодіодах на основі InGaAs/GaAs/AlGaAs з резонатором. 
На рис. 13.13 б показана спрощена діаграма структури такого світлодіода.  

 

 
 

Рис. 13.13 - Два підходи до побудови 
світлодіодів з перевипромінюванням 
фотонів: а — об’ємний епітаксіальний шар 
розміщується зверху шару золота, більша 
частина спонтанного випромінювання, яке 
не залишило активний шар, перевипромі-
нюється, і фотони отримують ще один 
шанс покинути структуру у потрібному 
напрямку; б—активна область структури, 
що вбудована у мікрорезонатор, має вид 
хвилевода, випромінювання, проходячи 
через хвилевод, перевипромінюється через 
декілька десятків мікрон, частина знову 
вивільнених фотонів виходить зовні через 
верхню поверхню пристрою 

 

Якщо навколо квантових ям розташовані досить товсті бар’єрні шари з 
поступовою зміною профілю легування, активна область веде себе як 
хвилевод з градієнтним показником заломлення. Розраховано, що 30% 
фотонів, що випромінені активною областю, попадає у цю хвилеводну моду, 
де через декілька десятків мікрометрів перевипромінюється, щоб знову 
випромінювані фотони мали шанс вийти через верхню поверхню структури. 
Така структура дозволяє підвищити зовнішній квантовий вихід майже на 30%. 
При недостатній товщині активної області з квантовими ямами світлодіод з 
резонатором не може підтримувати хвилеводний режим роботи. На перший 
погляд може здатися, що робота активної області в якості хвилевода веде до 
зниження потужності нормального випромінювання, але, на щастя, це не так. 
Світловодна хвиля формується за рахунок фотонів, що вилітають під велики-
ми кутами, тому її існування практично ніяк не позначається на величині 
зовнішнього квантового виходу. А за рахунок явища перевипромінювання 
фотонів цей параметр не тільки не знижується, але і значно зростає. 

У метода перевипромінювання фотонів є суттєвий недолік: для 
здійснення значного числа актів перевипромінювання пристрій повинен мати 
великий діаметр випромінюючої області. Це знижує його привабливість для 
використання у волоконно-оптичних системах зв’язку, де більше підходять 
діоди малого діаметру, особливо якщо вони забезпечені узгоджуючими 
лінзами. Другим недоліком світлодіодів з перевипромінюванням фотонів є 
порівняно невисока максимальна частота модуляції, що пов’язано з явищем 
внутрішнього поглинання фотонів, яке неминуче веде до збільшення часу 
життя спонтанного випромінювання. 
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Правда, автори пристроїв і не ставили перед собою задачу створення 
світлодіода для роботи у волоконно-оптичних системах зв’язку, вони хотіли 
зробити діод великого діаметру, який має високий К. К. Д., що їм і вдалося. 
При високих густинах струму зменшується обмеження носіїв у квантових 
ямах, що приводить до зниження ефективності світлодіода, але чим більше 
розмір пристрою, тим менше вплив цього фактору. До того ж резонанс таких 
світлодіодів, як правило, не співпадає з максимумом спектру природного 
випромінювання, а зміщений у довгохвильовий бік. Це приводить до зсуву 
максимальної інтенсивності головної пелюстки діаграми спрямованості 
випромінювання на деякий кут від осі, у результаті чого загальна інтенсивність 
випромінювання, яка попадає у цю область, стає максимальною. Світлодіоди, 
що описані у роботах (Blondelle et al., 1995) та (De Neve et al., 1995), розроб-
лялись для збільшення випромінювання, яке виходить через верхню поверхню 
діодів, що необхідно для застосувань у дисплеях та пристроях передачі даних 
у вільному просторі, а не для волоконно-оптичних систем. У цих роботах 
повідомлялось про досягнення максимального зовнішнього квантового 
виходу, рівного 16%, тоді як для ідеальних об’ємних випромінювачів з 
аналогічних матеріалів даний показник теоретично складає 2%. 

 
13.6. Безпорогові лазери 

У роботі (De Martini et al., 1987) наведені посилання на публікації, в яких 
описані безпорогові лазери й перспективи їх застосування у системах зв’язку. 
Безпороговий лазер - це пристрій, який направляє все своє випромінювання 
або більшу його частину у фундаментальну моду просторового резонатора. У 
цьому випадку режиму генерації лазера можна добитись навіть при 
мінімальному підсиленні, якщо у резонаторі буде хоч би один фотон. Нехай β - 
ймовірність випромінювання світла у фундаментальну моду просторового 
резонатора (β іноді називають коефіцієнтом спонтанного випромінювання). 
Якщо коефіцієнт β близький до одиниці, залежність інтенсивності випроміню-
вання світлодіода від струму носить практично лінійний характер і такий діод 
можна назвати безпороговим лазером. На рис. 13.14 для порівняння показані 
залежності інтенсивності випромінювання звичайного лазера, лазера з висо-
ким коефіцієнтом β і безпорогового лазера. При спробах створення безпорого-
вих лазерів на основі вертикальних резонаторів розробники зіткнулися з 
низкою проблем, лише частково пов’язаних з їх виготовленням. Для побудови 
таких пристроїв та одержання високої інтенсивності випромінювання при 
густинах струму нижче порогового значення недостатньо забезпечити 
сублінійну залежність інтенсивності випромінювання від струму з невеликим 
перегином в області переходу від безпорогового режиму до режиму лазерної 
генерації. Нижче порогового рівня струму швидкість модуляції вихідного 
випромінювання таких пристроїв буде дуже низькою у порівнянні з роботою у 
режимі лазерної генерації. Оскільки коефіцієнт β ніколи не буває рівним 
одиниці, для одержання лазерної генерації система повинна мати деяке 
підсилення, для чого необхідно проводити накачку активної області. Для 
забезпечення умов режиму лазерної генерації в активній області треба 
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підтримувати визначену густину носіїв, що фактично означає наявність 
деякого порогу. 

