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A direkt félvezetőkben gerjesztett töltéshordozók rekombinációja
során fény keletkezik. A folyamat egy tökéletes egykristályban közel 100%
hatásfokkal játszódik le, de a valódi LED-ek az elektromos energiát csak ki-
sebb, mint 50% hatásfokkal képesek fénnyé alakítani. A veszteségi mecha-
nizmusok feltárása és a szerkezeti anyagok fejlesztése, komoly kihívást je-
lent az anyagtudomány számára. Napjainkban a látható tartományban su-
gárzó diódák hatásfoka és élettartama már nagyobb, mint a hagyományos
izzóké és fénycsöveké, de világítástechnikai alkalmazásuk szélesebb elterje-
dése érdekében még több kritikus problémát meg kell oldani. Az egyik leg-
jelentősebb feladat, hogy a veszteségi hőt hatékonyan el lehessen vezetni,
a másik pedig, hogy az emissziós spektrum tökéletesen illeszkedjen a szem
érzékenységi  tartományához. A továbbiakban röviden felvázoljuk a fehér
LED struktúrák főbb típusait, és a spektrumillesztés lehetőségeit. A diódák
emissziós hullámhossza a félvezetők összetételével és a méret megválasz-
tásával egyaránt hangolható. Az alacsony dimenziós szerkezetek előállításá-
ra  alkalmas  rétegnövesztési  technológia  fejlesztése  előfeltétele  a  hazai
anyagtudományi kutatás sikerének.

A nagy hatásfokú félvezető fényforrások (diódák és lumineszcens
anyagok) közös jellemzője, hogy a töltéshordozók rekombinációja az anyag
felületétől távol játszódik le, hogy a felületi hibák ne rontsák a hatásfokot.
Az aktív tartományt mindig egy nagyobb tiltott sávú anyag veszi körül, és
ez a potenciálgát akadályozza a gerjesztett töltéshordozók szétdiffundálá-
sát. A nagyobb tiltott sávú anyag pedig kisebb törésmutatójú és átlátszó az
aktív tartományban keletkező fény számára, ezért kisebb veszteséggel tud
kijutni a kristályból.
Az ilyen heteroszekezeteket először GaAs/GaAlAs anyagrendszerben sike-
rült létrehozni, ugyanis a két anyag rácsállandója csak alig tér el ezért vi-
szonylag  vastag  rétegek  is  egymásra  építhetők  kristályhibák  keletkezése
nélkül.  A legtöbb három háromkomponensű anyag rácsállandója erősen
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változik az összetétellel,  ezért  az  egymásra épített  rétegek deformációja
kristályhibák  megjelenéséhez  vezet  egy  kritikus  értéknél.  A  kék  LED
szerkezetek  aktív  tartománya  hibahely  mentessen  már  csak  néhány
nanométer  vastagságú  InGaN  rétegekből  készíthető.  A  rácsillesztési
probléma  a  hullámhossz  növekedésével  tovább  nő,  ugyanis  a  nagyobb
indium tartalom egyben nagyobb rácsállandójú anyagot jelent.

A fehér fényforrást széles sávú fénypor és félvezető LED, vagy több
különböző hullámhosszú LED kombinációjával lehet létrehozni. A legjobb
hatásfok félvezető LED-ek alkalmazásával érhető el, de a fényük homogén
összekeverésekor a felületi fényesség jelentősen csökken. A nagy hatásfokú
fényporok drága ritkaföldfémet tartalmaznak, ami akadálya lehet a töme-
ges alkalmazásnak. A következőkben megmutatjuk, hogy direkt félvezetők-
ből készített heteroszerkezetekkel és nanostrukturájú anyagokkal a hagyo-
mányos fényporok kiválthatók.

A rácsfeszültség feloldásával létrejövő önszerveződő nulla-dimenzi-
ós szerkezetek megfelelő tervezésével  az emissziós hullámhossz a nano-
kristály méretének változtatásával is beállítható.
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