
 
 

 
 
 
 

p-TİPİ Si ALTTABAN ÜZERİNE NANOTEL CdSe İNCE 
FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
 

FATİH ÖKSÜZOĞLU 
 
 
 
 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 
 

NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER 
ANABİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 

MERSİN 
TEMMUZ - 2019 

 



i 

 
 
 
 

p-TİPİ Si ALTTABAN ÜZERİNE NANOTEL CdSe İNCE 
FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
 

FATİH ÖKSÜZOĞLU 
 

 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 

 
NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER  

ANABİLİM DALI 
 

 
Danışman  

Prof. Dr. Hülya METİN GÜBÜR 
 

 
 

 
 

MERSİN 
TEMMUZ - 2019 







iv 

ÖZET 
 

p-TİPİ Si ALTTABAN ÜZERİNE NANOTEL CdSe İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ 

 
Bu çalışmada p-tipi Silisyum alttaban üzerine nanotel Kadmiyum Selenür (CdSe) ince 

filmleri kimyasal depolama yöntemi kullanılarak büyütülmüştür. Cam ve FTO alttabanlar 

üzerine büyütülen filmlerinin karakterizasyonu incelendikten sonra bir heteroeklem 

oluşturmak için silisyum (Si) alttaban üzerinde oluşan CdSe filmlerinin güneş pili olarak 

kullanılabilirliği burada incelenmiştir.  Silisyum alttabanın mat ve parlak yüzeyi olmak üzere 2 

farklı yüzeyde depolama işlemi gerçekleştirilerek CdSe filmleri üretilmiştir. Oluşturulan p-n 

ekleminin karakteristiğini X-ışını difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), 

Raman ve Fotolüminesans spektroskopisi, I-V ölçümleri, 4 ‘lü prob ölçümleri kullanılarak 

belirlenmiştir. Farklı alttaban üzerinde ve farklı depolama sürelerinde oluşturulan CdSe ince 

filmlerin morfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: CdSe Güneş Hücresi, Nanotel Kadmiyum Selenür İnce Film, Kimyasal 
Depolama Yöntemi, p-tipi Si, Heteroeklem,  
 
Danışman: Prof. Dr. Hülya METİN GÜBÜR, Mersin Üniversitesi, Nanoteknoloji ve İleri 
Malzemeler Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

THE PRODUCTION AND STRUCTURAL PROPERTIES OF NANOWİRE CdSe THIN 
FILMS ON P-TYPE Si SUBSTRATES 

 
In this study, CdSe nanowire thin films have been produced on p-type Si substrate by 

using chemical bath deposition. After the characterization of thin films grown on glass and FTO 

substrates, a heterojunction has been formed by growing an n-CdSe thin film on a p-Si substrate 

and we have investigated the use of this heterojunction as solar cell. CdSe thin films have been 

deposited on both faces, front face (polished face) and back face (unpolished face), of Si 

substrate.  The characteristics of p-n heterojunctions have been determined by X-ray diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy (SEM), Raman and Photoluminescence spectroscopy, I-V 

measurements, and four probe method.  The morphological properties of CdSe thin films grown 

on different substrates at different deposition times have been presented comparatively. 

 
 
Keywords: CdSe Solar Cell, Nanowire Cadmium Selenide Thin Film, Chemical Bath Deposition, 
p-type Si, Heterojunction, 
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1. GİRİŞ 

 

Yarıiletken nanoteller termal, optoelektronik, kimyasal ve mekanik özellikleri nedeniyle 

son yıllarda önemli bir malzeme haline gelmiştir. Tek kristalli nanotellerin potansiyel 

uygulamaları, bilgisayar teknolojisi, iletişim, spektroskopik algılama, alternatif enerji ve 

biyolojik bilimler olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır. Küresel enerji ihtiyaçları bakımından, 

düşük maliyetli nanotel sentezi, yenilenebilir enerji sektöründe ve güneş pili çalışmalarında 

önemli bir role sahiptir [1]. 

Silisyum bazlı optoelektronik cihazlar gittikçe önem kazanmış ve gelişmiş entegre devre 

teknolojisi ile mükemmel uyumlulukları nedeniyle “Çip Üzerine Sistemler”  döneminde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde derin bir rol oynamıştır [2]. Yarıiletken malzemelerdeki hızlı gelişen 

nanoteknolojiler ile birleştirildiğinde, foto detektörler (PD 'ler), ışık emisyonlu diyotlar ve 

lazerler gibi çok sayıda silikon bazlı nano / mikro ölçekli optoelektronik bileşenler vardır. Bu 

çalışmalara son on yılda yoğun bir şekilde araştırmalara hız verildi. Bunların arasında, hızlı 

yanıt süresi ve nano cihaz boyutuna sahip olan ultrasonik PD 'ler, lazerle ilgili sensör ağları, 

optik iletişim ve daha fazlası gibi çeşitli uygulamalar için entegre optoelektronik sistemlere olası 

fırsatları ortaya çıkarmaktadır [3]. 

Güneş pilleri, şuanda insan toplumunun karşı karşıya kaldığı enerji sorununu azaltmak 

için çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynakların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bununla 

birlikte enerji dönüşümü için ucuz, yüksek verimli fotovoltaik cihazlar üretmek sorun 

oluşturmaktadır. Yarıiletken nanotellerin fotovoltaik uygulamaları benzersiz özelliklerinden 

dolayı birçok avantaja sahiptir. Nanotellerin tabakalar arasındaki iletim için kısa mesafeler 

oluşturmak,  absorbsiyon yolu uzunlukları, iç içe geçen heteroeklem ara yüzleri, ışık yayılımının 

ardından yeterli taşınım oluşmasını sağlar. Ayrıca yüksek yoğunluğa sahip nanotel gruplarında 

güçlü ışık tutması ve nanoyapılı malzeme özelliklerinin yapı ve modifikasyonu hücre 

verimliliğini artırmıştır [4]. 

Bu çalışmada, p tipi yarıiletken olarak (111) düzlem indisine sahip tek kristal silisyum 

(Si) alttaban üzerine, II-VI bileşiklerinden elde edilen kadmiyum selenür (CdSe) nanotel ince 

filmleri depolanmıştır. Ayrıca, farklı alttaban ve farklı depolama sürelerinde üretilen nanotel 

ince filmleri optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri incelenmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

E. Gholami Hatam ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, oda sıcaklığından 50 °C ‘a 

kadar (oda sıcaklığında, 40 °C ve 50 °C) değişen düşük çökelme sıcaklığının, morfolojik 

özellikleri üzerindeki etkisini araştırmak için kimyasal depolama yöntemi (CBD) kullanılarak 

cam alttabanlar üzerine CdSe nanokristal ince filmlerini elde etmişlerdir. Farklı depolama 

sıcaklıklarında depolanan ince filmlerin parçacık büyüklüğü ve morfolojilerini araştırmak için 

taramalı elektron mikroskopisi (SEM) kullanılmıştır. SEM çalışmalarından, CdSe ince filmlerinin 

alttaban üzerine homojen olarak kaplandığı ve filmin küçük nano boyutlu tanelerden oluştuğu 

gözlenmiştir. Depolama sıcaklığı arttıkça büyük parçacıklar oluştuğu gözlenmiştir. XRD 

sonuçları, CdSe ‘nin kübik yapı ile iyi kristalize olduğunu göstermiştir. Biriktirme sıcaklığı 50 ° 

C'den oda sıcaklığına düştüğünde kristal boyutunun azaldığı da gözlemlenmiştir. Cd ve Se'nin 

temel bileşiminin nanoyapılı derinlik profili Rutherford geri saçılma spektrometresi (RBS) 

yöntemi ile ölçüldüğünde, Se’den daha çok Cd fazlalığı açığa çıkmıştır. CdSe nanopartikülleri 

kübik yapıya sahip olduğu ve sıcaklık arttıkça depolanan filmler homojendir. Sonuçlar ayrıca, 

depolama sıcaklığının oda sıcaklığından 50 °C'ye yükseltilmesiyle, enerji band aralığının 3.52 eV 

'den 1.84 eV 'ye düştüğü görülmüştür [5]. 

H. Metin ve arkadaşları çalışmalarında, kimyasal depolama yöntemi ile CdSe nanotel 

ince filmleri 70 °C’ de 2 saat süreyle cam ve FTO yüzeyler üzerine depolamışlardır. Elde edilen 

filmler hava ve azot ortamında farklı sıcaklıklarda (100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C ve 500 °C ’da) 

1 saat boyunca tavlanarak, optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri incelenmiştir. CdSe nanotel 

ince filmlerin cam ve FTO yüzeylerine depolanması ile yasak enerji band aralığının ve taşıyıcı 

konsantrasyonun azaldığı tavlamaya bağlı olarak azaldığı görülmüştür. Tavlanan nanotel ince 

filmlerin cam ve FTO için yapısal özellikleri incelendiğinde, hem kübik hem de hegzagonal 

yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca sıcaklık arttıkça filmlerin dirençlerinin azaldığı ve 

iletkenliklerinin ise arttığı bulunmuştur. Nanotel ince filmlerin yüksek sıcaklıklarda tavlandığı 

zaman nanotel yapısının mısır benzeri nanotel yapısına dönüştüğü gözlenmiştir. CdSe nanotel 

ince filmlerin yaklaşık olarak 53.0-327.0 nm çapında ve 750 nm – 5.0 µm uzunluğuna sahip 

olduğu belirlenmiştir [6]. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800115302730#!