 

 

Рис. 13.14 - Залежності інтенсивності випромі-
нювання звичайного лазера, лазера з високим 
коефіцієнтом β і безпорогового лазера. У зви-
чайного лазера спостерігається виразний поріг за 
струмом. У лазері з високим β цей поріг вираже-
ний менш яскраво. Але при дослідженні спектру 
випромінювання та частоти модуляції таких при-
строїв наявність цього порогу стає помітною. 
Гіпотетичний безпороговий лазер має коефіцієнт 
β близький до одиниці, і для забезпечення режиму 
лазерної генерації в його активній області треба 
підтримувати потрібний рівень густини носіїв й 
пригнічувати всі моди випромінювання крім 
основної 

Можна припустити, що внутрішній квантовий вихід пристроїв, в яких 
пригнічені всі оптичні моди окрім основної, буде близьким до ідеального. У 
цьому випадку навіть при дуже малому струмі густина носіїв в активній 
області буде повільно зростати до тих пір, поки активна область не стане 
прозорою та буде мати перевагу тільки одна оптична мода. Певна річ, такі при-
строї будуть мати дуже низький поріг лазерної генерації, але при цьому їм 
потрібен достатньо великий проміжок часу для накопичення потрібного 
просторового заряду всередині активної області, щоб зробити її прозорою для 
фотонів основної моди, тобто безпорогові лазери є інерційними. До того ж на-
віть при умові повної відсутності основної моди при низьких густинах носіїв в 
активній області, дуже важко добитися повного пригнічення інших мод випро-
мінювання, тобто неминучі втрати інжектованих носіїв. Практично неможливо 
добитися повного пригнічення бокового випромінювання, тому до нашого часу 
напівпровідникові безпорогові лазери є гіпотетичними пристроями. 

Певна річ, створити лазер з дуже низьким порогом генерації можна, але 
при цьому він повинен бути дуже малих розмірів, а його вихідна потужність 
випромінювання буде вельми невеликою. У гіпотетичного одномодового 
світлодіода з активною областю з чотирьох квантових ям без підсилення, але з 
коефіцієнтом β близьким до одиниці, густина струму не може бути вище         
50 мкА/мкм2 або 5 кА/см2. Використовуючи формулу для знаходження 
коефіцієнта β для діелектричного стовпчика (β > 0,5) и це значення густини 
струму, знаходимо, що потужність такого світлодіода не може бути більше         
2 мкВт. Очевидно, що цього надто мало, щоб такі пристрої могли 
застосовувавтись у швидкодіючих системах зв’язку, що працюють на швид-
костях 100-650 Мбит/с, для яких мінімальна потужність випромінювача 
повинна бути не менше 10 мкВт. У світлодіодах з резонатором, що мають вели-
ке внутрішнє підсилення і внаслідок цього малими часами життя носіїв, струм 
накачки може бути більше, але, на жаль, для виготовлення таких напівпровід-
никових пристроїв в наш час немає технологічної бази. Малі випромінювальні 
часи життя носіїв дозволили б світлодіодам працювати у лазерному режимі. 
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При цьому пристрої мали б більшу потужність випромінювання, але із-за 
мініатюрних розмірів та проблем з охолодженням вони поки що не реалізовані. 

На закінчення відмітимо: 
– діаметр світлодіодів з резонатором повинен бути більше 5-10 мкм, при 

цьому вони повинні залишатися багатомодовими випромінювачами; 
– розміри напівпровідникових лазерів з вертикальним резонатором повинні 

визначатись технологічними параметрами, а не величиною коефіцієнта β; 
– оскільки спонтанне випромінювання є джерелом підвищених шумів, 

лазери з високим коефіцієнтом β можуть залишитись незатребуваними. 
 

13.7. Інші світлодіоди з резонатором 
Ймовірно, що вже в найближчому майбутньому для створення світло-

діодів з резонатором та джерел випромінювання з обмеженням фотонів будуть 
використовуватись нові матеріали. Можливо, деякі з них будуть ті, що зараз 
застосовуються у системах зв’язку та відображення інформації. Пристрої, що 
основані на принципі спонтанного випромінювання з обмеженням фотонів, 
будуть завжди конкурувати зі звичайними світлодіодами, лазерами та іншими 
випромінювачами. Через деякий час не буде ніяких проблем з підбором 
матеріалів для серійного випуску пристроїв, які випромінюють світло на 
заданій довжині хвилі, придатних для відповідних застосувань. Вкажемо 
декілька сучасних матеріалів, що досліджуються з метою створення нових 
типів випромінювачів. 

У роботі (Wilkinson et al., 1995) повідомляється про створення тонкоплів-
кового пристрою з металевими дзеркалами на основі А1-GaAs/GaAs на крем-
нієвій підкладці, що випромінює світло на довжині хвилі 880 нм, а у роботі 
(Pavesi et al., 1996) — про виготовлення світлодіода з резонатором на основі 
пористого кремнію з довжиною хвилі випромінювання 750 НМ. Є повідомлен-
ня про розробки світлодіодів з резонатором: полімерного світлодіода з довжи-
ною хвилі випромінювання 650 нм (Fisher et al., 1995) та світлодіода на основі 
CdHgTe/HgTe з довжиною хвилі випромінювання 3,2 мкм (Hadji et al., 1995). 

Цікаву структуру має світлодіод на основі GaAs/AlOy, що працює на дов-
жині хвилі 950 нм (Huffaker et al., 1995). У цьому світлодіоді на світлопро-
пускаюче дзеркало нанесено шар оксиду алюмінію, що отримують при 
окисленні AlAs. Така структура дзеркала дозволяє при невеликій ефективній 
довжині резонатора максимально підсилювати випромінювання світлодіода. 
Друге дзеркало світлодіода даного типу виготовляється із срібла. Розглядається 
ще один цікавий світлодіод з резонатором з довжиною хвилі випромінювання 
(938-970 нм), що регулюється у широкому діапазоні (Larson, Harris, 1995). Його 
верхнє дзеркало являє собою мембрану, форму якої можна змінювати за 
допомогою електростатичних сил. 

