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BADANIE  PÓŁPRZEWODNIKOWYCH  ŹRÓDEŁ  ŚWIATŁA 

 

WSTĘP 
 

W stosowanych powszechnie źródłach światła – diodach elektroluminescencyjnych i 

laserach półprzewodnikowych najczęściej wykorzystuje się zjawiska zachodzące w 

homozłączach  i  heterozłączach. Złączem p-n  (homozłączem) nazywamy styk obszarów o 

różnym typie przewodnictwa wytworzony w obrębie tego samego materiału 

półprzewodnikowego. Złącze takie otrzymuje się przez odpowiednie rozmieszczenie 

domieszek.  Heterozłączem nazywamy złącze wytworzone z dwóch typów materiałów o 

różnej wartości przerwy energetycznej. Dodatkowo mogą występować różne typy 

przewodności po obu stronach złącza.  

Diody i lasery półprzewodnikowe mają obecnie różne konstrukcje, różnią się mocą i 

długością fali oraz charakterem emitowanego widma. Mimo swoich licznych zalet elementy 

złączowe są stopniowo zastępowane przez przyrządy o innej zasadzie działania, na przykład 

przez przyrządy wykorzystujące studnie kwantowe. 

 

1. PRZEPŁYW  PRĄDU  PRZEZ ZŁĄCZE  p-n. 

Domieszkowanie w sposób istotny zmienia własności półprzewodnika, nawet jeśli atomy 

domieszek stanowią niewielki procent liczby wszystkich atomów. Domieszki powodują 

powstanie dodatkowych poziomów energetycznych w strukturze pasmowej, zwykle w 

przerwie wzbronionej między pasmem podstawowym i pasmem przewodnictwa. Domieszka 

donorów – atomów, które mają nadmiar elektronów w porównaniu z atomami sieci 

krystalicznej, wprowadza poziomy w pobliżu dna pasma przewodnictwa, natomiast 

domieszka akceptorów, które mają mniej elektronów niż atomy sieci, wprowadza poziomy w 

pobliżu wierzchołka pasma walencyjnego. W temperaturze wyższej od zera bezwzględnego w 

półprzewodnikach istnieją swobodne dziury i elektrony. W obszarze domieszkowanym 

akceptorami, zwanym obszarem typu p, koncentracja swobodnych dziur przewyższa 

koncentrację elektronów. W materiale donorowym (typ n) koncentracja elektronów 

przewyższa koncentrację dziur. Mówimy, że w materiale istnieją nośniki większościowe np. 

dziury w obszarze typu p i mniejszościowe np. elektrony w obszarze p.  
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Swobodne nośniki przemieszczają się w wyniku dyfuzji. Część dziur z obszaru  p znajdzie 

się w obszarze typu n, a część elektronów z obszaru  n  przemieści się do obszaru  p.  

Ubytek nośników prądu z jakiegoś obszaru materiału powoduje, że przestaje on być obojętny 

elektrycznie, ponieważ nie są wtedy skompensowane ładunki donorów lub akceptorów.  

Indeksy p i n oznaczają odpowiednio prądy dziur i elektronów. 

  

Rys.1. Schemat  złącza p-n i jego model pasmowy: 

a) niespolaryzowane złącze p-n w równowadze termodynamicznej,  

b) złącze p-n spolaryzowane w kierunku zaporowym,  

c) złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia. 
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Na granicy obszarów  n i p  powstaje dipolowa warstwa ładunku przestrzennego zwana 

warstwą zubożoną lub warstwą zaporową. Siły elektrostatyczne wytwarzane przez ładunki 

jonów utrudniają dalszy ruch dyfuzyjny nośników większościowych, natomiast na nośniki  

mniejszościowe powstałe pole elektryczne działa przyśpieszająco. Przez złącze płyną 

przeciwnie skierowane prądy dyfuzji dI  i prądy unoszenia uI  dziur i elektronów (Rys.1a). 

Jeżeli złącze znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej i bez przyłożonego napięcia, 

to prądy dyfuzji i unoszenia muszą być równe oddzielnie dla dziur i dla elektronów. 

0,0 =−=− undnupdp IIII                                                    (1)                                             

 

Przy dostatecznie dużej wartości napięcia, prądy dyfuzji są bliskie zero i płynie tyko niewielki 

prąd unoszenia niezależny od napięcia. 

