
Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

Для  моделювання  радіоканалу  5G  в  смугах  частот  НЗВЧ  використовуються
параметри  мережі  відповідно  до  [4-5].  Результати  розрахунку  максимальної  дальності
приймання для систем 5G в смугах частот НЗВЧ зведено в таблиці 2.

Таблиця  2  –  Результати  розрахунку  максимальної  дальності  приймання  для
міського середовища для систем 5G в смугах частот НЗВЧ

Спектральна 
ефективність

Міське середовище, 
пряма видимість, м

Міське середовище, непряма 
видимість, м 

28.5 ГГц 45 ГГц 76 ГГц 28.5 ГГц 45 ГГц
76 
ГГц

0.1523 1580 863 430 122 90 58

3.3223 198 107 59 38 27 18

7.4063 29 20 12 12 8 6

За результатами розрахунку максимальної дальності приймання для систем 5G в
смугах частот НЗВЧ можна зробити наступні висновки:

– покриття в мережах 5G, що працюють в смугах НЗВЧ, дуже залежить від смуги
радіочастот:  24.25  –  33.4  ГГц,  37  –  52.6  ГГц  або  66  –  86  ГГц  та  від  спектральної
ефективності, що використовується;

– для максимальної  спектральної  ефективності,  а  отже і  пропускної  здатності  в
мережі дальність приймання становить до 29 м в міському середовищі;

– для  середньої  спектральної  ефективності  в  міському  середовищі  дальність
приймання становить від 59 м до 198 м при наявності прямої видимості та від 18 м до 38 м
при відсутності прямої видимості;

– для  мінімальної  спектральної  ефективності,  в  міському  середовищі  дальність
приймання становить від 430 м до 1580 м при наявності прямої видимості та від 58 м до
122 м при відсутності прямої видимості;

– отримані результати розрахунку максимальної дальності приймання для систем
5G показують, що для міського середовища щільність встановлення буде суттєво вищою
ніж для систем 4G.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ
ДІОДІВ

Анотація. Досліджувались  фактори,  що  визначають  ефективність
світловипромінюючих  діодів.  Показано,  що  вона  визначається  співвідношенням  між
інтенсивностями випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації  носіїв заряду,
яка  залежить  від  зонної  структури  напівпровідника  та  концентрації  різноманітних
домішок у них. Вивчається роль глибоких рівнів в ефективності електролюмінесценції. 

Ефективність  електролюмінісценції  свіловипромінюючих  діодів  суттєво
визначається  співвідношенням  між  інтенсивностями  випромінювальної  та
безвипромінювальної рекомбінації носіїв заряду. Це співвідношення залежить від зонної
структури напівпровідника, що використовується, а також від концентрації активаторних
домішок, фонових домішок та власних дефектів у напівпровідниках. При використанні,
наприклад,  потрійної  сполуки  GaAsP в  індикаторних  світлодіодах  із  збільшенням
концентрації фосфору в активній області спостерігається зсув спектру випромінювання в
область  більшої  чутливості  людського  ока,  але  в  той  же  час  змінює  структуру,  що
приводить  до  зниження  інтенсивності  випромінювальних  переходів.  При  цьому
збільшується роль безвипромінювальних переходів. Тому для таких діодів гостро стоїть
питання про зниження інтенсивності безвипромінювальної рекомбінації в активному шарі
та області об’ємного заряду p-n-переходу.

З точки зору якості матеріалу для виготовлення світловипромінюючих діодів він
повинен мати такі ж електричні характеристики, як і хороший електричний діод, але в той
же час для світлодіоду суттєво важлива роль інжектованих носіїв. Необхідне існування
високого  коефіцієнту  інжекції  неосновних  носіїв,  причому  з  переважною  інжекцією  в
задану область p-n-переходу. При цьому якомога більше інжектованих неосновних носіїв
повинні прорекомбінувати через єдиний випромінюючий канал, що включає спеціально
введений центр  випромінювальної  рекомбінації.  Це є  найбільш жорсткою умовою при
виготовлені  приборів   на  основі  широкозонних  напівпровідників,  що  мають  широкий
набір небажаних та зазвичай важко ідентифікованих домішок, дефектів гратки і т.д., через
які  проходить  небажана  рекомбінація.  Ймовірно,  що  існуючі  рекомбінаційні  центри
відповідають і за деградацію приборів при їх експлуатації.

Тверді  розчини  типу  GaAsP широко  використовують  в  оптоелектроніці  та
напівпровідниковій  електроніці.  Це обумовлено можливістю досить  широко  змінювати
величину забороненої зони в залежності від складу твердого розчину, тим самим отримати
випромінювання в різноманітних областях спектру. Для отримання більш надійних даних
щодо залежності люмінесцентних властивостей твердих розчинів від їх складу найбільш
можливим є вивчення фотолюмінесценції однорідно легованих зразків.

Для  збільшення  квантового  виходу  люмінесценції  біля  переходу  до  непрямо
зонного  напівпровідника  можна  використовувати  легування  азотом.  Воно  може
відбуватися із-за росту “ефекту зонної структури ” із-за зменшення різниці енергій, що
відповідає енергетичному зазору між мінімумами зони провідності.

Вплив азоту заключається в тому, що в непрямозонних твердих розчинах виникає
широка,  але  досить  ефективна  полоса  люмінесценції,  що розташована  в  області  більш
низьких енергій.

На квантовий вихід люмінесценції впливає і невідповідність постійних гратки. Для
червоних  світлодіодів  на  основі  GaAsP цей  вплив  можна  зменшити,  якщо
використовувати  товстий  шар  твердого  розчину  із  змінним  складом  для  узгодження
підкладки  та  шару  твердого  розчину  n-типу.  За  ним  повинен  йти  дуже  товстий  шар
постійного  складу  та  нарощуватись  далі  більш  тонкий  шар.  Густина  дислокацій  в
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останньому шарі  повинна бути пропорційною максимуму градієнта  складу в  шарі,  що
узгоджується. Градієнт можна зробити досить малим.

Одним із самих основних параметрів, що визначають ефективність роботи любого
світловипромінюючого  діоду  є  його  внутрішній  квантовий  вихід,  тобто  відношення
ймовірності випромінювальних переходів до суми ймовірностей безвипромінювальних та
випромінювальних переходів. Ймовірність безвипромінювальних переходів буде залежати
від концентрації  та параметрів безвипромінювальної рекомбінації.  Як правило, в якості
безвипромінювальних  центрів  виступають  глибокі  рівні,  обумовлені  дефектами
різноманітних видів, крім того, глибокі рівні можуть також поглинати випромінювання,
тим самим знижуючи квантовий вихід світловипромінюючих діодів. Таким чином, люба
інформація  про  ці  рівні,  отримана  безпосередньо  із  вимірювання  параметрів  світло
випромінюючих діодів носить великий інтерес.

До  сих  пір  багато  залишається  невідомим у  механізмі  створення  різноманітних
дефектів та їх властивостях,  хоча ці дві сторони проблеми дефектоутворення пов’язані
між  собою.  Доки  ще  не  має  повного  теоретичного  опису  для  дефектів  із  глибокими
рівнями.
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