 

13.8. Інші оригінальні випромінювачі з обмеженням фотонів 
У даному підрозділі будуть розглянуті далеко не всі типи сучасних 

випромінювачів, що працюють на принципі обмеження фотонів. Але корисно 
знати принципи роботи деяких джерел світла з обмеженням фотонів. 
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Фотонні кристали або структури з забороненою зоною для фотонів 
вміщують дво- або тривимірні області для обмеження фотонів, що сформовані 
або нанесенням періодичного рисунку на випромінюючу світло активну 
область, або підбором відповідних матеріалів для шарів, які граничать з 
активною областю. Наведені приклади таких структур (Joannopoulos et al., 
1995; Baba, Matsuzaki, 1996; Fan et al., 1999; Erchak et al., 2001). Представлені 
результати, що подають великі надії та свідчать про шестиразове збільшення 
виходу світла у таких пристроях у перпендикулярному до поверхні напрямку. 

Фотонні кристали можуть складатись із груп стрижнів або отворів, що 
зібрані у періодичні решітки подібні гексагональним зі щільною упаковкою. 
Періодичність решітки створює оптичну заборонену зону для фотонів з 
визначеною енергією, які летять у бокових напрямках. Якщо стрижнева струк-
тура має більшу ширину забороненої зони для поперечних магнітних (ТМ або 
Н) хвиль та меншу заборонену зону для поперечних електричних (ТЕ або Е) 
хвиль, вона буде здатною пригнічувати бокове випромінювання визначених 
енергій. Але для ефективного пригнічення бокового випромінювання випромі-
нююча світло область повинна мати дипольну орієнтацію вздовж осі стрижня 
(таку ж, як у квантовій ямі при випромінювальній рекомбінації електрон-дір-
ка). Структури з періодичними отворами характеризуються меншими заборо-
неними зонами у порівнянні з стрижневими структурами, але при цьому вони 
можуть успішно пригнічувати випромінювання обох типів поляризації. Такі 
структури самі по собі або у сполученні з планарними резонаторами теоретич-
но можна використовувати для підсилення поздовжнього випромінювання. 

Іншим випромінювачем, що побудований на принципі обмеження 
фотонів, є лазер на основі мікродиску (McCall et al., 1992), який має форму 
тонкого діелектричного диску, по краях якого виходить випромінювання. 
Нехай мода лазерного випромінювання відповідає моді під номером М, тоді 
вираз ехр(iМφ) описує зміну електричного поля навколо циліндричного диску. 
Оскільки хвилі можуть поширюватись в обох напрямках, М може бути як 
позитивним, так і негативним. Диск можна виготовити такої товщини, щоб 
перпендикулярне диску випромінювання подавлялося. Малі диски можуть під-
тримувати тільки декілька оптичних мод, що забезпечує високе значення 
коефіцієнта спонтанного випромінювання β. На таких модах пристрої мають 
високу добротність Q, що дозволяє їм працювати у режимі лазерної генерації. 
Ще одною перевагою мініатюрних пристроїв є спрямованість випромінювання 
у площині зразку, що дозволяє розміщувати декілька таких дисків на одній 
підкладці. Але існують серйозні проблеми при узгодженні таких пристроїв з 
хвилеводами та світловодами. Розглянуто (Mohideen et al., 1993) способи під-
вищення терміну служби, діапазону робочих температур й методи пасивації 
активних шарів лазерів на основі мікродисків. Але створення таких лазерів з 
неперервною генерацією світла при кімнатній температурі до сьогодні 
проблематично. 
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РОЗДІЛ 14. ЗМІШУВАННЯ КОЛЬОРІВ 
 

14.1. Адитивне змішування кольорів 
На практиці часто застосовують поєднання або адитивне змішування 

випромінювання від двох або більше джерел світла. Наприклад, у світло-
діодних екранах використовують три типи світлодіодів: червоного, зеленого та 
синього світіння, випромінювання яких змішується, і людина, що дивиться на 
екран, фактично сприймає широкий діапазон кольорів як комбінацію цих 
трьох випромінювань. Іншим прикладом змішування кольорів є джерела біло-
го світла, що побудовані на основі дво- або трикольорових джерел випроміню-
вання. На рис. 14.1 показано принцип адитивного змішування кольорів і 
наведено приклад адитивного змішування випромінювання світлодіодів. 

 

 

Рис. 14.1 - Принцип адитивного 
змішування трьох основних 
кольорів (а). Адитивне змішування 
випромінювання світлодіодів (б) 

 

Визначимо координати кольоровості джерел, що випромінюють 
світло у трьох дискретних діапазонах довжин хвиль. Вважаємо, що ширина 
спектру кожного джерела набагато вужче будь-якої з трьох функцій 
узгодження кольорів. Розглянемо три джерела зі спектральними густинами 
потужності випромінювання P1(λ), Р2 (λ), Р3(λ) з максимумами 
інтенсивності на довжинах хвиль λ1 , λ2 , λ3 . Припустимо, що координати 
кольоровості цих трьох джерел випромінювання визначаються як (х1 ,у1), 
(х2 ,у2), (х3 ,у3). Тоді результуючий колір можна описати наступними 
трьома параметрами кольоровості: 

∫∫∫
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де 1P , 2P , 3P  - оптичні потужності трьох випромінювачів. Використовуючи 
співвідношення 

=1L 11)( Px ⋅λ + 11)( Py ⋅λ + 11)( Pz ⋅λ ,                        (14.4) 
=2L 22)( Px ⋅λ + 22)( Py ⋅λ + 22)( Pz ⋅λ ,                     (14.5) 
=3L 33)( Px ⋅λ + 33)( Py ⋅λ + 33)( Pz ⋅λ ,                      (14.6) 

із рівнянь (14.1)-(14.3) знайдемо координати кольоровості комбінованого 
кольору: 
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З цих виразів видно, що координати кольоровості багатокомпонентного 
світла є лінійними комбінаціями координат кольоровості кожного джерела з 
ваговими коефіцієнтами iL . 

