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РОЗДІЛ 15. ДЖЕРЕЛА БІЛОГО СВІТЛА НА ОСНОВІ 
СВІТЛОДІОДІВ 

 

По мірі підвищення ефективності світлодіодів зростає кількість їх 
можливих застосувань. Дуже цікавим напрямком, що має (велике економічне 
значення для майбутнього, є випромінювачі денного світла на основі 
світлодіодів для домашнього та промислового освітлення. Виникла нова 
область техніки - твердотільне або світлодіодне освітлення (SSL). Світлодіоди 
— монохроматичні джерела світла, але на їх основі можна створювати джере-
ла білого світла. У цьому розділі будуть розглянуті способи одержання білого 
світла за допомогою світлодіодів, а у наступній — питання створення джерел 
білого світла на основі світлодіодів та матеріалів, які здатні перетворювати 
довжини хвиль випромінювань. У роботі (Bergh et al., 2001) детально обгово-
рюються перспективи застосування твердотільних освітлювальних приладів, а 
у книжці (Zukauskas et al., 2002) розглядаються технологічні аспекти їх 
створення. 

Для використання у системах освітлення джерела повинні мати наступні 
властивості: високу ефективність, високу потужність випромінювання, гарну 
кольоропередачу, високу надійність, низьку вартість виробництва та безпеку 
для оточуючого середовища. Оскільки існуючим світлодіодам притаманні всі 
ці властивості, вони вже сьогодні вельми успішно суперничають з традицій-
ними освітлювальними приладами — флуоресцентними лампами та лампами 
розжарювання. 

 
15.1. Створення білого світла за допомогою світлодіодів 

Людське око сприймає світло як біле, якщо всі три групи рецепторів 
його сітчатки збуджені у визначеному співвідношенні. Координати 
кольоровості білого світла знаходяться в області, що розташована у центрі 
кольорової діаграми. 

Отримати біле світло можна на основі великої кількості спектрів 
випромінювання. Існує декілька способів створення білого світла за 
допомогою монохроматичних випромінювачів видимого спектру. Наприклад, 
на основі випромінювання світлодіодів двох, трьох та чотирьох кольорів.  

Випромінювачі характеризуються наступними параметрами: світловою 
віддачею, світловою ефективністю випромінювання та кольоропередачею. 

Для потужних випромінювачів завжди бажано мати високі значення 
світлової віддачі та світлової ефективності випромінювання, тоді як вимоги до 
їх кольоропередачі визначаються в основному областями застосування. Високі 
індекси кольоропередачі, як правило, необхідні у високоякісних системах 
освітлення, що використовуються у музеях, домах, офісах та складах. 

При освітленні вулиць, парковок, cходових прольотів та т. ін. до джерел 
не пред’являють такі строгі вимоги з кольоропередачі. А у випадку освітлення 
знаків, вивісок, різних указників та т. ін. значення коефіцієнтів кольоропереда-
чі світлових джерел і зовсім неважливі. При виборі джерела білого світла 
завжди доводиться шукати компроміс між його кольоропередачею і світловою 
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ефективністю випромінювання. Двокольорові джерела білого світла, як прави-
ло, мають самі високі значення світлової ефективності, але при цьому найгір-
шу кольоропередачу. Трикольорові випромінювачі мають прийнятні парамет-
ри кольоропередачі (CRI > 80) та середні показники світлової ефективності 
(більше 300 лм/Вт). Індекси кольоропередачі чотирикольорових джерел білого 
світла можуть бути більше 90. 

 

15.2. Створення білого світла за допомогою двокольорових джерел 
Біле світло можна отримати декількома способами. Один із них полягає 

у змішуванні випромінювання двох джерел, що мають вузькі спектральні лінії, 
які називають комплементарними довжинами хвиль або додатковими 
кольорами. Два додаткових кольора змішані у визначеній пропорції, сприй-
маються людським оком як білий колір. На рис. 15.1 наведені довжини хвиль 
комплементарних кольорів. У табл. 15.1 наведені значення монохроматичних 
комплементарних довжин хвиль. Там же дані співвідношення інтенсивностей 
випромінювань, що потрібні для одержання випромінювання, координати 
кольоровості якого співпадають з координатами стандартного джерела світла 

65D . Координати кольоровості освітлювача 65D : 
65Dx  = 0,3138, 

65Dy  = 0,3310 

(Wyszecki, Stiles, 1982). 

 

Рис. 15.1 – Довжини хвиль 
комплементарних монохроматич-
них джерел, що сприймаються 
людським оком при змішуванні у 
визначеному співвідношенні як 
біле світло (Wyszecki, Stiles, 1982) 
 

Тепер проаналізуємо світлову ефективність джерела з двома 
комплементарними спектральними лініями. Вважаємо, що із-за теплового 
розширення енергетична ширина ліній ∆Е дорівнює їх загальній ширині на 
половині інтенсивності  випромінювання. Експериментально було 
установлено, що у твердому розчині InGaN при кімнатній температурі 
енергетична ширина спектральної лінії ∆Е складає 2-10 TkB  (при 300 К TkB  = 
25,9 меВ). Припускається, що обидві лінії випромінювання характеризуються 
нормальним розподілом (розподілом Гауса), тому спектральну густину 
потужності результуючого випромінювання можна описати рівнянням (Слід 
зазначити, що реальні спектри випромінювання світлодіодів на основі InGaN 
помітно відрізняються від розподілу Гауса): 
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де 1P  та 2P  — оптичні потужності двох ліній випромінювання, 1λ  та 2λ  - 
довжини хвиль піків випромінювання. Стандартне відхилення σ  визначається 
відносно загальної ширини лінії на половині інтенсивності спектру 
випромінювання λ∆ : 

355.22ln22

λλσ ∆=∆= .                           (15.2) 

Довжини хвиль максимумів випромінювання 1λ  та 2λ  вибираються із                 
табл. 15.1. З неї ж знаходять потрібне співвідношення потужностей двох 
джерел світла. Хоча наведені значення відповідають строго монохроматичним 
джерелам ( λ∆  = 0), ці дані можна використовувати як гарне наближення для 
джерел з помірною шириною спектральних ліній, до яких відносяться 
світлодіоди. 
 

Таблиця 15.1. - Довжини хвиль монохроматичних комплементарних кольорів, 
змішування яких дає світло стандартного джерела МКО 65D , 
що сприймається стандартним спостерігачем МКО 1931 

 

Комплементарні 
довжини хвиль, нм 

Відношення 
інтенсивностей 
випромінювання 

Комплементарні 
довжини хвиль, нм 

Відношення 
інтенсивностей 
випромінювання 

1λ  2λ  )(Р/)(Р 12 λλ  1λ  2λ  )(Р/)(Р 12 λλ  

380 560,9 0,000642 460 565,9 1,53 
390 560,9 0,00955 470 570,4 1,09 
400 561,1 0,0785 475 575,5 0,812 
410 561,3 0,356 480 584,6 0,562 
415 561,7 0,891 482 591,1 0,482 
430 562,2 1,42 484 602,1 0,440 

440 562,9 1,79 485 611,3 0,457 
450 564,0 1,79 486 629,6 0,668 

 

На рис. 15.2 показана світлова ефективність випромінювання двоколко-
рового джерела. Видно, що максимальна світлова ефективність 440 лм/Вт від-
повідає довжині хвилі першого джерела 1λ  = 445 нм при ∆Е = 2 TkB . Високі 
значення світлової ефективності випромінювання таких приладів указують на 
їх величезний потенціал. 

У роботах (Guo et al., 1999; Sheu et at, 2002; Dalmasso et al., 2002; Li et al., 
2003) описані джерела білого світла, які реалізовані на принципі змішування 
двох комплементарних кольорів. Одне з них було побудовано на основі двох 
світлодіодів, які випромінювали світло на довжинах хвиль голубої та жовтої 
областей спектру. У другому джерелі, що представлено Гуо, для одержання 
білого світла використовувався світлодіод синього світіння на основі GaN, 
який працює у парі з напівпровідниковим перетворювачем довжин хвиль 
AlInGaP. Шу реалізував світлодіод білого світіння з активною областю у 
вигляді однієї квантової ями, що легував домішками двох типів - цинком і 
кремнієм. У такому світлодіоді випромінювання синього кольору формується 
у квантовій ямі внаслідок міжзонних переходів, у той час як жовтувате випро-
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мінювання виникає через перехід між донорними і акцепторними рівнями (D-
A-переходи). Оскільки D-A-переходам відповідають широкі спектральні лінії, 
ці світлодіоди відрізняються доброю кольоропередачею. Далмасо продемон-
стрував двокольоровий світлодіод, що складається з двох близько розташо-
ваних активних областей InGaN всередині p-n-переходу. У ньому спосте-
рігається сильна залежність спектру випромінювання від струму інжекції. 