Na rys.1a pokazany jest też model pasmowy złącza. Zaznaczono na nim poziom Fermiego 

,FE  jednakowy dla całego kryształu. Poziom Fermiego znajduje się bliżej dna pasma 

przewodnictwa w obszarze n,  a w obszarze p bliżej wierzchołka pasma podstawowego. Na  

złączu powstaje bariera potencjału Φ , której odpowiada na rysunku zagięcie pasm 

energetycznych. Zaznaczone są cztery składowe prądu płynącego przez złącze: prądy dyfuzji  

Idn i Idp oraz unoszenia Iun i Iup  ze znakiem oznaczono swobodne nośniki ładunku, 

kwadracikami ładunki zjonizowanych donorów i akceptorów. 

Zewnętrzne pole elektryczne może być przyłożone zgodnie lub przeciwnie z polem 

powstałym w złączu. Jeżeli zostanie przyłożone zgodnie (plus napięcia źródła zasilającego 

dołączony do obszaru typu n, minus – do obszaru typu p, napięcie U  traktujemy jako 

ujemne), wtedy powiększa się bariera potencjału na złączu. Prawdopodobieństwo pokonania 

większej bariery potencjału przez nośniki większościowe jest mniejsze, czyli składowe 

dyfuzyjne  prądów elektronowego i dziurowego maleją.  

Prądy unoszenia nośników mniejszościowych pozostają bez zmian, ponieważ są one 

określone przez prędkość dopływu tych nośników do granic warstwy zaporowej z obszarów 

obojętnych. Przy dostatecznie dużej wartości napięcia, prądy dyfuzji są bliskie zero i płynie 

tyko niewielki prąd unoszenia niezależny od napięcia. Prawie cały spadek napięcia 

zewnętrznego odkłada się na złączu, ponieważ nie ma tam swobodnych nośników i oporność 

tego obszaru jest bardzo duża. Przyłożone napięcie powoduje rozszerzenie obszaru 

zubożonego w nośniki  - rys.1b. Taką polaryzację złącza nazywamy zaporową. 

Jeżeli zewnętrzne pole elektryczne przyłożone jest przeciwnie do pola złącza  

niespolaryzowanego, wówczas wysokość bariery potencjału obniża się, zwęża się obszar 
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zubożony w nośniki – rys.1c. Jest to polaryzacja w kierunku przewodzenia. Prąd dyfuzji 

nośników większościowych gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem przyłożonego napięcia. 

Prąd nośników mniejszościowych nie ulega zmianie. Przy dostatecznie dużych wartościach 

napięcia polaryzującego prąd dyfuzji nośników większościowych zdecydowanie przeważa 

nad prądem unoszenia nośników mniejszościowych. 

Prąd dyfuzji jest proporcjonalny do liczby nośników większościowych, które mają energię 

wystarczająca do pokonania bariery, niech C będzie współczynnikiem proporcjonalności  






 −Φ
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W stanie równowagi dla U = 0
0=U

 składowa dyfuzyjna prądu jest równa składowej unoszenia         
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Dla dowolnych wartości U, biorąc pod uwagę, że składowa unoszenia nie zależy od napięcia 

zewnętrznego, można zapisać: 
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Całkowity prąd płynący przez złącze jest równy: 
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Rys.2 Charakterystyka prądowo – napięciowa diody idealnej 
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Rozważania prowadzące do wzoru (5 i 5a) są słuszne zarówno dla dziur, jak i dla elektronów. 

Prąd
uI

 Iu  jest również prądem nasycenia. Jego wartość zależy od koncentracji nośników 

mniejszościowych dopływających do złącza. Otrzymana zależność prądu od napięcia, zwana 

równaniem idealnej diody półprzewodnikowej – opisuje przepływ prądu wywołany tylko 

dyfuzją i unoszeniem w złączu idealnym, to jest takim, w którym pominięto procesy generacji 

i rekombinacji w warstwie zubożonej oraz spadek napięcia poza warstwą zaporową. 

