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 Bu çalışmada, ZnS ve CdS ince filmleri cam alt tabakalar üzerine kimyasal 
depolama yöntemiyle oluşturuldu ve bu filmlerin geçirgenliği, bant aralığı ve 
iletkenliği incelendi. Ayrıca, ZnS/CdS/ZnS den oluşan kuantum kuyuları üretildi. 
Azot ortamında tavlandı. Oluşan optik özellikler eksitonik geçişler, fotoiletkenlik ve 
fotolüminesans özellikleri belirlendi. Bu özelliklerin tavlamayla değişimi çalışıldı. 
   

Anahtar Kelimeler: CdS ve ZnS Kimyasal Depolama Yöntemi, ZnS/CdS Kuantum 

Kuyuları, Fotoiletkenlik,  Fotolüminesans. 
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 In this work, thin films of CdS and ZnS are produced onto glass substrates 

using chemical bath deposition method. The optical transmittance, energy gap and 

conductivity of these films were studied. Quantum structures having alternate layers 

of ZnS/CdS/ZnS were produced. These structures were annealed under N2 

atmosphere. The optical excitonic, photoconductivity and photoluminescent 

properties of these films were determined, and the change of these properties by 

annealing were studied. 

 

Key Words: CdS and ZnS Chemical Bath Deposition, ZnS/CdS Quantum Wells, 

Photoconductivity,  Photoluminescent  
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1. GİRİŞ 

 

 

Geniş bant (Eg) aralıklı ZnS ve CdS, uygulama alanları fazla olan II-VI 

yarıiletkenlerindendir. Yarıiletken ince filmler ince film transistörlerde, güneş 

pillerinde ve elektrolüminesans paneller gibi bir çok katıhal aygıtının seri üretiminde 

yarar sağlamıştır. CdS 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 fotoiletken 

materyallerdendir. CdS ve ZnS sadece kısa dalga boylu görülebilir bölgede 

fotoiletken değil, aynı zamanda - ışınımlarına, - ışınımlarına, X-ışınımlarına, kızıl 

ötesi ve mor ötesinde duyarlı olduğu görülmüştür. 

Kimyasal depolama metodu (CBD) kullanılarak CdS ince filmlerinin 

büyütülmesinin tarihsel gelişimi 1960’larda başlamıştır. Aynı yıllarda Sovyet 

araştırmacıları CBD tekniği kullanarak CdS katmanlarını bulduklarını rapor 

etmişlerdir. Bube, 1962’de hazırladığı kimyasal reaksiyonlarla  ürettiği CdS’in 

hekzagonal ve kübik yapıda olduklarını belirlemiştir.  

Geniş bant aralığına sahip II-VI bileşikleri mavi ve morötesi bölgede opto-

elektronik aygıtlarda kullanarak için uygun ve ümit verici malzemelerdir. II-VI 

heteroyapılar genellikle 450 nm’den aşağı bölgelerde ışıma yaparlar. Kübik CdS ve 

ZnS’in oda sıcaklığındaki bant aralıkları yaklaşık sırasıyla 2.42 eV ve 3.7 eV’dur. Bu 

materyaller I. tip kuantum kuyu yapılarında taşıyıcıların kuantumsal 

sınırlandırılmasından dolayı fotolüminesans, engel ve kuyu kalınlığının değişmesiyle 

CdS ve ZnS’in bant kenarları arasında da lüminesans verebilir. 

Kuantum kuyu genişliği ve engel yükseklikleri değiştirilerek istenildiği 

biçimde aygıtlar hazırlanabildiği için teknolojide önemli yer tutarlar. Heteroyapılarda 

yasak bant aralığı ayarlanabilir olduğundan bu sistemlerin optiksel özelliklerini 

değiştirmek mümkündür. Kuantum kuyularda  yapılan yoğun çalışmalarda kuyuların 

soğurma ve lüminesans spektrumlarında eksitonik etkilerin olduğu gözlenmiştir. 

Özellikle saf yarı iletkenlerin düşük sıcaklıktaki soğurma bant sınırı, hidrojenik 
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yörüngede olan elektron-deşik çiftleniminin yarattığı eksitonun rezonans 

soğurmasına bağlıdır. 

Bu çalışmada, kimyasal depolama yöntemiyle CdS ve ZnS ince filmleri 

elde edildi. Bunların elektriksel ve optiksel özellikleri incelendikten sonra bu 

materyallerle I. tip kuantum  kuyuları elde edildi. Kuantum kuyularının elektriksel ve 

optik özellikleri incelendi. Ayrıca bu örneklerin ardışık tavlamayla gösterdikleri 

optik özellik değişimi incelendi. X-ışınımı kırınım desenleri elde edilerek 

kristallografik yapıları belirlendi. Fotoiletkenlik ve fotolüminesans ölçümleri yapıldı. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

2.1. ZnS  İnce Film Çalışmaları 
 

SILAR (Succesive Ionic Layer Adsorption and Reaction Process) yötemiyle 

büyütülen ZnS, CdS ve Zn1-xCdxS filmlerinin elektriksel, optik ve yapısal 

karakterizasyon sonuçları sunulmuştur. Polikristal ve kübik ZnS ile hekzagonal CdS 

filmleri, cam üzerindeki tabaka indium-tin-oxide (ITO) ya da cam üzerine 

büyütülmüş, filmlerin filme paralel veya dikey kristalciklerinin ortalama 

büyüklükleri D=6.5 nm, D=4 nm ve D=30 nm, D=15 nm’dir (Nicolau F.Y. ve 

ark.,1990). 

Çinkosülfat, NH3/NH4Cl, tampon çözelti (pH=10), trietanolamin ve 

tiyoasetamit içeren sulu çözeltiden, kimyasal depolama yöntemiyle cam alt tabaka 

üzerine büyütülen oldukça kaliteli, farklı sıcaklık ve sürelerde farklı kalınlıkta ZnS 

ince filmler  oluşturulmuştur. Oluşturulan bu filmler alt tabaka olarak kullanılmış, 

üzerine kimyasal depolama yöntemiyle eklenen Bi2S3, CuxS ve PbS  ince filmlerinin, 

güneş cihazları ve güneş radyasyonunu ısıl enerjiye çevirme özelliğine sahip 

yüzeylerden, elektronik ve fotoğrafiye kadar çeşitli uygulamalarda belirli avantajlar 

sağladıkları gösterilmiştir. ZnS ince filminin optik bant aralığı 3.7 eV ve görülebilir 

bölge için kırılma indisi de 2.37 bulunmuştur. Bu optik özelliklerdeki ZnS filmler 

ZnS üzerine Mn  katkılandığında elektrolüminesans panolar, Ag, Cu, Al ya da In 

katkılandığında katodolüminesant panolar, Si, GaAs ya da Ge  hetero epitaksiyel 

büyütüldüğünde elektro optik modülatörler ve mavi ışık yayan diyotlar, ZnS-CdS 

süperörgüleri ve değişik kalınlıklı çoklu yapılar elde edilmesine olanak sağlamıştır 

(Nair P. K. ve ark.,1992).  

ZnS filmleri, çinkosülfat (ZnSO4), trietanolamin (TEA),  amonyak/ 

amonyumklorür (NH3/NH4Cl) (pH=10) ve tiyoasetamit (TA), içeren kimyasal 

banyodan hazırlanmıştır. Depolama zamanı 30 dk, 1 saat ve 4 saat 50˚C de ,16-24 

saat 25˚C de yapılmıştır. Kimyasal depolama yöntemiyle 75mm x 25mm x 1mm 

cam alt tabakalar üzerine büyütülmüştür.Yapılan bu çalışmada kimyasal depolamayla 

elde edilen ZnS filmler 400˚C’nin  üstünde hava ortamında tavlanmasıyla ZnO 

filmlerine dönüştürülmüştür. ZnS’den ZnO dönüşen filmlerin ilk halleri ve 
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tavlandıktan sonraki  durumuyla optik geçirgenliğine ve yansımasına bakılmıştır. 

Filmlerin optik enerji bant aralıkları, filmin kalınlık verisinden, yansıma ve 

geçirgenliklerinden belirlenmiştir. Depolanan filmlerin fotoiletkenliğinin olmadığı, 

karanlık da iletkenliğinin çok az olduğu gözlenmiştir. ZnS filmler, 400˚C civarında 

yaklaşık 15 dakika hava da tavlandıktan sonra ZnO dönüşmüş bu filmlerin 

fotoiletkenliğinin ve karanlık  iletkenliğinin çok yüksek olduğu gösterilmiştir. 

İletkenlik oranlarının değerleri sıcaklık ve tavlanma sıcaklığına bağlı olduğu 

bulunmuştur. ZnO bu karakteristik özellikleriyle düşük maliyetli güneş pilleri ve 

fotodedektörlerde ve varistör uygulamaları için kullanılmıştır (Fernandez A.M. ve 

ark.,1993). 

NH3/NH2-NH2/SC(NH2)2/ZnSO4 çözeltisinden kimyasal depolama 

yöntemiyle elde edilen ZnS ince filmleri çalışılmıştır. Kaliteli film ve büyüme hızı  

üzerindeki değişik parametrelerin etkisine bakılmıştır. Kimyasal yöntemlerin 

işleyişini açıklamak için ilk yaklaşımlar bu çalışmayla yapılmıştır. Bu yöntemle elde 

edilen ZnS ince filmlerinin yapısal, optik, kimyasal ve elektriksel özellikleri 

çalışılmıştır. Elektron kırınımı (EDS) analizleri filmlerin kübik ve mikrokristal 

yapıda olduğunu göstermiştir. Elektron kırınımı analizi ile filmlerin stokiyometrik 

olup olmadığına bakılmıştır. Bu metotla depolanan ZnS ince filmlerinin taramalı 

elektron mikroskop  çalışmaları filmlerin sürekli ve homojen olduğunu göstermiştir. 

Elektriksel iletkenlik ölçümleri (=10-9 -1cm-1) bu filmlerin oldukça yüksek 

özdirence sahip olduklarını göstermiştir (Dona J.M. ve ark.,1994). 

Yaklaşık pH=10 da tiyoasetamit, trietanolamin ve çinkosülfat içeren kimyasal 

banyodan 25-80C sıcaklık aralığında kalınlıkları 0.04-0.45 m ZnS ince filmlerinin 

kimyasal depolama yöntemiyle elde edildiği gösterilmiştir. Depolanan filmlerin 

kristal özelliği göstermediklerini, çok büyük özdirence sahip (iletkenlik =10-9-

1cm-1) ve fotoduyarlıklarının olmadıkları bulunmuştur. 1-2 saat de 450-500C de 

hava ortamında tavlama ZnS filmlerin kısmen ZnO filmlerine dönüşmesine yol 

açmıştır. Hava oramın da tavlandıktan sonra optik bant aralığı 3.85 eV dan yaklaşık 

3.7 eV değerine düşmüştür (Arenas L. Olga ve ark., 1997). 

Bazı yarıiletken selenürler (ZnSe, CdSe ve Bi2Se3) ve sülfat (ZnS, CdS ve 

Bi2S3) ince filmler kimyasal depolama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. 
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Aktivasyon enerjisi direnç ölçümlerinden tanımlanırken filmlerin enerji bant aralığı 

da optik soğurma ölçümleri ile tanımlanmıştır. Aktivasyon enerjileri ZnSe için 0.59 

eV, Bi2Se3 için 1.42 eV olarak, soğurma ölçümlerinden bulunmuştur. Kuantum kuyu 

yapılarına ya da taneciklerin elektriksel yalıtımına neden olan boşluklar (void) 

kimyasal olarak  depolanan filmlerde gözlenmiş ve bunlar için  yüksek optik bant 

aralığı bulunmuştur. Aktivasyon enerjilerinin küçük olması filmlerin enerji bant 

aralığındaki safsızlık seviyelerinden kaynaklanmaktadır (Nkum R. K. ve ark.,1998). 

CdS ve ZnS  nano parçacıklarının birleştirilmiş yapıların DC iletkenliği 

300’den 525 K  sıcaklık aralığında çalışılmıştır. İletkenlik tek kristallerinkinden çok 

daha büyük bulunmuştur. ZnS ve CdS nano parçacıkları arasında dağılmış farklı Ag 

konsantrasyonuna sahip nano parçacıklar ve tablet yapıların iletkenliği çalışılmıştır. 

(Abdulkhadar M. Ve ark.,1998). 

Bu makalede son on  yıl içerisinde kimyasal depolama yöntemi altında yatan 

temel kavramlar ve CuS, CuSe, Sb2S3, Bi2S3, SnS, PbS, ZnSe, ZnS, CdS ve CdSe  

gibi iyi kaliteli ince filmlerin depolanması çalışmaları sunulmuştur. Film 

kompozisyonunun filmlerin elektriksel ve optik özellikleri üzerinde yaptığı 

değişiklikler ve oluşan bileşiklerin yapısında, filmlerin havada tavlanma etkisi 

kaydedilmiştir. CdS ve ZnS filmleri oksit fazına kısmen dönüşmekte ve iletkenliği  

artmaktadır. Hava ortamında tavlanan CdSe ince filmlerinin ışığa duyarlılığının 

artmasına karşılık, bu ortamda tavlanan CdS ince filmlerin ışığa duyarlılığı 

azalmıştır. CdS filmleri 60C de 8 saatte 200 nm kalınlığında oluşturulmuştur. 

Çözeltisinde 30 ml, 1M Cd(CH3COO)22H2O, 8-12 ml 1M sodyum sitrat 15 ml 1.5M 

NH4OH, 5-10 tiyourea  ve tamamı 100 ml olacak kadar saf su kullanılmıştır. ZnS 

ince film depolamasında 50C de yaklaşık 6 saatte ya da oda sıcaklığında  yaklaşık  

20 saatte 0.2 m kalınlıklı filmler oluşturulmuştur. ZnS çözeltisinde 5 ml 1M 

(ZnSO4), 4.4 ml NH3/NH4Cl (pH=10), 5.4 ml %50 trietanolamin (TEA), 2 ml 

tiyoasetamit (TA) ve tamamı 100 ml olacak şekilde saf su kullanılmıştır (Nair P. K. 

ve ark., 1998). 

 

Kimyasal depolama yöntemiyle, amonyum tuzu içeren sulu çözeltiler 

kullanılarak ZnS ince filmleri elde edilmiştir. Çözeltinin en uygun 
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konsantrasyonunun bulunması kalınlığın %400 artmasını sağlamıştır. En iyi filmin 

bant kenarından düşük enerji de optik geçirgenliğin mükemmel olduğu bulunmuştur 

(Olajedi I. O. ve ark.,1999). 

Bu çalışmada fotokimyasal depolama tekniği, bazik bir çözeltiden bileşik 

yarıiletkenler  depolamasının yeni bir yöntemi olarak uygulanmıştır. Alt tabaka 

morötesi ışık ile aydınlatılmış ve depolanan tabaka çözelti içine daldırılmıştır. Daha 

sonra bir dizi fotokimyasal reaksiyonlar sonucu çözelti uygun hale gelmiş ve alt 

tabakanın aydınlatılmış bölgesine ZnS filmleri depo edilmiştir. Zn fazlalığından 

dolayı filmler opak olarak elde edilmiştir. Depolanan ZnS filmlerin XRD ile 

difraksiyonuna bakıldığında Zn’nin elementel katkısı olduğu gözlenmiştir. 500C de 

azot atmosferinde tavlandığında Zn elementi hemen hemen yok olurken kübik ZnS 

difraksiyon görülmüştür (Ichimura Masaya, ve ark.,1999). 

ZnS filmler kimyasal depolama yöntemiyle cam alt tabaka üzerine 

büyütülmüştür. Hidrojen ortamında tavlanması ve NH3 konsantrasyonunun 

fonksiyonu olarak katmanların elektriksel, optik ve yapında özellikleri üzerindeki 

sonuçlar sunulmuştur. Tavlanan örneklerin doğal çinko sülfür yapısıyla mikro kristal 

oldukları XRD ile belirtilmiştir. Bant aralığının kayması tavlamanın ve büyüme 

parametrelerinin fonksiyonu olarak bulunmuştur. Özdirenç ölçümleri literatürde 

rapor edilenlerden çok düşük değerler göstermiştir (Vidal J. ve ark., 1999). 

 

2.2. CdS  İnce Film Çalışmaları 
 

Kimyasal depolama yöntemiyle n-CdS ve lityum katkılı CdS filmleri elde 

edildi. Lityum katkılanmasıyla  bant aralığında ve direncinde de çok belirgin azalma 

olmuştur. Kimyasal banyo 50 ml beher içine 1M CdSO4, 1M tiyourea ve 2M NH4OH  

sulu çözeltilerinden oluşmuştur. 80C sabit sıcaklıkta 35 dakikada iyi özellikte CdS 

filmleri elde edilmiştir. Filmlerin kalınlığı yaklaşık 6 m’dir. CdS ince filmlerinin 

yasak enerji aralığı h karşı (h)2 grafiğinden Eg=2.42 eV hesaplanmıştır (Sahu N. 

S. ve Chandra S., 1987). 

Kompleks kadmiyum iyonları trietanolamin ve tiyourea içeren kimyasal 

banyodan hazırlanmış olan CdS ince filmleri yaklaşık 300 W/m2 beyaz ışık ile 

aydınlatıldığında fotoiletkenlik 3 -1cm-1 ve iletkenlik ile fotoiletkenlik oranı da 
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yaklaşık 109 olduğu gösterilmiştir. Fotoiletkenliğin zaman sabitinin, banyo 

sıcaklığına, depolama zamanına bağlı olduğu bulunmuştur. Yaklaşık %10 dan %70-

80 aralığına kadar farklı kalınlıklardaki filmlerin optik geçirgenliği, (bant aralığı 

soğurmasının yukarısında olan) depolama koşullarına bağlıdır. Hem foto duyarlılığı 

hem de iletkenlik için, yaklaşık 1 eV aktivasyon enerjisi iyi filmlerin hemen hemen 

stokiyometrik yapısıda olduğunu çıkarmıştır. Farklı opto-elektronik uygulamalarda 

özelliklerin etkisi tartışılmıştır (Nair P. K. ve ark., 1988). 