Fatih Öksüzoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

3 

F. Laatar ve arkadaşları çalışmalarında CdSe kuantum dots (QD)'lerin, kimyasal 

depolama (CBD) yöntemiyle ince filmlerin depolama sıcaklığının (30 °C, 45 °C, 55 °C, 70 °C ve 

80  °C)  yapısal ve optik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışma, kimyasal depolama 

CBD yöntemiyle hazırlanan CdSe QDs ince filmlerin depolama sıcaklığının optik özellikleri 

üzerindeki etkisini incelemek için yapılmıştır. Şimdiye kadar, çalışmalar esas olarak hazırlanan 

ince filmlerin morfolojik, yapısal ve bazı optik özelliklerine odaklanmış, ancak depolama 

sıcaklığının optik sabitler ve dağılım parametreleri üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak 

incelenmemiştir. CdSe QDs filmlerinin yüzey morfolojisinin, elementel bileşimi AFM, SEM ve 

EDX analizleri ile yapısal ve optik özellikleri XRD, UV-vis ve PL spektroskopisi ile incelenmiştir. 

Kırılma indisinin dağılım davranışı, tek osilatörlü Wemple-DiDomenico (WD) modeli kullanılmış 

ve fiziksel dağılım parametreleri, biriktirme sıcaklığının bir fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama osilatör enerjisi (Eo), dağılım enerjisi gibi dağılım optik parametreleri (Ed) ve statik 

kırılma indeksinin (no) biriktirme sıcaklığına bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. CdSe QDs ince 

filmlerinin, depolama sıcaklığının yüzey morfolojisi üzerinde bir etkisi olduğunu, depolama 

sıcaklığının artmasıyla nanopartiküllerin boyutunun arttığı ve dolayısıyla boşlukların azaldığı 

görülmüştür. Sentezlenen filmlerin nanokristal bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Optik 

sonuçlarından enerji band aralığı 2.25-2.37  eV bulunmuştur. PL spektrumları, uyarmanın ışık 

soğurma spektrumu, yeşil ve turuncu bölgeye karşılık gelen, 546.2-552.35 nm arasında 

gözlenmiştir. PL spektrumlarının yoğunluğu, lüminesans merkezlerin ışınım rekombinasyonuna 

bağlanan depolama sıcaklığının artmasıyla artmıştır. Optik soğurma katsayısı, kırılma indisinin 

ve filmlerin dielektrik sabitinin depolama sıcaklığından etkilendiği görülmüştür. CdSe QDs 

filmlerin kırılma indisi dağılımı tek osilatör modeline uymuştur. Sonuçlar depolama sıcaklığı, 

optik band aralığını ve optik parametreleri etkilediğini göstermiştir [7]. 

Raid A. İsmail ve arkadaşları bu çalışmada, CdO filminin tek kristalli silikon (silisyum) 

alttaban üzerine kimyasal depolama (CBD) tekniği ile farklı sıcaklıklarda yüksek hassasiyetli 

nanoyapılı CdO/Si heteroeklem foto detektörlerin üretimi ve karakterizasyonu 

incelenmiştir. Filmlerin depolanma süresi farklı sıcaklıklarda (oda sıcaklığı, 40 °C ve 50 °C) 

gerçekleştirilmiştir. Filmlerin iyi bir stokiyometri elde etmek için, filmlerin statik havada, 400 °C 

'lik bir sıcaklıkta 90  dakika ısıtılması ile  gerçekleştirilmiştir. CdO filmlerinin yapısal özellikleri, 

X ışını kırınımı ile depolanan CdO filmlerinin kübik yapıya sahip olduğu ve atomik kuvvet 

mikroskobu (AFM) ile yüzey morfolojisi incelemesi ile CdO nanotellerin homojen ve 100 nm 

büyüklüğünde olduğu gözlenmiştir. Filmlerin enerji band aralığı artan sıcaklıkla 2.40 eV ’den 

2.50 eV ’a  değiştiği gözlenmiştir. Karanlık I–V ölçümleri bir DC güç kaynağı ve Keithley 

elektrometresi kullanılmıştır. Işıklı I–V özellikleri, bir tungsten-halojen lamba ışığı altında 

ölçülmüştür. 100 kHz frekansındaki C–V ölçümleri, bir (hp) LCZ metre kullanılarak yapılmıştır. 

CdO / Si heteroeklem dedektörünün spektral ölçümleri (400-1000) nm aralığında bir 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110113000968#!
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kullanılarak yapılmıştır. Karanlıktaki fotodiyotların akım-voltaj karakteristikleri çözelti 

sıcaklığına bağlı olarak CdO/Si heteroeklem idealite faktörünün 1.56-3.69 aralığında olduğu 

gözlenmiştir. Maksimum fotodedektör duyarlılığı 900 nm 'de 0.56 A/W ‘dur [8]. 

Amir Hussain ve arkadaşları kimyasal depolama tekniği ile hazırlanan n-Si/p-PbS 

heteroekleminin elektriksel özelliklerini incelenmiştir. Zn katkılı nanokristal PbS ince filmler, n-

Si/p-PbS heteroeklemin yapısını oluşturmak üzere tek kristal n -Si alttaban üzerine ince filmleri 

elde etmişlerdir. Silikon(silisyum) allttaban üzerine depolanan PbS filminin yüzey morfolojisi, 

elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Yüzeylerin herhangi bir boşluk olmadığı homojen 

bir şekilde kaplandığı görülmüştür. Keithley Elektrometre  ve Rishabh Multimetre , Systronics 

LCR-Qmetre kullanarak n-Si / p-PbS heteroekleminin C–V özelliklerini ve I-V karakteristiklerini 

ölçmek için kullanılmıştır.  Akım taşıma mekanizmasını n-Si/p-PbS heteroeklem bölgesinde 

incelemek için, ileri akım-gerilim karakteristikleri 300 K - 340 K sıcaklık arasında ve kapasitans-

voltaj karakteristikleri 300 K’ de 1 Hz frekansında ölçülmüştür. İleri akım artan sıcaklıkla büyük 

ölçüde arttırılırken, ters akım nominal olarak arttırılır. İdeallik faktörleri, engel yükseklikleri, 

doygunluk akım yoğunluğu, Richardson sabiti vb. bağlantı noktası parametreleri I-V 

karakteristiklerinden belirlenir. İdeallik faktörlerinin sıcaklıktaki artışla azaldığı bulunmuştur. 

Aydınlatma altındaki J-V özellikleri, bağlantının fotovoltaik etkisinin zayıf olduğunu 

göstermiştir. İdeallik faktörü ve düşük fotovoltaik dönüşüm verimi değerinin yüksek olması, 

arayüzey tabakasının, büyük seri direncin ve yüksek hata yoğunluğunun varlığından 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, n-Si/p-PbS heteroekleminin  elektriksel 

ve fotovoltaik özellikleri bakımından ele alınmıştır. Bağlantı noktası düzeltici davranışı, 

iki yarıiletkenin arayüzünde engel oluşumunu göstermiştir. İdeallik faktörü ve seri direnç 

azalırken, potansiyel engel yüksekliği sıcaklıktaki artışla artar. Bağlantı noktası fotovoltaik 

dönüşüm verimliliği düşük doldurma faktörü değeri ile düşük bulunmuştur [9]. 

Sanjeev K. Sharma ve arkadaşları sol-jel yöntemi ile yttrium (İtriyum) katkılı ZnO (YZO) 

ince filmlerin heteroeklem diyot özelliklerini değerlendirmek için, p-Si (100) alttaban üzerinde 

elde etmişlerdir. İnce filmleri, p-Si ve kuvars cam alttaban üzerinde depolanmıştır. Daha sonra,  

numuneler X ışını kırınımı (XRD), alan emisyonlu taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM), 

enerji dağılımlı X ışını spektroskopisi (EDAX), UV-Vis spektroskopisi ve Fotolüminesans (PL) 

spektrofotometresi ile analiz edilmiştir. Termik buharlaştırıcı ile yüksek vakumda metal 

temaslar yapıldıktan sonra, In/n-ZnO/p-Si/Al ve In/n-YZO/p-Si/Al diyotlarının akım-gerilim (I-

V) özellikleri analiz edilmiştir. Tavlanmış filmlerin bazı hata oluşumlarını da tavlama ile 

düzeltilmiş ve XRD düzlemlerinden yansıdığı için pik yoğunluğunu arttırmıştır. Bu nedenle, ZnO 

ince filmlerinde Y-katkı konsantrasyonları, ZnO ince filmlerinin yüzey morfolojisi üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. PL spektrumları, oda sıcaklığında, hem ZnO hem de YZO filmleri 370 

nm'de yakın band aralığındaki baskın pikleri gösterirken, YZO ince filminin pik yoğunluğu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603615302408#!
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/heterojunction
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/photovoltaics
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/semiconductor-materials
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/potential-barriers
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038109817304052#!
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/surface-morphology
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azalmıştır. n-ZnO/p-Si heteroeklem diyotlarının akım-voltaj özellikleri, ortam sıcaklığında 

ölçülmüştür. Bu, heteroekleme Y konsantrasyonunun dahil edilmesiyle yüzey durumlarının 

varlığı nedeniyle ideal olmayan bir davranış sergilediği belirtilmiştir ki şimdiye kadar en iyi 

performansını % 2 'de göstermiştir [10].  