Принцип змішування кольорів показано на рис. 14.2. Змішуються два 
кольори з координатами кольоровості (х1, у1), (х2, у2). Для даного випадку              
L3 = Р3 = 0. Результуючий колір розташовано на прямій лінії, що поєднує 
кординати кольоровості двох джерел світла. Отже, будь-який колір (вклю-
чаючи білий), який розташований між двома точками на кольоровій діаграмі, 
може бути одержано змішуванням цих двох кольорів. На рис. 14.2 також пока-
зано змішування трьох кольорів, що розташовані у червоній, зеленій та синій 
областях кольорової діаграми. Три вибрані точки на діаграмі відповідають 
випромінюванню світлодіодів червоного, зеленого та синього світіння. 
Область всередині трикутника із штрихових ліній, що поєднують ці три точки 
між собою, називається кольоровою гамою, оскільки всі кольори всередині цієї 
області можуть бути отримані змішуванням трьох основних кольорів: 
червоного, зеленого та синього. Здатність відтворення якомога більшої 
кількості кольорів є однією з важливих характеристик моніторів. Чим більше 
область кольорової гами, тим вище якість екрана. 

 

Рис. 14.2 - Принцип змішування кольорів. 
Розглядаються два джерела світла з 
координатами кольоровості (х1, у1), (х2, у2). 
Результуючий колір розташований у точці 
з координатами (х, у). На кольоровій 
діаграмі також показана трикутна область, 
яка називається кольоровою гамою. Будь-
який колір з цієї області може бути отри-
маний при адитивному змішуванні випро-
мінювання світлодіодів червоного, зеле-
ного та блакитного світіння. За стандартом 
sRGB червоний, зелений та синій кольори 
розташовані відповідно у точках з корди-
натами кольоровості: 

),33.0,64.0( == rr yx ),60.0,30.0( == gg yx

).06.0,15.0( == bb yx  Стандарт sRGB 

схожий зі стандартом NTSC 
 

Кольорова гама являє собою повну сукупність кольорів, яку можна 
отримати з набору первинних кольорів, на кольоровій діаграмі вона 
відображається у вигляді багатокутника. У випадку трьох первинних 
основних кольорів гама має вигляд трикутника, що і показано на рис. 14.2. 
Всі кольори, які отримані при адитивному змішуванні основних кольорів гами, 
відповідають вершинам багатокутника, завжди розташовуються всередині неї. 
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Знання того, як відбувається змішування кольорів, допомагає зрозуміти 
розташування різних світлодіодів на кольоровій діаграмі. Границя діаграми в 
області червоних кольорів є практично прямою лінією, тому світлодіоди 
червоного світіння, незважаючи на теплове розширення спектру, 
розташовуються на цій границі. Оскільки в області зелених кольорів діаграма 
має сильно виражену кривизну, світлодіоди зеленого світіння через 
спектральне розширення зміщуються від границі до центру діаграми. 

 

14.2. Кольоропередача 
Другою важливою характеристикою джерел білого світла є їх здатність 

передавати реальні кольори фізичних об’єктів, наприклад фруктів, рослин або 
іграшок, які освітлюються цими джерелами. Здатність джерел випромінюван-
ня передавати всі кольори освітлюваного об’єкту визначається його індексом 
кольоропередачі (CRI) (Wyszecki, Stiles, 1982; MacAdam, 1993; Berger-Schunn, 
1994; CIE, 1995). 

На рис. 14.3 наведено приклад фізичного об’єкту (картини художника-
імпресіоніста О. Ренуара), що висвітлені двома різними джерелами світла, які 
мають високий та низький індекси кольоропередачі. При джерелі світла з ви-
соким індексом кольоропередачі кольори на картині виявляються більш наси-
ченими і живими у порівнянні з випадком джерела світла с низьким індексом 
кольоропередачі. Характеристики кольоропередачі джерел особливо суттєві, 
якщо вони використовуються у цілях освітлення, тобто коли важливо правиль-
но відобразити кольори об’єктів, наприклад у музеях, домах та офісах. Цей 
параметр стає менш суттєвим у випадках використання освітлювальних при-
ладів на вулицях та парковках. При застосуванні джерел в якості індикаторних 
ламп та інших указуючих пристроїв параметр зовсім втрачає своє значення. 

Оцінка здатності тестового джерела випромінювання до передачі 
кольорів здійснюється його порівнянням з еталонним джерелом світла. За 
рекомендацією МКО (CIE, 1995) для проведення розрахунків еталонне 
джерело вибирають,  виходячи з наступних міркувань. 

Якщо координати кольоровості тестового джерела лежать на кривій 
Планка, то еталонне джерело повинно бути абсолютно чорним тілом, яке має 
ту ж кольорову температуру, що і тестовий випромінювач. 

Якщо координати кольоровості тестового джерела не притаманні кривій 
Планка, то еталонне джерело повинно бути абсолютно чорним тілом, яке має 
ту ж корельовану кольорову температуру, що і тестовий випромінювач. 

В якості еталонного можна використовувати одне із стандартних джерел 
МКО (наприклад D65). 

Ідеальний випадок - тестове та еталонне джерела світла мають однакові 
координати кольоровості та рівні світлові потоки. 