Bu makalede kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen ve sonradan S2 ve 

H2+In ortamında tavlanan  düşük özdirençli CdS ince filmleri üzerinde durulmuştur. 

Burada ele alınan CdS filminin kalınlığı 500 nm ve Eg=2.41 eV olarak alınmıştır. 

Düşük sıcaklıktaki fotolüminesans, XRD ve optik geçirgenlik spektrumu, kübik CdS 

ince filmleri depolandığında oluşan taneciklerin büyümesi, S2  ile tavlamanın  

boşlukların tamamen dolmasına katkıda bulunduğunu desteklemiştir. Bu gerçek, bant 

aralığı enerjilerindeki  azalma, fotolüminesanstaki  kırmızı geniş bandın yavaş yavaş 

kaybolması ve düzlemler arasındaki mesafenin artmasıyla da belirginlik kazanmıştır. 

Yüksek sıcaklıklarda H2+In ortamında tavlandıktan sonra kübik faz oranı artmıştır. 

S2 (250 C) ve H2+In (350 C) tavlandığında en düşük özdirenç 11 -cm elde 

edilmiştir (Melo, O. De, ve ark., 1994). 

CdS filmlerinin kırılma indisinin gerçel ve sanal kısımlarındaki değişimlerin 

hazırlama sıcaklığıyla değişimi değişebilir açı spektroskopik elipsometri  metodu 

(VASE) kullanılarak çalışılmıştır. Çalışılan örnekler 200-360 C aralığında, değişik 

alt tabaka sıcaklıklarında, püskürtme tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. VASE 

ölçümleri 530-630 nm dalga boyu arasında yapılmıştır. Örneklerin kalınlığı 500-600 

nm aralığında bulunmuştur. Bu çalışmada alt tabaka sıcaklığının artırılmasıyla 

tabakanın kalınlığının azaldığı, 280-300 C aralığında (27 nm) minimuma ulaşıldığı 

görülmüştür. Daha sonra yavaş yavaş artmaktadır. Taramalı  elektron mikroskobu  

(SEM) 300 C de hazırlanan filmlerin, düzgün olduğunu göstermiştir. X-ışını 

kırınımı da örneklerin bu sıcaklık aralığında çok daha kaliteli kristal yapıya sahip 

örnekler olduğunu belirtmiştir. Bu yargı değişik sıcaklıklarda hazırlanan filmlerin 

yoğunlukları ve birim hücrelerinden de doğrulanmıştır. Püskürtme tekniği ile 

hazırlanmış CdS ince filmlerin depolama oranı da ölçülmüştür. CdS filmlerinin 
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kırılma indisinin gerçel kısmı alt tabaka sıcaklığına bağlı olarak artmıştır. Kırılma 

indisi n’in, değeri külçe örneğinkinden çok daha az bulunmuştur. Benzer şekilde 

kırılma indisinin sanal kısmı da alt tabaka sıcaklığı artmasıyla artmıştır. Filmin k 

değerinin külçe ortamınınkinden çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Filmlerin 

üzerindeki direnç ölçümleri alt tabaka sıcaklığının artmasıyla direncinin azaldığını 

göstermiştir. 280 C’nin yukarısındaki sıcaklıklarda hazırlanan filmlerin düşük 

sıcaklıklarda hazırlananlardan daha yüksek iletkenliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Bu 

çalışma ile yaklaşık 280-300 C de hazırlanan filmlerin iyi optik özelliklere, iri 

tanecik büyüklüğüne ve düzgün yüzeye sahip olduğunu göstermiş ve ayrıca güneş 

pili uygulamaları için uygun olduğu bulunmuştur (Mathew Sunny ve ark.,1995). 

Kadmiyum sülfür filmleri sülfür kaynağı olarak tiyourea , kadmiyum iyon 

kaynağı olarak kadmiyum klorür ve kadmiyum asetat kullanarak kimyasal depolama 

yöntemiyle büyütülmüştür. Büyüme işlemlerindeki çözelti içerisinde tampon 

çözeltisi varken  ve  yokken  amonyum klorür ve amonyum asetat ilave edilmesiyle 

cam alt tabaka üstüne CdS filmleri elde edilmiştir. Yüzey morfolojisi, kristalliği, 

bileşimi, optik özellikleri ve özdirenci gibi filmlerin değişik özellikleri yukarıdaki 

tekniklerin her biri için karşılaştırılmıştır. Tampon çözelti olarak amonyum tuzu 

içerisine kadmiyum klorür ve kadmiyum asetat kullanılarak büyütülen filmlerin 

geçirgenlik grafikleri incelendiğinde, yüksek dalga boylarında  kadmiyum klorür ile 

büyüyen filmin geçirgenliğinin daha iyi olduğu, buna karşılık düşük dalga boylarında 

kadmiyum asetatla büyüyen filmlerin geçirgenliğinin daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlenmiştir. Tampon çözeltisindeki değişik amonyum asetat konsantrasyonları için 

filmlerin geçirgenliklerine bakıldığı zaman düşük amonyum asetat 

konsantrasyonlarında filmlerin düşük dalga boylarında daha iyi geçirgenliğe sahip 

olduğu gözlenmiştir. Kadmiyum asetat ve kadmiyum klorür kullanılarak orijinal 

yöntemle ( yani tampon çözelti içermeyen)  depolanan CdS filmlerinin özdirençleri 

340-600 cm aralığında, buna karşılık tampon çözeltisinde amonyum tuzları 

kullanılarak büyüyen filmlerin özdirençleri 15-150 cm aralığında hazırlanma 

koşullarına bulunmuştur. Minimum çözelti konsantrasyonunda koşullar altında 

tampon çözelti kullanılarak büyüyen CdS filmleri stokiyometrik ve 2.40 eV olan 
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doğrudan bant aralığına sahip olduğu gözlenmiştir ( Dhere N.G., Waterhouse D. L. 

ve ark.,1995). 

 Cd1-xZnS ince filmlerinin kimyasal  depolanması CdS ve ZnS’in depolanması 

için kullanılan alışılmış metotlar takip edilerek yapılmaya çalışılmıştır. Bulunan 

filmlerin depo edilen bileşimin çözeltideki yüzde oranı ile hemen hemen lineer 

olarak değişen bileşimler olduğu görülmüştür. Homojen fazlı bilinenden bu metotla 

mümkün görünmemesine rağmen, filmler bütün depo edilen bileşimler için x’ in 0.7 

değeri ile ZnS, CdS den birleştirilmiş ve Cd1-xZnS olduğu görülmüştür. Bu metotla 

bulunan filmlerin saf CdS’ten  ZnS’e olan aralık boyunca gösterdiği özellikler 

tanımlanmıştır. Bu filmin yapısı, elektron kırınımıyla(ED), geçirgenlik elektron 

mikroskobu (TEM), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımıyla 

incelenmiştir. Optik soğurma katsayısı Chopra ve Bahl denklemi kullanılarak 

hesaplanmıştır. Depo edilen CdS filmler yüksek sıcaklığa bağlı, yüksek büyüme 

oranı ve yüksek aktivasyon  enerjisi göstermiştir. Bulunan Cd1-xZnS filmler tek 

kristale uyan hekzagonal kristal yapı ve iyi kristallik göstermiştir. Buna karşılık ZnS 

filmleri kübik kristal yapı ve zayıf kristallik, düşük sıcaklığa bağlı,düşük büyüme 

oranı ve düşük aktivasyon enerjisi göstermiştir (Dona J.M., Herrero J.,1995). 

 CdS filmleri kimyasal depolama yöntemiyle büyütülmüştür. Büyütülen CdS 

filmlerin kübik kristal yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu filmler Ar+S2 

atmosferinde ısısal olarak tavlanmıştır. Tavlanma sıcaklığı 200 C ile 400 C 

arasında değiştirilmiştir. Büyütülen CdS filminin 400 C de tavlanmasıyla kübik 

yapıdan  hekzagonal yapıya geçiş, tavlanma ile derece derece oluşmuştur. CdS’in 

yapı değişimi atomik kuvvet mikroskopisi, X-ışını kırınım spektroskopisi ve optik 

soğurma ölçümleriyle çalışılmıştır. Yüzey morfolojisindeki değişiklikler ve tavlanan 

film yüzeylerin üç-boyutlu görüntüleri atomik kuvvet mikroskobu ile belirlenerek, 

bulunduğu gibi, tavlanan CdS filmlerde yapısal geçişin doğrudan kanıtı sağlanmıştır 

(Ramriez-Bon R. ve ark, 1997). 

 Kübik CdS ince filmleri kimyasal depolama yöntemiyle cam alt 

tabakalar üzerine büyütülmüşlerdir. Daha sonra hava ortamında (10-3 torr) basıncında 

180-450 C sıcaklık aralığında ısısal davranış değişikliği gözlenmiştir. X-ışını 

kırınımı ölçümlerinde (1 1 1) tepe konumundan ölçüm alındığında tavlama sıcaklığı 
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arttıkça örgü parametresi değerinde artış bulunmuştur. Her ikisi ısısal tavlanmanın 

bir fonksiyonu olarak bulunmuştur. CdS filmlerinin vakumda sıcaklığa karşı 

iletkenliği (DC) ölçülmüştür. V=10Volt da aktivasyon enerjisi Ea=0.8 eV 

bulunmuştur.180-450C aralığında vakumda ısısal tavlamayla CdS de optik yapısal 

ve elektriksel özellikleri incelenmiştir. Bant aralığı değerleri 2.4 eV dan 200C 

üzerinde tavlama yapıldığında 2.28 eV’a düşmüştür. Bir başka deyişle, yukarıda 

belirtilen aralığın ortasındaki (200-300C) sıcaklıklarda fazla sayıda kusur olduğunu 

gösteren sıcaklığa karşı iletkenlik verileri gözlenmiştir.. Mott’un değişken erimli 

aralıktaki hopping modeli ile derin seviyelerdeki taşıyıcıların hopping iletkenlik 

özelliklerinin belirlediği bu örnekler için gösterilmiştir. (Lozada-Morales R. ve 

ark,1998). 

Kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen CdS ince filmlerinin elektriksel 

ve optik özellikleri üzerinde depolama zamanı, tiyourea ve kadmiyum 

konsantrasyonlarının etkisi çalışılmıştır. Farklı tiyourea yoğunluklarıyla hazırlanan 

CdS filmlerin elektriksel özellikleri karanlıkta ve 100 mW/cm2 halojen aydınlatma 

altında zamanın fonksiyonu olarak ölçülmüştür. Özdirenci, dark 108 cm ve 

tiyourea’dan bağımsız olarak bulunmuş, aydınlık özdirenç ise 3 ve 5 mertebesinde 

azalmıştır. dark /light =103105 şeklinde elde edilmiştir. Bununla beraber ışık altında  

özdirencin en düşük değeri, düşük tiyourea yoğunluğunda elde edilmiştir. Elde edilen 

CdS filmlerinin bant aralıkları 2.47 eV, 200 C de hava ortamında tavlandıktan sonra 

2.44 eV’a ve 400 C de tavlanınca filmlerin ise 2.38 eV’a düştüğü gözlenmiştir 

(Guillén C., ve ark., 1998). 

Bu çalışmada, poli kristal CdS ince filmleri 80C de cam alt tabaka üzerine 

kimyasal depolama yöntemiyle hazırlanmıştır. Bilinen bu yöntem biraz değiştirilerek 

büyüme işlemi sırasında atmalı bir dış elektrik alan uygulanmıştır. Uygulanan ( E


) 

dış elektrik alan alt tabaka düzlem yüzeyine göre iki farklı yönde a) paralel ve b) 

dikey olarak uygulanmıştır. Geleneksel metot kullanılarak alt tabakaya paralel  ve 

dik elektrik alan kullanılarak büyütülen CdS örneklerinin dalga boyuna karşılık 

yansımalarına, optik yoğunluklarına ve anizotropik özelliklerine bakılmıştır. 

Örneklerin X-ışını kırınımından kristal yapısında çok az farklılıklar olduğu 
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gözlenmiş, fakat optik yansıma ölçümleri özellikle b durumunda güçlü anizotropik 

özellikleri açığa çıkarmıştır. Atomik kuvvet mikroskobu tekniği ile elde edilen 

resimler, kristal tanecikler boyunca büyük miktarda vadilerin olduğunu kanıtlamıştır 

(Vazquez-Luna J.G. ve ark.,1998). 

CdS ince filmlerin kimyasal depolama yöntemi için, 120 ml saf su içine 33 ml 

amonyak (9.5M) ve 0.8 ml CdSO4 (1M) karıştırılmıştır. Bu karışım istenilen 

sıcaklığa geldikten sonra 3.2 ml tiyourea (1M) ilave edilerek farklı zaman 

dilimlerinde CdS elde edilmiştir. Depolanan filmlerin kübik yapıda olduğu ve sülfür 

eksikliğinin bulunduğu gösterilmiştir. 2.180 eV dan 2.44 eV aralığında değişen 

Eg’nin doğrudan bant aralığına sahip olduğu, yansıma ve geçirgenlik data analizinden 

bulunmuştur. Hava ve vakumda tavlanan örneklerin bant aralığında bir azalma 

görülmüştür. Kırılma indisi (n) 1.61-2.34 aralığında yer aldığı görülmüştür. Cd/S 

oranlarının bant aralığına bağlılıkları tavlanmadan önce ve sonra bulunmuştur ve 

olası sonuçlar tartışılmıştır. Farklı koşular altında ya da tavlandığında gözlenen bant 

aralığındaki azalmanın, temeli olarak Cd/S komposizyonundaki değişiklikten olduğu 

önerilmiştir. Bant aralığındaki bu değişiklik değerlik ya da iletkenlik bandındaki  

kaymayı muhtemelen işaret etmekte denilmiştir (Mahanty S., D.Basak,D. ve ark., 

1999).  

0.05-0.35 m kalınlığında CdS ince filmleri cam destek üzerine depo 

edilmiştir. Banyonun komposizyonu, 40-60 C sıcaklığında, 12-14 ether sülfat ya da 

600 polyethylene glycol  gibi, yüzey gerilmesini azaltan maddelerin yanı sıra, 0.65-

1.70M NH3, 1-2.5x10-2 M tiyourea ve 1-25x10-3 M CdCl2 den oluşmuştur. İlk kez, 

CdS ince filmlerinin büyüme kinetiğindeki bu yüzey gerilmesini azaltan maddelerin 

etkisi çalışılmıştır. Belirgin olarak bu durum iyi kaliteli filmlerinin bulunmasına yol 

açarak reaksiyon zamanını azaltılmıştır. Bunların optik özellikleri çalışılmıştır. 

Kalınlık deneysel veriler kullanılarak, soğurma yardımıyla tanımlanmıştır. Filmin 

büyüme kinetiği elektro kimyasal potansiyel değişimi ile elde edilmiştir. 

Komposizyonları değiştirilebilir banyolardan bulunmuş örnekler için depolama 

zamanının bir fonksiyonu olarak elektro kimyasal potansiyel değişimi elde edilmiştir. 

Dona ve Herero, elektro kimyasal potansiyel ile filmin kalınlığı arasında ilişkiyi  

tanımlamışlardır. Bunda yararlanılarak elektro kimyasal potansiyelin fonksiyonu 
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olarak filmin kalınlığının karesinin değişim grafikleri elde edilmiştir. Buradan 

filmlerin oluşumu sonlandırılmadan kalınlık tayini yapılarak büyümesi kontrol 

edilmiştir. Kalınlıkları 0.05-0.35m arasında değişen filmlerin enerji bant aralıkları 

Eg=2.42eV-2.52 eV arasında değişmektedir. Yüzey gerilmesini azaltan sıvı maddeler 

sayesinde depolanan filmlerde yöntemin tanecik büyüklüklerine katkısı çok az 

olmuştur. Bu durum, bireysel taneciklerin elektrik yalıtımına ya da kuantum kuyu 

yapılarına yol açmasına ve bulunan filmlerin çok yüksek özdirençliliğe sahip 

olmasına neden olmuştur (Popescu Violeta, ve ark.,1999). 

Fotokimyasal depolama tekniği ile bazik çözeltilerden bileşik yarıiletkenler  

elde edilmiştir. Bu yöntemle CdS filmleri alt tabakanın aydınlatılmasıyla depo 

edilmiştir. Depolanan CdS filmleri portakal sarısı renginde ve optik soğurma kenarı 

500 nm’ye yakındır. Çözelti komposizyonunun pH değerleri (3.5-8) gibi bir geniş 

aralık için hemen hemen stokiyometriktir. Alt tabakanın aydınlatılmış bölgesinde 

filmin kalınlığı hemen hemen düzgün ve yaklaşık olarak pH=3.5 değeri için kalınlığı 

1 m’dir. Kalınlığın çok asidik çözeltiler için daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Örneğin pH=3 için kalınlık 1.5 m ve pH=5 için kalınlık 0.5m bulunmuştur. Bant 

aralığı oda sıcaklığında 2.42 eV  elde edilmiştir. XRD ile bakıldığında tavlanmadan 

önce kübik yapıya sahipken 500C de azot ortamında tavlanan filmlerin hekzagonal 

yapıya sahip oldukları gözlenmiştir (Ichimura Masaya,ve ark.,1999). 