K.K. Pathak ve arkadaşları bu çalışmalarında kimyasal depolama yöntemi ile hazırlanan 

samarium (Sm)  katkılı CdSe nanokristal ince filmlerin optik ve elektriksel özellikleri 

incelenmiştir. Çözelti, kadmiyum asetat, sodyum selenosülfat, trietanolamin (TEA) ve yeterli 

miktarlarda amonyağın karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. Ultrasonik olarak temizlenmiş cam 

alttabanlar, depolama için 70 ° C 'lik bir sıcaklıkta ve pH'ı 11'e ayarlamak için karışıma amonyak 

çözeltisi ilave edilmiştir. Çözeltiye farklı hacimlerde 0.01 M sulu samarium nitrat çözeltisi ilave 

edilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu analizi (SEM), Sm katkılı CdSe nanokristal ince 

filmlerin yüzey morfolojisini araştırmak için kullanılmıştır. İnce filmlerin morfolojisi alttaban 

yüzeyine yoğun, homojen olarak depolanmıştır ve nano küre benzeri bir yapı gözlemlenmiştir. X 

ışını kırınımı (XRD) analizi, depolanan ince filmlerin kübik yapı ile nanokristal olduğu ortaya 

koyulmuştur. XRD piklerinin FWHM 'sinden hesaplanan ortalama kristal boyutunun 10.11 nm 

olduğu bulunmuştur. Sm katkılı CdSe nanokristalin ince filmlerin enerji band aralığı, 1.91 eV ile 

2.22 eV arasında hesaplanmıştır. Katılmamış (saf) ve Sm katkılı CdSe ince filmlerin optik 

absorpsiyon kenarı, CdSe ‘ye kıyasla maviye kaymayı gösteren 640 nm ila 650 nm arasında 

değişmiştir. Sm katkılanması ile ince filmlerin fotoiletkenliğini daha da arttırmıştır. I-V 

karakteristiği, fotosensör uygulamaları için depolanan filmlerin uygunluğu gözlenmiştir. 

Depolanan ince filmler güneş pili uygulamalarında kullanılmak için yeterli bir potansiyele sahip 

olduğu gözlemlenmiştir [11]. 

Skander Ktifa ve arkadaşları bu çalışmada, CdSe nanokristallerini gözenekli anodik 

alümina (PAA) alttabanına kimyasal depolama yöntemiyle (CBD) elde etmişlerdir. Hava 

atmosferinde tavlama sıcaklığının, PAA alttabanındaki CdSe ‘nin mikro yapısal, optik ve termal 

özellikleri üzerindeki etkileri, Raman spektroskopisi, Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve 

enerji dağınımlı X-ışını spektroskopisi (EDX) analizleri UV–Visible ve fototermal sapma (PTD) 

teknikleri kullanılarak incelenmiştir. SEM görüntülerinden PAA alttabanın mikro gözeneklerinin 

homojen ve hekzagonal olduğu gözlemlenmiştir. CdSe / PAA'nın çeşitli tavlama sıcaklıklarında, 

kristal şekillerinde önemli bir değişiklik oluşturarak, yaklaşık 100 nm çapında bir ince uzun 

nanotel grubu, yüzeyde bir CdSe mikro çubuk (rod) dizisi oluştuğu gözlemlenmiştir. EDX 

ölçümü, CdSe filminin PAA tabakası üzerindeki bileşiminin, yaklaşık 1:1'lik bir stokiyometrik 

molar oranına sahip olan Cd ve Se'den oluştuğu gözlenmiştir. Raman spektrumları, pik 

yoğunluğunda bir artış sergilediği ve tavlama sıcaklığının artmasıyla birlikte piklerde, PAA 

alttabanında CdSe ince filminin kristal gelişimini ve nanokristallerin boyutunun arttığını 

göstermiştir. Ortalama CdSe yarıçap büyüklüğü, tavlama sıcaklığının 150 °C 'den 350 °C 'ye 
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yükselmesiyle 2.41 nm'den 2.78 nm'ye yükselmiştir. CdSe filmin optik özellikleri için, 

absorpsiyon katsayısı artmış ve kristal optik band enerjisi, film kristalliğindeki değişim, 

nanokristal boyutundaki artış ve yapısal kusurlardaki azalma nedeniyle, hava tavlama 

sıcaklığının artmasıyla azalmıştır. CdSe ince filmin ısıl iletkenliği, tavlama sıcaklığını 150 °C 'den 

350 °C 'ye yükseltilmesiyle 4.40 WM-1K-1 'den 5.22 WM-1K-1 'e yükselmiştir. CdSe/PAA 

nanokompozitin termal iletkenliği ve yapısal, morfolojik ve termal özellikleri arasındaki 

bağlantısı incelenmiştir [12]. 

Y.F. Zhang ve arkadaşları, tek kristalli Si−CdSe çift eksenli p−n heteroyapılı nanotelleri 

(NW) kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile büyütülmüş ve karakterizasyonu incelenmiştir. 

Si−CdSe çift eksenli epitaksiyel heteroyapıları EDX analizi ile birlikte Si ve CdSe nanotellerinin 

sırasıyla yaklaşık 30 ve 60 nm çaplarına sahip olduğunu göstermektedir. SAED desenleriyle 

birlikte HRTEM görüntüsü, Si ve CdSe alt tellerinin tek kristal olduğunu ve sırasıyla [21̄1̄] ve 

[0001] yönünde büyüdüğünü göstermektedir. Oda sıcaklığında Fotolüminesans (PL), Raman 

saçılması ve elektriksel taşınım ölçümleri tek Si−CdSe çift eksenli heteroyapı nanotellerde 

yapılmıştır. Fotolüminesans (PL) spektrumunda, 600 nm'de merkezlenmiş geniş bir yayınım ile 

birlikte 710 nm civarında zirveye çıkan güçlü CdSe optik band aralığı absorbsiyonu 

gözlenmiştir. Hem CdSe hem de Si 'nin yoğun keskin boyuna optik fonon(LO) modları Raman 

saçılma spektrumlarında gözlenmiştir. Oda sıcaklığında Raman saçılma spektrumunda tek CdSe 

(206 cm-1) ve Si nanoteller (518 cm-1 ) keskin ve yoğun LO fonon değerleri gözlenmiştir.  Tek 

CdSe NW ve Si nanotellerin dirençleri, taşıyıcı konsantrasyonları ve taşıyıcı mobiliteleri tahmin 

edilmiştir. Si−CdSe biaxial nanotellerin I - V eğrisi, heteroyapı olduğunu doğrular. Tüm sonuçlar, 

büyüyen iki eksenli NW 'lerin daha sonra yeni nano-optoelektronik cihazların imalatına fayda 

sağlayabilecek yüksek kristal, optik ve elektriksel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir 

[13]. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, güneş pilleri için fotovoltaik uygulamalarda önem kazanan p-tipi Silisyum 

üzerine kadmiyum selenür (CdSe) nanotel ince filmleri (p-Si/n-CdSe) kimyasal depolama 

yöntemini kullanılarak elde edildi. Elde edilen nanotel ince filmlerin optiksel, yapısal ve 

elektriksel özellikleri üzerine olan etkiler incelendi.  

 

3.1. Fotovoltaik Sistemler 

 

İnsan toplumunun gelişmesiyle birlikte dünyadaki enerji kaynakları giderek tükenmekte 

ve ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmaktayız. Güneş pili, fosil yakıtların yerine geçmektedir ve 

dünya genelinde de bu piller yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş pilleri birçok avantaja 

sahiptir. Birincisi, enerji üretimi için bir enerji kaynağı olarak güneş ışığı sadece sınırsız değildir, 

aynı zamanda özgürce kullanılabilir. İkincisi, ışık doğrudan elektriğe dönüştürüldüğü için, 

dönüştürme işlemi temiz, gürültüsüz ve mekanik bir jeneratörün aksine çevreye zarar vermez. 

Üçüncüsü, güneş pilleri çok az bakım gerektirir. Bir güneş pili, fotovoltaik işlemle ışık enerjisini 

doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken bir cihazdır. Güneş pili, n tipi ve p tipi 

yarıiletken arasında, aynı veya farklı malzemelerden eklemler yapılarak, yansıma önleyici 

kaplamadan ve ohmik toplama elektrotlarından oluşan bir bağlantıdan oluşur. Işık, güneş 

hücresinin yüzeyine odaklandığında, yarıiletkenin band boşluğundan daha büyük bir enerjiye 

sahip fotonlar, yarıiletken malzeme tarafından emilir. Bu emilim, elektron-boşluk çiftlerinin 

üretilmesi için değerlik bandından iletim bandına elektron geçişlerini aktive eder. Bu taşıyıcılar 

tekrar birleşim olmadan önce eklem bölgesine yayılırsa, uygulanan elektrik alan tarafından 

ayrılabilirler. p-n ekleminde, negatif elektronlar n-tipi bölgeye ve pozitif boşluklar p-tipi bölgeye 

yayılırlar. Daha sonra elektrotlar tarafından toplanırlar ki bu iki elektrot arasında voltaj farkının 

ortaya çıkmasını sağlar. Dışardan bir yük bağlandığında, elektrik akımı yük üzerinden geçer. Bu 

da güneş pili fotoakımının başlangıcıdır [14].     