Умовились вважати, що еталонне джерело світла має ідеальні параметри 
кольоропередачі, тобто його індекс кольоропередачі CRI = 100. При цьому 
виходили з того, що природне денне світло близьке за параметрами до 
випромінювання абсолютно чорного тіла, тому його можна віднести до 
стандартних еталонних джерел світла. Індекси кольоропередачі реальних 
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випромінювачів, що відрізняються від еталонних джерел світла, завжди нижче 
100. Відмітимо, що отримані значення індексів кольоропередачі сильно 
залежать від вибраного еталонного джерела випромінювання. Тому при 
порівнянні індексу кольоропередачі різних джерел світла треба дуже уважно 
підходити до вибору еталонного випромінювача. 

 

 

Рис. 14.3 - Картина французького 
художника-імпресіоніста Огюста Ренуара 
(1841-1919) «Квіти у вазі», що освітлена 
джерелом світла з високим (а) та низьким 
(б) індексом кольоропередачі 
 

 

Оскільки спектри випромінювання ламп розжарювання та абсолютно 
чорного тіла близькі, такі лампи мають максимально можливі індекси 
кольоропередачі. Тому з точки зору кольоропередачі лампи розжарювання є 
найкращими серед всіх джерел штучного освітлення. У цьому й полягає 
причина того, що кварцові галогенні лампи розжарювання широко використо-
вуються там, де необхідна відмінна передача кольору - у музеях, художніх 
галереях та магазинах одягу. До недоліків кварцових галогенних ламп відно-
ситься їх високе енергоспоживання. 

При експериментальному визначенні індексу кольоропередачі тестового 
джерела окрім тестового та еталонного випромінювачів використовують 
еталонні відбиваючі поверхні. Ними можуть бути реальні об’єкти, наприклад 
фрукти, кольори, дерево, меблі та одяг. Але з метою забезпечення міжнародної 
стандартизації при визначенні коефіцієнтів кольоропередачі реальних випро-
мінювачів застосовують спеціальний набір з 14 кольорових поверхонь. Цей на-
бір з 14 кольорів був вибраний із набагато більшого набору кольорів, який 
спочатку запропонував Альберт Г. Мансел, професор, що викладав у 
Рочестерському технологічному інституті (Rochester, NY) у кінці 1800-х-на 
початку 1900-х рр. (Munsell, 1905; 2005; Billmeyer, 1987; Long, Lyke, 2001). 
Мансел ввів систему позначень кольорів, що отримала назву кольорової систе-
ми Мансела, яка дозволяє ідентифікувати дуже широкий діапазон кольорів. 

Методи розрахунку індексу кольоропередачі (CRI) детально обгово-
рюються у роботах (Wyszecki, Stiles, 1982, 2000; CIE, 1995). МКО запропо-
нувала наступну формулу для обчислення повного (загального) значення 
цього індексу: 

 ∑
=

=
8

18
1

i
igeneral CRICRI ,                                   (14.9) 

де iCRI  — часткові індекси кольоропередачі для восьми еталонних 
поверхонь, які визначаються за формулою 

 *6.4100 ii ECRI ∆−= ,                                   (14.10) 
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де 
*
iE∆  - різниця кольорів еталонної поверхні при її послідовному освітленні 

еталонним та тестовим джерелами випромінювання. Якщо ця різниця 
дорівнює нулю, індекс кольоропередачі кольору об’єкту дорівнює 100. Різниця 
кольорів *

iE∆ , що часто називається кольоровим контрастом, відіграє ключову 
роль в обчисленні індексу кольоропередачі, тому у наступних двох підрозділах 
будуть детально обговорюватись способи її визначення стосовно до тестових 
джерел випромінювання, що лежать на кривій Планка й зовні від неї. 

При виборі коефіцієнта 4.6 у формулі (14.10) виходили з того, щоб при 
застосуванні в якості тестового джерела стандартної флуоресцентної лампи 
теплого білого світла, а в якості еталонного джерела — абсолютно чорного 
тіла загальний індекс кольоропередачі повинен бути приблизно рівним 60. 
Сучасні флуоресцентні лампи мають більш високі значення CRI (60-85) 
(Kendall, Scholand, 2001). 

Еталонні відбиваючі поверхні, про які згадувалось вище, визначаються 
через їх спектральну відбивальну здатність. На рис. 14.4 показані спектри від-
биття восьми міжнародних еталонів кольору, що перелічені у додатку 14.П1.  
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Рис. 14.4 - Відбивальна здатність восьми еталонних кольорових поверхонь (МКО 1995) 
 

Загальний індекс кольоропередачі обчислюється на основі виміряної при 
застосуванні всіх восьми еталонних поверхонь ( =i  1 - 8). Іноді для більш 
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детального вивчення здатності випромінювачів відтворювати кольори окрім 
восьми еталонних зразків (з номерами 1-8) застосовують шість додаткових 
еталонних відбиваючих поверхонь (з номерами 9-14). Ці додаткові поверхні 
характеризуються такими кольорами: 9 - інтенсивний червоний, 10 – інтенсив-
ний жовтий, 11 - інтенсивний зелений, 12 - фіолетово-синій, 13 - тілесний 
колір, 14 - колір листя на деревах. На рис. 14.5 показані спектри відбиття та 
числові значення відбиваючої здатності шести додаткових еталонних 
відбиваючих поверхонь, які перелічені у додатку 19.П2. Видно, що спектри 
відбиття шести додаткових поверхонь з номерами 9-14 мають більш 
інтенсивні кольори та порівняно вузькі піки. Коефіцієнти CRI9 – CRI14 
називаються частковими індексами кольоропередачі. 

