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ÖZET 

 
II-VI bileşiklerinden olan CdSe ince filmleri Kimyasal Depolama Yöntemiyle elde edildi. Bu filmlerin 
optiksel özellikleri incelendi. 2α -Enerji grafikleri çizilerek gE  hesaplandı. Filmlerin farklı 
sıcaklıklarda tavlamasıyla yasak enerji aralığının değişimi belirlendi. Elde edilen bu filmlerin 
elektriksel özellikleri incelendi. Oda sıcaklığındaki elektriksel direnç 12x107Ω-cm olarak ölçüldü. 
Filmlerin aktivasyon enerjileri 0.34 eV civarında hesaplandı. 
  
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Depolama Yöntemi; CdSe; Elektriksel Özellikler; Aktivasyon 
Enerjisi. 
  
1. Giriş  
 
II-VI yarıiletken bileşikleri geniş bant aralığına sahiptir. Bu bileşikler arasında bulunan CdSe, yüksek 
fotoduyarlılığa, yüksek soğurma katsayısına ve uygun bant aralığına sahip II-VI bileşiklerinden 
biridir[1,2]. CdSe; transistörler, ışık yayan diyodlar, foto dedektörler, laserler, güneş pilleri [3] ve 
elektrolüminesans paneller gibi bir çok katıhal aygıtların farklı modern teknolojilerin gelişmesi için 
önemli bir materyaldir [4,5].  CdSe filmleri güneş pillerinde pencere materyali olarak da kullanılırlar. 
Yaygın olarak kullanılan fotoiletken filmler CdSe, CdTe, CdS, GaAs, Ge, Si, PbS, ZnS vb. ve bazı 
organik materyallerdir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan CdS ve ZnS II-VI 
bileşiklerindendir ve en iyi bilinen fotoiletken materyallerdendir. Geniş bant aralığına sahip II-VI 
bileşikleri mavi ve morötesi bölgede opto-elektronik aygıtlarda kullanmak için uygun ve ümit verici 
malzemelerdir. II-VI heteroyapılar genellikle 450 nm’den aşağı bölgelerde ışıma yaparlar. 
 
Bu çalışmada CdSe ince filmleri elde etmek için Kimyasal Depolama Yöntemi kullanıldı.   Elde edilen 
filmlerin optik özellikleri incelendikten sonra 100°C ‘den  600°C ye kadar farklı sıcaklıklarda 1 er saat 
tavlandı. Tavlama işlemini optik özellikler üzerindeki etkisi incelendi. Ayrıca filmlerin elektriksel 
özelliklerinden aktivasyon enerjisi belirlendi. 
 
2.Kimyasal Depolama Yöntemi 
 
Yarıiletken ince filmleri elektrodepolama, kimyasal püskürtme, spray pyrolysis yöntemi gibi birçok 
farklı yöntemlerle elde edilebilir [1]. Ancak Kimyasal Depolama Yöntemi maliyeti en az  ve kolay  
olan bir yöntemdir [6]. Bu yöntemde film kalitesini etkileyen pH, iyon konsantrasyonu, sıcaklık ve 
depolama süresi gibi faktörler ayarlanabilir [7,8]. Bu yöntem çözeltideki filmi oluşturacak iyonların 
yavaşlatılması esasına dayanmaktadır.  Temizlenmiş alt tabanlar hazırlanmış çözelti içerisinde belirli 
bir zaman  daldırılarak ince filmler oluşturulur.  
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3.CdSe İnce Filmlerinin Elde Edilmesi  
 
CdSe ince filmleri kadmiyum nitrat tetrahidrat )4.( 262 OHOCdN , trietanolamin 

])([ 322 OHCHCHN , amonyak )( 3NH , sodyum sulfite )( 32SONa , sodyum selenosülfat çözeltisi 
ve saf su karışımından oluşan çözeltiden elde edilmiştir. Sodyum selenosülfat çözeltisi şu şekilde 
hazırlandı: 250 ml konik balon şişe içine 12,5 g sodyum sülfit, 4 g selenyum tozu ve 100 ml saf su 
konuldu. Bu karışım karıştırıcı yardımıyla sürekli karıştırılır. Çözelti 90°C 5-6 saatte hazırlandı. Daha 
sonra bu çözelti süzüldü ve film oluşumu için uygun hale getirildi. 0,45 M ‘lık hazırlanan çözelti Se-2 

iyon kaynağı olarak kullanıldı. 
 
