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ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ І ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ
СТІЙКОСТІ СВІТЛОДІОДІВ

В даній роботі проаналізовано вплив проникаючої радіації на електрофізичні параметри матеріалів,

гетероструктур на основі бінарних сполучень і твердих розчинів 3 5A B : 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- ,

1x xAl Ga As- , 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Виконано порівняння радіаційної стійкості гетероструктур.

В данной работе проведен анализ влияния проникающей радиации на электрофизические параметри

материалов, гетероструктур на основе бинарных соединений и твердих растворов 3 5A B :

1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- , 1x xAl Ga As- , 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Произведено сравнение радиационной
стойкости гетероструктур.

This article analyzed the influence of ionizing radiation on the electrical parameters of materials,

heterostructures based on binary compounds and solid solutions: 3 5A B : 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- , 1x xAl Ga As- ,

0,2 0,8 /Al Ga N GaN . A comparison of radiation resistance of the heterostructures.

Ключові слова: радіаційна стійкість, світлодіоди, радіаційна деградація, світловипромінюючі
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Актуальність досліджень Світлодіоди (СД) сьогодні широко використовуються у
приладах відображення інформації як у цивільній, так і у військовій апаратурі [1-3].
Збільшення попиту серед споживачів світлодіодних пристроїв демонструє те,  що існує все
більша потреба у потужних яскравих світлодіодах для бортової, військової та ядерної
радіоелектроніки. Саме тому необхідною умовою використання пристроїв на основі
світлодіодів, є інформація стосовно проникаючої радіації, вплив якої відображається на
електричних та світлотехнічних характеристиках пристроїв. Особливо це стосується
нейтронів та гама-квантів.

Тому дослідження в області радіаційної деградації та радіаційної стійкості
світловипромінюючих структур є актуальним.

Згідно з вище зазначеним, метою даної роботи являється дослідження дії нейтронів та
гама-квантів на характеристики і параметри гетероструктур та оцінка радіаційної стійкості
світлодіодів і пристроїв відображення інформації на їх основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день у зв’зку з широким
використанням світлодіодних пристроїв в апаратурі космічних апаратів та в зоні можливого
радіаційного зараження одним із важливих факторів,  котрі дають свій внесок в
дестабілізацію світлодіодів слід виділити радіаційне випромінення.

Разом з тим, потрібно відмітити обмежений обсяг довідкової інформації з  зазначених
питань. З одного боку це обумовлено складністю та трудомісткістю виконання таких робіт, а
з другого –  високою вартістю відповідних наукових досліджень, наявності спеціального
оснащення та участі фахівців різних спеціальностей.

Умови проведення експериментів та дослідні зразки. В якості джерела нейтронів з
енергією 2,65 МеВ використовувався горизонтальный канал реактора  ІРТ-2000 МГФІ з
пристроєм, що дозволяв варіювати інтенсивність потоку нейтронів  і, відповідно,
контролювати загальну кількість нейтронів, що потрапили на дослідний зразок
(контролювати величину флюенсу).

В якості джерела гама квантів з енергією 1,25  МеВ слугувала електронна пушка ГУ-
2000. Була розглянута радіаційна стійкість світлодіодів випромінюючих у червоно-жовтій
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області спектру гетероструктур на основі твердих розчинів фосфіда галія, індія, алюминия
1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- . Комплекс робіт з визначення впливу радіаційного опромінення на

характеристики гетероструктур було проведено авторами за сприянням д.т.н., проф.
Рижикова І.В. Московського державного університету приладобудування та інформатики. В
роботі представлені результати отримані при експериментальному досліджені впливу
нейтронного випромінювання на гетероструктури.

Дані світлодіоди випромінюють в червоній та жовтій області спектру, і мають
багатошарову структуру .На підкладці із арсеніду або фосфіду галію,  товщиною 350  мкм
вирощують перший шар 1x xAl Ga As- . Другий шар 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- n - типу,  з
товщиною 0,5 мкм служить інжектором електронів в нелеговану оптично активну область.
Легований магнієм шар 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P- p - типу, дозволяє створити гетероперехід, в
якому ефективно інжектуються дірки в активну область.  Максимуми спектральних кривих
світлодіодів з червоним кольором освітлення лежать в області  630-650 мкм, з жовтим – 560-
590 мкм.