 

 
 

Рис. 15.2 - Розрахункові залежності світлової ефективності випромінювання 
двокольорового джерела білого світла (з координатами кольоровості, що відповідають 
положенню на кольоровій діаграмі стандартного випромінювача 

65D ) від довжини хвилі 

першого джерела для ліній різної енергетичної ширини. Наведені значення 
комплементарних довжин хвиль другого джерела (Li et al., 2003) 

 

 
 

Рис. 15.3 - Структура двокольорового світлодіода з двома активними областями  
(Li et al., 2003) 

 

Лі та ін. (Li et al., 2003) повідомили про створення світлодіода на основі 
InGaN з двома активними областями, що розділені тонким шаром GaN. 
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Розрахункові довжини хвиль випромінювання даного світлодіода дорівнюють 
465 нм та 525 нм, його структура показана на рис. 15.3. 

На рис. 15.4 а показано спектр фотолюмінесценції двокольорового 
світлодіода.  
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Рис. 15.4 - Спектри фотолюмінесценції (а) та електролюмінесценції (б) двокольорового 
світлодіода з двома активними областями (Li et al., 2003) 

 

На спектрі виділяються дві області випромінювання, центру однієї з 
яких відповідає довжина хвилі, що приблизно рівна 465 нм, а центр другої 
приходиться на довжину хвилі 525 нм. При зміні густини потужності збуд-
ження положення двох піків залишаються незмінними. Але при зміні густини 
потужності лазерного збудження змінюється відношення інтенсивностей 
випромінювання двох піків, що може бути пояснено конкуренцією двох кана-
лів рекомбінації (Li et al., 2003). Якщо знехтувати безвипромінювальною 
рекомбінацією, можна вважати, що для електрона, який знаходиться у «синій» 
квантовій ямі, існує лише два виходи: або здійснити прямий міжзонний випро-
мінювальний перехід у межах цієї ж ями, або за рахунок тунельного ефекту 
переміститись у «зелену» квантову яму та уже там здійснити акт випроміню-
вальної рекомбінації. Електрони та дірки мають можливість тунелювати з 
«синьої» квантової ями у «зелену» та взаємодіяти там з випромінюванням 
фотонів. Але із-за більш високих енергій у «синій» квантовій ямі носії, 
попавши у «зелену» квантову яму, не можуть тунелювати назад у «синю». 

На рис. 15.4 б представлені спектри електролюмінесценції розглядував-
ного світлодіода. У них явно виділені два піки випромінювання з максимума-
ми на довжинах хвиль 450 нм та 515 нм. Пік синього випромінювання значно 
інтенсивніший, ніж пік зеленого випромінювання, що може бути зв’язано з 
більш високим квантовим виходом у «синій» квантовій ямі у порівнянні з 
«зеленою». До того ж дірки інжектуються з області з більш високою енергією 
(з боку «синьої» квантової ями), у той час як електрони інжектуються з боку 
«зеленої» квантової ями. Оскільки дірки мають більш низьку рухомість та 
більшу ефективну масу, у них менше шансів добратися до «зеленої» квантової 
ями, що також пояснює більш високу інтенсивність синього випромінювання. 

У випадку електролюмінесценції дірки інжектуються в область «синіх» 
квантових ям, а електрони - в область «зелених». Цей спосіб сильно відріз-
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няється від випадку оптичного збудження, коли обидва типи носіїв інжек-
туються з двох боків активної області. Для розглядуваної тут структури 
довжина оптичного поглинання більше відстані між активними областями і 
поверхнею. Якраз це може пояснити відмічену різницю між фотолюмінесцен-
цією і електролюмінесценцією (Li et al., 2003). 

На вольтамперних характеристиках світлодіодів з подвійною активною 
областю, що зняті при кімнатній температурі, напруга прямого зміщення скла-
дає менше 3,0 В, що при малих діаметрах контактів, ~ 100 мкм, свідчить про 
високу якість омічних контактів. Збільшення напруги прямого зміщення при 
використанні контактів більшого діаметра пов’язано зі зростанням падіння 
напруги у буферному шарі n-типу. Це пояснюється тим, що при заданій густи-
ні струму його величина у буферному шарі пропорційна площі контакту А, а 
величина надлишкового опору буферного шару n-типу пропорційна 2/1−A . У 
доповнення до цього ефект шнурування струму, що є особливо суттєвим у ви-
падку контактів великого діаметру, приводить до нерівномірного розтіканню 
інжекційного струму, що теж викликає зростання напруги прямого зміщення. 

 
15.3. Створення білого світла за допомогою трьох різнокольорових 

джерел 
Як згадувалось раніше, отримати високоякісні джерела білого світла на 

принципі адитивного змішування двох комплементарних кольорів, що 
придатні для застосування в освітлювальних системах, практично неможливо. 
Тому всі високоякісні джерела білого світла побудовані, як правило, на 
принципі змішування трьох (або навіть більшої кількості) основних кольорів. 
У роботі (Thornton, 1971) було детально описано джерело білого світла, яке 
реалізоване на основі змішування трьох дискретних спектральних ліній, піки 
яких приходились на довжини хвиль, які приблизно рівні 450 нм, 540 нм та 
610 нм. Торнтон провів експерименти за участю шістдесяти людей, які 
оцінювали якість виготовленого ним трикольорового випромінювача за 
передачею кольору м’яса, овочів, квітів та людського обличчя. Оцінки були 
від «дуже гарно» до «відмінно». Він також прийшов до висновку, що при 
побудові якісних трикольорових джерел білого світла, що мають високі 
індекси кольоропередачі, слід запобігати використанню випромінювання з 
довжинами хвиль 500 нм та 580 нм. 

Хоча Торнтон показав можливість побудови високоякісних трикольоро-
вих джерел білого світла, кожна спектральна лінія, що використана в його 
освітлювачі мала досить велику ширину. Так, повна ширина ліній на половині 
інтенсивності випромінювання застосованих ним джерел з люмінофором 
перевищувала 50 нм. Як відомо, напівпровідникові матеріали характеризують-
ся набагато більш вузькими спектральними лініями у порівнянні з 
люмінофорами, типова їх ширина, як правило, менше 50 нм. 

На рис. 15.5 а показано спектр випромінювання трикольорового джерела 
білого світла, яке виготовлене із світлодіодів трьох типів, що випромінюють на 
довжинах хвиль 455 нм, 525 нм та 605 нм. Експериментально було встановле-
но, що повна енергетична ширина спектральної лінії на половині інтенсивнос-



 233 

ті випромінювання при кімнатній температурі (20 °С) для джерела синього 
кольору на основі InGaN дорівнює 5,5 TkB , для джерела зеленого кольору на 
основі InGaN - 7,9 TkB , а для джерела оранжового кольору на основі AlInGaP - 
2,5 TkB  ( TkB  = 25,25 меВ). Значення загальної ширини спектральної лінії в 
одиницях TkB  дуже корисна величина, оскільки її легко порівнювати з терміч-
ним розширенням лінії випромінювання напівпровідника, що дорівнює l,8 TkB .  

Використовуючи значення енергетичної ширини спектральних ліній, що 
наведені на рис. 15.5 та вираз 
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визначимо повну ширину спектральних ліній на половині інтенсивності 
випромінювання джерел синього, зеленого та оранжового кольору 23,2 нм, 
44,3 нм та 18,6 нм, відповідно. При цьому джерело зеленого світла має 
саму широку спектральну лінію, що може бути зв’язано з великою 
концентрацією домішок та утворенням квантових точок InN у шарі InGaN 
з високим вмістом In. На рис. 15.5 також показана апроксимація гаусовим 
розподілом експериментального спектру випромінювання. Видно, що цей 
розподіл досить добре описує експериментальні криві. Відмітимо, що 
нормальний розподіл (описаний раніше у цьому розділі) є симетричним 
відносно максимальної довжини хвилі. Несиметричний гаусів розподіл з 
чітко вираженим хвостом в області великих довжин хвиль застосовується 
для люмінофорів (Ivey, 1963). Оскільки розподіл спектральної потужності 
випромінювання напівпровідника при побудові залежності від довжин 
хвиль має помітну симетрію, застосування несиметричного гаусового 
розподілу для нього не потрібно. 