Prąd złącza rzeczywistego I opisuje się za pomocą wzoru, w którym wprowadzono 

współczynnik A, nazywany współczynnikiem idealności 









−








= 1exp

AkT

eU
II u                                                (5a) 

Dla idealnego złącza A wynosi 1, po uwzględnieniu mechanizmów rekombinacji          

    1 ≤ A ≤ 2                                                             (6) 

Generacja dodatkowych swobodnych nośników następuje wtedy, gdy doprowadzona 

zostanie energia wskutek ogrzania, oświetlenia lub napromieniowania półprzewodnika. Jeśli 

nośniki generowane są w obszarze działania silnego pola elektrycznego, wtedy natychmiast 

usuwane są przez to pole i następuje przepływ prądu w obwodzie zewnętrznym. Nośniki 

generowane poza złączem przemieszczają się wskutek dyfuzji i najczęściej ulegają 

rekombinacji, ich wpływ na całkowity prąd w obwodzie zewnętrznym jest niewielki. 

Generacja ma istotny wpływ na kształt charakterystyki prądowo – napięciowej złącza p-n 

spolaryzowanego zaporowo.  

 

2. ABSORPCJA I EMISJA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W 
MATERIAŁACH PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 
 

Padające na materiał półprzewodnikowy promieniowanie optyczne (podczerwień, 

widzialne, ultrafiolet) jest absorbowane w wyniku różnych zjawisk oddziaływania 

promieniowania z elektronami związanymi i swobodnymi oraz z siecią krystaliczną. 

Wynikiem oświetlenia jest generacja swobodnych nośników prądu i wzrost przewodnictwa. 

Zachodzi to w przypadku, kiedy  

a) Energia padających fotonów hν jest porównywalna z szerokością przerwy 

wzbronionej półprzewodnika Eg. Spełniony jest warunek gEh ≥ν . Następuje 

wówczas generacja dwóch swobodnych nośników prądu – elektronu w paśmie 

przewodnictwa  i dziury w paśmie walencyjnym (Rys. 3A). Jest to absorpcja 
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powodująca wzrost  przewodności (przewodność samoistna),  przybywa tyle samo 

elektronów, co dziur). 

b) Energia fotonów jest porównywalna z energią poziomów domieszkowych w przerwie 

wzbronionej. Następuje wówczas wzrost swobodnych nośników jednego znaku 

(elektronów lub dziur) - w zależności od położenia poziomu domieszkowego w 

przerwie wzbronionej  (Rys. 3B).  

 

Istnieją również zjawiska absorpcji, które nie powodują wzrostu przewodnictwa. Takimi są 

zjawisko absorpcji na swobodnych nośnikach oraz generacja ekscytronów. Absorpcja na 

swobodnych nośnikach polega na oddziaływaniu kwantu promieniowania z elektronem 

wewnątrz pasma (Rys. 3C). Ze względu na konieczność zachowania pędu i energii potrzebny 

jest w tym zjawisku udział fononów lub atomów domieszek. Ekscytonem nazywamy układ 

elektronu silnie związanego z dziurą. Ekscyton porusza się jako całość, tworząc neutralną 

cząstkę i nie dając przyczynku do przewodnictwa 

 

 

 
 

Rys. 3 Zjawiska absorpcji promieniowania w półprzewodniku o przewodnictwie 

elektronowym: A - absorpcja samoistna, B - domieszkowa, C - absorpcja na swobodnych 

nośnikach. 

 

hν< Eg 
hν<< Eg Pasmo 

przewodnictwa 

Pasmo walencyjne 

Przerwa wzbroniona Eg 

   A                    B                 C 



 

 

Zjawiskiem odwrotnym do generacji  jest rekombinacja. Jest to zjawisko oddziaływania  

elektronu  z dziurą, w wyniku którego znika  swobodny elektron i swobodna dziura. Elektron 

przechodzi do pasma walencyjnego oddaj

a) promienisty,  

b) bezpromienisty. 