Bir CdSe ince filmi oluşturmak için 100 ml’lik çözelti ; 3 ml 1M kadmiyum nitrat, 4 ml 1M TEA, 2,5 
ml % 25’lik amonyak, 3gr sodyum sülfit, 7 ml 0,45M sodyum selenosülfat, 80,5 ml saf su  
bileşenlerinden oluşmuştur [9]. Hazırlanan çözelti uygun temiz bir behere konulup  karıştırıldı. 
Ultrasonik olarak temizlenmiş 76mm x 26mm boyutlarındaki cam alt tabanlar bu beher içine dik 
olacak şekilde daldırıldı.  Böylece film üzerinde düzensiz parçacık çökelmesi ile film kalitesinin 
bozulması önlenmiş oldu. Filmler 80°C’de farklı depolama sürelerinde oluşturuldu.  En iyi filmlerin 
30 dk’da oluştuğu gözlendi.  Daldırma işleminde film büyütme koşullarının tekrarlanabilirliğine dikkat 
edildi. 
 
Cam alt taban üzerinde oluşan CdSe filmleri saf su ile yıkandıktan sonra kurutuldu. Bu CdSe ince 
filmlerinin optik özelliklerinin ölçülebilmesi için cam alt tabanların iki yüzeyinde oluşan filmlerin bir 
tarafı seyreltik HF ile temizlendi. 
  
4. Filmlerin Optik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Tavlamanın Etkisi 
 
Elde edilen CdSe ince filmlerinin optik geçirgenlik ölçümleri UV-1700 VISIBLE (SHIMADZU) 
Spektrofotometresi ile yapıldı. Spektrofotometrenin dalga boyu aralığı 190-1100nm’dir.  
Kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen 0.6 µm kalınlıklı CdSe filmi, farklı sıcaklıklarda tavlandı. 
Tavlanan filmin  dalga boyuna karşı optik geçirgenlik grafikleri Şekil 1.’de gösterilmiştir. Ayrıca bu 
filmin optik geçirgenliği belirlendikten sonra, filmin soğurma katsayısı Beer-Lambert yasasına göre,  
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geçirgenlik(%T) ve kalınlık (d (cm)) değerleri yardımıyla hesaplandı. Bu filmin soğurma 
katsayılarının karesinin enerjiye bağlı değişimleri  de Şekil 2.’de gösterilmiştir. Şekil 2.’den de 
görüldüğü gibi düşük enerji bölgelerinde soğurma katsayısı küçük, yüksek enerji bölgelerinde ise 
soğurma katsayısı hızla ve enerjinin artışı ile orantılı olarak artmaktadır.  
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  Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda tavlanmış CdSe filminin        Şekil 2. Farklı sıcaklıklarda tavlanmış CdSe  filminin  
             dalga boyuna  karşı geçirgenlik grafiği.                              a2 - Enerji grafiği.                                                                          
 