 

 
Рис. 14.5 - Відбивальна здатність шести додаткових еталонних відбиваючих поверхонь 

(МКО 1995) 
 

Рис. 14.6 показує чим відрізняється кольорова різниця тестового та 
еталонного джерел випромінювання від різниці відображуваних кольорів 
еталонних поверхонь, що освітлені тестовим та еталонним джерелами. 
Наведений приклад джерела відповідає деякому відхиленню тестового джере-
ла від кривої Планка. В якості еталонного джерела застосовано абсолютно 
чорне тіло, що ближче всього розташоване до точки з координатами кольоро-
вості тестового джерела. Отже, кольорова температура еталонного джерела 
світла дорівнює корельованій кольоровій температурі тестового випроміню-
вача. В обчисленнях індексу кольоропередачі використовуються всі чотири 
точки, що показані на рис. 14.6. Але слід відзначити, що термін «колір», що 
використовує МКО, не зовсім відповідає поняттю «кольоровість».  
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Рис. 14.6 - Кольорова різниця, що 
виникає в результаті освітлення 
об’єкту еталонним та тестовим 
джерелами. На рівноконтрастній 
кольоровій діаграмі МКО 1976 р. 
різниця кольорів прямо пропор-
ційна геометричній відстані між 
двома точками. Еталонне джере-
ло розташоване на кривій Планка 
у точці, яка характеризується 
корельованою кольоровою тем-
пературою тестового джерела 
світла 

 

Більш повне визначення кольору ЄМКО включає в себе такі 
характеристики, як тональність, насиченість та яскравість. Тональність та 
насиченість визначаються розташуванням точок на кольоровій діаграмі, а 
для графічного подання яскравості об’єкта або випромінювача необхідно 
вводити третю вісь, що, і показано на рис. 14.7 в якості ілюстрації.  

 

 
 

Рис. 14.7 - Ілюстрація кольорової різниці у тривимірному кольоровому просторі, що 
складається з горизонтальної кольорової діаграми та вертикальної осі яскравості 

 

Кольорова різниця фізичного об’єкта при його почерговому освітленні 
еталонним та атестованим джерелами світла, визначається різницями 
кольоровості та яскравості, які відповідають геометричним відстаням між 
двома точками на рис. 14.7. Таке уявлення кольоровості не є стандартом 
ЄМКО і наведено тут лише з пізнавальною метою. Введення ЄМКО поняття 
універсального кольорового простору (CIA, 1986) було продиктовано необхід-
ністю кількісної оцінки кольору з урахуванням характеристик кольоровості та 
яскравості. Універсальний кольоровий простір повинен забезпечувати пряму 
пропорційність між кольоровою різницею двох точок та геометричною від-
станню між ними. Це значить, що кольорова різниця у такому універсальному 
кольоровому просторі однозначно визначається відстанню між двома точками 
у ньому. МКО ввела поняття двох тривимірних універсальних кольорових 
просторів, що названі просторами (L*,u*,v*) та (L*,a*,b*) (Wyszecki, Stiles, 
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2000; CIE, 1986). Обмежимося розглядом (L*,и*,v*) - універсального 
кольорового простору МКО. Даний простір тривимірний у декартовій системі 
координат, дві з яких координати кольоровості (u*,v*), а третя являє собою 
яскравість джерела або фізичного об’єкту. Універсальний кольоровий простір 
особливо підходить для кількісної оцінки кольорової різниці. 

Для більш близького знайомства з універсальним кольоровим про-
стором (L*,u*,v*) розглянемо приклад, в якому еталонна відбиваюча поверхня 
освітлюється еталонним джерелом білого світла. Координати L*,u*,v*, що 
визначають кольорову різницю об’єкта та еталонного випромінювача, 
знаходяться із наступних співвідношень: 

( ) 16/116 3/1
,

* −⋅= refirefref YYL ,                (14.11а) 

( )refirefref uuu −⋅= ,
* 13 ,                            (14.11б) 

( )refirefref υυυ −⋅= ,
* 13 ,                            (14.11в) 

Де irefY , , irefu ,  та iref ,υ  описують колір i-ої еталонної поверхні при її освітленні 

еталонним джерелом, а refY , refu  та refυ  - колір випромінювання еталонного 

джерела білого світла. Розглянемо еталонну відбиваючу поверхню, яка 
освітлюється тестовим джерелом білого світла. У цьому випадку координати 
L*, и*, v*, що визначають кольорову різницю кольорів поверхні та тестового 
джерела, знаходяться із співвідношень 

 ( ) 16/116 3/1
,

* −⋅= testitesttest YYL ,                     (14.12а) 

 ( )testitesttest uuu −⋅= ,
* 13 ,                                (14.12б) 

 ( )testitesttest υυυ −⋅= ,
* 13 ,                                (14.12в) 

де itestY , , itestu ,  та itest,υ  описують колір i-ї еталонної поверхні при її освітленні 

тестовим джерелом, а testY , testu  та testυ  - колір випромінювання тестового 
джерела білого світла. Різниця кольорів двох точок, що розташовані у просторі 
(L*,u*,v*),  яка визначається рівняннями (14.11) та (14.12), дорівнює евклідовій 
відстані між цими точками: 

( ) ( ) ( )2*2*2** υ∆+∆+∆=∆ uLE ,                    (14.13) 

де                                  reftest LLL *** −=∆ ,                                    (14.14а) 

reftest uuu *** −=∆ ,                                        (14.14б) 

  reftest
*** υυυ −=∆ ,                                        (14.14в) 

У табл. 14.1 наведені значення загальних індексів кольоропередачі 
найбільш поширених джерел світла. Представлені дані для декількох типів 
світлодіодів: двокольорових та трикольорових світлодіодів білого світіння, а 
також для світлодіодів білого світіння, що створені з використанням 
люмінофорів. Розрахунок індексів кольоропередачі буде детально розглянутий 
у двох наступних підрозділах. Пристрої з індексом кольоропередачі у 
діапазоні 90-100 придатні для використання у будь-яких освітлювальних 
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системах. Якщо пристрої мають індекс кольоропередачі від 70 до 90, їх можна 
застосовувати у багатьох стандартних системах освітлення. Пристрої з 
індексом кольоропередачі менше 70 вважаються низькоякісними. 