Kimyasal depolama yöntemiyle  bazik bir çözeltide, cam alt tabakalar üzerine 

PbS-CdS ince filmleri elde edilmiştir. Birbirine çok iyi yapışmış bu hetero yapılar 

güneş aygıtlarının kontrolünde, diğer önemli uygulamalar ve güneş soğurucu boya  

için uygun olduğu belirlenmiştir. PbS katmanları 40 nm kalınlığında oda sıcaklığında 

75 dakikalık sürede büyütülmüştür. Farklı CdS katmanları 30-80C arasında sabit 

sıcaklıkta her bir durumda 30,60 ve 90 dakikada  büyütülmüştür. CdS için depolama 

zamanı ve reaksiyon sıcaklığının fonksiyonu olarak CdS kalınlık grafiği elde 

edilmiştir. CdS film özellikleri üzerindeki cam alt tabaka katmanı PbS’in etkisi, 

tanecik büyüklüğü parametreleri, kalınlığı ve enerji bant aralığı üzerinde 

durulmuştur. Yaklaşık Eg=2.55 eV dır. Cam alt tabaka üzerine büyütülen CdS ince 

filmlerinin kalınlığı, PbS katmanı üzerine büyütülenden yaklaşık %30 daha düşük 

bulunmuştur (Oronzco-Teran R.A.ve ark., 1999).  
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Tipik olarak 0.02-1 m kalınlıktaki bileşik yarıiletken ince filmler metal 

iyonları, sülfür ya da selenyum iyonlu kaynaklar içeren sulu banyoya daldırılarak, 

yeni bir kimyasal depolama yöntemi, ince film tekniği olarak geliştirilmiştir. I-VI, II-

VI, IV-VI ve V-VI yarıiletkenlerin bir çoğu bu teknik tarafından depolanan 

materyallerin listesini içerir. Bununla beraber, hala arta kalan bir çok bileşik ince 

filmlerin grup üretimini içeren filmlerin büyüme mekanizmasını tanımlayan 

matematiksel model kurulmuştur. Matematiksel model, elde edilen filmler sırasında 

oluşan tüm özellikleri hesaba katmayı amaçlamıştır. Bu makaledeki matematiksel 

model, elde edilen filmler sırasında oluşan tüm özellikleri hesaba katmayı 

amaçlamıştır. Makaledeki matematiksel model yarıiletken ince filmlerin kimyasal 

depolama yöntemiyle büyütülen ince filmleri simülasyonunda kullanılmıştır. 

Deneysel sonuçlar ile simülasyonun  uyum içinde olduğu görülmüştür (Nair P.K. ve 

ark.,1999). 

 Kadmiyum sülfür ince filmleri kimyasal depolama yöntemiyle cam alt 

tabakalar üzerine depo edilmiş ve optik ölçümler sonucunda bant aralığı 2.51 eV 

civarında bulunmuştur. Filmlerin karakterizasyonu için X-ışını kırınımı, optik 

soğurma katsayısı ve fotoiletkenlik tayf duyarlılık ölçümleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada CdS filmlerinin (002) hekzagonal düzlemler boyunca gerilme özellikleri 

gösterildi. Tanecik büyüklüğünün üzerindeki gerilmeye bağlılığı, film kalınlığı ile 

enerji bant aralığı değişiminden kaynaklanır. Enerji bant aralığı için tavlanma 

parametreleri, mikroyapısal değişimler ve soğurma kuyruğunun tanımlanması için  

optik soğurma katsayısının spektral değişimi ölçülmüştür. Ayrıca soğurma kuyruğu 

ve enerji bant aralığının özellikleri fotoiletkenlik ölçümleriyle de incelenmiştir.. 

Fotoiletkenliğin tayf duyarlılığı, enerjiye karşı grafiği elde edilmiş, “Urbach 

kuyruğu” ölçülmüştür. Daha sonra fotoiletkenliğin tayf duyarlılığının karesinin 

enerjiye karşı grafiğinden enerji bant aralığı 2.50 eV olarak ölçülmüş, 350 C de 

hava ortamında tavlamayla bu değerin 2.38 eV’a düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca filmin 

kalınlığına bakılmaksızın  enerji bant aralığının, H2, Ar ve havayla tavlanmasıyla 

azaldığı görülmüştür (Rakhshani A.E. ve ark., 2000). 

 Kadmiyum sülfür ince filmleri kimyasal depolama yöntemiyle cam alt 

tabakalar üzerine depo edilmiştir. Düzlemsel fotoiletkenlik, farklı sıcaklıklarda uyarı  
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enerjisinin fonksiyonu olarak ölçülmüştür. CdS’in değişik optoelektronik 

parametreleri, uygun deneysel modellerle bulunmuştur. Urbach kuyruğu ve bant 

aralığının sıcaklıkla ilişkisi değerlendirilmiştir. Ölçüm teknikleri de kullanılan 

örneklerdeki verici atomların konsantrasyon (3x1016 cm-3) değerini tayin etmeye 

yardım etmiştir. Varolan modellere ek olarak, fotoiletkenlik modeli, tanecik-sınır 

potansiyel engelinin daha aşağısına gelen ışığın etkisini hesaba katılarak 

genişletilmiştir. Tanecik-sınır potansiyel engeli (0.02-0.04 eV) ve tanecik-sınırları 

(0.11-0.13 eV) da başat kusur seviyelerinin enerji ölçümleri hesaba katılmıştır. 

Filmin optik bant aralığı 300 K’de 2.46 eV dur. Fakat tavlandıktan sonra 

azalmaktadır (Rakhshani A.E. , 2000). 

 CdS filmleri kimyasal depolama yöntemiyle, 0.02M CdCl2, 0.5M KOH, 1.5M 

NH4NO3 ve 0.2 M CS(NH2)2  çözelti içerisine cam lameller daldırılarak, 803 C de 

40 dakika tutularak elde edilmiştir. H2 ve hava atmosferlerinde 200 C den 450 C ye 

kadar, her 1 saat aralıklarla 50 C adımlarla tavlanan kübik olarak büyütülmüş CdS 

polikristal filmlerinin optik ve yapısal özellikleri anlatılmıştır. H2 ve hava ortamında, 

ısısal tavlama sıcaklığının fonksiyonu olarak enerji bant aralığı ve X-ışını kırınımı 

spektrum değişimi çalışılmıştır. Bant aralığının kayması, tanecik büyüklüğündeki 

değişiklikler, örgü parametresi ve kristal yapısı, ısısal tavlamanın sıcaklığı ve 

atmosferin tipi tarafından etkilenmiştir. Tavlama sıcaklığı artıkça enerji bant 

aralıklarının azaldığı gözlenmiştir. Bu sonuçlardan, örgü parametresinin  bant aralığı 

enerjisine bağlılığı incelenmiştir. Tavlamayla bant aralığı azaldıkça, örgü parametresi 

büyümüştür. Özellikle fotovoltaik uygulamalar için, H2 ile tavlanma durumunda, 

geniş bant aralığına ve düşük özdirence ulaşılmış, aralarında tam bir  uyum olmuştur. 

Yine de uygun ısısal tavlanma işlemleri seçilerek, iki ara yüzey arasındaki durum 

yoğunluğu ile uygunsuz birleşmenin de azalması gerçeği telafi edilerek, yarıiletken 

heteroeklemlere uygun yararlı elektronik aygıt dizaynı elde edilebilir olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (Vigil O. ve ark.,2000). 

Fotovoltaik aygıtlar ve pencere katmanları için kimyasal depolama 

yöntemiyle üretilen CdS ince filmlerinin yapısı standart X-ışını kırınımı (XRD) ve 

değiştirilebilir demet açılı XRD (GAXRD) tekniği kullanılarak incelenmiştir. 

Difraksiyon ile örneklerinde bulunmuş olan tepe şiddet ilişkisi ne kübik ne de 
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hekzagonal mikro yapıya uymaktadır. Aynı örnekler üzerinde her iki kırınım 

geometrisi kullanılarak CdS katmanlarının yapısız olduğu görüldü. Böylece kübik ya 

da hekzagonal yapıdan farklı bir yapı çıkarılmıştır (Gibson P.N. ve ark.,2000). 

Cam alt tabaka üzerine (PLD) atmalı laser depolamayla büyütülmüş 

kadmiyum sülfür ince filmleri oda sıcaklığında optik uyarılma altında laser 

özellikleri ve yeşil foto ışıma göstermiştir. Elde edilen filmler 2 m kalınlığındadır. 

Filmlerin stokiyometrik olduğunu elektron probe mikro analizi (EPMA) göstermiştir. 

Standart fotolüminesans ölçümleri 325 nm dalga boyunda şiddeti 3 Watt/cm2 olan 

He-Cd laseri kullanılarak ölçülmüştür. 2.2 m kalınlıklı bir film, düşük enerji 

bölgesinde, girişim saçaklarının soğurma kenarıyla bir keskinlik göstermiştir. Foto 

lüminesans spektrumu dikkate değer sayıda özellik göstermiştir. 498nm de   yarı 

maksimum genişliği (FWHM ) 30 nm olan merkezi bant kenarı emisyonunun daha 

baskın olduğu görülmüştür. CdS için kaydedilen oda sıcaklığındaki en yüksek 

enerjili emisyonu gösteren bu emisyon, enerji bant aralığı 2.49 eV da emisyon 

tepenin maksimum olması banttan-banda yeniden birleşmeyi göstermiştir (Bagnall 

D.M. ve ark.,2000). 

Tek, sürekli ve çoklu daldırma kimyasal depolama yöntemiyle büyütülen CdS 

ince filmlerini tanımlamak için fotoiletkenlik, Raman saçılması, X-ışını kırınımı 

(XRD), ve Rutherford geri saçılım spektrometresi (RBS)  kullanılmıştır. Tek 

daldırma işlemi sonucunda filmin kalınlığı yaklaşık 0.04-0.5 m ve bu filmlerin 

yaklaşık büyüme oranı 29 Å/dak.olarak bulunmuştur. Çoklu daldırma işlemleri en az 

iki en fazla dört kez alt tabaka üzerine kaplanmıştır. İlk kaplandıktan sonra elde 

edilen kalınlıklar %100-120 olarak bulunmuştur. Bu süreçlerde elde edilen film 

kalınlıkları 0.15-2 m arasında olmuştur.. XRD ile bakıldığında bütün filmlerin 

hemen hemen kübik yapıya sahip olduğu görülmüştür. RBS ve fotoiletkenlik 

çalışmaları sürekli daldırmayla elde edilen CdS filmlerinin tek daldırmayla elde 

edilen CdS filmlerininkiyle karşılaştırılabilir özellikleri olduğunu açığa çıkmıştır 

(Oladeji O.I. ve ark.,2000). 

Kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen CdS filmleri, kadmiyum iyon 

konsantrasyonları 0.1 ile 1 M arasında değiştirilerek elde edilmiştir. Farklı Cd iyon 

konsantrasyonlarından büyüyen filmler yapısal, optik ve elektriksel özelliklerinin 



 
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                   Hülya METİN 

 
 

16 

tavlanma etkisini incelemek için H2 atmosferinde tavlanmıştır. Çözeltideki 

kadmiyum iyon konsantrasyonları artırıldığı zaman 0.8M kadar kalınlığın arttığı bu 

değerden sonra azaldığı görülmüştür. X-ışını difraktometresi ile bakıldığında 

filmlerin kübik olduğu görülmüştür. Sırasıyla 0.6M, 0.8M ve 1M kadmiyum iyon 

konsantrasyonlarından büyüyen filmlerin tavlandıktan sonra SEM ile mikro 

fotoğrafları çekilmiştir. Mikro fotoğraflarla yüzey morfolojisine bakıldığında, 

tavlandıktan sonra bile küçük tanecikler açığa çıkmıştır. Farklı Cd iyon 

konsantrasyonları için geçirgenlik grafikleri elde edilmiştir. Cd iyonunun 

konsantrasyonu arttıkça filmin geçirgenliği azalmıştır. Depolanan bu filmler 

tavlandıktan sonra optik geçirgenliklerinde artma, bant kenarlarında daha düşük 

enerji bölgelerine doğru keskin bir kayma görülmüştür. Filmlerin taşıyıcı mobilitesi,  

taşıyıcı konsantrasyonu ve elektriksel özdirenci, Hall etkisi ile Van der Pauw 

geometrisi kullanılarak  ölçülmüştür. Depolanan filmlerin elektriksel özdirençlerin 

106 cm civarında olduğu ve bunun literatürle uyumlu olduğu gözlenmiştir. Yapılan 

incelemeler sırasında bulunan bütün filmler n-tipi iletkenlik göstermiştir. Farklı 

kadmiyum konsantrasyonları ile elde edilen CdS ince filmlerin tavlamaya bağlı 

elektriksel direnç, mobilite ve taşıyıcı yoğunlukları bulunmuştur. Tavlanan filmler 

için Cd iyon konsantrasyonu artırıldıkça elektriksel özdirenç ve mobilitenin azaldığı, 

taşıyıcı yoğunluğunun arttığı gözlenmiştir (Sasikala G. Ve ark.,2000). 

CdS ince filmleri 373 K’de vakum buharlaştırılmasıyla cam alt tabaka 

üzerine depolanmıştır. Rutherford geri saçılım spektrometresi (RBS) ve X-ışını 

kırınımı teknikleri filmlerin tanecik büyüklüğünü, kristal yapısını, komposizyonunu, 

kalınlığını tanımlamak için kullanılmıştır. Filmler küçük kristallikleriyle daha iyi 

hekzagonal faz göstermiştir. Filmlerin optik bant aralığı optik geçirgenlik 

ölçümlerini kullanarak elde edilmiştir. Bant aralığının ısısal tavlanmayla azalması, 

tavlanma sırasında safsızlıkların etkisiyle kübik-hekzagonal faz geçişine ve tanecik 

büyüklüğünün artmasına katkıda bulunmuştur. Tavlanan CdS filmlerin A1 (LO) 

kipinin Raman tepe konumu çok fazla değişmemiş, buna karşılık yarı maksimumdaki 

tam genişliğinin (FWHM) azalması, tavlama sırasında filmlerin kristalliğindeki 

iyileşmeyi belirttiği yargısına varılmıştır(Senthil, K. Ve ark.,2001). 
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Bu çalışmada kullanılan CdS filmleri (CBD) kimyasal depolama yöntemiyle 

oluşturulmuştur. CdS’in mikro yapısına filmlerin ısıtılmasının etkisi ve CdS/CdTe 

eklemlerinin performansı incelenmiştir. Kimyasal olarak depolanan CdS’in 

tavlanması CdS gözenekler yaratmıştır. %20 H2+N2 de tavlanan CdS filmleriyle 

oluşturulan pillerin performansı, büyük gözeneklerin oluşmasına rağmen, bu 

gözenekler CdTe depolama sıcaklığıyla düzenlendiğinden iyileşmiştir. CdS 

örneklerinin tavlanmasıyla X-ışını kırınımı (XRD) ve optik geçirgenliğinde önemsiz 

değişiklikler, bulunmuştur. Bir takım CdS örnekleri CdCl2 iyileştirilmesi yapıldıktan 

sonra N2 gazında tüp fırında 20-50dk için 450C de tavlanmıştır. CdCl2 ile 

iyileştirmesi sonucu ve tavlanmayla CdS filmlerinde çok daha fazla tanecikler ve 

gözenekler bulunmuştur. CdS’in bu tipiyle pillerin performansı büyük taneciklerden 

dolayı iyileştirilmiş olması beklenmiştir. Fakat CdS’in bu tipiyle CdTe pilleri diğer 

durumlarınınkinden çok daha düşük verim açığa çıkarmıştır. Enerji bant aralıkları 

tavlanmayla azalmıştır (Kim Hyeongnam, Kim Donghwan,2001). 

CdS ince filmleri kimyasal depolama yöntemiyle elde edilmiştir. 200-350C 

sıcaklık aralığında farklı atmosferlerde tavlanmıştır. Filmlerin stokiyometrik 

özellikleri kadar elektriksel, yapısal ve optik özellikleri de incelenmiştir. Tavlama 

sıcaklığının fonksiyonu olarak özdirenç üzerindeki büyük değişiklikler 

kaydedilmiştir. H2 atmosferinde 240-260C sıcaklık aralığında daha da düşük 0.05 

cm özdirence  sahip olduğu gözlenmiştir (Zinoviev K.V ve Zelaya-Angel O.,2001). 

CdS filmlerinin fotoiletkenlik özellikleri üzerindeki Cd/S oranının etkisi 

incelenmiştir. CdS filmleri farklı oranlarda Cd/S konulmasıyla kimyasal olarak 

depolanmıştır. Temizlenmiş cam alt tabakalar 65C de 90dk  çözeltide tutulmuştur. 

Elde edilen filmlerin optik soğurma ve geçirgenlik grafiklerine, XRD ile yapısına 

bakılmıştır. Farklı oranlarda Cd/S konulmasıyla enerji aralıkları ve tanecik  

büyüklükleri belirlenmiştir. Oranların artmasıyla bant aralığı ve tanecik büyüklük 

değerleri artmıştır. 0.5 cm x 1 cm büyüklüğündeki filmler fotoiletkenlik deneyinde 

kullanılmıştır. Ohmik kontaklar gümüş pasta ile yapılmıştır. CdS filminin özdirenci 

200 K olarak bulunmuştur. 30V’luk DC güç kaynağı kullanılarak, Cd/S oranlarının 

artmasıyla direnci 3.75-5x108 , iletkenliği d 2.2-1.9x10-4(mho cm-1), foto direnci 
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RL 1-1.76108 , fotoiletkenliği L 8.5-4.5x10-4 (mho cm-1) aralıklarında elde 

edilmiştir (Jadhav U.S. ve ark.,2001). 

Kimyasal depolama  yöntemiyle elde edilen CdS ince filmlerin elektriksel ve 

optik özellikleri argon atmosferinde ve vakumda tavlanma etkisi incelenmiştir. Optik 

geçirgenlik spektrumu aralık değerinde azalma ve daha düşük dalga boylarına doğru 

soğurma kenarında çok az bir kayma görülmüştür. Bant  aralığı ve kırılma indisi, 

elde edilen CdS filmler için sırasıyla 2.45 eV ve 2 civarında bulunmuş, depolanan ve 

tavlanan farklı kalınlıktaki filmler için özdirenç ölçülmüş, 0,5 m den ince filmler 

için direncin çok yüksek olduğu görülmüştür. Depolanan filmlerin özdirençleri 0,5 

m den daha kalın filmler için 103 den 105 cm ye kadar değişmiş, 0,5 m den ince 

filmler için direncin çok yüksek olduğu görülmüştür. Filmlerin kalınlığı arttıkça 

özdirençleri azalmıştır. Tavlamadan sonra filmlerin özdirençlerinin yaklaşık olarak 

100 cm den 10 cm kadar düştüğü gözlenmiş ve iletim mekanizmasının 

belirlenmesi için özdirenç sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçülmüştür. ln’nın 1/T’ye 

grafiğinden elde edilen aktivasyon enerjileri 0,11-0,6 eV olarak bulunmuş ayrıca 

ln(T1/2)’nin T-1/4’e grafiğinden N() lokalize durum yoğunlukları belirlenmiştir. 