Şekil 2.’den görüldüğü gibi belli bir enerji değerinden sonra soğurma katsayısı (α ) hızlı bir şekilde 
artıyor. Bu artışın olduğu yerden bir teğet çizilirse, teğetin enerji eksenini kestiği nokta filmin yasak 
enerji aralığını ( gE ) verir. Tavlanmadan önceki  gE = 1.63 eV’ dur.  
CdSe ince filmlerinin enerji aralıkları tavlamayla değişmektedir. Bu değişiklikler Tablo 1.’de 
verilmiştir. Tavlama ile filmlerin optik özelliklerinde belirgin değişiklikler olması beklenen bir 
değişimdir. Buradaki mantık, filmdeki atomların termodinamik olarak en kararlı dizilime gelmeden 
yapının oluşması nedeniyle, ısıtma ile olması gereken yere gidecekleri ilkesine dayanır. Ayrıca katı 
içinde bulunan öteki kusurları da ışınıma bağlı bozukluk, yüzey enerji durumları boşluklar gibi 
tavlama ile düzeldiği genel doğru olarak bilinmektedir. Örneğimizde tavlamanın etkisi örnek içine 
hapsolan suyun uçması ve yerini çeşitli boşluklara bırakması ve filmdeki selenürün bir miktarının 
uçması gibi düşünülebilir. Tablo 1.’e bakıldığında yasak enerji aralığımız 1.63 ve 1.75 eV arasında 
değişmektedir. 
 

Sıcaklık (°C) 0 100 200 300 400 500 600 

Enerji Aralığı (eV) 1,63 1,60 1,54 1,50 1,46 1,74 1,07 

                                             
                                                 Tablo 1. Enerji aralığının tavlama ile değişimi  
 
    
5.CdSe Filmlerinin Büyüme Hızlarını Belirlenmesi 
 
Kimyasal depolama yönteminin en önemli özelliklerinden birisi deneylerin tekrarlanabilir olması ve 
pH, sıcaklık ayarlaması ile film oluşum hızının kontrol edilebilmesidir. CdSe ince filmi 180 dk’ya 
kadar ardışık 30’ar dakika daldırılarak kalınlaştırıldı. Bu filmin 600 nm, 700 nm, 800 nm dalga 
boylarındaki zamana karşı kalınlık grafiği çizildi. 
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Şekil 3. CdSe filminin farklı dalga boylarındaki kalınlık-zaman grafiği 

 
Şekil 3.’den de görüldüğü gibi farklı dalga boylarındaki büyümeler benzerdir ve düzgün artışlar 
olmuştur.  Bu da deneylerin tekrarlanabilir olduğunu göstermektedir.  Bu grafikten yaralanarak 
istenilen kalınlıkta ince filmler oluşturulabilir. 
 