 

Таблиця 14.1. - Значення загальних індексів кольоропередачі найбільш 
поширених джерел світла 

 
 

Примітка. Еталонні джерела: А — сонячне світло; Б — світло лампи розжарювання з 
корельованою кольоровою температурою; В - джерело D65; застосовані деякі дані із 
роботи (Kendall, Scholand, 2001). 
 
14.3. Індекс кольоропередачі для випромінювачів, що розташовані на   

кривій Планка 
Наведені нижче розрахунки дозволяють знайти значення *E∆ , яке у 

відповідності до рівняння (14.10) необхідно для визначення індексу 
кольоропередачі тестового джерела. Такі розрахунки справедливі для 
тестових випромінювачів, що розташовані або безпосередньо на кривій 
Планка, або на дуже невеликій відстані від неї. Формули взяті з роботи 
(Wyszecki, Stiles, 1982) та публікації МКО (CIE, 1995). Величину *

iE∆ , яка 
є кольоровою різницею еталонної поверхні при її освітленні еталонним та 
тестовим джерелами, знаходять за формулою 

( ) ( ) ( )2*2*2** υ∆+∆+∆=∆ uLEi ,                  (14.15) 
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ref
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testref Y

Y

Y

Y
LLL ,    (14.16) 

 )(13)(13 ,,
***

testitesttestrefirefreftestref uuLuuLuuu −−−=−=∆ ,      (14.17) 

 )(13)(13 ,,
***

testitesttestrefirefreftestref LL υυυυυυυ −−−=−=∆ ,      (14.18) 
 

ZYX

X
u

315

4

++
= ,        

ZYX

Y

315

6

++
=υ .              (14.19) 

 

Джерело світла 
Індекс кольоропередачі 

 
Сонячне світло  100 А 

Кварцові галогенні лампи з вольфрамовою ниткою 
розжарювання 

100 Б 

Лампи з вольфрамовою ниткою розжарювання 100 Б 
Флуоресцентні лампи    60-95 Б 
Трикольорові світлодіоди білого світіння 60-95 Б, В 
СД білого світіння на основі люмінофорів 55-85 Б, В 
Двокольорові світлодіоди білого світіння   10-60 Б, В 
Ртутні лампи, що покриті люмінофором  50 Б 
Ртутні лампи    33 Б 
Натрієві лампи високого та низького тиску  10 и 22 Б 
Зелене монохроматичне світло    -50 В 
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Відмітимо, що u  та υ  обчислюються за параметрами спектру еталон-
ного джерела (індекс ref), за спектром випромінювання еталонного джерела, 
відбитого від еталонної поверхні (індекс ref, i) та за спектром випромінювання 
тестового джерела, відбитого від еталонної поверхні (індекс test, i ). 

Для одержання максимально можливого значення індексу кольоро-
передачі тестового джерела світла при його обчисленні за приведеними 
формулами координати кольоровості та світловий потік його та еталонного 
джерела повинні бути ідентичними, тобто необхідно дотримуватись таких 
умов: reftest uu = , reftest υυ = , reftest YY = . 

У формулах (14.9) - (14.19), які використовуються для обчислення 
індексу кольоропередачі, враховується здатність тестового джерела пе-
редавати не тільки кольоровість фізичних об’єктів (∆υ*, ∆u*), але й яскравість 
цих об’єктів (∆L*). Даний спосіб визначення індексу кольоропередачі 
оснований на припущенні, що еталонне джерело передає реальну кольоровість 
та яскравість, тобто реальні кольори фізичних об’єктів. 

Розрахунок індексу кольоропередачі за допомогою формул (14.16) - 
(14.19) не дає однозначних результатів. Числові коефіцієнти у цих форму-
лах визначались на основі експериментів з багатьма людьми. Але, як пока-
зує досвід, ці коефіцієнти не можна вважати оптимальними (Wyszecki, 
Stiles, 1982). 

 
14.4. Індекси кольоропередачі для джерел світла, що розташовані за         

межами кривої Планка 
Наступні розрахунки справедливі для тестових джерел світла, що 

розташовані за межами кривої Планка. Метод розрахунку, що наведено тут, 
описано у публікації (МКО, 1995). У ньому враховується адаптивний зсув 
кольору, який виникає через здатність людини до кольорової адаптації. Під 
кольоровою адаптацією розуміють здатність людини пристосовуватись до 
визначених умов зовнішнього освітлення без суттєвої втрати кольорового 
сприйняття. Розглянемо наступний приклад. Кімната освітлюється за 
допомогою джерела жовтого кольору, яке вважається низькоякісним 
освітлювальним пристроєм. Оскільки у спектрі такого випромінювача майже 
відсутнє випромінювання коротких довжин хвиль (фіолетового, синього та 
блакитного кольорів), його координати кольоровості розташовані за межами 
кривої Планка. Але людині, що зайшла у цю кімнату, через деякий час, який 
називається часом адаптації (зазвичай порядку декількох десятків хвилин), 
кольори оточуючих предметів починають здаватись набагато більш 
природними, ніж коли вона тільки-но зайшла до неї. 

Якщо індекс кольоропередачі випромінювачів розташованих за межами 
кривої Планка обчислювати способом, що запропонований у попередньому 
підрозділі, він виявиться дуже низьким. Але, як показують досліди з людьми, в 
дійсності такі джерела можуть мати набагато кращу кольоропередачу, 
оскільки, завдяки кольоровій адаптації, кольори предметів, які освітлюються 
джерелами світла розташованими за межами кривої Планка (але все ж 
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недалеко від неї) можуть здаватися людині живими та природними. Для 
подолання цього протиріччя та одержання реальних значень індексу 
кольоропередачі МКО запропонувала альтернативний спосіб його розрахунку 
(CIE1995), в якому враховується здатність людини до кольорової адаптації 
шляхом адаптивного кольорового зсуву параметрів (координат кольоровості) 
тестового джерела випромінювання у бік відповідного еталонного 
випромінювача Планка. 