İletim mekanizması 200-400K bölgesinde incelenmiştir. 300K den daha yüksek 

sıcaklıklarda iletkenlik kısmen azalmış, yük taşıyıcılarının tanecik sınırlarında 

tuzaklanması ile açıklanmıştır. 300K den düşük sıcaklıklar için ise iletkenlik 

lokalize olmuş durumların kaynaklanan hoppinginden kaynaklandığı önerilmiştir. 

(Oumous H., Hadiri H., 2001). 

 

2.3. CdS/ZnS  İnce Film Çalışmaları 
  
Düşük sıcaklıkta büyüyen ZnS-CdS, ZnSe-CdSe ve ZnS-ZnSe gibi II-VI 

geniş bant aralıklı süper örgüler, ara difüzyon yayılması 300C den 500C sıcaklık 

aralığında tavlanan örneklerin X-ışını kırınımı profilleri ve fotolüminesans 

spektrumu ölçülmesiyle tayin edilmiştir. ZnS-ZnSe süper örgülerin bütün bu sıcaklık 

aralığında pozitif iyon difüzyonuna karşı kararlı olmasına rağmen, elde edilen ZnSe-

CdSe ve ZnS-CdS ortak pozitif iyonlu sistemlerde sırasıyla 400C ve 450C den 

daha büyük tavlama sıcaklıklarında gözlenen düzensizliğin difüzyonun 
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gerçekleştiğinin kanıtı olduğu göstermiştir. Bu sonuçlar ortak-pozitif iyonlu ikili 

süper örgülerin düşük büyüme sıcaklığında difüzyona karşı kararlı olduklarını 

doğrulanmıştır (Parbrook P.J.,1991). 

 

Bu makale de bir kaç tabakalı kalınlığı değiştirilebilen ZnS/CdS kuantum 

kuyularının ve süper örgünün  MBE yöntemiyle büyütülmesi üzerinde durulmuştur. 

Büyüme (RHEED) yüksek enerji elektron kırınımı yansımasıyla belirlenmiştir. ZnS 

yüzeyinin yeniden yapılanması için bir faz diyagramı belirlenmiştir.. Fotolüminesans 

ölçümleri oda sıcaklığında ve sıvı helyum sıcaklığında yapılmış ve şiddetli yayılma 

iki ve tek katmanlı CdS kuantum kuyusunda 380 nm kısa dalga boyunda 

gözlenmiştir. Ayrıca CdS‘in birkaç tabakalı ZnS/CdS kuantum kuyu örnekleri de 

onların optik özelliklerini değerlendirmek için fotolüminesans ölçümleriyle 

incelenmiştir. Fotolüminesans uyarılmasında 275 nm ve 300 nm arasındaki argon 

iyon lazerlerinin UV çizgileri kullanılmıştır. Bu yapının tam periyodu ve ortalama 

örgü sabitini (HRXD) yüksek kararlı x-ışını kırınım ölçümüyle tanımlanmıştır 

(Brunthaler G., Lang M., 1994). 

(Cd,Zn)S ince filmlerinin hazırlanması için iki farklı yöntem kullanılmıştır. 

Birinci yöntemde bütün çözeltiler oda sıcaklığında karıştırılmıştır ve daha sonra ince 

filmler 80C de çözeltinin ısıtılmasıyla hazırlanmıştır. İkinci yöntem de her bir 

çözelti, CdI2  çözeltisi, tiyourea çözeltisi ve amonyum çözeltisi 60C de ısıtıldıktan 

sonra, ZnI2  çözeltisi ise 80C  de ısıtıldıktan sonra karıştırılmıştır. Daha sonra 

karıştırılmış çözeltiden sonra hazırlanan ince filmler 80C de tutulmuştur. İkinci 

yöntemle hazırlanan ince filmlerin  örgü sabiti ve bant aralığı değerleri ZnS ve CdS 

için değişirken  birinci yöntemle hazırlanan filmlerde hiçbir değişiklik olmadığı 

bulunmuştur. X-ışını kırınımı ile bakıldığında  ikinci yöntemle elde edilen filmlerin 

çinko sülfür yapısında oldukları bulunmuştur. Özellikle ikinci yöntemle hazırlanan 

ince filmlerin fotoiletkenliği karanlık iletkenliğinden daha büyük bulunmuştur. İkinci 

yöntem kullanılarak üretilen (Cd,Zn)S alaşımın fotovoltaik aygıt uygulamaları için  

uygun olduğu bulunmuştur. Diğer yöntemle elde edilen filmler  uygun bulunmamıştır 

(Yamaguchi T. ve ark.,1996). 
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 CdS katmanları üzerine ZnS epitaksiyel olarak büyütülmüştür. Derin mavi 

ile morötesi  tayf bölgesindeki optik kazanç ve fotolüminesans etkisi gösteren 

CdS/ZnS kuantum yapıları, elektronik durumların boyutuna göre analiz edilmiştir. 

Yaklaşık olarak 400 nm civarında ışık yayınımı gözlenmiştir. Geniş bant aralıklı II-

VI kuantum yapılarında küçük tek katman değişimleri lokalizasyon derinliği 100 

meV civarında enerjilere ulaşan eksitonların güçlü lokalizasyonlarıyla sonuçlandığı 

bulunmuştur. Sonuç olarak lüminesans ve optik kazancın eksiton durumlarının 

uzaysal dağılımın genel etkisinden kaynaklandığı detaylarıyla açıklanmıştır 

(Woggon, U., ve ark.,1997). 

Bu makalede ilk olarak CdS/ZnS kuantum kuyu yapıları incelenmiş, yapısal 

özellikleri ve büyümesi hakkında çeşitli detay sunulmuştur. Fotolüminesans 

ölçümleri ve sıcaklığın artmasıyla PL nin sönmesi 100  meV aralığındaki eksiton 

enerjilerinin lokalizasyonunu göstermiştir. Farklı kalınlıklı kuantum kuyuları ve  

birkaç CdS/ZnS kuantum kuyu yapısı yakın UV spektrum ile derin mavi aralığında 

333.6 nm dalga boylu Ar-lazeri ile uyarılması durumunda PL yayınımı gözlenmiştir. 

Beklenildiği gibi kuantum kuyularının kalınlığı azaldıkça fotolüminesans enerjisi 

güçlü olarak maviye kaymıştır. Lüminesansın kuantum etkisi 3 ML den daha kalın 

kuantum kuyularında azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, 3 ML olan ZnS üzerindeki 

CdS ‘in kusur biçimi için kritik kalınlığı tanımlamamıza izin vermiştir. 3 ML  

yukarısındaki kuantum kuyu kalınlıkları için kusurların biçimleri uyumlu değilken 3 

ML aşağısındaki kuantum kuyu kalınlıkları için büyüme uyumlu bulunmuştur. 

Aktivasyon enerjisinin 75 meV olduğu gözlenmiştir (Petri W. Ve ark.,1998). 

CdS/ZnS strain layer süper örgüler CdS ve ZnS bileşik kaynakları 

kullanılarak moleküler beam epitaxy yöntemiyle GaAs (001) üzerine büyütülmüştür. 

Örnekler Raman spektroskopi ve x-ışını kırınımı aracılığıyla örgü dinamiği ve 

yapısal özellikleri özel referansla incelenmiştir. Farklı periyot uzunluklu dört süper 

örgü sonuçları detaylarıyla tartışılmıştır. X-ışını kırınımı profilleri yüksek dereceli 

periyodikliğe sahip süper örgüler dördüncü dereceden tepe gösterirler. CdS/ZnS 

süper örgülerinde boyuna akustik fononların kıvrımı ilk kez bulunmuştur. Başlıca 

optik fononların davranışı bu sistem için (%7) gibi yüksek örgü uyumsuzluğu 

tarafından belirlenen strain kaymasına sebep olduğu görülmüştür. Teorik öneriler ve 
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yayımlanan frekanslar arasında iyi bir uyum bulunmuştur. II-VI geniş aralıklı 

bileşikler mavi ve morötesi spektrum bölgesinde opto-elektronik aygıt uygulamaları 

için çok fazla önem taşımaktadır. Kübik CdS ve ZnS’ün oda sıcaklığında bant 

aralıkları sırasıyla 2.3 eV ve 3.7 eV olması bu spektrum aralığında opto-elektronik 

uygulamalar için ümit verici malzemelerdir. Type-I kuantum kuyu yapılarındaki 

taşıyıcıların kuantumsal sınırlamasından dolayı fotolüminesans enerjisi kuyu ve 

engellerin kalınlıkları değişimiyle ZnS ve CdS’in lüminesans kenarı arasında uyum 

göstermiştir (Dinger A., Hetterich M., 1999). 

Bu makalede  moleküler beam epitaksi yöntemiyle büyütülen oldukça ince 

CdS/ZnS tekli ve çoklu kuantum kuyu yapılarının başlıca fotolüminesans, 

fotolüminesans-uyarma ve soğurma spektroskopisi kullanılarak optik özellikleri ve 

elektronik yapısı tartışılmıştır. Zarf fonksiyonu yaklaşımıyla etkin model eksitonik 

etkileri ve gerilmeyi hesaba katarak sunulmuştur. Kübik CdS için bir takım 

iyileştirme parametresi kullanılarak eksiton geçiş enerjileri tanımlanmıştır. Soğurma 

ve lüminesans arasındaki  Stokes kaymasını hesaba katarak deneysel data için 

uygunluk, yani CdS/ZnS bantlarının sıraya dizilmesi ve CdS’in   çinko sülfür  

yapısında olması gibi model parametreleri hakkında bilgi vermiştir (Hetterich, M., ve 

ark.,1999). 

Kuyu kalınlıklarının düzensiz değişmesiyle oldukça ince CdS/ZnS tek 

kuantum kuyularındaki iki eksitonun loakalizasyonu tek-eksiton ve iki foton soğurma 

spektroskopisiyle incelenmiştir. Kuşatılmış iki eksitonun bağlanma enerjisi için 

meVEB 38  olarak belirlenmiştir (Woggon, U., ve ark., 2000). 

ZnS’in üçlü moleküler katmanlarından biri ve CdS’in üçlü moleküler 

katmanlarından ibaret süper örgü elektrotları elektro kimyasal atomik katman 

büyütme (ECALE) yöntemini kullanarak (111) yönündeki altın film üzerine 

hazırlanmıştır. Hazırlanan elektrotlar n-tipi yarıiletken süper iletken elektrotlarınkine 

benzer davranış sergilemişler. Enerji aralığı ZnS’in moleküler tabaka sayısının 

değişmesiyle tamamen değişmemiş ve dördün yukarısındaki süper örgü yapısında 

periyotların artmasıyla da enerji aralığı değişmemiştir. Fakat fotoiletkenliğinin 

büyüklüğü bu değişkenleri etkilemiştir. Süper örgü yapısında periyotların artmasıyla 

enerji aralığı artmış ve ZnS moleküler katmanların sayısı artmasıyla azalmıştır. CdS 
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ve ZnS süper örgü yapısı ECALE metodu kullanılmasıyla ZnS ve CdS filmlerinin 

ardışık depolanmasıyla (N2) azot atmosferi altında (Au) altın tabakası üzerine 

hazırlanmıştır (Torimoto T., Obayashi A.,2000). 

İki boyutlu heteroyapılar optoelektronik aygıtların sentezinde değişik 

amaçlarla amaca yönelik kullanılmıştır. Örgü sabiti küçük, birbirine uymayan  

materyaller kolaylıkla sentezi yapılabilmiştir. Örgü sabiti büyük, birbirine uymayan 

II-VI heteroyapılarda  bu materyallerle aygıt sentezi çok zor olmuştur. Bununla 

beraber örgü sabiti büyük birbirine uymayan heteroyapılar genellikle optik özellikler 

açısından faydalıdır. Mavi-yeşil ışık yayan aygıtlar için faydalı olan bu 

heteroyapılardan biride büyük bant aralığına ve büyük eksiton bağlanma enerjisine 

sahip olan ZnS/CdS  sistemleridir. Bu çalışmada küçük II-VI nano parçacıklar 

çalışılmıştır. Büyük örgü sabitli birbirine uymayan materyallere rağmen, II-VI 

heteroyapılarda kuantum noktalar yapılabileceği gösterilmiştir. İyi bilinen iki 

teknikten birincisi çok küçük ZnS ve CdS nano parçacıkların çekirdeğini 

sentezleyerek, diğer yöntem ise kuantum-noktalar kuantum-kuyu heteroyapıları 

ZnS/CdS özü/kabuğu  üretmek için onları nano epitaksiyel tabaka yaparak 

birleştirilmiştir Bu yapılar UV ve görülebilir bölgedeki soğurmasıyla tanımlanmıştır. 

Ölçülmüş soğurma spektrumlar, üretilen heteroyapılar için sıkı-bağ modeli ile 

hesaplanmış elektronik seviye yapılarıyla karşılaştırılmış ve  tutarlı olduğu 

gözlenmiştir (Little, B. R., ve ark.,2001). 
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3. MATERYAL ve METOD 
 

3.1. Optik Özellikler 

3.1.1 Eksitonlar 

  
Foton enerjisi bant aralığı enerjisinin hemen altında olduğu, yani kristalin 

saydam olmasını beklediğimiz durumda, yansıma ve soğurma spektrumları bir yapı 

gösterir. Bu yapı, soğurulan bir fotonun bağlı bir elektron-deşik çifti yaratmasından 

kaynaklanır. Bir kristalde soğurulan fotonların enerjisi enerji aralığı Eg’den büyükse 

oluşan elektron-deşik çifti kristal içinde serbesttir ve kristal boyunca bağımsız olarak 

hareket edebilirler. Çünkü elektron-deşik birbirlerini çekici Coulomb etkileşmesi 

uyguladıklarından kararlı bağlı durumlar için iki parçacık şeklinde düşünülebilir. Bir 

bağlı çift yaratmak için Eg enerji aralığından daha küçük bir enerjide dolu bir 

değerlik bandından başlayan bir foton enerjisi gereklidir. Şekil 3.1 enerji aralığının 

üstündeki frekanslarda bir fotonun soğurulmasını gösteriyor. Bir foton, bir elektronu 

değerlik bandına, arkasında değerlik bandında bir deşik bırakacak şekilde uyarır. 

Fotonun dalga vektörü incelenen enerji bölgesinde ihmal edilebilecek büyüklüktedir. 

Böylece kh=-ke dir. Burada kh deşiğin dalga vektörüdür. 

 

 
Şekil 3.1. Enerji aralığının üstündeki frekanslarda bir fotonun soğurulması. 
                 (Kittel, 1966) 

 
 Bağlı elektron-deşik çifti eksiton olarak bilinir, ve kristal örgüsündeki 

durumu şematik olarak Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Bazı bakımlardan bir pozitron ve 

elektrondan oluşan bir hidrojen atomuna çok benzer. Burada gösterilen eksiton zayıf 

bağlıdır ve ortalama olarak elektronla-deşik arasındaki uzaklık bir örgü sabiti ile 

karşılaştırılabilecek kadar büyük olan Mott eksitonudur. Eksiton, uyarma enerjisini 

taşıyarak kristal boyunca hareket edebilir. Ama hiçbir yük taşımaz. Böylece eksiton 
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bir kristalin nötr uyarılmış hareketli durumudur. Bir eksiton kristal boyunca hareket 

eder ve yeniden birleşim oluşumunda enerjisini bırakır. Elektronun geldiği yerde 

oluşturduğu deşik durumunun içine düştüğü zaman, bir eksiton yeniden birleşime 

uğramıştır denir. Eksitonun elektriksel yükünün nötr olması nedeniyle direk olarak 

elektriksel iletkenliğe bir katkıda bulunmaz. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 3.2. Eksitonun şematik gösterimi. (Kittel, 1966) 
 
Eksitonlar her yalıtkan kristalde oluşabilirler. Dolaylı bir bant aralığı varsa, 

doğrudan bant civarındaki eksitonların serbest elektron boşluğuna düşmesi 

engellenmiş olabilir. Tüm eksitonlar, en son aşama olan elektronun boşluğa düşüp 

yok edilmesi olayından dolayı karşı kararsızdırlar. İki eksiton birleşerek bieksiton 

denilen kompleksler de oluşturulabilirler. 

 
Çizelge 3.1 Eksiton bağlanma enerjileri (meV).(Kittel, 1966) 

 
Si 14.70 BaO 56.00 RbCl 440.00 

Ge 4.15 InP 4.00 LiF (1000) 

GaAs 4.20 InSb (0.4) AgBr 20.00 

GaP 3.50 KI 480.00 AgCl 30.00 

CdS 29.00 KCl 400.00 TlCl 11.00 

CdSe 15.00 KBr 400.00 TlBr 6.00 
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 Kristal ortamında soğurulan bir fotonun enerjisi  aralık enerjisinden büyükse 

her zaman bir elektron ve deşik çifti oluştuğunu biliyoruz. Doğrudan bant aralıklı bir 

yarıiletkende bu sürecin eşik enerjisi gE ’dir. Fonon yardımıyla gerçekleşen 

dolaylı bant aralıklı bir ortamda ise eşik enerjisi, eksitonun bağlanma enerjisi 

nedeniyle, bu iki tür olayın eşik enerjilerinden daha düşüktür. Bu enerjiler Çizelge 

3.1’de görüldüğü gibi yaklaşık 1 meV ile 1 eV aralığındadır. 