 

 
Рис. 15.5 - Спектр випромінювання трикольорового джерела білого світла, що складається із 

світлодіодів різного типу, з кольоровою температурою 6500 К (суцільна лінія) та його 
гаусове наближення (на основі нормального розподілу). Світлова віддача джерела дорівнює 

319 лм/Вт, індекс кольоропередачі 84 (а). Фотографія випромінювача, який зібрано із 
стандартних промислово виготовлених світлодіодів (б) (Chhajed et al., 2005) 
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На рис. 15.5 б приведена фотографія джерела білого світла, яке зібране з 
великої кількості світлодіодів. Відношення потужностей випромінювання 
джерел оранжового, зеленого та синього світла підбираються так, щоб корди-
нати кольоровості результуючого випромінювання співпадали з координатами 
кольоровості абсолютно чорного тіла з кольоровою температурою 6500 К. 
Таке світлодіодне джерело білого світла характеризується наступними пара-
метрами: люмен-еквівалент 319 лм/Вт; світлова віддача 32 лм/Вт та індекс 
кольоропередачі 84 (Chhajed et al., 2005). 

Існує велика кількість можливих комбінацій довжин хвиль випроміню-
вання, на основі яких можна реалізувати трикольорові джерела білого світла. 
Але при побудові випромінювачів з високими значеннями світлової ефектив-
ності випромінювання слід уникати використання джерел світла з довжинами 
хвиль, які розташовані на краях видимого діапазону спектру (тобто дальнього 
червоного та дальнього фіолетового випромінювання). На рис. 15.6 показані 
контурні графіки люмен-еквівалентів та індексів кольоропередачі трикольоро-
вого джерела білого світла з кольоровою температурою 6500 К для випадку, 
коли повна енергетична ширина спектральної лінії кожного з трьох випро-
мінювань на половині інтенсивності спектру дорівнює 5 TkB . Видно, що для 
одержання високих індексів кольоропередачі самими доцільними є довжини 
хвиль 1λ  = 455 нм, 2λ  = 530 нм та 3λ  = 605 нм. 

Загальний індекс кольоропередачі для джерела з такими довжинами 
хвиль близький до 85, а люмен-еквівалент при цьому складає 315 лм/Вт. 

 

 
Рис. 15.6 - Контурні графіки люмен-еквівалента та індексу кольоропередачі трикольорового 

джерела білого світла з кольоровою температурою 6500 К у вигляді функцій від трьох 
довжин хвиль для випадку, коли повна енергетична ширина спектральної лінії кожного з 

трьох на половині інтенсивності дорівнює 5 TkB  (Chhajed et al., 2005) 
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З рис. 15.6 видно, що індекс кольоропередачі сильно залежить від по-
ложення максимумів випромінювання. Наприклад, при зміні довжини хвилі 
піку червоного випромінювання з 605 нм до 615 нм, індекс кольоропередачі 
знижується з 85 до 65. Зміна довжини хвилі максимуму зеленого випроміню-
вання з 530 нм до 550 нм призводить до зменшення індексу кольоропередачі 
до значень менших 60. 

На рис. 15.7 наведені контурні графіки люмен-еквівалента та індексу 
кольоропередачі трикольорового джерела білого світла з кольоровою темпера-
турою 6500 К для випадку, коли повна енергетична ширина спектральної лінії 
кожного джерела на половині інтенсивності дорівнює 8 TkB .  

Уширення спектральних ліній випромінювання веде до підвищення 
індексу кольоропередачі. Із графіків видно, що найбільший індекс кольоро-
передачі (CRI = 90-95) отримується при наступній комбінації довжин хвиль: 1λ  
= 450-455 нм, 2λ  = 525-535 нм та 3λ  = 600-615 нм. 

 
15.4. Температурна залежність трикольрових джерел білого світла, які 

створені на основі світлодіодів 

Через порівняно вузький діапазон довжин хвиль випромінювання, при 
яких можливі високі індекси кольоропередачі, питання про стабільність 
характеристик трикольорових джерел білого світла при зміні температури 
переходу та оточуючого середовища стає дуже гостро. Відомо, що потужність 
випромінювання Р, довжина хвилі у максимумі випромінювання peakλ , 

ширина спектральної лінії λ∆  залежать від температури, при цьому кожна з 
цих величин має свій температурний коефіцієнт. 

Температурна залежність потужності випромінювання світлодіодів 
описується експоненціальною функцією, в яку також входить характеристична 
температура 1T : 
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У результаті такої залежності при зміні температури змінюються 
координати кольоровості джерела білого світла, що створене на основі 
світлодіодів. Розглянемо джерело білого світла, що складається з трьох типів 
випромінювачів: червоного, зеленого й синього кольору. У табл. 15.2 наведені 
значення температурних коефіцієнтів довжини хвилі в максимумі випромі-
нювання, ширини спектральної лінії та потужності випромінювання, експери-
ментально визначені для світлодіодів даних типів (Chhajed et al., 2005). 

Далі будемо вважати, що величина струму, що протікає через 
світлодіоди червоного, зеленого та синього світіння, вибирається так, щоб при 
температурі 20°С координати кольоровості результуючого випромінювання 
співпадали з координатами кольоровості джерела D65. На рис. 15.8 показано 
спектр випромінювання такого трикольорового джерела білого світла. 
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Рис. 15.7 - Контурні графіки люмен-еквівалента та індексу кольоропередачі трикольорового 
джерела білого світла з кольоровою температурою 6500 К у вигляді функцій від трьох 

довжин хвиль для випадку, коли повна енергетична ширина спектральної лінії кожного з 
трьох на половині інтенсивності дорівнює 8 TkB  (Chhajed et al., 2005) 

 

Таблиця 15.2. - Експериментальні значення температурних коефіцієнтів 
довжини хвилі у максимумі випромінювання, ширини 
спектральної лінії та потужності випромінювання світло-
діодів синього, зеленого й червоного світіння 

 

Параметри Синій світлодіод Зелений світлодіод Червоний світлодіод 

dTd peak /λ , нм/ºС 0,0389 0,0308 0,156 

dTd peak /λ , нм/ºС 0,0466 0,0625 0,181 

sticcharacteriT , К 493 379 159 
 

 

Рис. 15.8 - Спектри випромінювання 
трикольорового світлодіодного дже-
рела білого світла при різних 
температурах оточуючого середо-
вища (нагрів переходу тут не 
враховувався). Зі зростанням темпе-
ратури змінюються: потужність ви-
промінювання, довжина хвилі у 
максимумі випромінювання та ши-
рина спектральних ліній. У резуль-
таті цих змін збільшується кольо-
рова температура (Chhajed et al., 
2005) 
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Зі зростанням температури змінюються координати кольоровості 
трикольорового джерела білого світла, що відбувається через температурні 
залежності потужності випромінювання, довжини хвилі у максимумі випро-
мінювання та ширини спектральних ліній. Цей зсув координат кольоровості 
показаний на рис. 15.9. Видно, що зміщення точки на кольоровій діаграмі 
відбувається у бік  більш високих кольорових температур. Це можна пояснити 
більш сильною температурною залежністю потужності випромінювання 
світлодіода червоного світіння.  

 

 
 

Рис. 15.9 - Зміна координат кольоровості трикольорового світлодіодного джерела білого 
світла зі зростанням температури. При кімнатній температурі кольорова температура 

джерела складає 6500 К. Із-за температурних залежностей потужності випромінювання, 
довжини хвилі у максимумі випромінювання та ширини спектральних ліній при збільшенні 

температури джерела його координати кольоровості починають відхиляться від кривої 
Планка (Chhajed et al., 2005) 

 

При високих температурах червона складова випромінювання джерела 
білого світла зменшується сильніше (що пов’язано з низьким значенням 
характеристичної температури Т1), ніж зелена та синя складові, які мають 
більшу температурну стабільність. 

На рис. 15.10 показано зсув координат кольоровості трикольорового 
джерела білого світла вздовж кривої Планка на кольоровій діаграмі МКО 1931 
р. та на рівноконтрастній діаграмі МКО 1976 р. (у збільшеному масштабі).  