 
Şekil 3.1. Fotovoltaik cihazların çalışma prensibi [14]. 
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3.1.1. p-n Eklemleri 

 

p ve n tipi iki yarıiletkenin birleştirilmesi halinde bir p-n eklemi oluşur. n tipi 

yarıiletkende daha çok serbest elektronlar, p tipi yarıiletkende ise çok sayıda boşluklar içerir. p 

tipi yarıiletkenlerde boşluklar (hole) çoğunluk akım taşıyıcıları, elektronlar ise azınlık akım 

taşıyıcılarıdır. n tipi yarıiletkenlerde elektronlar çoğunluk akım taşıyıcıları, boşluklar (hole)  ise 

azınlık akım taşıyıcılarıdır. p-n ekleminde p ucuna pozitif n ucuna negatif gerilim uygulanması 

ile bir akım meydana gelmesi doğru polarlamayı oluşturmaktadır. p-n ekleminde ters polarma 

akımı için p ucuna negatif n ucuna pozitif gerilim uygulanmaktadır. Ters polarmada p-n 

ekleminden akım geçmemektedir. 

 

3.1.2. p-Si/CdSe Güneş Hücresinin Yapısı 

 

Özellikle güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik (PV) sistemler 

pazarının çoğunluğunu, ana maddesi silikon (Si) olan yapılar oluşturmaktadır ve en iyi kristal Si 

güneş pilinin verimi % 25 civarındadır. Verimi artırmak ve maliyeti düşürmek adına alternatif 

çözüm yolları olarak daha az malzeme gerektiren ince film güneş pillerine ve farklı tabakaların 

birleştirilmesi ile farklı dalga boylarını soğurabilen ikili, üçlü yapıların elde edilmesine 

yoğunlaşılmıştır. CdSe nanoyapıları, görünür ışık absorpsiyonu, özel yapı, morfoloji, fotovoltaik 

ve optoelektronik cihazlardaki potansiyel uygulamalar için uygun band aralığı (1.74 eV) 

özelliklerine bağlı olarak yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Bu çalışmada oluşturulan p-Si/n-CdSe 

heteroekleminin üzerine gümüş kontaklar yapıldıktan sonra solar simülatör tarafından 

ışıklandırma altında ve karanlıkta akım-voltaj ölçümleri (I-V ölçümleri) yapıldı. 

 

Şekil 3.2. n-CdSe / p-Si heteroeklemi şematik gösterimi: (a) yukarıdan görümüm, (b) yan 
görünümü. 
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3.2. Kimyasal Depolama Yöntemi 

 

Kimyasal depolama yöntemi (CBD), temel olarak çözeltideki filmi oluşturacak iyon 

reaksiyonunun yavaşlatılması esasına dayanmaktadır.  Temizlenen alttabanlar daha sonra 

hazırlanan çözelti içerisinde belirli bir sıcaklıkta, belirli bir süre bekletilerek bu alttabanlar 

üzerine ince filmler oluşturulur.  

Kimyasal Depolama Yöntemi sırasında pH, sıcaklık ve çözelti konsantrasyonu ve 

depolama süresi kontrol edilecektir. Bu yöntemin diğer yöntemlere göre, ucuz, hazırlaması 

kolay ve gerekli aletleri herhangi bir laboratuvarda bulunabilir olmasından dolayı oldukça fazla 

kullanılan, ayrıca geniş yüzeylere de kolayca uygulanabiliyor olması bu yöntemin avantajını 

oluşturmaktadır [15]. 

 

3.2.1. p-Si/CdSe İnce Filmlerin Elde Edilmesi 

 

CdSe nanotel ince filmlerin depolanması için hazırlanan çözelti, kadmiyum nitrat 

tetrahihrat  (CdN2 O6 4H2 O), trietanolamin [N(CH2CH2OH)3 ], amonyak (NH3), sodyum sülfite 

(Na2  SO3), sodyum selenosülfat çözeltisi ve saf su karışımından oluşan çözeltiden elde 

edilmiştir. 

Silisyum (Si) alttaban uygun boyutlara getirildi daha sonra temizleme işlemi 3 aşamada 

gerçekleştirildi.  

1. Organik temizleme, belirli oranlarda amonyum hidroksit, hidrojen peroksit ve deiyonize 

su bir beherde karıştırılarak 60 °C – 70 °C sıcaklıkta 10 dakika bekletildi. 

2. Oksit temizleme, belirli oranlarda hidroflorik asit ve deiyonize su bir beherde 

karıştırılarak ultrasonik karıştırıcıda 30 saniye bekletildi. 

3. İyonik temizleme, belirli oranlarda hidroklorik asit, hidrojen peroksit ve deiyonize su bir 

beherde karıştırılarak 60 °C – 70 °C sıcaklıkta 10 dakika bekletildi. 

Her bir işlem sonucunda deiyonize su ile durulandı ve hava ortamında kurutuldu.  

Temizlenen silisyum (Si) alttabanlar beher içerisine dikey olacak şekilde yerleştirildi.  

CdSe nanotel ince filmler için depolama işlemi silisyum alttabanın silisyum ve cam yüzeyi olmak 

üzere her bir işlem 70 °C ‘da 2 saat bekletilerek ve her defasında yeni çözelti hazırlanarak 

toplam 14 saat boyunca depolandı. Filmler oluşturulduktan sonra % 5’lik HF (hidroflorik asit) 

çözeltisi ile oluşan filmin bir yüzeyi silindi ve deiyonize su ve metanol ile yıkandı ve son olarak 

hava ortamında kurutuldu.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada, farklı alttabanlar üzerine Kimyasal depolama yöntemi kullanılarak 

kadmiyum selenür (CdSe) nanotel ince filmleri elde edildi.  Sırasıyla cam, FTO ve p tipi 

yarıiletken olarak (111) düzlem indisine sahip tek kristal silisyum (Si) alttabanlar üzerine 

depolama işlemi gerçekleştirildi Cam ve FTO alttaban üstüne büyütülen filmlerin 

karakterizasyonu incelendikten sonra silisyum (Si) alttaban üzerinde büyütülen filmlerin 

heteroeklem olarak kullanılmasına karar verildi. Daha sonra silisyum alttabanın silisyum ve 

cam yüzeyi olmak üzere 2 farklı yüzeyde depolama işlemi ile p-Si/n-CdSe heteroeklemi elde 

edildi. Oluşturulan bu eklemlerin yapısal karakteristiği X-ışını difraksiyonu (XRD), taramalı 

elektron mikroskopu (SEM),  Raman ve Fotolüminesans spektroskopisi yardımıyla incelenirken 

elektriksel özellikleri I-V ölçümleri ve 4-nokta elektriksel ölçüm cihazları ile ölçülmüştür. 

 

4.1. CdSe/Cam ve CdSe/FTO İnce Filmlerin Optiksel Özellikleri 

  

CdSe ince filmler,  hem cam alttaban hemde FTO alttaban üzerine 70 °C ’da 2, 4, 6, 8 ve 

10 saatlik depolama sürelerinde ardışık daldırmalarla elde edilen filmlerin geçirgenlikleri (% 

T), dalgaboyu 300-1100 nm aralığında olan UV-Visible spektrofotometresi ile ölçümü alındı. 

Filmlerin optik geçirgenlik değerlerinin alttaban soğurmasından bağımsız olması için önce 

camdan cama daha sonra örnek üzerinden geçirgenlik ölçümü yapıldı. Farklı depolama 

sürelerde CdSe/Cam ve CdSe/FTO ince filmlerin dalga boyuna karşı geçirgenlik grafiği sırasıyla 

Şekil 4.1’de ve Şekil 4.2 ‘de verilmiştir. Yarıiletkenlerin soğurma katsayısı ( α ) ile yasak enerji 

aralığı (Eg) arasında; 

 

α = A (h𝑣𝑣 − 𝐸𝐸g)n h𝑣𝑣⁄                                                                                                                                            (1)  

                                                                                                                                  

bağıntısı vardır. Burada A bir sabit, hv foton enerjisini, n direkt band aralığına sahip 

yarıiletkenler için 1/2’ye eşit olan bir sabiti göstermektedir. Filmlerin yasak enerji aralığı 

denklem (1) kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için önce soğurmaya karşı (α2-hv) grafiğinde 

çizilir ve bu grafiğin eğiminin hv eksenini kestiği ve α2 = 0 olduğu yer filmin yasak enerji 

aralığını verir.  CdSe/Cam ve CdSe/FTO ince filmlerin kalınlığı geçirgenlik grafiklerinden ardışık 

iki tepe değerlerinin gözlendiği  λ1 ve λ2 dalga boylarının farkı alınarak, 

 

𝑑𝑑 = λ1  λ2
2n(λ1−λ2)

                                                                                                                                                           (2) 
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bulunur. Eşitlikten (λ1) ve (λ2) dalga boyuna bağlı kırılma indisi hesaplandığında film kalınlığı 

bulunabilir. Bu filmlerin kalınlık hesabı Şekil 4.1. ve Şekil 4.2. grafiği ile denklem (2) kullanılarak 

hesaplandı. 

 

 
Şekil 4.1. Farklı depolama sürelerinde CdSe/Cam ince filmlerin dalga boyuna karşı geçirgenlik 

grafiği. 
 

 
Şekil 4.2. Farklı depolama sürelerinde CdSe/FTO ince filmlerin dalga boyuna karşı geçirgenlik 

grafiği. 
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Şekil 4.3. Farklı depolama sürelerinde CdSe/Cam ince filmlerin 2, 4, 6, 8 ve 10 saatlik                  
α² - Enerji grafikleri. 