Для дослідження було взято п’ять зразків гетерострукту фосфіда галію з червоним
світлом випромінення 640  нм,  та жовтим –  590  нм.  У світлодіодів до і після опромінення
знімались вольт-амперні характеристики (ВАХ), та люмен-вольт-амперні характеристики
(ЛВАХ).

Параметри гетероструктури перед опроміненням представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.
Колір, maxl
підкладка

20 мА 40 мА
№ зразка

прU ,В vI ,кД прU ,В vI ,кД

1 1,94 0,054 2,06 0,113

2 1,96 0,058 2,06 0,117

3 1,95 0,058 2,07 0,116

4 1,96 0,055 2,08 0,113

5 1,96 0,056 2,08 0,113Червоний,640 нМ,
фосфід галію Ср. 1,95 0,056 2,07 0,114

1 2,26 0,313 2,47 0,591

2 2,41 0,326 2,69 0,627

3 2,43 0,320 2,73 0,607

4 2,39 0,324 2,68 0,619

5 2,40 0,322 2,70 0,611

Жовтий,590 нМ,
фосфід галію

Ср. 2,38 0,321 2,65 0,611

Експериментальні результати впливу опромінення на профілі продемонстровані на
рис. 1. Концентрація в легованих областях практично не змінюється та ширина
компенсованого шару збільшується.
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Рис.1. Профілі розподілення заряджених центрів в активній області напівпровідникових
структур з червоним і жовтим кольором світлення до і після флюєнсу 4,8 1510×  н/см 2

З наведеного вище рисунку можемо спостерігати,  що світлодіоди мають
p n n+ * +- - -гетероструктуру з шириною компенсованої активної області 0,15-0,20 мкм до

опромінювання і 0,2-0,3 мкм після опромінення.
Експериментальні залежності сили світла від струму і флюєнсу нейтронного

випромінювання представлені на рис. 2. При невеликих флюєнсах залежність сили світла від
струму лінійна. Починаючи з Ф=1013 н/см 2  сила світла змінюється. При малому струмі вона
змінюється із випромінюванням. При струмі вище 10 2- А, сила світла стає лінійною
функцією струму та флюєнсу.

Рис. 2 Залежність сили світла від струму світлодіодів з червоним кольором
освітлення до і після опромінення. Ф, н/см 2 : 1-0;2-4.8 1110× ;3- 4.8 1210× ;4-4.8 1310× ;

5-4.8 1410×
Видно, що світлодіоди на основі 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P-  з жовтим кольором освітлення

виявились набагато витривалішими, аніж 0,33 0,67( ) ,ZnO GaP Al Ga As  та 0,6 0,4GaAs P
світлодіоди з червоним кольором сиічення.

Світлодіоди, що випромінюють у синьо-зеленій області спекту виготовлюються на
основі багатошарових епітаксіальних гетероструктур твердих розчинів
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1 1/ /Y Y X XAl Ga N In Ga N GaN- - , які вирощуються на підкладках із лейкосапфіру ( 2 3Al O ) або
карбіду кремнія.

Карбід кремнію забезпечує ефективний відвід тепла у потужних світлодіодів.
Активною областю є квантові ями із 1X XIn Ga N-  з X=0,4-0,5  для зелених світлодіодів,  та
X=0,1-0,2 для синіх світлодіодів. Подвійну інжекцію електронів і дірок до активної області
здійснюють гетеропереходи 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Радіаційна деградація досліджується на
епітаксіальних структурах, які вирощені на карбід-кремнієвій підкладці та на підкладці із
сапфіру. Розміри кристалу – 300´300 мкм, товщина – 120-150 мкм. Параметри
гетероструктур приведені у таблиці 2.