При температурі Т1= 50 °С, точка кольоровості зміщується від початко-
вої на 0,009, а при температурі Т1= 80 °С, це зміщення уже складає 0.02. При 
такому зсуві зміна кольору джерела стає очевидною. У промисловості, що 
випускає освітлювальні системи, загальноприйнятим є так зване правило 0,01 
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позначаюче границю відхилення точки кольоровості на 0,01 одиниці, при 
перевищенні якого змінюється сприймання кольору (Duggal, 2005). Зміщення 
координат кольоровості може бути усунено підстройкою відношення 
потужностей світлодіодів, яку можна здійснити двома способами. Перший 
полягає у постійному вимірюванні спектру випромінювання джерела білого 
світла. На основі отриманих даних система зворотного зв’язку коректує 
оптичну потужність кожної складової результуючого випромінювання. У 
другому способі підстройки відстежується температура джерела та за відоми-
ми температурними залежностями характеристик світлодіодів, що використо-
вуються коректується потужність випромінювання всіх компонент резуль-
туючого випромінювання. Другий спосіб більш легкий, що пов’язано з віднос-
ною простотою проведення температурних вимірів. Але ним неможливо ком-
пенсувати дрейф характеристик пристрою, що пов’язаний з його старінням. 

 

 
Рис. 15.10 - Зміна координат кольоровості трикольорового світлодіодного джерела 
білого світла зі збільшенням температури. При кімнатній температурі кольорова 

температура джерела складає 6500 К (Chhajed et al., 2005) 
 

15.5. Чотири- та п’ятикольорові джерела білого світла 
Чотири- та п’ятикольорові джерела білого світла створюються на основі 

світлодіодів чотирьох та п’яти кольорів, відповідно (Zukauskas et al., 2002a; 
Schubert, Kim, 2005). Величина індексу кольоропередачі поліхромного 
джерела білого світла, як правило, безпосередньо пов’язана з кількістю 
використовуваних у ньому кольорів. Але зростання кількості світлодіодів 
різного типу часто веде до зниження світлової віддачі. Джерела білого світла, 
як правило, мають більші індекси кольоропередачі, але меншу світлову 
ефективність випромінювання у порівнянні з трикольоровими. Але в обох 
випадках багато залежить від точності підбору довжин хвиль складових 
випромінювань. Оскільки у випадку використання чотирьох типів світлодіодів 
значно зростає кількість можливих комбінацій довжин хвиль, у таких 
джерелах білого світла набагато простіше коректувати кольорову температуру, 
не погіршуючи при цьому їх кольоропередачу. 
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РОЗДІЛ 16. ДЖЕРЕЛА БІЛОГО СВІТЛА НА ОСНОВІ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 

 

Самі поширені джерела білого світла, що використовують у системах 
освітлення, створюються на основі напівпровідникових світлодіодів, 
випромінювання яких повністю або частково використовується для 
оптичного збудження одного або декількох люмінофорів. Такі пристрої 
можуть бути дво-, три- и чотирикольоровими. В якості джерел оптичного 
збудження у них використовують світлодіоди ультрафіолетового та 
видимого (частіше всього синього) діапазонів довжин хвиль. 
 

16.1. Ефективність матеріалів, які застосовують для перетворення довжин 
хвиль 

Світлова віддача джерел білого світла, як правило, знижується зі 
зростанням кількості використовуваних кольорів. Якраз тому двокольорові 
випромінювачі мають самі високі люмен-еквівалент та потенційну світлову 
віддачу джерела. З іншого боку, двокольорові джерела білого світла 
характеризуються самими низькими індексами кольоропередачі, які напряму 
пов’язані з кількістю кольорових складових 
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Зовнішній квантовий вихід дорівнює добутку внутрішнього 
квантового виходу на коефіцієнт оптичного виводу випромінювання 
матеріалу λ-перетворювача, тобто extractionernalext ηηη ⋅= int . Відмітимо, що 
внутрішній квантовий вихід є характеристикою самого матеріалу, в той час 
як коефіцієнт оптичного виводу визначається просторовою формою шарів 
λ -перетворювача. Тонкі шари, як правило, характеризуються високими 
коефіцієнтами оптичного виводу випромінювання, а неоднорідні матеріали 
з різними накопиченнями частинок мають низькі коефіцієнти extractionη , що 
пояснюється перепоглинанням випромінювання, яке відбувається 
всередині таких матеріалів. Тому при формуванні λ-перетворювачів 
бажано застосовувати тонкі шари. 

Витрати на перетворення довжини хвилі (іноді називаєме 
квантовим дефіцитом або стоксовим зміщенням) при перетворенні 
фотона з довжиною хвилі λ1 у фотон з довжиною хвилі λ2 (λ1< λ2) 
визначаються виразом 

21
21 λλ

νν hchc
hhE −=−=∆ .                               (16.2) 

Звідси випливає, що ефективність перетворення можна знайти за 
допомогою співвідношення 
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де λ1 - довжина хвилі фотона, що поглинається люмінофором, λ2 - довжина 
хвилі фотона, що випромінюється люмінофором. Відзначимо, що витрати 
на перетворення довжини хвилі неминучі за своєю природою, і неможливо 
створити матеріал для λ -перетворювача, що працює без втрат. 

Але існують люмінофори з квантовим розщепленням, які здатні 
перетворювати один короткохвильовий фотон у два фотони більш довгих 
хвиль. При цьому виконується умова 321 ννν hhh += , де 1νh  - енергія 
фотона, що поглинається люмінофором, 2νh  та 3νh  - енергії фотонів, що 
випромінюються люмінофором. Описані (Justel et al., 1998; Wegh et al., 1999; 
Srivastava, Ronda, 2003; Srivastava, 2004) декілька типів люмінофорів з 
квантовим розщепленням. Було навіть запропоновано (Wegh et al., 1999), що 
квантовий вихід LiGdF4, який леговано Еu3+, може досягати 150%. 
Повідомлялось (Justel et al., 1998), що квантовий вихід люмінофора 
YF3:Pr3+, що здатний до квантового розщеплення, при кімнатній 
температурі складає ~ 140% при збудженні випромінюванням з довжиною 
хвилі 185 нм. Але до сих пір ніхто ще не продемонстрував реальний 
люмінофор з квантовим розщепленням, який придатний для промислового 
виробництва. 

К. к. д. перетворювача довжини хвилі визначається добутком рівнянь 
(16.1) та (16.3): 

extconversionсonverter ηηη λλ ⋅= −− .                                  (16.4) 
 

Неминучі втрати енергії на перетворення довжини хвилі є причиною 
того, що джерела білого світла на основі λ-перетворювачів довжин хвиль 
— такі як світлодіоди білого світіння з люмінофором за своєю природою 
мають більш низьку граничну ефективність, ніж джерела білого світла на 
основі світлодіодів різного кольору світіння. 

Самі великі втрати на перетворення довжини хвилі спостерігаються 
при перетворенні УФ-випромінювання у випромінювання червоної області 
спектру. Наприклад, ефективність перетворення УФ-випромінювання з 
довжиною хвилі 405 нм у червоне випромінювання з довжиною хвилі 625 
нм не перевищує 65%. Низький к. к. д. λ-перетворювачів приводить до 
того, що у високоефективних системах освітлення використовують не 
червоні люмінофори, а світлодіоди червоного світіння. 

Більшість джерел білого світла створюється на основі світлодіодів, 
що працюють на коротких довжинах хвиль, наприклад синього світіння, та 
перетворювачів довжин хвиль. Все світло, що випромінює світлодіод, або 
лише його частка поглинається матеріалом перетворювача, а потім знову 
випромінюється, але уже з більшою довжиною хвилі. У результаті цього 
освітлювальний пристрій випромінює світло, по крайній мірі, двох різних 
довжин хвиль. Далі будуть обговорюватись типи та характеристики 
матеріалів, що використовуються у перетворювачах довжини хвилі. 
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Спробуємо розібратись, який з перелічених способів одержання 
білого світла є оптимальним. Порівняння будемо проводити за двома 
параметрами: світловій ефективності (люмен-еквіваленту) та індексу 
кольоропередачі. При використанні світлодіодів у дисплеях та різних 
табло основною характеристикою є світлова ефективність. Для 
світлодіодів, що використовуються в якості освітлювальних приладів, 
важливі обидва параметри. 

Джерела білого світла, що побудовані на принципі змішування 
випромінювання двох монохроматичних комплементарних кольорів, 
мають найбільшу світлову ефективність. Але їх індекси кольоропередачі 
значно нижчі, ніж широкосмугових джерел. 