 

 

 

 

 



Fatih Öksüzoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

13 

  

  

 

Şekil 4.4. Farklı depolama sürelerinde CdSe/FTO ince filmlerin 2, 4, 6, 8 ve 10 saatlik  α² - Enerji 
grafikleri. 
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Tablo 4.1. CdSe/ Cam ve CdSe/FTO ince filmlerinin farklı depolama sürelerinde kalınlık hesabı 

değişimi 

Depolama Süresi (Saat) Cdse/Cam Kalınlık (nm) Cdse/FTO Kalınlık (nm) 
2 235 296 
4 243 338 
6 271 365 
8 294 410 

10 317 500 
 

CdSe/ Cam ince filmlerin farklı depolama sürelerinde kalınlık hesabı 235-317 nm 

aralığında bulunmuştur. CdSe/ FTO ince filmlerin farklı depolama sürelerinde kalınlık hesabı 

296-500 nm aralığında bulunmuştur. CdSe/Cam ve CdSe/FTO ince filmlerinin kalınlıkları 

karşılaştırıldığında cam alttabanın üzerine depolanan ince filmlerin daha ince olduğu 

görülmüştür. Her iki alttaban için depolama süresi arttıkça film kalınlığının arttığı görüldü. 

 

Tablo 4.2. Cdse/ Cam ve Cdse/FTO filmlerin farklı depolama sürelerinde yasak enerji aralığı 

değişimi. 

Depolama Süresi (Saat) Cdse/Cam Yasak enerji 
aralığı Eg (eV) 

Cdse/FTO Yasak enerji 
aralığı Eg (eV) 

2 1.82 1.78 
4 1.72 1.88 
6 1.74 1.85 
8 1.70 1.89 

10 1.68 1.90 
 

Farklı depolama sürelerinde CdSe/Cam ince filmlerin yasak enerji aralığı (Eg) 1.82 – 1.68 

eV arasında değişmektedir. Eg değeri depolama süresi arttıkça azalmıştır. CdSe ince filmlerin 

literatürdeki Eg değeri 1.74 eV’ dir [16]. 

Farklı depolama sürelerinde CdSe/FTO ince filmlerin yasak enerji aralığı (Eg) 1.78 – 1.90 

eV arasında değişmektedir.  CdSe/FTO ince filmlerin literatürdeki Eg değeri yaklaşık olarak 1.85 

eV ’dir [17]. CdSe/FTO ince filmlerin, CdSe/Cam alttabanına kıyasla daha yüksek olduğu söz 

konusudur. 

 

4.2.  p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Yapısal özellikleri 

 

CdSe nanotel ince filmlerin farklı depolama sürelerinde cam, FTO, silisyum alttabanın 

silisyum ve cam yüzeyinden oluşturulan eklemlerin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü 

(SEM) ve silisyum alttabanın silisyum ve cam yüzeyinden oluşturulan eklemlerin X-Işını kırınım 

desenleri (XRD), Raman ve Fotolüminesans ölçümleri incelenmiştir. 
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4.2.1. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin X-Işını kırınım desenleri 

 

p-Si/CdSe eklemlerinin X-ışını kırınım desenlerini inceleyebilmek için 70 °C’de 2’şer 

saatlik ardışık daldırmalarla 4 adet film elde edildi. Ardışık daldırmalar esnasında çözeltiler 

yeniden hazırlandı. p-Si/CdSe eklemlerinin X-ışını kırınım desenlerini Bruker marka X-ışını 

difraktometresi ile Mersin Üniversitesi Araştırma Laboratuvarında ölçüldü. CdSe/FTO ve 

CdSe/Cam ince filmlerinin X-ışını kırınım desenleri önceki çalışmalarda belirtilmiştir [6]. Bu 

nedenle bu çalışmada tekrar edilmedi. 

 

4.2.1.1.  p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Silisyum Alttabanın Mat 

Yüzeyinin X-Işını Kırınım Desenleri 

 

Farklı depolama sürelerinde p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın mat yüzeyinin X-

ışını kırınım desenleri, Şekil 4.5.’de depolama süresi 6 saat, Şekil 4.6.’da 8 saat, Şekil 4.7.’de 10 

saat, Şekil 4.8.’de 14 saat, verilmiştir. p-Si/CdSe eklemlerin XRD desenlerinin atamaları JCPDS 

071-4157, 088-2346, 075-5679, 075-5680, 006-0362, , 005-0674,  standart kartlarındaki “d” 

değerlerini, ölçülen “d” değerleri ile karşılaştırılarak düzlem indisleri belirlendi. Bu standart 

kartlardaki “d” değerlerini ile ölçülen “d” değerlerinin hem hekzagonal hem de kübik yapı için 

uyumlu olduğu gözlendi. CdSe ince filmlerin 6 saat, 8 saat ve 10 saat depolama sürelerinde 

kübik yapının baskın olduğu, 14 saat depolama süresinde ise yapının karışık faza (hem 

hekzagonal hem de kübik yapıya) sahip olduğu görülmüştür.  

Şekil 4.5., Şekil 4.6., Şekil 4.7., Şekil 4.8., incelendiğinde depolanan filmlerin (111)C olan 

karakteristik pikinin depolama süresine bağlı olarak kırınım deseninin değişmediği 

belirlenmiştir. CdSe ince filmlerin (hkl) düzlemleri daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu 

gözlendi [17-19]. 
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Şekil 4.5. Silisyum alttabanın mat yüzeyinin 6 saatlik X-ışını kırınım desenleri. 
 

 

Şekil 4.6. Silisyum alttabanın mat yüzeyinin 8 saatlik X-ışını kırınım desenleri. 
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Şekil 4.7. Silisyum alttabanın mat yüzeyinin 10 saatlik X-ışını kırınım desenleri. 
 

 

Şekil 4.8. Silisyum alttabanın mat yüzeyinin 14 saatlik X-ışını kırınım desenleri. 
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4.2.1.2.  p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Silisyum Alttabanının Parlak 

Yüzeyinin X-Işını Kırınım Desenleri 

 

p-Si/CdSe eklemlerinin silisyum alttabanın parlak yüzeyinin X-ışını kırınım desenleri 

ölçümleri kesim 4.1.2.1.1’de anlatılan biçimde düzlem indisleri belirlenmiştir. Farklı depolama 

sürelerinde elde edilen eklemlerin X-ışını kırınım desenleri Şekil 4.9.’da verilmiştir. 

Şekil 4.9. incelendiğinde depolanan CdSe ince filmlerin 6, 8, 10 ve 14 saat depolama 

sürelerinde hegzogonal fazın baskın olduğu görülmüştür. Tüm yansımalar JCPDS 001-1178, 

002-0330,005-0675, 065-2891, 073-6987, 075-5680, kartlarının verileriyle uyumlu olup 

olmadığı standart kartlarındaki “d” değerlerini, ölçülen “d” değerleri ile karşılaştırılarak düzlem 

indisleri belirlendi. Şekil 4.6. incelendiğinde (002)H, (110)H, (112)H olan karakteristik piklerin 

6, 8 ve 10 saat depolama sürelerinde kırınım desenlerinin birbirleriyle uyumlu olduğu çok fazla 

değişmediği, 14 saat depolama sürelerinde ise kırınım desenlerinin değiştiği ve arttığı gözlendi. 

CdSe ince filmlerin (hkl) düzlemleri daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu gözlendi 

[17-20]. 

 
Şekil 4.9. Silisyum alttabanın parlak yüzeyinin farklı depolama sürelerinde X-ışını kırınım 

desenleri. 
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Silisyum alttabanın parlak yüzeyinde 10 saat süreyle depolanan CdSe filminin hem 

karakteristik pikleri hem de SEM görüntülerine bakıldığında nanotaneciklerden nanotellere 

geçiş olduğundan bu p-Si/CdSe eklemden oluşan filmi hava ortamında tavlayarak yapısal 

özelliklerinin hangi sıcaklıkta değiştiğine bakıldı. Bu eklem farklı sıcaklıklarda hava ortamında 

tavlanmış (100 °C, 200 °C, 300 °C) ve tavlanmamış p-Si/CdSe eklemlerin X-ışını kırınım 

desenleri Şekil 4.10. ‘da verilmiştir. Şekil 4.10. incelendiğinde (002)H, (110)H, (201)H olan 

karakteristik piklerin tavlanmamış ve 100 °C aynı kalırken ve kararlı yapısını korurken, 200 °C 

ve 300 °C ‘de hem hekzagonal yapı hem de kübik yapıya dönüşerek karışık fazda pikler 

gözlenmiştir. CdSe ince filmlerin (hkl) düzlemleri daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu 

gözlendi [17,20,21]. 

 

Şekil 4.10. Silisyum alttabanın parlak yüzeyinde 10 saat depolama süresiyle oluşturulan 
tavlanmamış ve 100 °C, 200 °C, 300 °C de tavlanmış filmlerin X-ışını kırınım desenleri. 
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4.2.2. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Mat ve Parlak Yüzeyinin Taramalı 

Elektron Mikroskobu (SEM) ile İncelenmesi 

 

CdSe nanotel ince filmlerin farklı depolama sürelerinde cam, FTO, silisyum alttabanın 

mat ve parlak yüzeyinin yüzey morfolojisi Mersin Üniversitesi Araştırma Laboratuvarında 

Zeiss-Supra 55 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazında farklı büyütmelerde hem 

yüzeysel hem de kesit ölçümleri alındı. 