Eksitonlar, 

     0 kk vck


                                     (3.1) 

 

kritik noktalardan herhangi birinde foton soğurulmasıyla yaratılabilirler, çünkü 

ckvk  


 olduğunda elektron ve boşluğun grup hızları eşit olduğunda 

parçacıklar Coulomb etkileşmesiyle bağlanabilirler.  

 Enerji aralığının altında eksiton oluşmasına yol açan geçişler Şekil 3.3 ve 

Şekil 3.4 ile gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 3.3. k=0 da her iki değerlik ve iletkenlik bandının kenarlarını gösteren  
                 basit bir bant yapısı için iletkenlik bandıyla ilgili eksiton  
                 seviyeleri.(Kittel, 1966)  

 
Bir eksiton geçiş kinetik enerjisine de sahip olabilir. Ama eğer eksitonun 

ötelenme enerjisi bağlanma enerjisinden çok büyükse, serbest elektron ve serbest 

deşik içindeki bozulmaya nazaran eksiton ara kararlı bir dengededir. Bütün eksitonlar 

ışımalı yeniden birleşimden dolayı potansiyel olarak kararsızdırlar. Işımalı yeniden 
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birleşimde elektronun değerlik bandındaki deşik durumuna düşmesi, bir foton veya 

fonon yayılmasına neden olur.  

 

 

Şekil 3.4. Doğrudan uyarıda yaratılan eksitonun enerji seviyeleri. 
                            (Baumeister, 1961) 
 

Şekil 3.4’de durgun kütle merkezine sahip bir eksitonun enerji seviyeleri 

görülüyor. Optik geçişler değerlik bandının tepesinden başlayan oklarla 

gösterilmiştir. En uzun ok eksitonun iyonizasyonuna karşılık gelir, böylece enerji 

aralığı iletkenlik ve değerlik bantlarının kenarları farkına yani Eg’ye eşittir.  

Gösterilen her bir eksiton seviyesine karşılık gelen bir sürekli düzey vardır. Çünkü 

bir eksitonun kütle merkezine ötelenme enerjisi verilmiş olabilir. Her bir eksiton 

seviyesi bir eksiton bandı şeklinde göz önüne alınabilir. Doğrudan optik seviyelerde 

toplam öteleme enerjisi önemli sayılacak kadar değişmez. Böylece keskin eksiton 

çizgilerini  elde etmek mümkündür. Sağ tarafta sıfır enerji seviyesi olarak değerlik 

bandının tepesi alınmıştır. 

Serbest bir elektron-deşik çifti referans alınırsa eksitonun bağlanma enerjisi 

Eex olur. Mutlak sıfırda kristalin soğurma spektrumundaki en düşük frekans Eex değil 

Eg- Eex olur. 

Eksitonun bağlanma enerjisi üç yolla ölçülebilir: 

a) Değerlik bandından optik geçişlerde, eksiton yaratılması için gerekli enerji ile 

serbest elektron ve serbest deşik yaratılması için gerekli enerjiler arasındaki 

fark karşılaştırarak (Şekil 3.5); 

b) Yeniden birleşim lüminesans deneylerinde, serbest elektron-deşik yeniden 

birleşme enerjisi ile eksiton yokolma enerjisi karşılaştırılarak; 
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c) Foto-iyonlaşma yoluyla eksitonlar serbest taşıyıcı durumuna geçirilerek 

belirlenebilir. Bu deney yüksek yoğunlukta eksitonları gerektirir. 

 

 

Şekil 3.5. GaAs  için elde edilen eksiton soğurma tepesi ve optik soğurma  
                 bant kenarı.( Sturge, 1968) 

 
Eg bant aralığına yakın foton enerjileri için bir yarıiletkenin optik soğurma 

grafiğinde gözlenen eksiton seviye etkilerinin 21K sıcaklıkta galyum arsenürde elde 

edilen optik soğurma bant kenarı ve eksiton soğurma tepesi Şekil 3.5’de 

gösterilmiştir. Düşey ölçek I(x)= Ioe
-d ile belirlenen soğurma katsayısını 

göstermektedir. Enerji aralığı ve eksitonun bağlanma enerjisi, soğurma eğrisinin 

şeklinden elde edilmiştir. Burada enerji aralığı Eg=1.521 eV ve eksiton bağlanma 

enerjisi 0.0034 eV olarak bulunmuştur.  

Eksitonlar iki limitte incelenir: Birincisi Frenkel tarafından formülasyonu 

yapılan sıkı-bağlı eksitonlar ve diğeri Mott ve Wannier tarafından irdelenen zayıf 

bağlı eksitonlardır. Zayıf bağlı eksitonlarda elektron-deşik iç parçacıklar arasındaki 

mesafe bir kristal örgü sabiti ile karşılaştırılabilecek kadar büyüktür. 
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       3.1.1.1 Zayıf Bağlı Eksitonlar 

 
Bir kristalin iletkenlik bandında bir elektron ve değerlik bandında bir 

boşluğun bulunduğunu göz önüne alalım. Elektron ve deşik birbirlerini çekici 

potansiyel ile  çekerler.  

 

 
r

e
rU



2

                                                               (3.2)   

                                                   
Burada r parçacıklar arası uzaklık ve  ortamın dielektrik sabitidir. (Eğer eksiton 

hareketinin frekansı optik fononların frekansından büyükse, dielektrik sabitine örgü 

kutuplaşmasından dolayı gelen katkı hesaba katılmalıdır). Bu durumda, iletkenlik 

bandının tabanından daha düşük enerjili eksiton sisteminin bağlı durumları oluşur 

(Şekil 3.3 ve Şekil 3. 4’deki gibi). 

Elektron ve deşik durumları dejenere değilse ve enerji yüzeyleri küresel ise 

bu problem hidrojen atomu problemi gibidir. Değerlik bandının tepesi referans 

alınırsa enerji seviyeleri değişik bir Rydberg denklemi ile verilir: 

 

222

4
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e
EE gn 




                                                  (3.3) 

 
Burada n temel kuantum sayısı ve  ise elektron ve boşluğun etkin kütleleri em , hm  

den oluşturulan indirgenmiş kütlelerdir. 

 

he mm

111



                                                                                                (3.4) 

 
Eksiton probleminde enerji yüzeyleri genellikle karmaşık durumda 

olmaktadır. Yalıtkanlarda bağlı eksiton durumlarının bulunduğu şüphe götürmez. 

Bağlı eksiton  durumları her ne kadar elipsoid enerji yüzeyleri için kesin olarak 

gösterilmişse  de bunların her zaman dahili ve merkezi-kütle koordinatlarından 

ayrılması mümkün olmamaktadır. 
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Eksiton taban durum enerjisi yukarıdaki denklemde n=1 alınarak elde edilir. 

Bu aynı zamanda eksitonun iyonlaşma enerjisidir. 5  ve 5.0 m için 

iyonizasyon enerjisi yaklaşık olarak 0.3 eV’dur. 

Eksitonun enerji seviyeleri arasında gözlenen direk geçişlerinde yeterli 

yoğunlukta eksitonları elde etmek çok zordur. Ama optik soğurmada gözlenen 

değerlik bant kenarı ile bir eksitonun seviyesi arasındaki ngE   geçişleri 

gözlemek mümkündür. 

Bir çok kristalin bilinen eksiton spektrumlarında Rydberg  (3.3) denklemi 

yeterli olmaktadır. Düşük sıcaklıklarda bakır oksit (Cu2O) in optik soğurma çizgileri 

Gross ve diğer araştırmacılar tarafından incelenmiş, eksiton seviyelerinin arasındaki 

uzaklıklar için özellikle n>2 seviyeleri için elde edilen sonuçlar şaşılacak derecede 

Rydberg (3.3) denklemiyle uyum içinde olduğu bulunmuştur. Baumeister tarafından 

elde edilen sonuçlar aşağıdaki Şekil 3.6’da gösterilmiştir (Baumeister, 1961). 

 

 

 
Şekil 3.6. 77K sıcaklıkta bakır oksit (Cu2O) da gözlenen eksiton  çizgileri p  

                            serisinin foton enerjisine bağlı olarak logaritmik ölçekteki optik  
                            geçirme grafiği. (Baumeister, 1961) 

 
Buradaki eksitonik soğurma tepeleri Baumeister tarafından ölçülmüş 2p 3p 

4p p serisi yeşil eksitonlar olarak adlandırılır. Bulunan tepeler Rydberg serileriyle 

çok iyi uyum göstermektedir. Logaritmik ölçekte çizilen düşey eksenin yukarı doğru 

azaldığına dikkat ediniz. Böylece tepeler düşük optik geçirmeyi belirlemektedir. 
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3.1.1.2 Sıkı-Bağlı (Frenkel) Eksitonları 
 
Sıkı bağlı bir eksitonda (Şekil 3.7) uyarma, tek bir atomun yakınında veya 

üstünde yerleşmiştir. Her ne kadar kristallerdeki elektron-deşik çifti her hangi bir 

yerde olabilirse de, bir anlamda deşik genellikle elektron gibi aynı atomda 

bulunabilir. Frenkel eksitonu esas olarak yalnızca atomun uyarılmış bir durumu olup 

uyarılma, komşuların etkisiyle bir atomdan diğerine sıçrayabilir. Bu durum, bir 

magnon ters spininin kristal içinde dolaşması gibidir. 

Asal gaz kristallerindeki eksitonların taban durumu Frenkel modeline uyar. 

Atomik kriptonun en düşük kuvvetli geçişi 9.99 eV’tur. Kristale karşılık gelen geçiş 

buna çok yakın olup 10.17 eV’tur. Kripton kristalinin enerji aralığı 11.7 eV’tur. 

Kristalde durgun ve birbirinden uzakta bir elektron ve bir deşik enerjisi referans 

alınırsa, eksitonun taban durum enerjisi 11.7-10.17=1.5 eV olur. 

 
 

 
Şekil 3.7. Alkali hallür kristalinin (100) düzlemindeki bir atom üzerine  
                 yerleşmiş sıkı bağlı veya Frenkel tipi eksiton.(Kittel, 1966) 

 
Alkali hallür (NaF, NaBr, NaCl,KCl gibi) kristallerde düşük enerjili 

eksitonlar Şekil 3.7’de görüldüğü gibi negatif halojen iyonlarına yerleşmiştir. Negatif 

iyonlar pozitif iyonlardan daha düşük elektronik uyarma seviyelerine sahiptir. Alkali 

halojenür kristaller saf oldukları zaman görünür bölge spektrumuna saydamdır. Fakat 

deşikteki mor ötesi bölgede soğurma spektrumu önemli bir yapı gösterir. Bu durum 

çeşitli kristaller için şekillerle gösterilmiştir. Düşük enerjili soğurma tepelerinin 
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bulunduğu bölgede ışık soğurulduğu zaman serbest elektronlar ve deşiklerin 

oluşmadığı bilinmektedir. Bu sonuçlar eksitonların oluşumunun kanıtıdır. 

Düşük enerji soğurma spektrumunda gözlenen ikili yapı özellikle 

bromürlerde çok belirgindir. Bu yapı Mott tarafından bulunmuş olup Br-1 gibi aynı 

sayıda elektronları bulunan kripton atomunun düşük uyarılmış durumlarının ikili 

yapısına çok benzer. İkili yapının benzemesi, Br-1 iyonları üzerindeki eksitonlar gibi 

alkali bromürlerde tanımlanan çok düşük enerji durumlarının bulunduğu görünüşünü  

destekler. Bu ayrılmaya spin yörünge etkileşmeleri sebep olmuştur. 

 
3.1.2 Eksitonik Soğurmalar 

 
3.1.2.1 Doğrudan ve Dolaylı Eksitonlar 

 
Genellikle eksitonların biçimi doğrudan aralıklı yarıiletkenlerin soğurma 

kenarında dar tepeler olarak ya da  dolaylı aralıklı  yarıiletkenlerin soğurma 

kenarında adımlar olarak görünürler. Eksiton soğurma teorisi Elliott tarafından 

çalışılmıştır. Foton enerjisi xg EEh   ( xE  eksitonun bağlanma enerjisi) 

olduğunda doğrudan aralıklı materyallerde serbest eksiton meydana gelir. k=0 da bu 

çok belirgin bir geçiştir. Şekil 3.8’de gösterildiği gibi sıcaklıkla bu eksitonik geçiş 

genişler. Eksitonlara bir miktar kinetik enerji kazandırılabileceğinden, açıktır ki 

eksitonlar daha yüksek-enerjili fotonlar tarafından da yaratılabilirler, böylece banttan 

banda geçişler bölgesindeki soğurma katsayısı bileşenine katkıda bulunur. 

Eksitonlardan dolayı optik soğurma bant kenarına yakın keskin bir çizgi verir. 

Yarıiletkenler için eksitonun bağlanma enerjisi çok küçüktür. (örneğin GaAs 

yaklaşık 4.2 meV civarındadır.) Bu yüzden eksiton soğurması genellikle çok düşük 

sıcaklıklarda gözlenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi optik soğurması verisi değişik 

sıcaklıklarda GaAs’in bant kenarını gösteriyor. Bant  kenarı aşağısında keskin 

eksiton spektrumu düşük sıcaklıklarda net olarak gözlenmekte iken oda sıcaklığında 

gözlenememektedir (Jenkins ,1995). 
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Şekil 3.8. Değişik sıcaklıklarda GaAs ‘ın bant kenarına yakın optik  
                 soğurma. Düşük sıcaklıklarda, eksiton soğurması açıkça  
                 görülüyor.(Sturge,1962) 

 
Dolaylı aralıklı materyallerin fonon katkısı momentum korunumunu 

gerektirir. Bu yüzden soğurma katsayısındaki artış 

 

xpg EEEh                                                    (3.5) 

 
fonon soğurulmasıyla geçiş için ve fonon yayınımıyla geçiş için 

 

xpg EEEh                                                    (3.6) 

 
bulunmuştur. 

Fonon spektrumunun Akustik (A) ve Optik (O) dallarının her birinde bir 

boyuna (L) ve iki enine (T) fononlar vardır. Bir fonondan çok daha fazlası geçişlere 

katılabilirler ve onlar değişik kombinasyonlarda yayımlanabilir ya da 

soğurulabilirler. Buradan örneğin soğurma kenarındaki çoklu basamaklar Şekil 

3.9’da gösterildiği gibi bulunabilirler. 
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     Şekil 3.9. GaP’ın soğurma kenarındaki fonon  soğurma yayınımıyla  

                eksitonların  oluşması için eşik enerjileri. (Pankove, 1975) 
 

 

 
 

Şekil 3.10. 20 K Germanyumdaki soğurma bant kenarı. (Pankove, 1975) 
 

Dolaylı geçişlerde tepelerden daha çok soğurma kenarında basamaklar oluşur. 

Çünkü fononlar bant kenarındaki eksitonlarından ( 0/ dkdE  ) daha büyük foton 

enerjilerindeki ( dkdE / ) aynı hızla durumlar arasında geçiş sağlayabilirler. 

Dolaylı aralıklı yarıiletkenlerde bile eğer bir doğrudan kritik nokta seti 

verilmişse doğrudan eksitonlar yaratmak mümkündür. Germanyum da (doğrudan 
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aralıklı ) k=0 da böyle bir set oluşur. Şekil 3.10 soğurma katsayısının geniş aralıkta 

germanyumun soğurma bant kenarını göstermektedir. Düşük enerjilerdeki fonon 

soğurma dalını belirleyebiliriz. 0.77 eV’daki basamak fonon-yayınlama dalının 

başlangıcına karşılık gelir ve yüksek enerjilerde soğurma katsayısı hızlı bir şekilde 

artar. Burada direk geçişler mümkündür. Burada doğrudan-eksiton dalı açıkça 

görülebilir. 

 
3.1.2.2 Bir Elektrik Alanın Varlığında Eksiton Soğurması. 
 
Düşük sıcaklıklarda, safa yakın yarıiletkenlerde kristal içinde bulunan az 

sayıdaki  safsızlık nötrdür. Fakat (5 ile 30 V/cm) gibi küçük bir elektrik alanda 

safsızlıklar iyonize olabilirler. Safsızlıkların iyonlaşması soğurma esnasında 

görülebilen iki ortak etkiyle meydana gelir:  

1) Alanla iyonize olmuş safsızlıklar Coulomb etkileşmesiyle enerji 

bantlarını tedirger ve böylece soğurma bant kenarının eğimi değişir.  

2) İyonize olmuş taşıyıcılar elektronlar ve deşikler arasındaki Coulomb  

etkileşmesini perdeler, bundan dolayı eksiton tepesi yok olur ve eksiton 

oluşumu azalır.  

Şekil 3.11.(a)  antimon katkılanmış germanyumun 4.2K’deki soğurma spektrumunu 

gösterir. 1 nolu eğri elektrik alanı olmaksızın bulunmuştur. 2 nolu eğri 100 V/cm 

elektrik alan uygulanmasıyla bulunmuştur. Direk soğurma bant kenarının eğiminin 

daha çok derece derece azalırken, eksiton tepenin tamamen gözden kaybolduğunu 

söyleyebiliriz. 3 nolu eğri verici atomların temel alarak boşalması durumunda 

doğrudan soğurma bant kenarının eğimini gösterir. Elektrik alanı nedeniyle soğurma 

katsayısındaki değişiklik farklı katkılanmış üç örnek için Şekil 3.11 (b)’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.11.(a). Nd=8x1015cm-3 ile antimon katkılanmış germanyumun  
                  soğurma spektrumu.1. Alan olmaksızın T=4.2 K ;2. E=100V/cm  
                  alanda T=4.2 K; 3. T=77 K. (b). Safsızlık merkezlerinin toplam  
                  iyonlaşmasına karşılık gelen elektrik alanlarda T=4.2 K’de  
                  germanyumun soğurma katsayısının modülasyon spektrumu.  
                  (Pankove, 1975)  

 
Tepenin iki tarafındaki soğurma artarken, eksiton tepesinde meydana gelen 

soğurmada azalma belirgin şekilde görülmektedir. Sanki eksiton çizgisi elektrik alan 

tarafından çok genişletilmiştir.  

