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Пропускна здатність каналу радіомовлення розраховувалася за відомим 

співвідношенням 

 

(1) 

При виборі методу кодування для доступної швидкості передавання аудіоданих 

можна користуватися Рекомендацією [6] та даними Worlddab Forum [5]. 
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ГЛИБОКІ РІВНІ В P-N-СТРУКТУРАХ  

 

Анотація. Досліджувались глибокі рівні в p-n-структурах на основі твердого розчину 

GaAsP. Знайдено, що розкид ефективності досліджуваних світло діодів (СВД) обумовлений 

різноманітністю складу GaAsP в активній області. Визначено, що ефективність роботи 

СВД пов’язана з глибокими рівнями, обумовленими різного виду дефектами. Знайдені енергії 

іонізації ряду глибоких рівнів у збідненому шарі p-n-переходів. Їх існування може привести до 

збільшення послідовного опору СВД, що в сою чергу призведе до додаткового його розігріву 

та зниження к.к.д. 

 

Особливістю використання твердого розчину GaAsP в індикаторних СВД є те, що із 

ростом концентрації фосфору в активній області відбувається зсув спектру випромінювання 

в область більшої чутливості людського ока. Це в свою чергу приводить до зміни зонної 

структури матеріалу напівпровідника, що зменшує інтенсивність випромінювальних 

переходів. При цьому збільшується роль безвипромінювальних переходів і рекомбінації. Для 

СВД на основі GaAsP гостро стоїть питання про зниження інтенсивності 

безвипромінювальної рекомбінації в активному шарі та області об’ємного заряду p-n-

переходу. 

В якості безвипромінювальних центрів, в основному, можуть бути глибокі рівні, 

обумовлені дефектами різноманітного виду. Крім того, глибокі рівні можуть поглинати 

випромінювання, тим самим знижуючи квантовий вихід СВД. Тому будь-яка інформація про 

глибокі рівні отримана безпосередньо із виміру параметрів СВД, має великий інтерес [1, 2]. 

https://www.nrada.gov.ua/tsyfrove-teleradiomovlennya
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В процесі виконання роботи досліджувались СВД на основі GaAsP. Структури 

вирощені на монокристалічній підкладці із низькоомного GaAs n-типу із питомим опором 

смОм01,0  . 

Із виміру вольт-фарадних характеристик були отримані дані про розподіл домішок у 

p-n-переходах СВД на основі GaAsP. В процесі роботи параметри домішкових ценрів 

знаходились по методу термостимулювання. Спектри термостимульованих струмів (ТСС) 

представляють собою залежність термостимульованого струму від ЕРС диференційної 

термопари [2]. 

Використовувана нами вимірювальна установка давала можливість отримати як 

температурну залежність зворотних струмів через p-n-перехід, так і їх часову розгортку при 

фіксованих температурах. 

Із кривих ТСС у p-n-переходах на основі GaAsP отримали, що в збідненій області та 

шарах, що до неї прилягають n- та p-областей існує цілий ряд як дрібних так і глибоких 

локальних центрів, концентрація яких досягає значення -317 см10 . Існування глибоких рівнів 

в області об’ємного заряду досліджуваних СВД підтверджується також температурними 

залежностями ємності досліджуваних p-n-переходів СВД. Їх існування в збідненому шарі p-

n-переходу може суттєво збільшити послідовний опір СВД, що в свою чергу може привести 

до додаткового розігріву діода. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІШКОВИХ ЦЕНТРІВ У СВІТЛОДІОДАХ МЕТОДОМ 

ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ 

 

Анотація. Досліджувались домішкові центри у світло діодах (СВД) на основі GaAlAs 

для волоконно-оптичних ліній зв’язку методом термостимульованих струмів (ТСС). 

Вияснялись причини їх деградації. Знайдемо зв’язок в процесі деградації СВД із ростом 

концентрації домішкових центрів. З допомогою кривих ТСС визначено їх концентрації до та 

після деградації СВД. Показано вплив домішкових центрів на ефективність 

електролюмінісценції СВД. 

 

Швидкий розвиток оптоелектроніки відкриває нові можливості для використання 

оптичного зв’язку, одним із елементів якого є СВД, бо вони мають найбільший квантовий 

вихід при малих струмах та найкращий оптичний зв’язок із передаючим середовищем – 

світловодом і найбільшу швидкість передачі. Але в процесі експлуатації СВД відбувається їх 

деградація, зменшується надійність (можливість визначений час виконувати свої робочі 

функції). Процес старіння СВД, пов’язаний із зменшенням внутрішнього квантового виходу 

випромінювання у крайовій полосі із-за збільшення швидкості безвипромінювальної 

рекомбінації, що в свою чергу пояснюється збільшенням безпромінювальних центрів в 

процесі деградації. Тому питання про природу дефектів, відповідальних за деградацію СВД 

на основі GaAlAs, що використовуються у ВОЛЗ є досить актуальним. 