МакАдам (MacAdam, 1950) розрахував максимальну світлову 
ефективність двокольорових джерел білого світла. Він також показав, що 
вона може досягати 400 лм/Вт. У роботах (Ivey, 1963; Thornton, 1971) теж 
повідомлено про високу світлову ефективність двокольорових джерел 
білого світла, але відмічається низька кольоропередача таких пристроїв, 
що дозволяє використовувати їх у різних дисплеях та робить зовсім 
непридатними для систем освітлення. Крім того Торнтон (Thornton, 1971) 
показав, що трикольорові джерела білого світла, тобто білого світла, що 
одержане змішуванням трьох дискретних кольорів, завдяки високим 
індексам кольоропередачі підходять практично для будь-яких цілей. 
Приведені дані експерименту, в якому прийняли участь 60 спостерігачів, 
що оцінювали передачу кольору м’яса, овочів, кольорів та т. ін., що 
освітлені трикольоровим джерелом з максимумами на довжинах хвиль 450 
нм, 540 нм та 610 нм. Спостерігачі одностайно відмітили гарну 
кольоропередачу даних джерел, що підтверджує їх придатність для 
використання у системах освітлення. 

Джерела білого світла, спектр яких наближений до спектру Сонця, 
будуть мати відмінну кольоропередачу. Але світлова ефективність таких 
джерел буде нижче, ніж випромінювачів з іншими спектральними 
розподілами, наприклад двокольорових та трикольорових світлодіодів 
білого світіння. Сонячний спектр має високу інтенсивність 
випромінювання поблизу меж видимого діапазону (390 нм та 715 нм), де 
чутливість людського ока дуже низька. Саме тому дублювання спектру 
Сонця не є гарною стратегією при створенні високоефективних джерел 
білого світла. 

 
16.2. Матеріали для перетворювачів довжини хвилі 

Перетворювачі довжини хвилі створюються на основі: люмінофорів, 
напівпровідників та барвників. Ці матеріали характеризуються наступними 
параметрами: довжина поглиненої хвилі, довжина випромінювальної хвилі 
та квантовий вихід. Квантовий вихід хороших перетворювачів близький до 
100%. Повний к. к. д. перетворювача довжини хвилі визначається виразом 
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де ηext — зовнішній квантовий вихід перетворювача, λ1 - довжина хвилі 
фотонів, що поглинаються люмінофором, λ2 - довжина хвилі фотонів, які 
випромінюються люмінофором. Навіть при ηext = 1, у процесі перетворення 
неминучі втрати енергії, тому к.к.д. перетворювача η завжди менше 
одиниці. 

Самими широковживаними матеріалами, що застосовуються у 
перетворювачах довжині хвилі, є люмінофори, які будуть детально 
обговорюватись у наступному підрозділі. Люмінофори мають розділені за 
довжинами хвиль максимуми поглинання і випромінювання. Спектр 
випромінювання таких матеріалів досить широкий, що робить їх 
придатними для використання у джерелах білого світла. Люмінофори 
відрізняються високою стабільністю, їх квантовий вихід часто близький до 
100%. У світлодіодах білого світіння частіше всього застосовується 
люмінофор на основі алюмоітрійового граната, який леговано церієм 
(Nakamura, Fasol, 1997). Повідомлялось (Schlotter et al., 1999), що уже 
існують леговані церієм люмінофори, квантовий вихід яких дорівнює 75%.  

Барвники є ще одним типом матеріалів для створення перетворювачів 
довжини хвилі. У наш час випускають багато марок різних барвників. 
Квантовий вихід багатьох з них часто близький до 100%. Але внаслідок того, 
що більшість барвників є органічними сполуками, довгочасна стабільність їх 
характеристик набагато гірша, ніж у напівпровідників і люмінофорів. 

І нарешті, напівпровідники – третій тип матеріалів, які застосовують у λ-
перетворювачах. Напівпровідники характеризуються вузьким спектром 
випромінювання з енергетичною шириною ліній ~ TkB2 . Ширина спектру 
випромінювання напівпровідників менше ширини спектральних ліній 
більшості люмінофорів і барвників. Тому прецезійні перетворювачі довжини 
хвилі розробляються на основі саме напівпровідникових матеріалів. 

Як у люмінофорів і барвників, внутрішній квантовий вихід 
напівпровідників може бути близьким до 100%. Проблема виводу світла у 
напівпровідникових перетворювачів довжини хвилі   стоїть менш гостро, 
ніж у світлодіодів, що зв’язано з відсутністю у них контактів, які 
затримують випромінювання. 

Тепер існує великий вибір напівпровідників, які придатні для побудови 
перетворювачів довжини хвилі. На основі три- і чотирикомпонентних 
твердих розчинів напівпровідників можна створити перетворювачі, що 
працюватимуть практично на будь-якій довжині хвилі випромінювання 
видимого спектру. 
 

16.3. Люмінофори 
Люмінофори складаються з неорганічних матеріалів, які леговані 

оптично активними елементами. Найбільш поширеними основами є гранати, 
що мають хімічну формулу:  1253 OBA , де A та B – хімічні елементи, O – 
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кисень. Серед великої групи гранатів виділяється алюмоітрійовий гранат (АИГ 
– YAG) з хімічною формулою  1253 OAlY . Люмінофори на основі цього 
матеріалу називаються YAG-люмінофорами. Як оптично активний додаток 
застосовують рідкоземельні елементи (РЗЕ), їх оксиди та інші сполуки. 
Оптична активність притаманна більшості РЗЕ. Для легування YAG-
люмінофорів, що застосовуються у джерелах білого світла, частіше всього 
використовується церій. Неодим застосовується в YAG-лазерах, ербій – в 
оптичних підсилювачах, оксид торію – у газових лампах. 

При частковому заміщенні атомів Y атомами Gd та атомів Al 
атомами Ga змінюються оптичні характеристики YAG-люмінофорів. 
Результуючий хімічний склад люмінофора у такому випадку можна 
описати формулою (Y1-хGdx)3(Al 1-уGaу)5O12. На рис. 16.1 показані спектри 
випромінювання люмінофорів (Y1-хGdx)3(Al 1-уGaу)5O12, які леговані церієм 
при різних значеннях х та у (Nakamura, Fasol, 1997).  

 

 

Рис. 16.1 - Спектри випромінювання алюмоітрійового гранату, який леговано Се у 
різних концентраціях (YAG:Ce) (Nakamura, Fasol, 1997) 

 

Видно, що додавання гадолінію приводить до зсуву спектру 
випромінювання у довгохвильовий бік, а додавання галію викликає зсув у 
протилежному напрямку - у бік коротких хвиль. 

На рис. 16.2 показано положення люмінофорів на основі YAG:Ce на 
кольоровій діаграмі МКО. Затемнена область відповідає джерелам світла 
на основі світлодіодів синього світіння та люмінофорів YAG:Ce. Видно, 
що такі джерела можуть мати високу кольорову температуру. 

 

Рис. 16.2 - Положення люмінофорів на 
основі YAG:Ce на кольоровій діаграмі 
МКО. Затемнена область відповідає 

джерелам білого світла, що створені на 
основі світлодіодів синього світіння та 
люмінофорів YAG:Ce (Nakamura, Fasol, 

1997). Показана крива Планка з 
кольоровими температурами 
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Альтернативою люмінофорам на основі YAG є люмінофори на основі 
алюмотербійових гранатів (TAG) з хімічною формулою Tb3Al5O12. Обидва 
типи люмінофорів мають кристалічну структуру граната. До того ж радіуси 
іонів Y3+ та Тb3+ дуже близькі (rY3+= 1,02А, rTb3+=1,04А). Отже, кристалічна 
решітка YAG-люмінофора при заміщенні атомів Y атомами Тb зміниться не 
дуже сильно. Це справедливо навіть тоді, коли молярна частка тербію 
складає 30% (Potdevin et al., 2005). Незважаючи на те, що TAG-люмінофори 
мають дещо меншу ефективність випромінювання, вони все ж є серйозними 
конкурентами YAG-люмінофорам. 

 

 
16.4. Світлодіоди білого світіння на основі люмінофорів 

У роботах (Bando et al., 1996, Nakamura et al., 1995, Nakamura, Fasol, 
1997) описані перші світлодіоди білого світіння, що створені на основі 
світлодіодів синього світіння InGaN/GaN та люмінофорів. Для оптичного 
збудження люмінофора у таких пристроях застосовувались світлодіоди 
синього світіння на основі InGaN/GaN, які розглянуті у роботі (Nakamura et 
al., 1995), а у якості люмінофора використовувався легований церієм 
люмінофор AHF(YAG) з хімічною формулою (Y1-aGda)3(Al 1-bGab)5O12:Ce. 
Фірми – виготовлювачі люмінофорів звичайно не разголошують точний 
хімічний склад своїх матеріалів. 