 
3.1.2.3 Eş Elektronik Tuzaklardan Dolayı Soğurma 

 
Eş elektronik merkezler aynı değerlik bandının diğer atomuyla, kristalin bir 

atomunun başkasının yerini almasıyla oluşmuştur. Bu GaP’da fosforun yerini alan  

azot durumudur ( ya da GaP’ın Ga yerini alan bizmut için de geçerlidir.). Eş 

elektronik tuzağa bir eksiton bağlanabilir. Tuzaklama işlemlerini gözümüzde şöyle 

canlandırabiliriz. Eş elektronik tuzaktaki azot bir elektron tuzaklanabilen potansiyel 

kuyusuna keskin bir şekilde lokalize olmuştur, bu tuzak bir elektron yakalayarak 

ifade olabilir, oluşan  Coulomb alanı bir deşiği çekerek, bir eksiton biçiminde 

tuzaklanmış iki taşıyıcı eş elektronik tuzağa bağlanarak eş tuzak oluşturulmuştur. 
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  3.1.2.4 Kuantum Kuyularındaki Soğurma 
 

Süper örgü yapılarda elektronik durumlardan dolayı optik soğurmanın eksiton 

etkilerinden dolayı tepe vermesi sık gözlenen bir özelliktir. Şekil 3.12’de, GaAs-

AlGaAs çoklu kuntum kuyu yapısının soğurma spektrumu gösterilmiştir. (Tek 

kuantum kuyusunun soğurması çok zayıftır ve en azından 10 kuantum kuyulu yapıda 

normal olarak yeterli sinyal ölçülebilir). Bu materyalde elektronlar ve deşikler GaAs 

kuyusunda sınırlanmıştır. Burada dikkate değer  bazı özellikler gözlenmektedir. 

Eksiton tepeleri keskin tümsek görünümündedir. Eksitonlar GaAs kuantum 

kuyusunda sınırlanmadan dolayı külçe yarıiletkenlerden çok daha güçlü olarak 

bağlıdırlar. Külçe GaAs’daki taban durum eksitonunun yarıçapı yaklaşık 30 nm’dir. 

Bu değerden daha küçük kalınlıklı kuantum kuyularında elektron ve deşik, 

külçedekine nazaran birbirine daha yakın olma zorlandığında kulombik bağlanma 

kuvveti artar. Son derece dar kuantum kuyusu için, iki-boyutlu eksitonun bağlanma 

enerjisi tamamen üç-boyutlununkinin dört katıdır. Fotonların soğurması GaAs 

kuantum kuyusundaki hafif ve ağır deşiklerin  durumları ile elektron durumları 

arasında yer alırlar. Yani, külçe GaAs ile karşılaştırılınca daha yüksek enerjilere 

kaymış olmasını bekleriz. Çoklu kuantum kuyu sistemleri için bant aralığı  

 

11)( hhegg EEGaAsEE                                      (3.7) 

 
eşitliği ile verilir ve soğurma eşik enerjisinin GaAs yarıiletken malzemesinin eşik 

enerjisinden daha büyüktür. Burada 1eE ve 1hhE  kendi kuyu diplerinden ölçülmüş 

ağır deşik ve elektronun sınırlanmış en düşük enerjileridir. Şüphesiz sınırlanmış bu 

enerji değerleri kuyu kalınlığıyla değişir, yani bant kenarı da kuyu kalınlığının bir 

fonksiyonudur. Foton enerjisinin artmasıyla yüksek bağlı durumlardan dolayı 

eksitonik soğurma gözlenebilir duruma gelir. Eksitonik soğurmada  elektron-hafif 

deşik geçişleri ve elektron-ağır deşik geçişleri arasındaki enerjinin yarılma 

göstermesi gerekir. Kuantum kuyu genişliği azaldıkça bu yarılma artar ve  Şekil 

3.12’de  görülebilir. Eksitonik tepeler arasında soğurma katsayısı külçe GaAs’da 

görüldüğü gibi parabolik bağlılık göstermez, fakat bunun yerine adım-gibi (step-like) 

davranış gösterir. Bu iki boyutlu sistemlerin durum yoğunluğunu yansıtır ve kuantum 
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kuyularındaki yüksek enerjili bağlı seviyelerin soğurması da artan adım-gibi soğurma 

işlemlerine katılırlar. 

 

 
 

Şekil 3.12. 18.8 nm ve 25 nm periyotlu GaAs-GaAl0.7As0.3  kuantum  
                         kuyularının optik soğurma spektrumu. (Jenkins, 1995) 
 

Şekil 3.12. 18.8 nm ve 25 nm periyotlu GaAs-GaAl0.7As0.3  kuantum                          

kuyularının optik soğurma spektrumunu göstermektedir. 2B-3B elektron gazı için 

durum  yoğunluğu ve teorik soğurma katsayıları da gösterilmiştir. Sayıları da 

yukarıdaki şekilde görülmektedir. Eksitonik soğurmalar oklarla işaretlenmiştir. Şekil 

3.12’nin sağ üst köşesindeki şekil, Eg yasak bant aralığına karşı bantlar arası geçişin 

eşik değerinden düşük enerjideki eksiton çizgisi görülmektedir. Şekildeki kırık çizgi 

ile yarıiletken malzemenin durum yoğunluğu gösterilmiştir. Şekilde bantlar arası 

geçişin durum yoğunluğu ile orantılı olduğu görülmektedir.  

Son olarak InAs-GaSb gibi II. tip süper örgülerin farklı materyallerde 

elektronlar ve deşiklerin lokalize olduklarını vurgulamalıyız. Deşikler GaSb’de 

lokalize olurken InAs katmanlarında elektronlar lokalize olurlar. 

Sonuç olarak sınırlanmış elektron ve deşiklerden dolayı optik soğurma 

katsayısı AlGaAs-GaAs I. tip süper örgülerinin yaklaşık beşte biridir. Buna ilave 

olarak GaAs-AlGaAs sistemlerindeki güçlü eksitonik özellikler, elektron ve 

deşiklerin birbirinden uzaklaşmalarının kulombik etkileşmeyi azalmasından dolayı 

gözlenemez. 
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Amorf yarıiletkenlerin bant kenarı soğurması kristal yarıiletkeninkinden 

farklıdır. Bunun birinci nedeni materyalin periyodik olmayan doğası, doğrudan ve 

dolaylı aralıklı gibi kavramların kaybolmasıdır. İkinci neden ise kristal 

yarıiletkenlerin bant kenarı keskinliğinin yok olmasıdır (Jenkins, 1995). 

 
3.1.3 Eksitonik Geçişler 

 
3.1.3.1 Bant ve Safsızlık Arasındaki Geçişler 

 
Nötral  alıcı ve değerlik bandı arasında ya da nötral verici ve iletkenlik bandı 

arasındaki geçiş düşük enerjili fotonun soğurulması ile meydana gelebilir (Şekil 3.13 

geçişler a ve b). Bu soğurma işlemleri için fotonun enerjisi safsızlığın en azından 

iyonlaşma enerjisine eşit olmalıdır. Tipik olarak bu enerji, spektrumun uzak infrared 

bölgesine karşılık gelir. Benzer soğurma spektrumuna iyi bir örnek Şekil 3.14 

gösterilmiştir. Foton enerjisi verici atomların birinci uyarma enerjisine eşit oluncaya 

kadar hiç soğurma bulunmamıştır (kuantum sayısı n=1 denklem (3.8)’deki gibi).  

Soğurma tepeleri n=1,2 ve 3 uyarma durumları için bulunmuşlardır.  
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                               (3.8) 

 
Bant içinde birleşen daha yüksek enerji geçişleri verici atomların tamamen 

iyonlaşması ile bant sürekliliğine kayar. Son durumların (iletkenlik bandı) 

yoğunluğunun enerji ile artmasına rağmen, safsızlığın toplam iyonlaşma enerjisi için 

soğurma katsayısı (iletkenlik bandına geçiş) enerjiyle azalır. Şekil 3.14’de geniş 

tepenin ötesinde soğurma katsayısının enerjiyle azalması iletkenlik bandının 

dibinden uzaktaki geçiş olasılığının hızla azalmasından dolayıdır. okk   da, (burada 

ok  iletkenlik bandının dibindeki elektronun momentumudur) safsızlık dalga 

fonksiyonu yaklaşık   2211 okk  ile azalır. Böylece yüksek enerjilerde  okk   

geniş aralıkta iletkenlik bandına direk geçiş için uygun durumda bir elektronun 

bulunma olasılığı azalmıştır. Verici atomların bağlanma enerjisinden büyük foton 

enerjilerinde gözlenen soğurma katsayısı azalışının nedeni, momentum uzayındaki 

verici atom momentum bileşeninin küçük olmasıdır. 
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Şekil 3.13. Safsızlıklar ve bantlar arasındaki fonksiyonu soğurma geçişleri.               
                   (Pankove, 1975) 

 

 

 
Şekil 3.14. Foton enerjisinin  fonksiyonu olarak silisyum katkılanmış bor 
                  örneğinin soğurma katsayısı. (Pankove, 1975) 

 
İyonize olmuş verici atom ile değerlik bandı arasında (geçişin gerçekleşmesi 

için boş olmalıdır) ya da iletkenlik bandı ile alıcı atomlar arasında geçiş 

 

ig EEh                                                             (3.9) 

 
ile verilen foton enerjilerinde gerçekleşir. ( Şekil 3.13.(c) ve (d) geçişi). 

Keskin bir bant kenarı ve ayrık bir durum arasında meydana gelen eksiton 

soğurmasından farklı olarak, bir bant ve bir safsızlık arasındaki geçiş seviyeleri 

bütün bandı içerir. Bu nedenle bir bant ve bir safsızlık arasındaki geçiş Şekil 3.15’te 

resmedildiği gibi iE  enerjisinde, enerji aralığından daha küçük eşik enerjisinde 

soğurma kenarında bir omuz biçimiyle kendini göstermesi gerekir. Safsızlık 
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seviyeleri arasındaki geçişler soğurma katsayısının değerlik ve iletkenlik bantları 

arasındaki geçişlerden kaynaklanan bölümünden çok daha küçük aralık kaplar. 

Çünkü safsızlık durumlarının yoğunluğu banttaki durumların yoğunluğundan çok 

daha küçüktür. Pratikte, sığ safsızlıkların soğurması kuyruk durumlarının geçişleri 

nedeniyle soğurmanın zemininden nadiren ayırt edilebilirler. Derin seviyeler 

durumunda iE soğurma kenarının genişliğiyle karşılaştırıldığında büyük olduğundan 

safsızlık, soğurma spektrumunda belirgin bir basamak olarak gözlenebilir. 

 

 

 
Şekil 3.15. Safsızlıkların  InSb T=10K deki  soğurması.(Pankove, 1975) 

 
Düşük enerjide en yakın bant kenarı ve safsızlık seviyesi arasında 

momentumun korunumu kolayca gerçekleştirilebilir. Çünkü bant kenarı safsızlığın 

uyarılmış durumu ile çalışır. Bununla birlikte yüksek enerjili doğrudan geçişlerde 

başka saçılma mekanizmaları yoksa geçişi tamamlamak için ek olarak fonon 

soğurulması ya da yayımlanmasına gereksinim duyulur.(Şekil 3.13 (c) ve (d) 

durumları). Eğer fononlar rol almazsa, Şekil 3.15’deki soğurma eşik değeri fonon 

yayınımı için daha yüksek enerjilere karşı ya da fonon soğurması için daha düşük 

enerjilere karşı kaymış olabilirdi. 
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3.1.3.2 Alıcı Ve Verici Atomlar arasındaki Geçişler 
 

Alıcı ve verici atomların her ikisi kristalde bir arada bulundukları zaman, alıcı 

verici oranının <1,1,>1 olmasına göre materyal kısmen veya tamamen 

dengelenmiştir. Her durumda alıcı atom durumlarının bir kısmı doludur ve verici 

atom durumlarının bir kısmı boştur. Öyleyse alıcı atomlarının durumlarından verici 

atomların durumlarına bir elektron aktarılarak bir foton soğurmak mümkündür. Alıcı 

ve verici atomlar arasındaki uzaklığa bağlı Coulomb etkileşmesinden dolayı 

geçişlerin büyük bir kısmını görmek mümkündür. İzin verilen soğurma aşağıda 

verilen foton enerjilerinde gerçekleşir. 

 

r

q
EEEh ADg 
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                                       (3.10) 

 
Alıcı ile verici atomlar arasındaki geçişlerden kaynaklanan soğurma yapısını eş 

elektronik tuzaklardan kaynaklanandan oldukça farklı olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Bölüm 3.1.2.3’de görüldüğü gibi eş elektronik durumlar en yüksek 

bağlanma enerjisine sahiptir. Böylece soğurma spektrumundaki en küçük enerjili 

tepe oluşur. Yüksek enerjilerde ise temelde birleşerek etkisini yitirir. En düşük 

enerjili geçişler sürekliliğe yakın düzeylerde oluşmalıdır. Esas bant kenarında keskin 

yapı görülmektedir. Soğurma deneylerinden bu etkileri gözlemek oldukça zordur. 

Fakat bu yapıyı kanıtlamak için yayınım deneylerinden yararlanıldığı daha sonra 

görülecektir. 
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Şekil 3.16. Foton enerjisinin fonksiyonu olarak şiddet değişim grafiği.  
                   (Pankove, 1975) 

 
Yüzey durumları, enerji aralığından daha düşük enerjiyle ayrılmış olan alıcı 

ve verici atomların her ikisini de kapsar. Bu enerji farkını ölçmek için alıcı 

atomdan verici atoma bir elektron uyarmak mümkündür. Fakat, yüzey durumları 

sonsuz küçük olarak ince katmana yerleştiğinden  soğurma etkisini gözlemek  

çok zordur. Şekil 3.16’nın köşesindeki küçük resimdeki düzenek Ge’deki yüzey 

durumlarının soğurmasını ölçmede kullanılmıştır. Çoğu kez yüzeyi araştırmak 

için iç yansıma spektroskopi tekniği kullanılır. Şekil 3.16 foton enerjisinin 

fonksiyonu olarak, yüzey oksitlenmesinden sonra oda sıcaklığında saf Ge’un 

temizlenmiş yüzeyinde toplam ışığın yansımasının şiddet değişimi: 

şoksitlenmi

temizşoksitlenmi

I

II

I

I )( 



 verilmiştir. Bu spektrumun enerji aralığının (Eg) 

aşağısına bulunur ve alıcı atomlardan verici atomlara geçişler şeklinde 

yorumlanır. Küçük şekilde ışık yolu işaretlenmiştir (Pankove, 1975). 
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3.2 Elektriksel Özellikler 

 
 Isıl dengede, içinde hareketli bir miktar yük taşıyıcıları içeren yarıiletkenler, 

yalıtkan olabilirler. Bir çok saf ve mükemmel yarıiletkenlerin kristalleri mutlak sıfır 

sıcaklıkta yalıtkandır. Yarıiletkenlerin karakteristik özellikleri genellikle ısıl 

uyarmalar kirlilikler, örgü kusurları veya yapıyı oluşturan kimyasal bileşiklerin 

sapması ile şekillenir. Pratikte yarıiletkenler, elektriksel iletkenlikleri ile belirlenir ve 

yarıiletkenlerin oda sıcaklığında elektriksel özdirençleri yalıtkanlar ( 1014 ile 1022 

-cm ) ve iyi iletkenlerin  (10-6 -cm)  değerleri arasında yani  10-2 ile 109 -cm 

ortadaki değerlerde bulunur. Bir yarıiletkenin elektriksel özdirenci kuvvetli bir 

şekilde sıcaklığa bağlıdır. Yarıiletkenlerin bu özelliklerinden faydalanılarak yapılan 

aygıtlar transistörler, doğrultucular, modülatörler, detektörler, termistörler ve 

fotosellerdir.   

 Çok küçük sıcaklıklar dışında saf yarıiletkenler, safsızlık iletkenliğinden 

farklı olarak, özgün iletkenlik gösteririler. Özgün sıcaklık bölgesinde, bir 

yarıiletkenin elektriksel özellikleri, kristal içindeki safsızlıklar tarafından önemli bir 

şekilde etkilenmez. Mutlak sıfırda, dolu bir değerlik bandında Eg enerji aralığı kadar 

ayrılmış boş bir iletkenlik bandının bulunduğunu varsayarız. Yalıtkanlarda enerji 

aralığı Eg 6 eV dan büyüktür. Bu durumda 0K de iletkenlik sıfırdır. Çünkü değerlik 

bandında bütün durumlar dolu ve iletkenlik bandında bütün durumlar boştur. 

Yarıiletkenlerde enerji bant aralığı Eg 2 eV mertebesi civarında veya daha küçüktür. 

Sıcaklık arttıkça yarıiletkenlerdeki değerlik bandındaki elektronlar hareketli hale 

geçerek, değerlik bandından iletkenlik bandına ısıl olarak uyarılacaktır. İletkenlik 

bandındaki elektronlar ile, değerlik bandında elektronlar tarafından geride boş 

bırakılan yörüngeler (deşikler) elektriksel iletkenliğe katkıda bulunacaklardır. 

Metallerde ise değerlik bandı ile iletkenlik bandı birbiri içine girmiştir ve Eg=0 dır. 

Elektriksel iletkenliğe katkıda bulunan deşikler ve elektronların E elektrik alanına 

bağlı hareketi Şekil 3.17’de gösterilmiştir ( Kittel,1966). 
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Şekil 3.17. Elektrik alanda elektron ve deşiklerin hareketi. Akım ve taşıyıcı hızının  
                   yönleri gösterilmiştir.(Kittel, 1966) 
 
 Özgün iletkenlik bölgesinin altındaki sıcaklıklarda, elektriksel özellikler 

kristal içindeki safsızlıklar veya örgü kusurları tarafından kontrol edilmeye başlar. 