Cam alttaban üzerinde 10 saat depolama süresiyle oluşan CdSe nanotel ince filmlerin 

yüzey morfolojisi farklı görüntü büyütmelerde Şekil 4.11. ‘de gösterilmiştir. Sekil 4.11 ‘de 

nanotel yapılar açıkça görülmektedir.  FTO alttaban üzerinde 10 saat depolamayla büyütülen 

CdSe nanotel ince filmlerin yüzey morfolojisi farklı görüntü büyütmelerde Şekil 4.12. ‘de 

gösterilmiştir. Sekil 4.12 ‘de nanotel yapılar açıkça görülmektedir.  Silisyum alttabanın mat 

yüzeyinde 10 saat depolamayla oluşturulan p-Si/CdSe heteroekleminin yüzey morfolojisi farklı 

görüntü büyütmelerde Şekil 4.13. ‘de gösterilmiştir. Sekil 4.13 ‘te nanotel yapılar açıkça 

görülmektedir. Silisyum alttabanın parlak yüzeyinde 10 saat depolamayla oluşturulan p-Si/CdSe 

heteroeklemin yüzey morfolojisi farklı görüntü büyütmelerde Şekil 4.14. ‘te gösterilmiştir. Sekil 

4.14 te nanotel yapılar açıkça görülmektedir. Şekil 4.11., Şekil 4.12., Şekil 4.13. ve Şekil 4.14. 

nanotel ince filmlerin farklı tabanların her biri için 5.00 KX, 10.00 KX, 25.00 KX, 50.00 KX 

görüntü büyütmeleri incelenmiştir. Bu nanotel ince filmlerin morfolojik özellikleri 

karşılaştırılmıştır. 10 saatlik bütün örnekler karşılaştırıldığında filmlerin çubuk şekilli nanotel 

olduğu,  yüzeye homojen depolandığı gözlendi. CdSe/FTO alttabanın diğer tabanlarla 

karşılaştırıldığında daha sık ve ince nanoteller olduğu Şekil 4.12.’de görülmektedir. CdSe 

nanotel ince filmlerin SEM görüntüleri incelendiğinde yarıçapları ortalama olarak CdSe/Cam 

alttaban nanotelin 170-250 nm, CdSe/FTO alttabanın 70-138 nm, p-Si/CdSe silisyum alttabanın 

mat yüzeyinin 200-270 nm, p-Si/CdSe silisyum alttabanın parlak yüzeyinin 100-200 nm 

civarında bir büyüklüğe sahiptir. 

Tek kristalli silisyum alttabanın üzerine depolanan CdSe ince filmlerinin yapısal 

özellikleri cam gibi amorf yapıdan oluşan alttabanlar üzerine depolanan filmlerden daha iyi 

olduğu görüldü. Nedeni filmin morfolojisi ve kalınlığı alttabanın yapısal özelliklerine büyük 

ölçüde bağlıdır. Bu sonuç SEM görüntülerinden gözlenmiştir. 
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Şekil 4.11. Cam alttaban üzerine 10 saat depolamayla oluşan CdSe filmlerinin SEM görüntüleri. 

 

  

  

Şekil 4.12. FTO alttaban üzerine 10 saat depolamayla oluşan CdSe filmlerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 4.13.  p tipi silisyum alttabanın mat yüzeyinde 10 saat depolamayla oluşan CdSe ince 
filmlerin SEM görüntüleri. 

 

  

  

Şekil 4.14 p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde 10 saat depolamayla oluşan CdSe ince 
filmlerin SEM görüntüleri. 
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p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın parlak yüzeyi farklı depolama sürelerinde (6, 

8, 10, 14 saat) 10.00 KX görüntü büyütmesi Şekil 4.15.’de, 25.00 KX görüntü büyütmesi Şekil 

4.16.’da ve 50.00 KX görüntü büyütmesi Şekil 4.17.’de gösterilmiştir. Eklemlerin SEM 

görüntüleri incelendiğinde, 6 saat depolama süresinde tanecikli yapının olduğu, 8 saat 

depolama süresince 6 saatlik filme kıyasla tanecikli yapının arttığı ve büyüdüğü gözlendi. 10 

saat depolama süresince tanecikli yapıdan çubuk benzeri nanotel yapıya dönüştüğü ve 14 saat 

depolama süresinde ise çubuk benzeri nanotel yapının daha çok ve homojen olduğu görüldü.   

 

  

  

Şekil 4.15.  p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde oluşan CdSe ince filmlerin 10.00 KX 
görüntü büyütmesi. 
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Şekil 4.16.  p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde oluşan CdSe ince filmlerin 25.00 KX 
görüntü büyütmesi. 

  

  

Şekil 4.17. p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde oluşan CdSe ince filmlerin 50.00 KX 
görüntü büyütmesi. 
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p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın parlak yüzeyi kesit görüntüleri Şekil 4.18. ve 

mat yüzeyi kesit görüntüleri Şekil 4.19. ’da gösterilmiştir. p-Si/CdSe eklemlerin kesit 

görüntüleri incelendiğinde silisyum alttabanın kalınlığı 500 µm dir. Silisyum alttabanın üzerine 

depolanan CdSe nanotel ince filmlerin ortalama kalınlığı 500-700 nm civarında olduğu 

belirlenmiştir. p-Si/CdSe eklemlerin 6 ve 8 saatlik ince filmlerin kesit görüntüleri incelendiğinde 

tanecikli yapının belirgin bir şekilde görüldüğü ve homojen olduğu gözlenmiştir 14 saatlik ince 

filmlerin kesit görüntüleri incelendiğinde homojen ve nanotel benzeri yapının daha belirgin 

olduğu gözlenmiştir. 

 

  

  

Şekil 4.18. p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde oluşan CdSe ince filmlerin kesit 
görüntüleri. 

  

Şekil 4.19 p tipi silisyum alttabanın mat yüzeyinde oluşan CdSe ince filmlerin kesit görüntüleri. 
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4.2.3. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Raman Ölçümlerinin İncelenmesi 

 

Raman spektroskopisi, çoğunlukla görünür, yakın Infrared ve yakın ultraviyole bölgede 

bir lazerden gelen monokromatik bir ışığın elastik olmayan saçılması esasına dayanır. Raman 

saçılması ile kristal halindeki bir yapının spektroskopik incelenmesi yapılarak moleküllerin 

titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi edinilir. p-Si/CdSe İnce filmlerinden oluşan eklemlerin 

farklı depolama sürelerinde silisyum alttabanın karakteristik özelliklerini Renishaw – İnvia 

sistemi ile Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma laboratuvarında ölçüldü. p-

Si/CdSe eklemin silisyum yüzeyinin farklı depolama sürelerinde Raman Spektroskobu ölçümleri 

görüntüleri Şekil 4.20. ‘de gösterilmiştir. CdSe nanotel ince filmler için Raman saçılması oda 

sıcaklığında incelenmiş olup, 532 nm dalga boyunda lazer kullanılmıştır. Hem birinci dereceden 

boyuna optik (LO) hem de ikinci dereceden (2LO) boyuna optik fonon frekansının Raman tepe 

noktalarının depolama süresi ile nanotellerden kaynaklı sistematik bir kayma 

gözlemlenmemiştir ve pik değerlerinin ise kaybolduğu gözlenmiştir. Nanotel CdSe LO, 2LO 

fonon frekansları sırasıyla 212 cm-1 ve 415 cm-1 olarak bulunmuştur. 521 cm-1 kristal Si-Si 

pikidir ve silisyum alttabanından kaynaklanmaktadır. p-Si/CdSe eklemlerin Raman 

spektroskopik ölçümleri daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu gözlendi [13,22]. 

 

 
Şekil 4.20.  Silisyum alttabanın mat yüzeyinde farklı depolama saatlerinde oluşan CdSe ince 

filmlerin Raman spektroskobu görüntüleri. 
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4.2.4. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Fotolüminesans Ölçümlerinin 

İncelenmesi 

 

Fotolüminesans (PL) spektroskopisi, malzemedeki farklı elektronik enerji seviyeleri 

arasındaki bir absorpsiyon/emisyon spektroskopisi şeklidir. Işık bir numuneye 

yönlendirildiğinde, malzeme içindeki elektronlar uyarılmış durumlara hareket eder. Elektronlar 

uyarılmış durumlardan denge durumlarına düştüğünde, enerji ışık şeklinde salınması esasına 

dayanır. PL spektroskopisi, malzemelerin belirli bir dalga boyu için yayabilecekleri en yüksek 

ışık yoğunluğunu verdiği için malzemelerin elektronik yapısını ve özelliklerinin belirlemesi 

hakkında bilgi edinilir. Nanotellerin hem uyarılması hem de yayınımı güçlü polarizasyon 

özelliklerine bağlıdır. Yayılma alanı nanotellerin eksenlerine paralel olarak büyüme yönlerine 

bakılmaksızın polarize olduklarında maksimum Fotolüminesans yoğunluğu elde edilir.  

p-Si/CdSe ekleminin silisyum yüzeyinin farklı depolama sürelerinde Fotolüminesans 

Spektroskobu ölçümleri görüntüleri Şekil 4.21. ‘de gösterilmiştir. p-Si/CdSe İnce filmlerinden 

oluşan eklemlerin farklı depolama sürelerinde Silisyum alttabanın Fotolüminesans ölçümleri 

Renishaw – İnvia sistemi kullanılarak 532 nm dalga boyunda lazer kullanılmıştır. Turuncu-

Kırmızı dalga boylarına karşılık gelen geniş bir Fotolüminesans göstermektedir. Fotolüminesans 

piklerinin tepe noktaları yaklaşık 616 nm, 643 nm ve 670 nm olarak bulunmuştur. p-Si/CdSe 

eklemlerin Fotolüminesans spektrum ölçümleri 600 nm den 710 nm arasında değiştiği daha 

önceki çalışmalarla uyumlu olduğu gözlendi [13,19]. 