 

 

Rys.4  Schemat zależ

A  – przej

 

 

Ad a) W wyniku rekombinacji

kwantów równej różnicy poziomów energetycznych. Jest to mo

elektron przechodzi na niższy poziom energetyczny nie zmieniaj

przejściem prostym 

Rekombinacja promienista mo

przewodnictwa i walencyjnego

podstawowych sposobów zachodzenia rekombinacji

A – rekombinacja pasmo –

B – rekombinacja przez płytkie poziomy donorowe, albo akceptorowe,

C – rekombinacja donor – 

Ad b) Elektron przechodzi na poziom energetycznie ni

 

 

 

 

 

 Energia elektronu
A 
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Zjawiskiem odwrotnym do generacji  jest rekombinacja. Jest to zjawisko oddziaływania  

, w wyniku którego znika  swobodny elektron i swobodna dziura. Elektron 

przechodzi do pasma walencyjnego oddając energię w sposób:  

Schemat zależności energii elektronu od pędu ( zjawisko generacji)

przejście proste,           B  – przejście  skośne 

W wyniku rekombinacji promienistej następuje emisja promieniowania

nicy poziomów energetycznych. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy 

ższy poziom energetyczny nie zmieniając pędu. Nazywane jest to 

a może zachodzić bezpośrednio pomiędzy no

go (pasmo - pasmo), albo w sposób pośredni. Rozró

podstawowych sposobów zachodzenia rekombinacji (rys. 6.): 

– pasmo, 

rzez płytkie poziomy donorowe, albo akceptorowe, 

 akceptor, 

Ad b) Elektron przechodzi na poziom energetycznie niższy ze zmianą pę

Energia elektronu B 

Zjawiskiem odwrotnym do generacji  jest rekombinacja. Jest to zjawisko oddziaływania  

, w wyniku którego znika  swobodny elektron i swobodna dziura. Elektron 

 

du ( zjawisko generacji)    

puje emisja promieniowania o energii 

liwe tylko wtedy, kiedy 

ędu. Nazywane jest to 

nośnikami  z pasma 

redni. Rozróżnia się kilka 

 

ą pędu.  
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Rys.5  Rekombinacja promienista, A – bezpośrednia, B, C -  za pośrednictwem poziomów w 

przerwie wzbronionej. 

D - Rekombinacja za pośrednictwem głębokich poziomów   
 

3. EMISJA SPONTANICZNA I WYMUSZONA 
 

Wszystkie ciała absorbują i emitują promieniowanie elektromagnetyczne.  

Zwykle absorpcja jest bardziej prawdopodobna niż emisja. W wyniku absorpcji  

promieniowania następuje wzbudzenie atomów - elektrony przechodzą do stanów 

energetycznie wyższych.  Jeżeli elektrony atomów wzbudzonych powracają do stanów o 

energii niższej, wtedy energia odpowiadająca różnicy odpowiednich poziomów jest 

emitowana w postaci fotonów.  Jeżeli  takie przejście elektronów następuje samorzutnie, 

wówczas mówimy, że emisja fotonów jest spontaniczna. Ten rodzaj emisji ma charakter 

nieuporządkowany, świecenie poszczególnych atomów jest przypadkowe, emitowane fale 

elektromagnetyczne mają różne polaryzacje, natężenia, kierunki propagacji. Światło 

emitowane przez klasyczne źródła, takie jak  żarówka ma charakter spontaniczny, źródła takie 

nazywamy termicznymi.  Zjawisko emisji spontanicznej znane było od dawna. Na początku 

XX wieku przewidziano teoretycznie inny rodzaj emisji, zwanej wymuszoną (prace 

 

 
Pasmo przewodnictwa 

Pasmo walencyjne 

 Eg 

   A                   B                     C           D       
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Einsteina), Doświadczalnie zaobserwowano emisję wymuszoną około pięćdziesięciu lat 

później, najpierw w przypadku promieniowania mikrofalowego, a następnie optycznego. 

 

Emisja promieniowania może zachodzić na dwa sposoby:  

1) Foton oddziałuje z elektronem w atomie i zostaje pochłonięty. Elektron przechodzi do 

stanu o energii wyższej, a następnie w sposób spontaniczny powraca do stanu 

podstawowego z jednoczesną emisją promieniowania (emisja spontaniczna). 

2) Foton oddziałuje z elektronem w atomie znajdującym się już w stanie energetycznym 

wyższym niż podstawowy. Elektron przechodzi do niższego stanu energetycznego, 

następuje emisja  fotonu,  który ma własności identyczne jak foton wymuszający. Ten 

proces nosi nazwę emisji wymuszonej. W tym przypadku częstotliwość, faza, kierunek i 

polaryzacja emitowanej fali są takie same jak fali padającej. Prawdopodobieństwo emisji 

jest proporcjonalne do natężenia promieniowania wymuszającego. 