Bu durumda safsızlık iletkenliğinden ya da katkılı iletkenlikten bahsetmek uygun 

olur. Yeterli derecedeki yüksek sıcaklıklarda özgün iletkenlik üstünlük kazanır. 

Çünkü safsızlık atomlarının elektronlarından daha fazla, değerlik bandında 

elektronlar bulunmaktadır. Bu durum Şekil 3.18’de farklı galyum safsızlığı içeren üç 

farklı germanyum kristalinin özdirençlerinin logaritmasını 1/T ye göre grafiğinde 

gösterilmiştir. Özgün bölge asimptotik olarak birbiri üzerine binmiş olan sol taraftaki 

kısımdır. Özgün bölgede özdirenç exp(Eg/2kBT) çarpanı içerir. Burada Eg =0.72 eV 

olarak grafikten bulunmuştur. 

                                  
 
                                    E 
 
                                                                   
                              ve                          Je 
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Şekil 3.18. Farklı galyum safsızlığı içeren üç farklı germanyum kristalinin  
                   özdirençlerinin logaritmasının 1/T ’ye göre grafiği.(Kittel, 1966) 
 

3.2 .1. Ohm Yasası ve Elektriksel İletkenlik 
 
 Ohm yasası, basit tanımlama yapılırsa devre parametreleri I=V/R cinsinden 

tanımlanır. Akım ve gerilim değişebilir, direnç ise I ve V in büyüklüğünden bağımsız 

orantı sabitidir. 

Ohm yasası,  

 

EJ


                                                                    (3.11) 
 

ile de tanımlanır. Burada J


 akım yoğunluğu,  elektriksel iletkenliği ve E


 ise 

elektrik alanı gösterir. Eğer A, materyalin  kesit alanı ve l elektrotlar arası uzaklıksa, 

ohm yasasının iki formu arasındaki ilişki;  

  
A

I
J



 ,            

l

V
E                    ve     

A

l

R
)

1
(                       (3.12) 



 
3. MATERYAL VE METOT                                                                  Hülya METİN 

 
 

46 

 
şeklinde yazılabilir. İletkenlik skalar ya da anizotropik materyaller de tensör olabilir. 

Ohm yasasının geçerli olması için iletkenlik , J


  veya E


 den bağımsız olmalıdır. 

 Elektriksel akım yoğunluğu 

 

    dvqnJ


                                                               (3.13)       
 
ile verilir. Burada n serbest taşıyıcıların yoğunluğu, q bunların yükü ve dv


 de 

elektrik alanla oluşturulan sürüklenme hızıdır. Sürüklenme hızı rastgele yönü olan 
2/1* )/2( mkTv   ısıl hızdan farklı olmalıdır. dv


 sürüklenme hızı elektrik alanla 

orantılı olduğundan, genellikle birim elektrik alan  başına sürüklenme hızı olan 

mobilite  () ,  

 

    Evd

                                                                 (3.14)                   

 
tanımlanır. (3.11) ve (3.14) denklemleri birleştirildiğinde 

 
     nq                                                                  (3.15)                       
 
iletkenlik, şeklinde elde edilir. Benzer bir ifade hem elektronlar hem de deşikler için  

bunların toplamı olarak 

 
    )( pn pnq                                                    (3.16) 

 
elde edilir. Burada n ve p elektron ve deşiklerin yoğunlukları, n ve p  de elektron 

ve deşiklerin mobiliteleridir.  

(3.16) denklemi göz önüne alındığında, ohm yasasının geçerliği, hem n hem 

de ’nün elektrik alanın fonksiyonu olmamasını gerektirir. Gerçekte ise hem n hem 

de  uygun koşullarda elektrik alanın fonksiyonu haline gelir ve ohm yasası 

geçerliliğini yitirir. 

Elektrik alan artırıldığında elektron yoğunluğu n, değişik birçok  

mekanizmanın nedeniyle artar: 

a) Elektrotların ısıl denge taşıyıcılarını baskın  hale geldiğinden  
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taşıyıcıların enjeksiyonu ve uzay yük nötralizasyonu olmamasına uzay-yük 

akımı ile sınırlanan akım artmasına neden olur. olur. 

b) Serbest taşıyıcılar kusurlarda lokalize olmuş taşıyıcılara enerjilerini  

vermek için elektrik alandan  yeterli enerji temin edebilirler. 

c)  Kusurlarda lokalize olmuş taşıyıcılar ya da değerlik bandındaki 

elektronlar dahi, yeterince yüksek elektrik alanlar da tunelleme ile 

yayınımı yaparak en yakın bantta serbest olabilirler.  

Mobilite, mobiliteyi kontrol eden saçılma işlemlerinin taşıyıcı enerjisinin  

fonksiyonu ise, elektrik alanın da fonksiyonu olabilir. Bu durum elektrik alanın 

artmasıyla gerçekleşir. Örneğin, yarıiletkende akustik örgü saçılması için saçılma 

durulma zamanı, artan taşıyıcı enerjisiyle azalır. Çünkü yüksek hız aracılığıyla artan 

enerji, birim zaman başına  saçılma olasılığının olmasını sağlar. Bir başka deyişle 

yarıiletkenlerde safsızlık saçılmasının değişimi için saçılmanın durulma zamanı 

taşıyıcı enerjisi artmasıyla artar. Çünkü baskın etkileşme biçimi olan Coulomb 

kuvvetleri yüksek enerjilerde daha az etkilidir (Bube,1972).    

3.2 .2 Fotoiletkenlik 
 

Fotoiletkenlik, bir yalıtkan kristaldeki elektriksel iletkenliğin kristal üzerine 

gelen ışınım nedeniyle artmasıdır. Bu alandaki çalışmaların çoğu Gudden, Pohl ve 

Rose tarafından yapılmıştır. Fotoiletkenlik olayının pratik uygulamaları televizyon 

kameralarında, kızıl ötesi detektörlerde, ışık ölçerlerde ve dolaylı olarak fotoğrafın 

geliştirilmesinde olmaktadır. Aydınlatmanın doğrudan etkisi kristaldeki hareketli yük 

taşıyıcılarının sayısını arttırır. Eğer gelen fotonun enerjisi Eg enerji aralığından daha 

büyükse, kristalde soğurulan her bir foton bir serbest elektron-deşik çifti meydana 

getirir. Soğurulan foton aslında değerlik bandında bulunan bir elektronu iletkenlik 

bandına yükseltir. Değerlik bandındaki deşik ve iletkenlik bandındaki elektronun her 

ikisi de iletkenliğe bir katkıda bulunur.  

Bir kristalin foto uyarıya cevap vermesini anlamak için, tuzaklanma  fikri 

merkezi bir önem taşır. Tuzaklanma da oluşan atomik boyuttaki mekanizmalar her 

zaman iyi anlaşılmaz, ama tuzakların yardımı olmadan da deneysel sonuçları anlama 

olanağı yoktur. Eğer gelen foton enerjisi elektron-deşik çiftlerini oluşturmak için 

gerekli olan başlangıç enerjisinin altındaysa, foton alıcı ve verici safsızlık 
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atomlarının iyonlaşmasına sebep olabilir ve bu yolla kirliliğin doğasına uygun olarak 

hareketli deşik veya elektron üretilmiş olur. 

Öncelikle fotoiletkenlerde uygulanabilecek olan bir modeli inceleyelim. 

Gerçek kristallerde bu modele hakkıyla uyan çok az örnek vardır. Şekil 3.19’da ideal 

bir fotoiletken için gösterilen bu modelde dışarıdan bir ışık kaynağı ile aydınlatılan 

kristalin hacmi boyunca çok düzgün  olarak elektron-deşik çiftinin meydana 

geldiğini kabul edelim. Bir elektrottan kristali terk eden elektronların, diğer 

(tamamen zıt) elektrottan giren elektronlar tarafından tekrar yerine konulduğunu 

kabul edelim. Elektronların mobilitesi ile deşiklerin mobilitesi kıyaslandığında 

deşiklerin mobilitesini ihmal etmek daha uygundur. Bu yüzden bir çok fotoiletken 

maddelerde deşiklerin mobilitesi ihmal edilmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.19. İdeal bir fotoiletken modeli. (Kittel, 1966) 
 

Bu modelde n elektron sayı yoğunluğunun değişme oranı, 

2nALpnAL
dt

dn
                                                  (3.17) 

 
ile verilir. n=p olması durumunda sağ taraftaki son ifade elde edilir. Burada L birim 

zamanda birim hacimdeki örnekte soğurulan  fotonların sayısıdır. A n p terimi iki 

farklı yükün yeniden birleşiminin oranı olup, elektron ve deşik sayı yoğunluğu ve 

kuantum verimiyle orantılıdır. 

 Sabit durumda 0
dt

dn
 ’dır. Böylece sabit durumda elektron yoğunluğu, 
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  2
1

0 ALn                                                            (3.18)    
 

dır ve bu duruma  eşlik eden iletkenlik ise, 

 

   eALen 2
1

0                                          (3.19) 
 

olur. Burada  elektronun mobilitesidir. Bu bağıntı verilen bir voltajdaki fotoakımın 

soğurulan foton sayısına L1/2 şeklinde bağlı olduğunu gösterir. Gerçek örneklerde L 

üzerindeki üstel katsayı ışık seviyesi 0.5 ile 1.0 arasında veya daha büyük olduğu 

gözlenmiştir. 

 Işığın aniden kesilmesiyle taşıyıcıların bozulması, 

 
2Andtdn                                                           (3.20) 

 
ile verilir. Bunun çözümü 

 

0

0

1 ntA

n
n


                                                           (3.21) 

 
dır. Burada 0n  ışık kapandığı zaman t=0 konumundaki elektron sayı yoğunluğudur. 

Taşıyıcı sayı yoğunluğunun zamanla (1/2) 0n  değerine düşme süresi 

 

  L
nLA

nA
t 02

1

0
0

1
                                                             (3.22)

   
ile bulunur. Böylece basit teori 0t “cevap zamanı”nın verilen aydınlatma şiddetinde 

fotoiletkenlikle direk olarak orantılı olduğunu belirler ve hatta fotoiletkenlerin uzun 

cevap verme zamanına sahip olması gerekir. Fotoğraf makinalarında kullanılan çok 

hassas ışık ölçerlerin cevap verme zamanının birkaç saniye olduğu bilinmektedir. Bu 

özelliklerle belirlenen durumlar pratikte gözlenmekte olup, fotoiletkenlerin detektör 

olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 
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 Duyarlılık veya G kazanç katsayısı örnekten geçen taşıyıcı sayısının örnekte 

soğurulan fotonların sayısına oranı olarak tanımlanır. Eğer yarıiletkenin kalınlığı d ve 

kesit alanı birim yüzeyse, bir V potansiyelinin meydana getirdiği parçacık akısı, 

 

 
)(

2
12

0 Ld
ALd

V

d

Vn
J n


                              (3. 23) 

 
dır. Bu ifadeyi (3.18) denklemini kullanarak duyarlılığı, 

 

 LdJG n        ya da        
  2

12 ALd

V
G


                                               (3.24)

    

şeklinde elde edilir. 

 Bir taşıyıcının elektrotlar arasındaki dt geçiş zamanı, 

 

 V

d

dV

d
td

2

                                                   (3.25) 

 
şeklinde verilmiştir. Bir elektronun yeniden birleşimden önce e  yaşam süresi 

denklem (3.22) ifadesinde 0t tarafından, 

 

  2
1

 LAe                                                            (3.26) 
 

şeklinde verilmiştir. Böylece denklem (3.24) ifadesinden bulduğumuz fotoiletkenlik 

kazancı, 

d

e

t
G


                                                                    (3.27)

     
şeklinde ifade edilmiş olur. Böylece kazanç, taşıyıcı yaşam süresinin yani ömrünün 

elektrotlar arasından geçen taşıyıcının geçiş süresine oranına eşit olmaktadır. Kazanç 

için bu ifade tamamen geneldir ve tarif ettiğimiz bu model de sınırlı örneklerde 

geçerlidir. Eğer e  yaşam süresi, gözlenen cevap verme zamanına eşitmiş gibi kabul 

edilirse, yukarıdaki denklem (3.27) ifadesinden hesaplanan kazanç gözlenen 
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deneysel değerlerden çok daha büyük, örneğin 108 çarpanı kadar büyük olmaktadır. 

Buna göre bizim burada açıkladığımız fotoiletkenlik işlemine yeni mekanizmalar 

ilave etmek gereklidir. Bu mekanizma, göz önüne alınmayan tuzakların ilave 

edilmesiyle incelenebilir. 

 
3.2 .2.1 Fotoiletkenlikteki Temel Elektronik Süreçler 

 
Tuzaklar, elektron veya deşik yakalama yeteneğine  sahip kristallerdeki bir 

atom veya eksikliktir. Yakalanmış taşıyıcılar bir süre sonra belki tuzaktan kurtularak 

yeniden yayınlanabilir ve serbest hale geçebilirler. Şekil 3.20 CdS gibi n tipi 

yarıiletkenin özelliklerine benzer bir yarıiletkendeki temel elektronik süreçleri 

gösteriyor. Bu süreçler: 

 

 
Şekil 3.20. n- tipi bir fotoiletkende elektronik geçişler. 

                                    (Amalnerkar,1999) 
 

1) Enerji aralığından daha büyük ya da ona eşit enerjiyle soğurulan ışıkla 

materyaldeki değerlik bandındaki  boşluğun iletkenlik bandına 

uyarılması. 

2) Kusur seviyelerindeki bağlı bir elektronun uyarılması. 
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3) Kusur merkezindeki ışıkla uyarılmış bir boşluğun  yakalanması. 

4) Önceden ışıkla uyarılarak yakalanan bir boşluğun kusur merkezindeki 

ışıkla uyarılmış bir elektronla yakalanması ki bu durum taşıyıcıların 

yeniden birleşimi sonucunu oluşturur. 

5) Işıkla uyarılmış bir elektronun bir tuzak merkezinde yakalanması. 

6) Tuzaklanmış bir elektronun ısıl yolla serbest kalması. 

7) Tuzaklanmış bir elektronun optik yolla serbest kalması. 

8) Tuzaklanmış bir boşluğun optik yolla serbest kalması. 

9) Tuzaklanmış bir boşluğun ısıl yolla serbest kalması. 

(1) ve (2) inci işlemler cevap vermeyi,  (3) ve (4)  foto duyarlılığı ve serbest 

elektronun yaşam süresini, (5) ve (6) genellikle cevap hızını (7) iletkenliğin 

artmasını, (8) ve (9) fotoiletkenliğin ısıl ve optik sönümlenmesini belirler. (3) ve (4) 

geçişlerinin her ikisi de ya ışınım yayarlar,(lüminesans yayınımı verirler) ya da 

ışınımsızdırlar yani ısı enerjisi yayarlar. 

 
3.2 .2.2. Fotoiletkenlikte  Çalışma İlkesi 
 

 Tipik bir n tipi yarıiletkenin çalıma ilkesi Şekil 3.21’de gösterilmektedir. 

Fotoiletkene iki omik kontak yapılmıştır. Bu kontakların meydana gelen 

fotoiletkenlik işlemlerinden sorumlu serbest taşıyıcıları sağladığı kabul edilir. 

İşlemler sırasıyla: 

 
1) Serbest elektron deşik çifti bir foton soğurur 

2) Uygulanan elektrik alan altında, ışıkla uyarılmış elektron anoda doğru hareket 

eder. 

3) Işıkla uyarılmış deşikler katoda doğru hareket ederler. 

4) Kusur seviyesinde deşik yakalanmıştır. 

5) Başlangıçtaki elektron anotta fotoiletkenden ayrıldıktan soluna geçtikten 

sonra materyalde arta kalan pozitif yük katottan fotoiletkenin içine elektron 

girişine yol açar. Fotoiletkenlik serbest elektronun deşik tarafından 

yakalanmasına kadar devam eder. 
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Şekil 3. 21. n-tipi fotoiletkenin çalışma ilkesi.( Amalnerkar,1999) 
 
3.2 .3.  Yeniden Birleşim ve Taşıyıcı Ömürleri. 

 
Isıl denge dışı elektron deşik yoğunluğunu bir çok yolla, örneğin, yüklü 

parçacık bombardımanıyla veya ışık tarafından elektron-deşik çifti yaratılmasıyla ya 

da bir metal kontaktan yarıiletken içine taşıyıcılar enjekte etmeyle ölçmek 

mümkündür. Denge dışındaki bir sistem, fazla elektron-deşiklerin birleşmesiyle 

denge durumuna dönmeye yönelir. Yeniden birleşim oranı, farklı iki nokta arasında 

ölçülen  fazla taşıyıcıların uygulanan bir elektrik alan içindeki sürüklenme 

ölçümlerinden veya uyarılmadan sonra örnek iletkenliğinin zamana göre değişiminin 

ölçülmesinden gözlenebilir. 

En basit durumda eşit sayıda fazla elektron ve deşikler oluşur. Bunların her 

ikisi de aynı oranda tekrar birleşirler. 

n= Isıl denge değerinin üstündeki elektron yoğunluğu, 

p= Isıl denge değerinin üstündeki deşik yoğunluğu, 

olduğunu kabul edelim ve n=p olduğunu varsayalım. Küçük yoğunluktaki fazla 

taşıyıcılar genellikle üstel fonksiyon olarak bozunurlar ve sabit bir  yaşam süresiyle 

belirlenir. Böylece, 
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n
dt

dn



1

   p
dt

dn



1

                       (3-28) 

 
ile verilir. Pratikte p-tipi ve n-tipi maddelerde farklı oranlarda denge dışı  azınlık 

taşıyıcı yoğunluğu bulunduğu çok sık görülmüştür. Bundan dolayı p-tipi madde 

içinde fazla miktardaki elektronların ömürleri n ve n-tipi madde içinde fazla 

miktarda bulunan deşiklerin ömürleri p fotoiletkenlik için belirleyici olur.. 

