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LED struktúrák

 A LEDA LED--et et ááltalltaláában valamilyen alpban valamilyen alp--
kristkristáályra nlyra nöövesztik: Alvesztik: Al22OO33, SiC, GaAs stb., SiC, GaAs stb.

 A fA féény kicsatolny kicsatoláása sa éérdekrdekéében kben küüllöönbnböözzőő
felfelééppííttééseksek



LED-ek meghibásodásának okai
 A kristA kristáálystruktlystruktúúra hibra hibáái, ezek i, ezek 

mozgmozgáásasa
 Az Az áárambevezetrambevezetéés ts túúlterhellterheléésese

 KKüülslsőő kontaktuskontaktus
 ÁÁram eloszlram eloszláás a rs a réétegbentegben

 FFéénypor nypor ööregedregedééss
 TokozTokozááss

 kküülslsőő behatbehatáások: nedvesssok: nedvesséég stb.g stb.



KristKristáályhiblyhibáák, diszlokk, diszlokáácicióókk
 PonthibPonthibáákk

 HiHiáányny--helyhely
 RRáácskcsköözi pontzi pont

 KristKristáály sly sííkban lkban léévvőő
hibahelyekhibahelyek

 KKüüllöönbnböözzőő rráácscsáállandllandóójjúú
anyagok hatanyagok hatáárfelrfelüületelete



DiszlokDiszlokáácicióók k 
 A nA nöövesztvesztééskor a skor a 

rráácscsáállandllandóó
kküüllöönbsnbséégbgbőől sok l sok 
diszlokdiszlokáácicióó keletkezikkeletkezik

 A rA rééteg nteg nöövekedvekedéése se 
adott nadott nöövesztvesztéési si 
technika esettechnika esetéénn



DiszlokDiszlokáácicióók szk száámmáának nak 
cscsöökkentkkentéése, AlN kse, AlN köözbenszbensőő

rréétegteg



DiszlokDiszlokáácicióók szk száámmáának nak 
cscsöökkentkkentéése, SiN maszk se, SiN maszk 



pp--n n áátmenet tmenet 

 A fA féélvezetlvezetőő öösszetsszetéétele (GaN alaptele (GaN alapúú éés s 
GaAlP alapGaAlP alapúú

 AdalAdaléékolkolááss
 TTööbbszbbszöörröös, hetero, s, hetero, áátmenetek, tmenetek, „„quantum quantum 

forrforrááss””



A fA féény kicsatolny kicsatoláásasa



KontaktusokKontaktusok
 NN--ttíípuspusúú kontaktus: Ti, Al kontaktus: Ti, Al éés Ti/Al s Ti/Al 

(oxid(oxidáácicióó))
 Au vAu vééddőőrréétegteg

 PP--ttíípuspusúú kontaktus: bonyolult, kontaktus: bonyolult, 
ffééltve ltve őőrzrzöött gytt gyáártrtáási titoksi titok



FFéénypor, tokoznypor, tokozááss



TokozTokozááss
 KorrKorróózizióó elleni elleni 

vvéédelemdelem
 FFéénypor nypor 

hhőőmméérsrséékleteklete
 Termikus Termikus 

ellenellenáálllláás s 
cscsöökkentkkentééss



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

 Lehet kLehet küüllöönbnböözzőő technoltechnolóógigiáákkal azonos kkal azonos 
kezdeti paramkezdeti paramééterterűű didióóddáát kt kéészszííteni.teni.

 Egyes gyEgyes gyáártrtáási megoldsi megoldáások ksok köözt ma mzt ma méég g 
nem lehet dnem lehet döönteni.nteni.

 ÉÉlettartam sorlettartam soráán valn valóó vvááltozltozáások, sok, 
meghibmeghibáásodsodáások tsok tíípus, spus, sőőt sorozat ft sorozat füüggggőők k 
lehetnek.lehetnek.



 KKööszszöönjnjüük a szk a szííves figyelmves figyelmüüket!ket!