Jeżeli zbiór atomów ośrodka jest w stanie równowagi termodynamicznej, to obsadzenie 

poszczególnych stanów energetycznych określone jest przez rozkład Boltzmanna: 

kT

nE

n eP

−

~
                                      (7)

 

gdzie nP  - prawdopodobieństwo obsadzenia stanu n , nE  - energia stanu n , k  - stała   

Boltzmana, T  - temperatura bezwzględna. 

Oznacza to, że jeżeli N1  atomów jest w stanie o energii E1  a  N2 atomów w stanie o energii 

E2  i  E1 < E2,  to     N1 > N2. Z warunku tego wynika też, że w stanie równowagi 

termodynamicznej emisja nie może przewyższać absorpcji. 

Możliwe jest jednak takie zakłócenie stanu równowagi termodynamicznej, że rozkład 

obsadzenia stanów zostanie zmieniony i dla 21 EE <  będzie spełniona nierówność 21 NN < , 

czyli w stanie wzbudzonym będzie więcej elektronów niż w stanie podstawowym, wystąpi 

wówczas inwersja obsadzeń. Proces prowadzący do stanu inwersji nazywany jest 

pompowaniem optycznym. Aby do takiej sytuacji doszło, atomy ośrodka muszą być 

odpowiednio pobudzone przez jakiś zewnętrzny czynnik, np. przez oświetlenie lampą 

błyskową jak to miało miejsce w historycznie pierwszym laserze skonstruowanym przez T.H. 

Maimana w 1960 r. Następnie w wyniku oddziaływania promieniowania z elektronami 

wzbudzonymi może powstać nadwyżka fotonów emitowanych nad absorbowanymi, która 

pozwala na otrzymanie wzmocnienia promieniowania. 

 



 

 

 

 

Rys.6  Schemat procesu emisji spontanicznej i wymuszonej (atom dwupoziomowy)

 

Emisja promieniowania przez 

uwzględnieniem elektronowej struktury pasmowej. D

materiały z przerwą prostą. Najcz

(pasmo przewodnictwa – pasmo walencyjne).

przyrządy, najczęściej ze złą

spontaniczny. Niewiele później

podstawowym warunkiem jest otrzymanie inwersji obsadze

wykorzystano element ze złączem p

złącza p-n poziom Fermiego znajduje si

p – w paśmie walencyjnym. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia takiego zł

odpowiednio dużym płynącym pr

 
4.  DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA 
 

Dioda  elektroluminescencyjna 

które polaryzujemy w kierunku przewodzenia. 

barierę potencjału, umożliwiają

Nośniki te, po przejściu do s

Zwiększająca się koncentracja no

elektronów w obszarze p, powoduje zwi

Materiał diody jest tak dobrany, aby zachodziła rekombinacja promienista, najkorzystniej 

bezpośrednia. Energia emitowanych fotonów jest 

Eg.  

E g =

 

Emisja spontaniczna
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Schemat procesu emisji spontanicznej i wymuszonej (atom dwupoziomowy)

Emisja promieniowania przez źródła półprzewodnikowe musi by

ktronowej struktury pasmowej. Do  budowy takich źródeł stosowane s

. Najczęściej wykorzystywana jest emisja zachodz

pasmo walencyjne). Znane od lat sześćdziesiątych ubiegł

ciej ze złączem p-n, emitują promieniowanie optyczne w sposób 

źniej pojawił się problem uzyskania emisji wymuszonej, której 

podstawowym warunkiem jest otrzymanie inwersji obsadzeń. Do tego celu równie

ączem p-n, silnie domieszkowany. W modelu pasmowym takiego 

n poziom Fermiego znajduje się w obszarze n w paśmie przewodnictwa i w obszarze 

mie walencyjnym. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia takiego zł

ącym prądzie występuje inwersja obsadzeń. 

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA  LED 

elektroluminescencyjna (LED - light emitting diode) jest  przyrządem ze zł

które polaryzujemy w kierunku przewodzenia. Doprowadzenie zewnętrznego napi

liwiając dyfuzję nośników większościowych przez zł

ciu do sąsiedniego obszaru  stają się nośnikami mniejszo

 koncentracja nośników mniejszościowych - dziur w obszarze n, czy 

elektronów w obszarze p, powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa rekombinacji. 