 
Şekil 4.21.  Silisyum alttabanın mat yüzeyinde farklı depolama saatlerinde oluşan CdSe ince 

filmlerin Fotolüminesans görüntüleri. 
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4.3. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin Mat ve Parlak Yüzeyinin Elektriksel 

Özellikleri 

 

4.3.1. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin I-V Ölçümleri 

 

Fotovoltaik bir hücre Fotovoltaik etkiye bağlı olarak çalışır. Fotovoltaik etki, fotovoltaik 

bir hücre tarafından güneş ışınımının elektriğe dönüştürüldüğü temel bir fiziksel işlemdir. 

Güneş ışınımındaki fotonların, silikon gibi yarıiletken malzemelerin yüzeyine çarparak, 

atomlardan elektronları serbest bırakmaları ile ortaya çıkmaktadır [23]. Bir Fotovoltaik güneş 

pilinin elektriksel özelliklerini belirlemek için bu pilin akım ve geriliminin yükten nasıl 

etkilendiğini gözlemek gerekir. Bu amaçla Şekil 4.22. ’da verilen eşdeğer devresi kullanılabilir. 

 
Şekil 4.22.  Güneş hücresinin eşdeğer devresi [24]. 

� = Iph - I0 (e 
q.V
n.K.T -1)                                                                                                                                          (3)    

Denklem (3) ’de � = akım, Iph = ışıkta oluşturulan akım (A),  I0 =  diyodun ters doyma akımı (A), 

 RS = eşdeğer devrenin seri direnci (Ohm) RSH = eşdeğer devrenin paralel direnci (Ohm), V = 

diyotun uçları arasındaki potansiyel farkını, q = elektron yükü (1.6021917×10−19 C), n = idealite 

faktörünü, k =  Boltzman sabiti (1.381x10−23 J/K), T = Kelvin cinsinden mutlak sıcaklığı temsil 

etmektedir. 

Fotovoltaik hücrelerin performanslarını karşılaştırmak için kullanılan en yaygın 

parametre hücre verimidir. Fotovoltaik hücresinin I-V karakteristiğinin yükle değişimi Şekil 

4.23. ‘de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.23.  Fotovoltaik hücresinin I-V karakteristiğinin yükle değişimi. 
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Burada ISC = Yükün uçları arasındaki kısa devre akımı, VOC = Yükün uçları arasındaki açık devre 

gerilimi ve maksimum güç noktalarını (IMP, VMP) temsil etmektedir. FF = fiil faktör (dolum 

faktörü), 𝜂𝜂  = verim, PİN = 100 mW /cm2 olacak şekilde alınmıştır. 

𝜂𝜂 = PMAX
PİN

                                                                                                                                                                   (4) 

PMAX = ISC x VOC x FF                                                                                                                                            (5)                

FF = 
IMP x VMP
ISC x VOC

                                                                                                                      (6) 

 

p-Si/CdSe eklemlerini güneş ışının fotonlarıyla uyarılan CdSe ince filmlerinin 

yüzeyindeki elektronları toplayabilmek için her iki tarafına gümüş kontaklalar oluşturuldu (500 

nm).  p-Si/CdSe eklemlerinin I-V karakteristiği oda sıcaklığında (25 °C)  1.5 AM güneş 

simülatörü (Solar Simülatör, LCS-100-Newport) altında analiz edilmiştir. Karanlık ve aydınlık 

olarak ölçümler alınmıştır. Öncelikle karanlıkta yapılan ölçümler sonrasında 1.5 AM olacak 

şekilde p-Si/CdSe eklemlerin CdSe ince film yüzeyi güneş ışığına maruz bırakılmıştır. Literatüre 

uygun bir biçimde solar simülatör altında -2 ile +2 Voltluk gerilim uygulanarak akım elde 

edilmiş ve (I-V) grafikleri çizilmiştir. p-Si/CdSe ince filmlerin akım-gerilim eğrisi Şekil 4.24. ‘de 

gösterilmiştir. p-Si/CdSe eklemleri ışığa maruz kaldığında fotonlar sayesinde elektron hareketi 

dolayısı ile akımın arttığı, logaritmik grafikler incelendiğinde karanlıkta ölçülen akıma göre 

aydınlıkta akımın özellikle 5 numaralı örnekte 10 kat arttığı ve diyot karakteristiği gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 4.24.  p-Si/CdSe ince filmlerin karanlık ve aydınlık ölçümlerin (I-V) akım-gerilim eğrileri. 
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4.3.2. p-Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin 4 ‘lü Prob Yöntemi Ölçümleri 

 

Dört nokta elektrik iletkenliği ölçüm yöntemi, yarıiletkenlerin direncinin ölçülmesi için 

standart ve en çok kullanılan yöntemlerdendir. 4 bağlantı prop ucu mevcuttur. Bağlantı 

uçlarının ikisi numune üzerinden akan akımı ölçmek için diğer ikisi ise iki nokta arasındaki 

potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Bu sistemde, temas direnci, örnek direncine kıyasla 

yüksek olabilir, ancak numune ve temas direnci, gerilim ölçme cihazının (direnç ölçer, 

elektrometre veya elektronik voltmetre) etkin direnci ile karşılaştırıldığında küçüktür. Bu 

nedenle ölçülen değer etkilenmez. 

p-Si/CdSe ince filmlerinden oluşan eklemlerin yapılan elektriksel ölçümleri için 

Nabertherm P320 ısıtıcı, Keithley 2400 elektrometre ve Keithley 2700 multimetre kullanıldı.  p-

Si/CdSe İnce Filmlerinden Oluşan Eklemlerin 4’lü prop ölçümü oda sıcaklığı ile 400 °C arasında 

alındı. Ölçümler alınırken voltaj değeri 30 (mV) olarak ayarlanmıştır. Alınan ölçümler 

sonucunda elde edilen malzemenin özdirençleri, iletkenlikleri ve aktivasyon enerjisi hesaplandı. 

Özdirenç (ρ); gerilim, akım ve malzemenin şeklinden kaynaklanan geometrik yapı faktörünün 

bilinmesi ile bulunmuştur. Elektriksel özdirenç  (ρ)  denklem (7)’e göre hesaplanmıştır. 

 

ρ = G V
І
                                                                                                                                                                       (7) 

 

denklem (7) ’de G değişkeni geometrik yapı faktörüdür ve malzemenin boyutları, kontakların 

yapılma şekli, kontakların bulunduğu konuma göre değişir. Bu çalışmada geometrik yapı 

faktörü G = 2πs olarak alınmış olup, ‘s’ iki prob arasındaki uzaklıktır. 

p-Si/CdSe eklemlerin elektriksel iletkenliğin sıcaklığa bağlılığı Şekil 4.25. ‘de 

gösterilmiştir. p-Si/CdSe heteroekleminin (p tipi silisyum alttabanın parlak yüzeyinde 

büyütülen CdSe ince filmi) arayüzeyinin elektriksel iletkenlik ölçümü Şekil 4.25. (a) ‘da ve p-

Si/CdSe heteroekleminin (p tipi silisyum alttabanın mat yüzeyinde büyütülen CdSe ince filmi) 

arayüzeyinin elektriksel iletkenlik ölçümü Şekil 4.25. (b) ‘de verilmiştir.  Bu iki grafikte 

görüldüğü gibi iletkenlik artan sıcaklıkla birlikte artmaktadır. Buda yarıiletkenlerin 

karakteristik özelliğidir. 
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Şekil 4.25.  p-Si/CdSe heteroeklemlerin elektriksel iletkenlik ölçümleri. (a) p tipi silisyum 

alttabanın parlak yüzeyde CdSe filminin elektriksel iletkenlik ölçümü, (b) p tipi silisyum 
alttabanın mat yüzeyinde CdSe ince filminin elektriksel iletkenlik ölçümü verilmiştir. 

 

İnce filmlerin elektrik iletkenlikleri de standart dönüşüm denklemi kullanılarak 

elektriksel iletkenlik değerlerinden hesaplanmıştır. p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın 

parlak yüzeyinin elektriksel iletkenliğinin yüksek sıcaklıkta (400 °C) yaklaşık 2.0 x 10-4(Ω cm-1 ) 

mertebesine, p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın mat yüzeyinin elektriksel iletkenliğinin 

ise yaklaşık 5.0 x 10-7 (Ω cm-1) değerinde ölçüldü. 