На рис. 16.3 а показано поперечний переріз структури світлодіодної 
лампи білого світла. Зображено кристал світлодіода синього світіння та 
люмінофор, що оточує цей кристал. Люмінофор YAG може бути 
суспензією порошку у епоксидній смолі. У процесі виготовлення на 
кристал світлодіода наноситься капля люмінофора, що заповнює все 
углиблення, в якому він розташований. Частина випромінювання 
світлодіода поглинається люмінофором, який випромінює світло вже в 
області більших довжин хвиль (рис. 16.3 б). 

 

 
 

Рис. 16.3 - Структура світлодіода білого світіння, що складається з кристала світлодіода 
синього світіння на основі InGaN, люмінофора та корпуса з епоксидної смоли (а). 
Випромінювання люмінофора і синє світіння кристалу (б) (Nakamura, Fasol, 1997) 

 
На рис. 16.4 наведено спектр світлодіодної лампи білого світла, що 

складається з синьої смуги випромінювання напівпровідникового кристалу 
та смуги люмінофора, яка розташована у довгохвильовій області. Товщина 
шару люмінофора та концентрація люмінофора в епоксидній смолі 
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визначають співвідношення інтенсивностей двох типів випромінювання, 
що дозволяє оптимізувати такі характеристики світлодіода білого світла як 
світлова ефективність та індекс кольоропередачі. 

На рис. 16.5 показано розташування спектру розглядуваної лампи 
білого світла першого покоління на кольоровій діаграмі. Припускається, 
що випромінювання має білий колір з голубуватим відтінком. Голубувато-
білий колір лампи підтверджується при погляді на неї. 
 

 
 

Рис. 16.4 - Спектр випромінювання світлодіодної лампи білого світла на основі люмінофора, 
що виготовлений Nichia Chemical Industries Corporation (Anan, Tokushima, Japan) 

 

 
 

Рис. 16.5 - Координати кольоровості світлодіода білого світіння з люмінофором, який 
виготовлено у 2001 р. компанією Nichia Chemical Industries Corporation (Anan, 

Tokushima, Japan). Наведена крива Планка з відповідними кольоровими температурами 
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Збільшивши у таких лампах кількість люмінофору, вдалось 
покращити їх кольоропередачу. У другого покоління джерел компанії 
Nichia Chemical Industries Corporation при збудженні синім світлом з 
довжиною хвилі 460 нм максимум випромінювання люмінофора вже 
знаходиться на довжині хвилі 655 нм, а повна ширина спектральної лінії на 
половині інтенсивності випромінювання складає 110 нм (Narukawa, 2004). 
У результаті цього відбувається збільшення випромінювання у червоному 
діапазоні спектру (рис. 16.6). Більш того, застосування оптимізованого 
складу люмінофора дозволило помітно знизити провал у спектрі 
випромінювання, що також видно на рис. 16.6. Друге покоління 
світлодіодних джерел білого світла компанії Nichia Chemical Industries 
Corporation має кращу в порівнянні з першим кольоропередачу в червоній 
області спектру й більш низьку кольорову температуру, яка лежить в 
інтервалі від 2800 К (теплий білий колір) до 4700 К. Кольорова 
температура джерела залежить від складу люмінофора. 

Але тут слід зазначити, що додавання люмінофора червоного кольору 
веде до зниження світлової ефективності: сильний зсув Cтокса червоних 
люмінофорів знижує ефективність джерел (при довжині хвилі збудження 460 
нм та довжині хвилі максимуму випромінювання 655 нм). Більш того, добре 
відомо, що червоні люмінофори, які збуджені випромінюванням з довжиною 
хвилі 460 нм, не дуже ефективні. Тому, хоча у даному випадку 
кольоропередача ламп білого світла і була покращена, це вдалося зробити за 
рахунок зниження їх світлової ефективності. 
 

 
 

Рис. 16.6 - Спектр електролюмінесценції світлодіодних ламп білого світла першого та 
другого поколінь фірми Nichia Chemical Industries Corporation. Розширення спектру 

випромінювання джерел другого покоління веде до підвищення індексу 
кольоропередачі та зниження провалу на спектральній характеристиці (Narukawa, 2004) 
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Для джерел білого світла важливою характеристикою є об’ємна 
однорідність кольору. Кольоровість джерела білого світла не повинна 
залежати від напрямку випромінювання. Для одержання однорідності 
кольору необхідно забезпечити такий розподіл люмінофора, при якому для 
всіх напрямків випромінювання всередині матеріалу довжина оптичного 
шляху була б однаковою (Reeh et al., 2003). 

Об’ємної однорідності кольору можна також добитись введенням в 
епоксидну смолу мінеральних розсіювачів домішок (Reeh et al., 2003). В 
якості таких домішок можуть використовуватись оптично прозорі 
речовини, наприклад ТiO2, CaF2, SiC2, СаСОз та BaSO4, показник 
заломлення яких відрізняється від показника заломлення смоли. 
Призначення мінеральних додавань полягає у тому, щоб заставити світло 
відбиватись, заломлюватись та розсіюватись, зрівнюючи тим самим 
ймовірність поширення світла у всіх напрямках, що і забезпечує об’ємну 
однорідність кольору. 

 
16.5. Просторове розташування люмінофора 

Однорідність кольору й ефективність джерел білого світла сильно 
залежить від просторового розташування люмінофора. Існує два варіанти 
розташування люмінофора всередині джерела: ближнє та віддалене (Goetz, 
2003; Holcomb et al., 2003; Kim et al., 2005; Luo et al., 2005; Narendran et al., 
2005). При ближньому розташуванні люмінофор розміщується у 
безпосередній близькості від напівпровідникового кристалу (рис. 16.7 а та 
б). При віддаленому розташуванні люмінофор просторово відділений від 
кристалу напівпровідника (рис. 16.7, в). 

 

 

Рис. 16.7 - Розташування люмінофора: а - ближнє розташування люмінофора; б -ближнє 
конформне; в - віддалене, при якому люмінофор та кристал розділені відстанню, що як 

мінімум перевищує поперечні розміри кристалу (Kim et al., 2005) 
 
На рис. 16.8 наведені фотографії трьох варіантів просторового 

розташування люмінофора. Технологія здійснення ближнього розташування 
люмінофора, що показана на рис. 16.8 а, розроблялась у Nichia Corporation 
протягом 1990-х рр. Частинки люмінофора розчиняються в епоксидній смолі, 
яка потім розподіляється по чашці відбивача. На частинки люмінофора діють 
сила тяжіння, сила Архімеда та сила тертя, які визначають просторовий 
розподіл люмінофора. У результаті дії цих сил ближче до поверхні кристалу 
виявляються більш важкі частинки люмінофора. 
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Рис. 16.8 - Розподіл люмінофору всередині джерел білого світла: а — ближнє 

розташування люмінофору; б - ближнє конформне розташування люмінофору; в - 
віддалене розташування люмінофору; а та б — (Goetz, 2003); в-(Kim et al., 2005) 

 

На рис. 16.8 б показано ще один варіант ближнього розташування - 
конформне розташування люмінофора. Таке розташування люмінофору 
дозволяє суттєво знизити витрати на виготовлення джерел білого світла, 
оскільки нанесення шару люмінофора відбувається у процесі формування 
напівпровідникової структури, а не при складенні лампи. Джерела світла з 
конформним розташуванням люмінофора характеризуються малою площею 
випромінювання та високою яскравістю, що робить їх придатними для 
використання у різних оптичних системах, наприклад у системах 
відтворення зображень. У таких пристроях, як передні фари автомобіля, 
часто потрібно використання лінз. Якраз для цих застосувань і підходять 
точкові джерела, тобто джерела з малою площею випромінювання. 
Основним недоліком джерел світла з ближнім розташуванням люмінофора є 
поглинання його випромінювання напівпровідниковим кристалом. 
Випромінювання люмінофора, що спрямоване в бік напівпровідникового 
кристалу, може бути поглинено, наприклад, металевими контактами, що 
покривають кристал, оскільки ні контакти, ні сам кристал, як правило, не 
мають високої відбиваючої здатності. Цю проблему можна розв’язати, якщо 
люмінофор просторово відділити від напівпровідникового кристалу, тобто 
створити структуру з віддаленим розташуванням люмінофора (Kim et al., 
2005; Luo et al., 2005; Narendran et al., 2005). У структурах з віддаленим 
люмінофором суттєво знижується ймовірність попадання випромінювання 
на напівпровідниковий кристал з низькою відбивальною здатністю. Це 
пояснюється тим, що у таких структурах первісне джерело 
(напівпровідниковий кристал) віддалений від вторинного джерела 
(люмінофора). Якщо відстань між кристалом та люмінофором перевищує 
поперечні розміри кристала, тобто d > а, як показано на рис. 16.7 в, 
ймовірність попадання випромінювання люмінофора на поверхню 
напівпровідника суттєво знижується. У результаті значно підвищується 
ефективність таких джерел. Моделювання ходу променів та експерименти з 
джерелом, що створене на основі синього світлодіода InGaN та люмінофора, 
який просторово віддалений від нього, дійсно показали збільшення 
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інтенсивності випромінювання люмінофора на 75% та 27% відповідно (Kim 
et al., 2005; Luo et al., 2005). Повідомлялось (Narendran et al., 2005), що при 
використанні методу відводу розсіюваних фотонів (метода SPE), вдалось 
підвищити вихід випромінювання у середньому на 61 %. При низьких 
значеннях струму світлова віддача SPE-випромінювачів перевищує 80 
лм/Вт, тоді як на звичайних структурах вона, як правило, складає 54 лм/Вт.  