Materiał diody jest tak dobrany, aby zachodziła rekombinacja promienista, najkorzystniej 

rednia. Energia emitowanych fotonów jest wtedy równa energii przerwy wzbronionej 

λ
ν

hc
h ==                                           (7) 
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Schemat procesu emisji spontanicznej i wymuszonej (atom dwupoziomowy) 
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takich źródeł stosowane są  

ciej wykorzystywana jest emisja zachodząca bezpośrednio 

ątych ubiegłego wieku 

 promieniowanie optyczne w sposób 

 problem uzyskania emisji wymuszonej, której 

. Do tego celu również 

W modelu pasmowym takiego 

mie przewodnictwa i w obszarze 

mie walencyjnym. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia takiego złącza przy i 

ądem ze złączem p-n, 

trznego napięcia obniża 

ciowych przez złącze. 

nikami mniejszościowymi. 

dziur w obszarze n, czy 

ństwa rekombinacji.  

Materiał diody jest tak dobrany, aby zachodziła rekombinacja promienista, najkorzystniej 

wtedy równa energii przerwy wzbronionej 

 

 

 

Emisja wymuszona 
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gdzie h – stała Plancka, c – prędkość światła, λ – długość fali świetlnej. Emitowane 

promieniowanie ma charakter spontaniczny o stosunkowo wąskim widmie pasmowym. 

Występująca we wzorze długość fali odpowiada maksimum widma. Natężenie 

promieniowania zależy od natężenia płynącego prądu. Przy podwyższaniu napięcia zasilania 

gwałtowny wzrost prądu oznacza zneutralizowanie bariery potencjału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.7    Przykładowa struktura pasmowa diody LED,  a) niespolaryzowanej, 

 b) spolaryzowanej w kierunku przewodzenia - następuje  przepływ prądu dyfuzyjnego, 

rekombinacja i emisja promienista. 
 

  

Rys. 8. Typowe diody LED  

 

www.google.pl/search?q=struktura+pasmowa+diody+LED&espv=2& 

CB – pasmo przewodnictwa 

VB – pasmo walencyjne 

Hole - dziura 
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Różne materiały półprzewodnikowe różnią się szerokością przerwy wzbronionej, co 

pozwala na emisję promieniowania optycznego w szerokim zakresie od - podczerwieni do 

ultrafioletu. Do konstrukcji diod elektroluminescencyjnych stosuje się pierwiastki klasy III – 

V, ponieważ można wtedy uzyskać rekombinację promienistą bezpośrednią. 

Przykładowe materiały: półprzewodniki GaAs, InAs, InSb. Obecnie stosowane są materiały 

trój- lub czteroskładnikowe. Pozwala to na kształtowanie ich własności (stała sieci, szerokość 

przerwy wzbronionej, długość fali, (Rys. 7 i 8). 

Współczesne diody elektrolumiscencyjne są raczej strukturami heterozłączowymi, tzn 

zbudowanymi z więcej niż jednego półprzewodnika, niż zwykłymi homozłączami p-n. Dzięki 

nieciągłościom pasm na granicach materiałów o różnych przerwach energetycznych można 

wytworzyć obszar, w którym nośniki przeciwnego znaku będą się gromadziły, dzięki czemu 

rośnie prawdopodobieństwo ich rekombinacji. Przykład takiego podwójnego heterozłącza 

przedstawiony jest na Rys. 9.  

 

 

 

Rys. 9 Podwójna struktura heterozłączowa i jej schemat pasmowy 

 

5.  LASER PÓŁPRZEWODNIKOWY 
 

Lasery półprzewodnikowe złączowe mają budowę podobną do budowy diod 

elektroluminescencyjnych, ale własności materiałów są tak projektowane, aby możliwa była 

emisja wymuszona. Muszą być dobrane warunki do otrzymania inwersji obsadzeń. W diodach 

laserowych realizuje się to poprzez silne domieszkowanie obszarów p i n, tak, aby różnica ich 

poziomów Fermiego (EFc i EFv) była większa od szerokości przerwy wzbronionej. Przy 

polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia przepływa prąd nośników większościowych. 
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Występuje zjawisko rekombinacji nośników i pojawia się emisja w najbliższy sąsiedztwie 

złącza.  Przy niewielkich wartościach prądu jest to emisja spontaniczna. Po przekroczeniu 

pewnej gęstości wstrzykiwanych otrzymuje się inwersję obsadzeń i obszar czynny wykazuje 

wzmocnienie optyczne. W laserach półprzewodnikowych zachodzą przejścia pomiędzy 

zapełnionymi stanami pasma przewodnictwa, a dziurami w paśmie walencyjnym.  