Експериментально було доведено, що якість джерел білого світла різко 
знижується при віддаленні їх координат кольоровості на кольоровій діаграмі, 
x  та  y , від кривої Планка більше ніж на 0,01. Ця величина відповідає 
розмірам приблизно чотирьох еліпсів МакАдама -  стандарту, що прийнятий 
для освітлювальних приладів (Duggal, 2005). Але слід відзначити, що критерій 
«відхилення на 0,01» є необхідним, але недостатнім для одержання 
високоякісних джерел освітлення. 

Розрахунок починається з визначення координат кольоровості еталон-
ного та тестового джерел світла на рівноконтрастній кольоровій діаграмі, а 
також координат кольоровості еталонних відбиваючих поверхонь при їх 
освітленні еталонним та тестовим джерелами, тобто ),( refrefu υ , ),( testtestu υ , 

),( ,, irefirefu υ , ),( ,, itestitestu υ .  Для знаходження адаптивного кольорового зсуву 

координати ),( υu  у парах значень ),( refrefu υ , ),( testtestu υ ,  ),( ,, itestitestu υ  

перетворюються у координати (с, d) за допомогою наступних формул: 
( )

υ
υ104 −−= u

c ,                                         (14.20) 

( )
υ

υ u
d

481/1404.0708.1 −+= ,                            (14.21) 

Відмітимо, що за цими двома рівняннями ховаються шість виразів, 
що перетворюють ),( refrefu υ , ),( testtestu υ , ),( ,, itestitestu υ  у ),( refref dc , 

),( testtest dc ,  ),( ,, itestitest dc , за якими і знаходять координати кольоровості 

еталонних поверхонь після адаптивного кольорового зсуву: 
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=υ ,                 (14.23) 

Відповідно, координати кольоровості тестового випромінювача після 
адаптивного кольорового зсуву знаходяться за формулами 

 ref
refref

refref
test u

dc

dc
u =

−+
−+

=
481.1518.16

4404.0872.10** ,                  (14.24) 
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ref
refref

test dc
υυ =

−+
=

481.1518.16

520.5** .                       (14.25) 

Значення **
testu  та 

**
testυ  -  координати кольоровості джерела світла, що 

враховують адаптивний кольоровий зсув (відмітимо ще раз, що 

reftest uu =** , reftest υυ =** ). Тепер за допомогою координат в універсальному 

кольоровому просторі можна знайти шукану величину кольорової різниці: 

( ) ( ) ( )2**2**2*** υ∆+∆+∆=∆ uLEi ,                            (14.26) 

де           ( )[ ] ( )[ ]17251725 3/1
,

3/1
,

**
,

**
,

** −−−=−=∆ itestirefitestiref YYLLL ,          (14.27) 

)(13)(13 ****
,
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,,

**
,

********
testitestitestrefirefireftestref uuLuuLuuu −−−=−=∆ ,        (14.28) 

)(13)(13 ****
,

**
,,

**
,

********
testitestitestrefirefireftestref LL υυυυυυυ −−−=−=∆ ,      (14.29) 

Відмітимо, що за рекомендації МКО розрахунок потребує, щоб testref YY =  = 

100 (CIE, 1995). Використовуючи отримані значення ∆Е*, за формулами (14.9) 
та (14.10) знаходять загальний індекс кольоропередачі. Для одержання 
повного уявлення про кольоропередачу джерел освітлення вдаються до 
знаходження часткових індексів кольоропередачі iCRI  (i= 9-14).  

Вправа. Кольоропередача 
На колір фізичних об’єктів, який сприймає людина, сильно впливають 
джерела світла, що їх освітлюють. Деякі освітлювачі передають природні 
кольори об’єктів (точна кольоропередача), тоді як інші спотворюють 
кольори (погана кольоропередача). 
а. Яким буде колір жовтого банана при його освітленні світлодіодами 

червоного світіння? 
б. Якого кольору зелений банан при його освітленні світлодіодами жовтого 

світіння? 
в. Чи буде корисно продавцям магазинів підсвічувати м’ясо світлодіодами 

червоного світіння, банани - світлодіодами жовтого світіння, а апельсини — 
світлодіодами оранжевого світіння? 

г. Чи можна за допомогою освітлювальних пристроїв зробити так, щоб два 
об’єкти різних кольорів здавались одного і того ж кольору? 

д. Чому, незважаючи на низький індекс кольоропередачі, натрієві лампи 
низького тиску все ж використовуються на практиці? 

е. Які переваги та недоліки використання світлодіодів зеленого світіння в 
освітлювальних системах? 

Розв’язок.  
а). Червоний. 
б). Жовтий.  
в). Так, але чи честно це?  
г). Так.  
д). Із-за їх високої світловіддачі (та низького споживання електроенергії).  
е). Висока світлова ефективність, але погана кольоропередача. 
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Додаток 14.П1. Відбивальна здатність еталонних кольорів 
 

Числові значення спектральної відбивальної здатності Ri(λ) еталонних 
відбиваючих поверхонь TCS (i = 1-8) (CIE, 1974), які використовують для 
обчислення загального індексу кольоропередачі (CIE, 1995) 
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Доповнення 14.П2. Відбивальна здатність еталонних кольорів 
 

Числові значення спектральної відбивальної здатності Ri(λ) еталонних 
відбиваючих поверхонь TCS (i = 9-14) (CIE, 1974), які використовують для 
обчислення часткових індексів кольоропередачі (CIE, 1995) 
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