Şekil 4.25. incelendiğinde düşük ve yüksek sıcaklık bölgelerinde p-Si/CdSe eklemlerinde 

taşıyıcı taşınması için iki tür iletkenlik mekanizması olduğu görüldü. Bu bölgelerde aktivasyon 

enerjisi hesaplanabilir. Bunun için, p-Si/CdSe eklemlerinin aktivasyon enerjisi, 

 

σ = σ0 exp(- Ea/kBT)                                                       (8) 

 

denklem (8) kullanılarak elde edilir. Denklemin ln ‘ni alınarak 1/ T ‘ ye karşılık ln(σ/σ0)  grafiği 

çizilerek hesaplanır. Burada, σ filmlerin iletkenliğini, σ0 oda sıcaklığındaki elektriksel iletkenliği, 

kB Boltzman sabitini, T sıcaklığı ve Ea aktivasyon enerjisini ifade eder. Aktivasyon enerjisi 1/T 

’ye karşılık ln(σ/σ0)grafiğinin eğiminden hesaplandı. Filmlerin aktivasyon enerji değerleri, 

düşük sıcaklık bölgesi (DS) (50 °C ≤ T ≤ 230 °C) ve yüksek sıcaklık bölgesi (YS) (230 °C ≤ T ≤ 400 

°C) gibi iki ayrı sıcaklık bölgesi için hesaplandı.  Hesaplanan aktivasyon enerjileri Tablo 4.3 ‘de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.3. p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın parlak ve mat yüzeyinin aktivasyon 

enerjisi. 

 
Depolama süresi 

Ea 

Düşük sıcaklık 
(meV) 

Ea 

Yüksek sıcaklık 
(meV) 

14 Saat Si-Parlak Yüzey 33 41 
14 Saat Si-Mat Yüzey 16 5.6 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada kimyasal depolama yöntemi kullanılarak, p-Si/n-CdSe eklemleri, silisyum 

alttabanın mat ve parlak yüzeyine olmak üzere 2 farklı yüzey üzerinde 70 °C ‘de büyütülmüştür. 

Elde edilen eklemlerin farklı depolama sürelerinde optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri 

üzerine etkisi incelenmiştir.  

Farklı depolama sürelerinde CdSe/Cam ince filmlerin yasak enerji aralığı (Eg) 1.82 – 1.68 

eV ve CdSe/FTO ince filmlerin yasak enerji aralığı (Eg) 1.78 – 1.90 eV arasında değişmektedir. 

Yasak enerji aralıkları incelendiğinde literatürdeki değerlerle uyumlu olduğu görüldü. 

Farklı depolama sürelerinde p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın mat yüzeyinin X-

ışını kırınım desenlerini 6 saat ve 14 saat depolama süresinde karışık faza (hem hekzagonal 

hem de kübik yapıya), 8 saat ve 10 saat depolama sürelerinde ise kübik yapıya (tek kristal) 

sahip olduğu görüldü. p-Si/CdSe nanotel ince filmlerin silisyum alttabanın parlak yüzeyinin X-

ışını kırınım desenleri 6, 8, 10 ve 14 saat depolama süresinde birbirleriyle uyumlu olduğu ve 

genel olarak hegzogonal yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Silisyum alttabanın parlak yüzeyinin 

10 saat depolama süresinde filmlerin X-ışını kırınım desenleri tavlanmamış ince filmlerin 

hegzogonal yapıda olduğu, tavlanan (100 °C, 200 °C ve 300 °C)  filmlerin ise karışık faza sahip 

olduğu gözlenmiştir.   

CdSe/Cam, CdSe/FTO, p-Si/CdSe Silisyum alttabanın mat yüzeyinin ve p-Si/CdSe 

Silisyum alttabanın parlak yüzeyinin 10 saatlik yüzey morfolojisi tabanların her biri için farklı 

büyütmeleri incelenmiştir. Bu nanotel ince filmlerin morfolojik özellikleri karşılaştırılmıştır. 10 

saatlik bütün örnekler karşılaştırıldığında filmlerin çubuk şekilli nanotel olduğu,  yüzeye 

homojen depolandığı gözlendi. CdSe/FTO alttabanın diğer tabanlarla karşılaştırıldığında daha 

sık ve ince nanoteller olduğu görülmüştür. p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın parlak 

yüzeyi farklı depolama sürelerinde (6, 8, 10, 14 saat) 10.00 KX görüntü büyütmesi, 25.00 KX 

görüntü büyütmesi ve 50.00 KX görüntü büyütmesi incelenmiştir. Eklemlerin SEM görüntüleri 

incelendiğinde, 6 saat depolama süresinde tanecikli yapının olduğu, 8 saat depolama süresince 6 

saatlik filme kıyasla tanecikli yapının arttığı ve büyüdüğü gözlendi. 10 saat depolama süresince 

tanecikli yapıdan çubuk benzeri nanotel yapıya dönüştüğü ve 14 saat depolama süresinde ise 

çubuk benzeri nanotel yapının daha çok ve homojen olduğu görüldü.  p-Si/CdSe eklemlerin 6 ve 

8 saatlik ince filmlerin kesit görüntüleri incelendiğinde tanecikli yapının belirgin bir şekilde 

görüldüğü ve homojen olduğu gözlenmiştir 14 saatlik ince filmlerin kesit görüntüleri 

incelendiğinde homojen ve nanotel benzeri yapının daha belirgin olduğu gözlenmiştir. 

CdSe nanotel ince filmler için Raman saçılması oda sıcaklığında incelenmiş olup, hem 

birinci (LO) hem ikinci dereceden (2LO) optik fonon frekansının Raman tepe noktalarının 

depolama süresi ile nanotellerden kaynaklı sistematik bir kayma gözlemlenmemiştir ve pik 
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değerlerinin ise kaybolduğu gözlenmiştir. CdSe nanotel ince filmlerin, LO ve 2LO fonon 

frekansları sırasıyla 212 cm-1 ve 415 cm-1 olarak bulunmuştur.  

CdSe nanotel ince filmlerin Fotolüminesans ölçümleri Turuncu-Kırmızı dalga boylarına 

karşılık gelen geniş bir Fotolüminesans göstermektedir. Fotolüminesans piklerinin tepe 

noktaları yaklaşık 616 nm, 643 nm ve 670 nm olarak bulunmuştur.  

p-Si/CdSe ince filmlerin silisyum alttabanın I-V karakteristiği karanlıkta fotovoltaik 

hücre çıkış I-V karakteristiği diyot karakteristiğine benzer, ışığa maruz kaldığında akımın 

oluştuğu ancak çok az değiştiği ve diyot karakteristiği göstermiştir. 

p-Si/CdSe eklemlerin 4 ‘lü prob yöntemi ölçümleri p-Si/CdSe eklemlerin silisyum 

alttabanın parlak yüzeyinin elektriksel iletkenliğinin yüksek sıcaklıkta (400 °C) yaklaşık 2.0 x 

10-4(Ω cm-1) mertebesine, p-Si/CdSe eklemlerin silisyum alttabanın mat yüzeyinin elektriksel 

iletkenliğinin ise yaklaşık 5.0 x 10-7 (Ω cm-1) değerinde ölçüldü. 

Kadmiyum selenür (CdSe), görünür ışık absorbsiyonu için uygun bir bant aralığına sahip 

önemli bir yarı iletken malzeme olarak fotovoltaik cihazlarda yaygın yaygın olarak 

kullanılmaktadır. CdSe ‘nin güneş hücrelerinde uygulanması üç tipte sınıflandırılabilir: 

1. CdSe optik bant aralığı geniş görünür ışık spektruma sahip olduğu için CdSe güneş 

pillerinde taşıyıcı materyal olarak davranır. 

2.  CdSe yarıiletken nanoyapıların inorganik bileşikler üzerinde etkisi; optik bant aralığı ile 

değişen parçacık büyüklüğü ve diğer absorbsiyon özellikleri ile uyumlu olması avantajı 

CdSe 'yi bu tip güneş hücresindeki verimli ışık toplayıcı özelliğiyle ile umut verici bir 

malzeme haline getirmektedir.  

3. CdSe yarıiletken nanoyapılarının organik polimerlerle uyumu yarıiletkenlerin elektronik 

ve optik özelliklerinin CdSe ile birleştirilmesine izin verir, böylece eşsiz fotofiziksel, 

fotokimyasal ve elektrokimyasal özellikler için harika fırsatlar sunmaktadır [25]. 

Silisyum (Silikon) yüksek kırılma indisine sahip bir malzemedir. Silikon nanotellerin 

kalınlıkları görünür ışığın dalga boyunda güçlü bir rezonans alanı artışı gösteriyor, bu nedenle 

bu nanomalzemeler her tür fotonik cihaz için iyi bir adaydır [22]. 

Özellikle yeni nesil güneş pillerinde kullanılmak üzere düşünülen nanoteller oldukça ilgi 

çekici, sıra dışı, ayarlanabilir optik ve elektriksel özellikleri sahip bir boyutlu malzemelerdir.  Bu 

özellikler düşük maliyetli, yüksek verimli nanotel güneş pillerinin üretimine izin verebilir. 

Nanotellerin, kısa yönlü (kalınlık) kuantum etkilerinin ayarlanmasına olanak sağlayan asimetrik 

şekilleri oluşurken, hacim özelliklerini kaybetmemesi, hızlı iletiminin olması diğer 

nanomalzemelere kıyasla özellikle ilgi çekicidir [26].   

Bu çalışmada silisyum alttabanın kullanılmasının amacı, daha iyi kalitede bir 

heteroeklem ve yüksek verime sahip güneş hücresi oluşturmaktır. 
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