Aby podtrzymać to zjawisko emisji wymuszonej diody laserowe konstruuje się tak, aby 

obszar czynny znajdował się wewnątrz rezonatora optycznego. Najczęściej stosuje się 

rezonator Fabry – Perota. Ściany rezonatora otrzymuje się przez łamanie półprzewodnika 

wzdłuż równoległych płaszczyzn krystalograficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10 . Struktura pasmowa diody laserowej spolaryzowanej w kierunku przewodzenia 

Dobiera się również materiał półprzewodnikowy uwzględniając jego współczynnik 

załamania, aby otrzymać odpowiedni współczynnik odbicia. Fala odbita od równoległych 

zwierciadeł rezonatora oddziałuje z elektronami znajdującymi się w stanach wzbudzonych 

powodując emisję wymuszoną. Odległości zwierciadeł są tak dobrane, aby wewnątrz 

rezonatora powstała fala stojąca.  

Promieniowania emitowane przez idealny laser jest kierunkowe, spójne i 

monochromatyczne. Rzeczywiste lasery charakteryzują się odstępstwami od tych 

właściwości. Ze względu na warunki generacji parametry laserów półprzewodnikowych są 

gorsze od parametrów laserów gazowych. 

 

hν 

EFv 

EFc 

hν 
Eg 
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http://zto.mchtr.pw.edu.pl/download/6.pdf 

Rys. 11 a) Porównanie diody LED z laserem półprzewodnikowym. b) Budowa lasera 

półprzewodnikowego 

Promieniowania emitowane przez idealny laser jest kierunkowe, spójne i 

monochromatyczne. Rzeczywiste lasery charakteryzują się odstępstwami od tych 

właściwości. Ze względu na warunki generacji parametry laserów półprzewodnikowych są 

gorsze od parametrów laserów gazowych. 

 
6. SPEKTROMETR OPTYCZNY 

 
Spektrometr optyczny pozwala otrzymać charakterystykę widmową źródła światła. 

Wprowadzana na wejściu spektrometru wiązka świetlna pada na siatkę dyfrakcyjną SD. 

(porównanie z diodami 
 LED) 

a) 

b) 
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Rys 12. Zasada działania spektrometru optycznego 

 
Następuje ugięcie promieni świetlnych. Kąt ugięcia α zależy od długości fali λ 

promieniowania zawartego w wiązce. Ugięte pod różnymi kątami promienie padają na linijkę 

CCD (liniowy układ fotodetektorów (ang. charge coupled device), generując ładunki 

elektryczne w odpowiednich elementach struktury. Wielkość ładunku zależy od natężenia 

światła, natomiast położenie ugiętego promienia na linijce od długości fali. Sygnały 

elektryczne powstałe na wyjściu linijki CCD podawane są do układu elektronicznego, którego 

wyjście dołączone jest do komputera. Program komputerowy (Spectra Suite) pozwala zapisać 

charakterystykę widmową badanej wiązki świetlnej. W przypadku zastosowanego w 

ćwiczeniu spektrometru otrzymuje się charakterystykę względnego natężenia światła w 

funkcji długości fali Iw = f(λ).  Światło na wejściu spektrometru wprowadzane jest  

bezpośrednio w postaci wiązki, bądź za pomocą światłowodu. 

Parametry techniczne spektrometru: 
 

Zdolność rozdzielcza                        2 nm  

Zakres długości fali                           350 – 1000 nm 

WYKONANIE ĆWICZENIA 
 

1. Badanie diod elektroluminescencyjnych. Umieścić diodę w gnieździe układu 

współpracującego z charakterografem. Włączyć program IV.PL. Parametry pomiarowe 

uzgodnić z prowadzącym zajęcia. Wykonać pomiar charakterystyki I =f(V). 