 
16.6. Світлодіоди білого світіння на основі УФ кристалів з 

люмінофором 
У роботі (Karlicek, 1999) описані світлодіоди білого світіння з УФ-

збудженням люмінофора. У таких джерелах білого світла часто 
використовують світлодіоди, які працюють у ближній УФ (315-390 нм) і 
фіолетовій областях спектру на довжинах хвиль, які розташовані близько до 
краю видимого спектра (390-410 нм). Повідомляється (Morita et al., 2004) про 
напівпровідникові діоди, які випромінюють світло на довжині хвилі ~ 400 нм 
та мають високу ефективність. 

У напівпровідникових джерелах світла, які працюють у дальньому 
УФ-діапазоні (150-315 нм), для перетворення довжини хвилі можна 
використовувати звичайні люмінофори, які, наприклад застосовуються у 
флуоресцентних лампах. Але їх суттєвим недоліком є сильний стоксів зсув, 
що властивий джерелам дальньої УФ-області. Крім того, при розробці 
світлодіодів дальнього УФ-діапазону на основі AlGaN зустрілись з 
проблемами, що викликані високим вмістом алюмінію, який приводить до 
зниження ефективності легування домішками р- та n-типу. До того ж 
виявилось, що епітаксіальними методами нелегко отримати високоякісні 
шари AlGaN, що мають низьку густину дислокацій та дефектів. 

У світлодіодах білого світіння з УФ-збудженням видиме 
випромінювання створюється безпосередньо у люмінофорі. Люмінофор, 
що використовується у таких світлодіодах, подібний люмінофору у 
флуоресцентних лампах, що розроблювались у 50-тих роках. Практично 
такі ж люмінофори використовуються з 80-тих років у компактних 
флуоресцентних лампах. Люмінофор у цих лампах збуджується УФ-
випромінюванням газових розрядів, що відбуваються у ртутних лампах 
низького тиску. Основне випромінювання ртутних ламп приходиться на 
довжину хвилі 254 нм. Люмінофори, що мають сильну поглинаючу 
здатність у цьому діапазоні довжин хвиль, уже випускаються серійно, та їх 
характеристики кольоропередачі підходять для багатьох застосувань. 

Описані (Kaufmann et al., 2001) світлодіоди білого світіння, що 
використовують для збудження УФ-світлодіоди AlInGaN та суміш трьох 
люмінофорів. УФ-світлодіод випромінює на довжинах хвиль 380-400 нм, 
тобто на границі видимої і УФ-областей спектру. Суміш люмінофорів 
складається з трьох компонентів, що випромінюють світло у червоній, 
зеленій та синій частинах спектру. Індекс кольоропередачі таких 
світлодіодів приблизно дорівнює 78. 
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Сучасні люмінофори мають досить високі індекси кольоропередачі 
(60-100), що є перевагою світлодіодів білого світіння з УФ-накачкою, які 
створені на їх основі. Повідомляється (Radkov et al., 2003) про суміш 
люмінофорів, що збуджується на довжині хвилі ~ 400 нм, з дуже високими 
значеннями індексу кольоропередачі (~ 97). Видима частина спектру 
випромінювання таких білих СД визначається лише випромінюванням 
люмінофорів, оскільки накачка виконується УФ-випромінюванням 
кристалу. Тому світлодіоди білого світіння з УФ-збудженням відрізняються 
гарною відтворюваністю оптичних спектрів, що свідчить про добре 
відпрацьовану технологію. За допомогою моделювання методом Монте 
Карло (Radkov et al., 2004) було показано, що координати кольоровості 
джерел з люмінофорами, які збуджуються різними світлодіодами з 
довжинами хвиль у діапазоні 400-410 нм, різняться незначно (лежать у 
межах першого еліпсу МакАдама). Було також показано, що координати 
кольоровості світлодіодів з люмінофором з УФ-накачкою змінюються у 
набагато більш вузьких межах, ніж у джерел з люмінофорами, що 
збуджуються світлодіодами синього світіння. 

Основним недоліком світлодіодів білого світіння з УФ-накачкою є 
порівняно високі енергетичні втрати (зсув Стокса) при перетворенні УФ-
випромінювання у біле світло. Тому потенціальна світлова віддача таких 
світлодіодів значно нижче, ніж світлодіодів білого світіння зі збудженням 
жовтого люмінофора за допомогою світлодіодів синього світіння. 

 
16.7. Світлодіоди білого світіння на основі напівпровідникових 

перетворювачів (PRS-LED) 
У роботі (Guo et al., 1999) наведено опис світлодіодів білого світіння 

на основі напівпровідникових перетворювачів довжини хвилі. На рис. 16.9 
схематично показана структура напівпровідникового світлодіода з 
перепоглинанням фотонів. Видно, що частина фотонів, які 
випромінюються світлодіодом синього світіння на основі InGaN, 
поглинається вторинною активною областю AlInGaP, що приводить до 
повторного випромінювання фотонів. Вторинно випромінені фотони 
мають меншу енергію, ніж первинні. Для одержання білого світла між 
інтенсивностями випромінювання обох складових повинно підтримуватись 
визначене співвідношення, обчисленням якого ми будемо займатися. 
Нехай Р0 - вхідна електрична потужність, Р1 та Р2 - потужності вихідного 
випромінювання у синьому та жовтому діапазонах довжин хвиль, η1 та η2 - 
к. к. д. світлодіода синього світіння та напівпровідникового перетворювача 
з перепоглинанням фотонів відповідно. Розрахунок ефективності та 
світлової віддачі такого пристрою буде приведено нижче. 

При виборі оптимальних значень робочих довжин хвиль для 
одержання максимальної ефективності пристрою необхідно враховувати 
енергетичні втрати у процесі перепоглинання фотонів. Слід зазначити, що 
навіть при одиничному квантовому виході процес перепоглинання фотонів 
неминуче супроводжується втратами енергії. 
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Рис. 16.9 - Структура напівпровідникового світлодіода з перепоглинанням фотонів з двома 
активними областями: областю інжекції струму (перша активна область) та областю 

оптичного збудження (друга активна область) (Guo et al., 1999) 
 

Для знаходження оптимальної робочої довжини хвилі представимо 
біле світіння у вигляді випромінювання стандартного джерела С з 
координатами кольоровості хс = 0,3101, ус = 0,3163, zc = 0,3736, а по цим 
координатам визначимо комплементарні довжини хвиль. 
 

16.8. Розрахунок відношення інтенсивностей випромінювання у 
світлодіоді з перепоглинанням фотонів 

Тепер розрахуємо відношення інтенсивностей випромінювання від 
двох джерел для одержання результуючого білого світіння, а також 
визначимо світлову ефективність світлодіода з перепоглинанням фотонів. 
Вважаємо, що λ1 та λ2 довжини хвиль випромінювання первинного 
(короткохвильового) та вторинного (довгохвильового) джерел світла. Для 
одержання білого світла λ1 та λ2 повинні бути парою комплементарних 
довжин хвиль. Визначимо вагу кольорів двох джерел випромінювання у 
вигляді 

1111 zyxm ++=  та 2222 zyxm ++= ,                            (16.6)  
де 222111 ,,,,, zyxzyx   - функції узгодження кольору для двох довжин хвиль 
випромінювання: λ1 та λ2 (Judd, 1951; Vos, 1978; MacAdam, 1950, 1985). 
Для знаходження відношення інтенсивностей випромінювання двох 
джерел світла використовуємо вираз 

12 / PPR= ,                                                       (16.7) 
де P1 та Р2 - оптичні потужності джерел довгохвильового (λ2) та 
короткохвильового (λ1) випромінювання. Координати кольоровості 
результуючого спектру визначаються наступними співвідношеннями: 
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Для джерел білого кольору в якості newy та newx можуть бути вибрані 
координати кольоровості стандартного джерела С: хс = 0,3101, ус = 0,3162 
(CIE, 1932; Judd, 1951), тобто xnew = xc = 0,3101, ynew = yc = 0,3162. 
Розв’язуючи рівняння (16.8), знаходимо співвідношення для R 

22

11

ymy

myy
R

c

c

−⋅
⋅−= .                                                  (16.10) 

На рис. 16.10 показано графік, який побудовано за виразом (16.10) у 
залежності від довжини хвилі. 