6. Filmlerin Elektriksel Özellikleri 
 
Optik soğurmada görülen bant kuyrukları bağ uzunluğunun dağılımından, bağ açılarının düzgün 
olmayan filmlerde dağılım gösterisinden ve safsızlıklardan kaynaklanır. Film içindeki kusurlar da alıcı 
ve verici safsızlıkları gibi davranır. Yüksek konsantrasyonlarda safsızlık bandı esas banda yakın olarak 
birleşir. Bu yüzden Fermi seviyesi bandın uygun yerinin parabolik kısmının içinde yer alır. Böylece 
aktivasyon enerjisi Fermi seviyesinden iletkenlik bandı içine hareket eden elektronlar için daha az 
gerekli olacaktır. Kuyruklar iyonlaşmış vericiler nedeniyle olabilir ki bu değerlik bandındaki itici bir 
kuvvet ve iletkenlik bandındaki elektronları çekici bir kuvvet oluşturur. Mikroskopik bir seviyede 
safsızlıkların homojen olmayan dağılımı bant kenarlarını bozar. Safsızlık seviyelerinin varlığı 
aktivasyon enerjisini etkileyebilir. Filmlerin aktivasyon enerjisi direnç-sıcaklık eğrisinden 
tanımlanabilir. Isısal uyarı elektronu, yarıiletkenin iletkenlik bandına taşındığı bilinir. Elektron ve 
onun bıraktığı deşik elektrik alan ile hareket ettiklerinden her ikisinin de iletkenliğe bir katkısı vardır. 
CdSe ince filmlerinin oda sıcaklığındaki elektriksel direnci 8x105 Ω.cm ve daha yüksek sıcaklıklarda 
6,23x103 Ω.cm  arasında rapor edilmektedir. Bizim elde ettiğimiz elektriksel direnç 12x107 Ω.cm’ dir. 
Yarıiletken ince filmlerde elektronik geçiş özellikleri filmerin yapısal karakteristiğine (tanecik şekli, 
tanecik büyüklüğü, örgü kusurları) bağlıdır[10]. Yüksek direncin nedenini ara yüzey saçılmasının 
direnci büyütmesi olarak düşünebiliriz [11]. Bilindiği gibi katkısız filmlerde enerji aralığı yüksek ve 
bant içi durumlar çok azsa iletkenlik yine yüksek olmaktadır. Burada direncin ara yüzeyden mi yoksa 
başka etkilerden mi kaynaklandığını aktivasyon enerjisine bakarak karar verebiliriz. Aktivasyon 
enerjisinin 0.34 eV civarında olması (literatürle uygun değer) direnç artımının saçılma kaynaklı 
olduğunu göstermektedir. Eğer bant içi durumların sayısı çok az olsaydı direnç gene yüksek olacak 
aktivasyon enerjisi 2/gE  değerine yaklaşacaktı. 303–423 °K arasında aktivasyon enerjisi verilen 
0.34 eV  olarak hesaplandı. Daha yüksek sıcaklıklarda bu değerden büyük değerler almaktadır.  
Aktivasyon enerjisi ve iletkenlik eğrileri incelendiğinde iletimin kusur düzeylerini kontrol ettiği 
söylenebilir. İnce Filmlerin elektriksel direnci ]/exp[0 kTERR a=  yarıiletken ilişkisi [9,10] 
kuralıyla bulunmuştur. Burada 0R  sıcaklıktan bağımsız direnç, k Boltzman sabiti ve aE  aktivasyon 
enerjisidir. İnce film örneğinin aktivasyon enerjisi )/ln( 0RR ’in 1000/T ile değişiminden elde edilen 
grafikten tanımlanabilir. 80°C de elde edilen CdSe filmi üzerine paralel eş düzlemli indiyum kontaklar 
yapılarak, sabit gerilimde (V=30 V),  30–150°C arasında değişen sıcaklığa karşılık gerilim değerleri 
kaydedildi. İletkenliğe karşı (1000/T) grafiği Şekil 4’de gösterildi. 



████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 
   

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 

165 

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 

 

                                                                                        
Şekil 4. CdSe için iletkenlik-(1000/T) grafiği                         Şekil 5. CdSe’in sıcaklığa bağlı elektrikseldireci 

 Şekil 4.’ten görüldüğü üzere sıcaklık arttıkça seri direnç üzerinde oluşan gerilim değerleri 
artmaktadır, dolayısıyla akım değeri artmaktadır. Burada artan sıcaklıkla birlikte taşıyıcı sayısının da 
arttığını söyleyebiliriz. Taşıyıcı sayısındaki bu artış doğal olarak iletkenliğin artmasına neden 
olmaktadır. Burada Ω= 910000R  olarak alındı. Ölçülen V değerleri yardımıyla R(direnç) değerleri 
hesaplandı ve  TRR /1000)/ln( 0 −  grafiği Şekil 5.’de gösterildi. Aktivasyon enerjisi 0.34 eV olarak 
hesaplandı. 

7. Sonuç 
Kadmiyum nitrat tetrahidrat )4.( 262 OHOCdN , trietanolamin ])([ 322 OHCHCHN , amonyak 

)( 3NH , sodyum sülfit )( 32SONa  , selenosülfat çözeltisinden ve saf su içeren bir çözeltide Kimyasal 
Depolama Yöntemi ile 80°C de CdSe filmler, tekrarlanabilir bir şekilde elde edildi. Filmlerin optik 
özellikleri ölçüldü.Tavlama ile filmlerin optik özelliklerinin değişimi incelendi. Yasak enerji aralığının 
tavlamayla azaldığı belirlendi. Yüksek sıcaklıktaki tavlama işlemlerinde filmlerin bozulduğu gözlendi. 
Filmlerin elektriksel özelliklerine bakıldı. Burada sıcaklık arttıkça iletkenliğin arttığı, direncin azaldığı 
gözlendi. Aktivasyon enerjisi 0.34 eV olarak bulundu. 
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