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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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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. 
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Досліджувані нами структури були отримані епітаксійним нарощуванням шарів із 

розчинів – розплавів із різним вмістом Al та легуючих домішок на підкладку n-GaAs, куди 

підводились омічні контакти из Au – Ge – Ni – Au. Випромінювання виводилось в напрямку, 

перпендикулярному площині p-n-переходу. Зразки СВД деградували як на постійному струмі 

так і на П – імпульсах, густиною більше 10
5
 А/см

2
, тривалістю 100 нс та частотою 300 Гц. 

Відносна зміна інтенсивності випромінювання вимірювалась на постійному струмі. Для 

знаходження енергетичного спектру домішкових рівнів, розташованих у забороненій зоні 

напівпровідника вивчались криві ТСС в GaAlAs. Сутність методу ТСС у класичному варіанті 

заключається у зміні провідності речовини в результаті визволення та рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду при підвищенні температури кристалу. Параметри домішкових 

центрів розрахувались без урахування повторного захвату носіїв заряду та незмінності 

ширини збідненого шару в процесі спустошення уловлювача. Це підтверджувалось 

незмінностью ємності p-n-переходів при заповненні та опустошенні уловлювачів [1]. 

Із аналізу ТСС слідує, що існує цілий ряд домішкових центрів, які відповідають за 

струми ТСС, що з’являються в діапазоні температур від 200 до 340 К [2]. 

В процесі деградації СВД концентрація домішкових центрів змінилася на 12-15%. Із 

співставлення кривих ТСС досліджувальних зразків видно, що основною причиною зміни 

електричних характеристик, p-n-переходів при пропусканні прямого струму є накопичування 

домішкових центрів із енергією іонізації 0,58 еВ, а також більш глибоких рівнів. Величина 

ТСС відмінна від нуля в широкій області температур, що може підтверджувати існування 

квазінепереривного розподілу глибоких рівні у забороненій зоні напівпровідника 

досліджуваних СВД для ВОЛЗ [2,3]. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

У доповіді розглянуті шляхи удосконалення суднових радіолокаційних систем, 

проведено безпосередньо аналіз їх удосконалення з позиції системних методів. Практична 

користь викладеного матеріалу полягає в її орієнтації на застосування програмно-цільових 

методів.  

 

Основна задача суднової РЛС відповідає удосконаленню функцій одержання  

радіолокаційної інформації  про навігаційні об’єкти. Проте крім традиційних задач 

радіолокаційного виявлення навігаційних об’єктів при  будь-яких умовах атмосферного 

середовища і  отримання космічної інформації  про їх рух, суднова РЛС повинна 

здійснювати їх селекцію при наявності на шляху судна небезпечних метеорологічних 