 
 

Рис. 16.10 - Розрахункові значення відношення двох вихідних оптичних потужностей Р1 та P2, 
при яких результуюче випромінювання має білий колір (Guo, et al., 1999) 

 
16.9. Розрахунок світлової віддачі світлодіода з перепоглинанням 

фотонів 
Для одержання на довжині хвилі λ2 оптичної потужності Р2 при 

перепоглинанні фотонів, які випромінені первинним джерелом, що працює 
на довжині хвилі λ1 на вхід вторинного перетворювача повинна поступати 
оптична потужність випромінювання 
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де η2 - коефіцієнт перетворення одного типу оптичної енергії в інший у 
процесі перепоглинання фотонів. Якщо Р0 - вхідна електрична потужність, 
то оптична потужність випромінювання первинного світлодіода  η1Р0, де η1 
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- коефіцієнт перетворення електричної енергії в оптичну у первинному 
джерелі. Тоді для оптичної потужності випромінювання первинного 
джерела можна записати співвідношення 
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Розв’язуючи це рівняння відносно P0 та використовуючи вираз Р2=R·Р1, 
отримаємо 
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Повна вихідна оптична потужність світлодіода з перепоглинанням фотонів 
визначається співвідношенням 
 

( ) 121 1 PRPPPout ⋅+=+= ,                                     (16.14) 
 

тому для знаходження коефіцієнта перетворення електричної енергії в 
оптичну всередині такого пристрою можна вивести вираз 
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Світловий потік пристрою описується виразом 
 

( ) 121683 PRyy
Вт

лм
lum ⋅⋅+⋅=Φ .                                     (16.16) 

 

Тоді світлову ефективність випромінювання світлодіода з 
перепоглинанням фотонів, що вимірюється у люменах на оптичний ват, 
можна знайти з виразу 
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Звідси отримуємо вираз для знаходження світлової віддачі таких 
пристроїв, яка вимірюється у люменах на електричний ват 
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Використовуючи цю формулу, можна розрахувати світлову віддачу 
світлодіода у вигляді функції від довжини хвилі випромінювання 
первинного джерела. На рис. 16.11 наведені результати розрахунків для 
ідеальних джерел, тобто при η1= η2  = 100%. 

Максимальна світлова віддача (336 лм/Вт) відповідає довжині хвилі 
первинного джерела випромінювання 440 нм. У розрахунках припускалось, 
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що обидва джерела випромінюють монохроматичне світло. Але ширина 
спектру спонтанного випромінювання напівпровідників дорівнює 1,8 TkB . 
Приймаючи до уваги скінчену ширину спектральної лінії випромінювання, 
реальна світлова віддача буде дещо нижче подана на рис. 16.11. 

 

 
 

 
Рис. 16.11 - Результати розрахунку світлової віддачі світлодіодів з перепоглинанням 

фотонів в залежності від довжини хвилі первинного джерела (Guo et al., 1999) 
 

16.10. Спектр випромінювання світлодіода з перепоглинанням фотонів 
У роботі (Guo et al., 1999) описані світлодіоди на основі світлодіодів 

синього світіння InGaN/GaN та електрично пасивного вторинного джерела 
AlInGaP, що випромінює світло у червоній області спектру, 
використовуючи перепоглинання фотонів. На рис. 16.12 показано спектр 
випромінювання такого пристрою. Видно, що спектральна лінія 
первинного світлодіода знаходиться на довжині хвилі 470 нм, а вторинного 
джерела - на довжині хвилі 630 нм, що відповідає поглинанню світла з 
довжиною хвилі 470 нм у шарі AlInGaP та перевипромінюванню фотонів з 
довжиною хвилі 630 нм. В якості вторинного джерела у цьому 
експерименті використана подвійна гетероструктура AlInGaP/GaAs. 
Джерело було планарне без текстурованої поверхні. 

Для запобігання поглинанню випромінювання у підкладці GaAs її 
вилучають з епітаксіального шару AlInGaP. Для цього спочатку структуру 
AlInGaP/GaAs, що використовується для перепоглинання фотонів, роз-
міщують на гладкій скляній поверхні. Потім підкладку GaAs видаляють 
методом шліфовки та рідинного хімічного травлення. Після цього 
пластина первинного джерела з’єднується з пластиною, на якій розміщено 
вторинне джерело. 
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Рис. 16.12. - Спектр випромінювання двокольорових світлодіодів з перепоглинанням 
фотонів, де в якості первинного джерела використовується світлодіод синього світіння 

на основі InGaN, а в якості вторинного - підкладка AlInGaP з випромінюванням у 
червоній області спектру (Guo et al., 2000) 

 
У табл. 16.1 наведені теоретичні значення світлової віддачі 

світлодіодів з перепоглинанням фотонів та деяких інших типів світлодіодів 
білого світіння. У розрахунках припускалось, що світлодіоди характери-
зуються одиничною квантовою ефективністю та відсутністю втрат потуж-
ності на послідовних опорах. Видно, що двокольорові джерела світла у 
порівнянні з випромінювачами з більш широким спектром мають більшу 
світловіддачу. Як правило, двокольорові світлодіоди білого світіння мають 
більшу світлову віддачу, але гіршу кольоропередачу, ніж трикольорові. 
Тому на практиці завжди приходиться шукати компроміс, виходячи зі 
значень цих параметрів (Walter, 1971). Існують два способи покращення 
кольоропередачі двокольорових світлодіодів. По-перше, можна розширити 
спектр випромінювання світло-діодів, наприклад методом градієнтної 
зміни хімічного складу основної композиції. По-друге, у структуру дво-
кольорового світлодіода можна додати друге джерело для перепоглинання 
фотонів, тобто, по суті, створити трикольоровий світлодіод. Але 
розширення спектральних ліній та введення додаткових ліній знижує 
світлову віддачу та світлову ефективність випромінювання пристрою. 
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Таблиця 16.1. - Теоретичні значення світловіддачі різних типів світлодіодів 
білого світіння 

 

Типи світлодіодів 
Світлова 
віддача, 
лм/Вт 

Координати 
кольоровості 

(x,y) 
Двокольорові світлодіоди 300-360 (0.31;0.32) 
Двокольорові світлодіоди з широким 
спектром 

280-350 (0.31;0.32) 

Трикольорові світлодіоди 240-340 (0.31;0.32) 
 Світлодіоди з люмінофором 200-280 (0.31;0.32) 

 
16.11. Світлодіоди білого світіння на основі барвників 

У світлодіодах білого світіння в якості перетворювачів довжин хвиль 
використовують органічні молекули барвників, які, як правило, вбудовуються 
у герметик з епоксидної смоли (Schotter et al., 1997) або в оптично прозорі 
полімери. 

Скінченний час життя органічних молекул є серйозним недоліком 
органічних барвників. Після визначеної кількості актів поглинання фотонів 
молекули барвників "знебарвлюються", тобто їх оптична активність 
знижується. Звичайно молекули барвників зберігають свою стабільність 
протягом 104-106 оптичних переходів (Jones, 2000). Низька стабільність 
барвників є ще одним суттєвим їх недоліком. Час їх життя значно менше 
строку служби перетворювачів довжини хвилі на основі напівпровідників 
або люмінофорів. 

Барвники характеризуються порівняно невеликою різницею між 
спектрами поглинання і випромінювання (зсув Стокса). Наприклад, стоксов 
зсув для барвника «Кумарін 6» дорівнює всього лише 50 нм, що значно менше, 
ніж необхідно для реалізації двокольорових світлодіодів білого світіння, у яких 
різниця між довжинами хвиль первинного та вторинного випромінювання 
повинна бути не менше 100 нм. 