Wiązka świetlna 

SD 

CCD 

 

Układ 
elektroniczny 

Komputer 
 

Iw = f(λλλλ) 
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2. Badanie widm optycznych diod elektroluminescencyjnych. Umieścić badaną diodę w 

gnieździe. Uruchomić  program Spectra Suit. Umieścić światłowód spektrometru 

optycznego nad badaną diodą. Zarejestrować widmo. Odczytać długość fali 

odpowiadającą maksymalnemu natężeniu światła  λmax, wyznaczyć szerokość połówkową 

widma. Przy odczycie  długości fali i szerokości połówkowej widma uwzględnić 

rozdzielczość spektrometru. Pomiary powtórzyć dla kolejnych diod LED. 

3. Badanie lasera półprzewodnikowego.  a) Zbadać charakterystykę  prądowo-napięciową 

I(V)  i wykreślić.  b) Badanie widma. Uruchomić  program Spectra Suit. Umieścić 

światłowód spektrometru  optycznego nad badanym  laserem. Zarejestrować widmo dla 

różnych wartości  prądu zasilania. Odczytać długość fali odpowiadającą maksymalnemu 

natężeniu światła  λmax, wyznaczyć szerokości  połówkowe widma. c) Zbadać długość fali 

i szerokość połówkową widma innego lasera półprzewodnikowego. Porównać wyniki. 

c) Sprawdzić za pomocą polaryzatora, czy światło obu laserów jest spolaryzowane.  

 
Opracowanie wyników 
 

1) a) Wykreślić charakterystyki  I = f(V) dla badanych diod elektroluminescencyjnych na 

wspólnym wykresie. Wyjaśnić od czego zależy przesunięcie  krzywych względem siebie? 

b) Odczytać napięcie U przy, w którym następuje gwałtowny wzrost prądu przy 

polaryzacji w kierunku przewodzenia (napięcie odpowiadające wysokości bariery 

potencjału w złączu). Ocenić niepewność typu B odczytu napięcia U. c)  Porównać 

wysokości bariery (eU) dla poszczególnych diód z energiami emitowanych przez nie 

fotonów hν=hc/λmax wyznaczonymi z maksimów widm emisji. W jakiej sytuacji 

występuje  relacja eU<hν, a w jakiej możliwa jest relacja eU>hν? d) Dla wybranych diod 

wykonać wykresy log I (V) i z prostoliniowej części wykresu wyznaczyć współczynniki 

idealności. Zastosować metodę najmniejszych kwadratów.  

2) a)Wykreślić charakterystyki prądowo-napięciowe diody laserowej. b) Wydrukować 

otrzymane widma. Ocenić charakter widm diody laserowej otrzymane dla różnych prądów 

zasilania. Które z nich odpowiadają emisji spontanicznej,  a które – emisji wymuszonej, 

dlaczego? 

3) Porównać charakterystykę spektralną diody emitującej światło białe z diodą niebieską. 

Wyjaśnić zasadę działania badanej diody białej. 
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Uwaga!  

Spektrometr daje  możliwość otrzymania tabeli danych – względne natężenie światła w funkcji 

długości fali dla każdego widma. Korzystając z programu Origin stosujemy dopasowania  

(krzywa Gaussa, wielomiany,…), aby wyznaczyć λmax dla badanych widm. Wyznaczone w ten 

sposób położenie maksimum krzywej pozwala oszacować niepewność typu A, natomiast 

minimalna niepewność typu B odpowiada rozdzielczości spektrometru, która wynosi 2 nm. 

 

Pytania 

1. Omówić działanie diody półprzewodnikowej. 

2. Na czym polega zjawisko rekombinacji nośników? 

3. Omówić mechanizmy absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w 

półprzewodnikach. 

4. Dlaczego diodę LED trzeba spolaryzować w kierunku przewodzenia, aby uzyskać 

świecenie? 

5. Na czym polega emisja spontaniczna? 

6. Jakie warunki muszą być spełnione, aby prawdopodobieństwo emisji wymuszonej 

przewyższało prawdopodobieństwo emisji spontanicznej? 

7. Od czego zależy długość fali emitowanej przez diodę LED? 

8. Jakich materiałów używamy do budowy diod LED, a jakich do budowy laserów 

półprzewodnikowych? 

9. Jaki warunek musi spełnić rozmiar rezonatora optycznego i dlaczego? 

10.  Czym różni się promieniowanie emitowane przez  diody LED od promieniowania 

emitowanego przez laser półprzewodnikowy? 
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