Таблиця 2.
20 мА 40 мАКолір, maxl

підкладка
№
зразка прU , В vI , кД прU , В vI , кД

1 3.89 0,162 4,56 0,261

2 3,90 0,140 4,52 0,229

3 3,95 0,142 4,62 0,236

4 3,93 0,156 4,64 0,249

5 3,93 0,163 4,61 0,264

Зелений,
522 нМ,
карбід кремнію

Сер. 3,92 0,153 4,59 0,248

1 3,33 0,187 3,82 0,272

2 3,24 0,217 3,69 0,296

3 3,26 0,200 3,74 0,288

4 3,42 0,186 3,96 0,272

5 3,17 0,197 3,60 0,283

Зелений,
522 нМ
сапфір

Сер. 3,29 0,197 3,76 0,286

1 3,32 0,027 3,70 0,042

2 3,31 0,027 3,70 0,042

3 3,33 0,024 3,71 0,037

4 3,31 0,022 3,72 0,034

5 3,32 0,031 3,69 0,046

Синій ,
460 нМ,
карбід кремнію

Сер. 3,32 0,026 3,70 0,040

За даними таблиці спостерігаємо, що структури із змінно легованої оптично активної
n- області мають більш високу силу світла в порівнянні зі структурами, в яких квантові ями
розташовані в компенсованому шарі.

На рисунках 3(а) та 3(б) приведено профілі структур на карбідокремнієвій підкладці, які
випромінюють в зеленій та синій областях спектру, до і після опромінення. На відміну від
гетероструктур на основі 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P-  опромінювання не впливає на
розповсюдження домішок у оптично активній області [4]. Ширина компенсованого шару в
даних структурах складає 0,08 мкм. Випромінююча рекомбінація переважає у 4-5 квантових
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ямах, які розміщені у компенсованому шарі або в області зі зниженою концентрацією
домішок ( 17(1 2) 10- ×  см 3- ).

.
Рис. 3(а)                                                     Рис. 3(б)

Профілі розподілення заряджених центрів в активній області світлодіодів до і після
випромінювання нейтронами із флюєнсом 4,8 1510× н/см 2

Структури, які вирощуються на сапфіровій підкладці, мають таке ж саме розподілення
центрів (рис. 4). Оптично-активна область розміщується не в компенсованій, а в змінно
легованій n -області.

Рис. 4. Профілі розповсюдження заряджених центрів в активній області структур,
випромінюючих в зеленій області спектру, до(1) і після(2) опромінювання

В чотирьох квантових ямах шириною 20-30 Å, де переважає випромінююча
рекомбінація, для підвищення ефективності електролюмінісценції, степінь легування
знижена і складає (1-2) 1710× см 3- .  Бар’єри між ямами більш леговані,  до рівня
(1-2) 1810 см 3- , для зниження напруги електричного поля в квантових ямах, яка виникає в
результаті п'єзоефекту із-за відмінності постійних решітки 0,45 0,55In Ga N  і GaN , і розділяє
електрони й дірки, знижуючи ефективність електролюмінісценції.
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Так як поле, яке пов’язано з п’єзоефектом, істотно зкомпенсовано, то квантові ями
містять підвищену концентрацію електронів і заряджені негативно. Наслідком цього є те, що
створюються сприятливі умови для випромінюючої рекомбінації електронів з дірками, які
інжектуються гетеро p n-  переходом 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Як показує таблиця 2, сила світла
в структурах з змінно легованою оптично активною n- областю вище в порівнянні із
структурами, в яких квантові ями розміщені в рівномірно легованих або компенсованих
областях. В цих структурах ширина компенсованого шару складає 0,02-0,03 мкм, а активна
область легована, то падіння напруги істотно знижено, що також ми можемо спостерігати у
таблиці 2.

Висновки. Проведені експериментальні  дослідження впливу нейтронного
опромінювання на параметри світлодіодних структур,  що працюють у червоно-жовтій та у
синьо-зеленій області спектру дозволяють прогнозувати суттеві зміни основних параметрів
СД побудованих на базі таких структур.

Отримані кількісні результати можуть слугувати основою для розрахунків (  в
поєднанні з відповідними теоретичними дослідженнями) ступеня деградації електрофізичних
параметрів напівпровідникових структур та прогнозування характеристик відповідних СД.
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