 Yeniden birleşim mekanizması hala karmaşıktır, ama germanyum ve 

silisyumda bir deşik ile bir elektronun doğrudan ışımalı geçiş şeklindeki yeniden 

birleşme olasılığı düşüktür. Shockley oda sıcaklığındaki germanyum içinde ışımalı 

geçişler için azınlık taşıyıcı ömürlerinin 1 saniye mertebesinde olduğunu hesapladı. 

Halbuki saf olmayan germanyum kristallerinde gözlenen ömürlerin 0.01 sn 

mertebesinde olduğu bilinmektedir. Azınlık taşıyıcıların enjeksiyonuna bağlı  ışıma 

yayınımı deneysel olarak gözlenmiştir. 

Yeniden birleşim, kristalin hem hacminde hem de yüzeyinde oluşur. Çok az 

miktarda bakır, demir ve nikel bulunan hacimde v ömrü özellikle çok kısadır ve en 

kısa ömür 1012 atom/cm3 nikel bulunması durumunda gözlenmiştir. Hacim içindeki 

ömürler kristal örgü kusurlarına da bağlıdır. Yüzeydeki yeniden birleşimlerde s 

ömrü özellikle yüzeyin durumlarına duyarlık gösterir, çünkü taşıyıcılar yeniden 

birleşime uğramadan önce yüzeye difüzlenirler ve yüzeydeki taşıyıcı ömürleri 

örneğin boyutlarına bağlıdır. Bir taşıyıcının ömrü boyunca ortalama yer değiştirme 

uzaklığını, yalnız hacim içinde yeniden birleşimi göz önüne alarak bulmak p-n 

eklemleri için önemlidir.  

Shockley kristallerde meydana gelen bazı bozuklukların tetiklediği yeniden 

birleşimle ilgili bir mekanizma önermiştir. Bu durum Şekil 3.22’de gösterilmiş olup,  

a) başlangıçta elektron ve deşiğin serbestçe hareketi esnasında bir elektronun 

yeniden birleşim merkezinin tesirine girmesini,  

b) yeniden birleşim merkezi tarafından yakalanan elektronun boşluğa 

uyguladığı elektrostatik çekimi, 

c) Bir elektronun, deşik üzerine düşürülmesi ile yeniden birleşim merkezi 

diğer elektron ve deşik için aynı işlemi yapmaya hazır vaziyete gelir. 
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Şekil 3. 22. Bir elektron ve bir deşiğin sırasıyla tekrar birleşim merkezi  
                    tarafından yakalanması ve bunların yeniden birleşim (a), (b) ve  
                    (c) ile gösterilen şekillerde başarılı bir şekilde tamamlanması.  
                    (Kittel, 1966) 
 
 

3.3 Yapı Analizi 

  
Kristal yapıyı araştırmak için dalga boyu atomlar arasındaki uzaklık 

boyutunda olan ve atomlarla etkileşen dalgaları göz önüne almamız gerekir. Kristal 

örgüde yayınlanan dalgalar  

a) Elektromanyetik dalgalar (Foton’lar) 

b) Elastik dalgalar (Fonon’lar) 

c) Nötron dalgaları (Nötron’lar) 

d) Spin dalgaları (Magnon’lar) 

e) Polarizasyon dalgaları (Polariton’lar) 

f) Elektron dalgaları (Elektron’lar) 

gibi sınıflandırılırlar. Periyodik örgüdeki  dalga yayınımları bütün bu alanın en 

önemli konusu olup, Bragg yansımasını ve yasaklanmış enerji bantlarını 

içermektedir. Kristallerin yapısı nadiren elektron kırınımıyla, çoğunlukla nötron ve 

foton kırınımıyla incelenir. Bir kristal tarafından herhangi bir dalga boyunda oluşan 

kırınım açısı kristalin yapısına ve kullanılan dalga boyuna bağlıdır. 

 X-ışınları, ışıkla tamamen aynı yapıya sahip çok kısa dalga boylu 

elektromanyetik radyasyon olup, X- ışını fotonunun enerjisi  E=h=hc/  dalga boyu 

 ile ilgilidir, burada h=6.62 x 10-27 erg-s olup, Planck sabitidir. Böylece dalga boyu 

enerji cinsinden    

(Å)=12.4/E(keV)                                                              (3-29) 
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ile verilir. Kristalleri incelemek için Şekil 3.24’de gösterilen ve enerjileri 10-50 keV 

arasında olan fotonları kullanmak gereklidir 

Nötron dalgaları, nötronların enerjisi de Broglie dalga boyu   ile tarif edilir. 

 En=h2/2Mn 2                                                                    (3-30) 

dır. Bu ifadede Mn=1.675 x10-24 g olan nötronun kütlesidir. =h/p ise En=p2/2Mn  

olur.Buna göre nötronların dalga boyu, 

(Å)=0.28/[E(eV)]1/2                                                         (3-31) 

=1 Å için nötronların enerjisi E=0.078 eV değerini alır. Nötronların bir katı içindeki 

manyetik momentleri nedeniyle elektronlarla etkileşirler. Böylece manyetik 

kristallerin bünyelerini nötron yöntemiyle incelemekle çok iyi sonuçlar elde edilir. 

Manyetik olmayan maddelerde nötron, atomların çekirdekleriyle etkileşir. 

Elektron dalgaları, elektronların enerjisi de Broglie dalga boyu   ile tarif 

edilir. 

 Ee=h2/2me 2                                                                     (3-32) 

dir. Bu ifadede me =9.11 x10-28 gr olan elektronun kütlesidir. Buna göre elektronların 

dalga boyu, 

(Å)=12/[E(eV)]1/2                                                            (3-33) 

dır. Elektronların yüklü olmaları ve maddelerle etkileşmesi nedeniyle kristallerin 

içine işlemesi çok zordur ve kristal içinde çok kısa mesafe kat ederler. Bu nedenle 

elektron kırınımı kristallerin yüzeylerini incelemede, ince filmler de ve çok ince 

kristallerin yüzeylerinin incelenmesinde önem kazanır. 

 Bir kristalin X-ışınlarını nasıl kırınıma uğrattığını Alman fizikçisi Von-Laue  

1912 senesinde inceleyerek, kristallerin eşit aralıklı atomlardan oluştuğunu ve bu 

atomların X-ışınları için bir saçıcı merkez rolü oynadığını, ancak X-ışınları dalga 

boylarının kristallerdeki atomlar arası uzaklığa eşit veya küçük elektromanyetik 

dalga olmaları halinde X-ışınlarının kristaller tarafından kolaylıkla kırınıma 

uğrayabileceğini gösterdi. Böylece kırınım olayı, kırınımı çizilerek elde edilmiş bir 

örgüde olduğu gibi, düzgün aralıklı cisimlerde de dalga hareketinin dalga boyu saçıcı 

merkezler arasındaki uzaklıklarla aynı büyüklükte olması koşuluyla oluşmaktadır. 
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Şekil 3.23. Fotonlar, nötronlar ve elektronlar için dalga boyunun parçacık  
                   enerjisine bağlı değişimi. (Kittel, 1966) 

 
 Bragg, paralel örgü düzlemleri tarafından saçılan X- ışınlarının yapıcı girişimi 

için gerekli olan koşulu belirledi. Geliş açısı olarak gelen demetin düzlemle yaptığı  

açısının kullanılması, X-ışını kristalografisinde alışılmış olan bir tercihtir. Yansıma 

şartı, X-ışını demetinin 2 açısı kadar sapmasını gerektirir. Kristalin tekrarlanan 

biriminin, her örgü noktasına eşlik eden ve atomlardan oluşan yapı birimi olduğu 

için, atomlardan daha çok örgü noktalarıyla ilgili saçılmayı göz önüne aldığımıza 

dikkat edilmelidir. Örgü noktası bir optik kırınım ağındaki çizgilerin benzeridir ve 

yapı birimi ise çizginin yapısını belirler. İki ardışık düzlemden olan saçılmalarda yol 

farkı, dalga boyunun tam katı ise, 

 2dsin=n                                                                        (3-34) 

bu durum gerçekleşecektir. Burada d düzlemler arasındaki uzaklık ve n ise bir tam 

sayıdır. Bu Bragg yasasıdır. 

 Herhangi bir örgü düzlem takımından kırınıma uğramış demetler sadece 

Bragg yasasının izin verdiği belli açılarda maksimum verirler. X-ışını kristalografisi 

ile uğraşanlar yansımaları işaretlemek için Miller indislerini kullanır. 1’den büyük bir 

n değerine karşılık gelen bir demet “(hkl) düzlemlerinden n. mertebeden  yansıma” 

şeklinde belirtilebilir. Bununla beraber bu gösterim oldukça sıkıcıdır. Ve bunun 

yerine böyle bir demet kısaca (nh nk nl) yansıması olarak gösterilir. Böylece (111) 
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düzlemlerinden gerçekleşen 3. mertebe yansıma, (333) yansıması olarak tanımlanır. 

Bu gösterimin doğruluğu, Bragg yasasını  

2(d/n)sin=                                                                      (3-35) 

şeklinde yazarak gösterilir. Bu ifadenin gerçekleşebilmesi için  ve  nın birbirleri 

ile uyum içinde olmaları gereklidir. Böylece kırınım oluşabilir. Verilen herhangi bir 

kristal için  ve ’nın değerleri üzerinde sınırlayıcı koşullar bulunur. Üç boyutlu bir 

tek kristalin bir X-ışınları demeti içine keyfi olarak konulması durumunda genel 

olarak hiçbir kırınım deseni oluşmaz. Kırınımın oluşabilmesi için deney boyunca ya 

’yı ya da ’yı sürekli olarak değiştirmek gereklidir.  ve ’nın değiştirme durumu 

için üç esas kırınım yöntemi vardır. 

                                      

1) Laue Yöntemi    Değişken Sabit 

2) Döner Kristal Yöntemi   Sabit  Değişken 

3) Toz Yöntemi     Sabit  Değişken 

Bizim kullanacağımız yöntem Toz Yöntemi olacak. 

3.3.1 Toz Yöntemi 

 Buna Debye-Scherrer yöntemi de denir. Bu metotla incelenecek kristal çok 

ince toz haline getirilir ve bu toz kristaller çok ince bir cam çubuğa yapıştırılarak X-

ışınları demeti içine konulur. Şekil 3.24’de görüldüğü gibi tozun her bir parçacığı 

gelen X-ışınları demetine göre her hangi bir şekilde yönelmiş bir kristaldir. 

Tamamen tesadüfi olarak parçacıklardan bazıları doğru olarak yönelmiş olabilir. 

 Örneğin, (100) düzlemleri gelen demeti yansıtabilir, diğer parçacıklar (110) 

yansıtmaları için yönelmiş bulunabilirler ve böylece her bir düzlemde bir yansıtıcı 

parçacık bulunabilir. Sonuçta kristal tozları Şekil 3.25 (a)’daki gibi her örgü düzlem 

takımını yansıtma olasılığına sahiptir. Böylece tozun hepsi birden gerçekte bir eksen 

tarafından değil fakat mümkün olan bütün eksenler etrafında döndürülen bir tek 

kristale denk olur. 

 Özel bir durum olarak hkl yansımasını göz önüne alalım. Kristal tozlarından 

bir veya birkaç parçacığı tesadüfen (hkl) düzlemini yansıtması için  Bragg açısı 

yapacak şekilde yönelmiş olabilir. Bu durum Şekil 3.24 (a)’da gösterilmiştir. Eğer bu 
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düzleme gelen ışın  açısı sabit tutularak döndürülürse yansıyan demet bir koni 

yüzeyi üzerinde gezinecek ve koninin ekseni geçen demetle çakışması 

gerçekleşecektir. 

 

 
Şekil 3.24.(a). Filmin gelen demet ve toz kristale göre durumu ve konilerin  
                  oluşumu, (b) Filmin açıldığı vakit konileri belirleyen daire  
                   halkaları. (Kittel, 1966) 
 

 Gerçekte düzlemlerin dönmesi diye bir şey yoktur. Fakat konilerin her bir 

doğrultuyu alması çok sayıdaki kristal parçacıklarının varlığı ile dönmenin 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu parçacıklar arasında (hkl) düzlemleri ile gelen 

demet arasında Bragg açısı yapan kısımlar vardır ve bu tip düzlemler gelen demet 

ekseni etrafında bütün dönme durumlarında bulunabilirler. Buna göre bir toz 

kütlesinden oluşan (hkl) yansıması difraksiyona uğramış radyasyon konisini 

oluşturur ve örgü düzlemleri arasındaki uzaklıkları farklı her düzlem takımı için ayrı 

bir koni verir. 
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 Film makinasına takılan film açıldığında Şekil 3.24 (b)’deki delikler etrafında 

her bir koniyi belirleyen daire halkaları görebiliriz. Bu daire halkaların her biri ayrı 

bir kristal parçacığına ait olup, çok sayıda lekelerden oluşur. İki deliğin arasındaki 

uzaklığın orta noktalarında daire halkaları düz çizgilerden meydana gelir ki, bunlar 

2=90 değerini belirler. Elde edilen  difraksiyon çizgilerinin deliklere göre yerleri  

açısını bulmamızı sağlar ve  bilindiğinden çizgiyi oluşturan örgü düzlemlerinin d 

uzaklıkları hesaplanır. Tersine olarak kristalin birim hücresinin şekli ve büyüklüğü 

biliniyorsa  mümkün olan bütün difraksiyon  çizgilerinin yerleri kolaylıkla tayin 

edilebilir. Filmde elde edilen en küçük 2 değeri örgü uzaklığı en büyük olan 

düzlemlerden yansıyarak oluşur. 

 Örneğin, kübik sistemde d uzaklığı (h2+k2+l2) nin minimum olduğu zaman 

222
)( lkhad hkl  maksimumdur. Bu terimin minimum değeri (hkl)’nin (100) 

değerini alan 1 değeridir. Bu nedenle 100 yansıması en küçük 2 değerini belirler. 

Bundan sonraki (h2+k2+l2)’nin küçük değerleri ise (hkl)’nin (110) olduğu değerlerdir 

ki ikinci çizgi bu düzlemi belirler ve böylece devam eder. 

 Toz yöntemi büyük bir tek kristal elde edilemediği durumda kristal yapısını 

belirlemek için kullanılan bir metottur. Böylece kristallerin örgü parametrelerini 

hassas olarak tayin etmekte kullanılır. 

 

3.4 Fotolüminesans 
 

Foton enerjisi değerlik bandı  ve iletkenlik bandı arasındaki enerji bant 

aralığına eşit ya da bu değeri aştığında bir elektronu uyarır. Nötr alıcı atomdan 

iletkenlik bandına ya da değerlik bandından nötr alıcı seviyelerine bir elektron 

çıktığında soğurma meydana gelir. Değerlik bandından iyonize olmuş verici 

seviyesine ya da iyonize olmuş alıcı seviyesinden iletkenlik bandına geçişine neden 

olduğu soğurma da mümkündür. Bu yöntemlerle safsızlıkların ve yarıiletken bantlara 

ulaşmada önemli bilgiler elde edilir. Başlangıç durumuna geri dönen elektron çok 

hassas duyarlı bir analiz yöntemi olan fotolüminesansa izin verir. Yayınlanan 

spektrum her uyarılmış seviyenin enerjisi ile ilgili bir parmak izi gösterir. Soğurma 

ile fotolüminesans arasında güçlü benzerlikler vardır. Eğer soğurma spektrumu 
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bilinirse yayılma spektrumunu teorik olarak türetmek mümkündür. Bu nedenle, 

soğurma tartışması fotolüminesansın nasıl ve neden meydana geldiğini göstermeye 

yardım eder.   

Temel soğurma sürecinde, ki burada bir elektron değerlik bandından 

iletkenlik bandına uyarılır, yarıiletkenin doğrudan ya da dolaylı aralığa sahip olup 

olmamasından şiddetle etkilenir. Gelen fotonun momentumu elektronunkiyle 

karşılaştırıldığında ihmal edilebilir. Böylece soğurma da elektron, dalga vektörünü 

değiştirmeksizin enerji kazanır. GaAs gibi doğrudan bant aralığına sahip 

yarıiletkenlerde değerlik bandının maksimumundaki bir elektron dikey geçiş ile 

iletkenlik bandının minimumuna doğrudan geçer. Enerji korunumuna göre, 

    if EE                                                           (3.36) 

 

burada fE ve iE  sırasıyla son ve ilk enerji durumudur ve   foton enerjisidir. 

Silisyum gibi dolaylı enerji aralığına sahip materyal için, sıfır-olmayan dalga 

vektöründeki iletkenlik bant minimumuna ulaşmak için uyarılmış elektron ilave 

momentuma gereksinim duyar. Uyarılmış elektronun bir fonon ile etkileşmesiyle bu 

gerekli momentumu kazanır. Öyleyse enerji korunumuna göre, 

 
      if EE                                                (3. 37) 

 
olmalıdır. Burada   fononun enerjisine, “+” ve “ –” işareti sırasıyla fononun 

yayılmasına ve soğurulmasına karşı gelir. Fonon yayınımı düşük sıcaklıklarda 

geçerlidir. Fonon yardımlı soğurma üçüncü cisim etkileşmesine gereksinim duyduğu 

için doğrudan soğurmadan daha az olasılıklıdır, yani soğurma çok zayıftır. 

 Doğrudan ve dolaylı yarıiletkenler için soğurma katsayısı 

 
      iffi PnnC                                                    (3.38) 

 
ile verilir ki burada C bir sabittir. ifP  başlangıçtan son duruma geçiş olasılığıdır. 

in başlangıç durumundaki dolu durum yoğunluğu ve fn  boş son durum 

yoğunluğudur. Toplam foton enerjisi dağılmış bütün durumlar üzerinden toplamı 

gösterir. Doğrudan aralıklı yarıiletken için bu bağıntı soğurma katsayısını verir. 
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     p
gapEA                                                     (3.39) 

 
burada A  ’dan bağımsız bir sabittir. Ekponansiyeldeki p özel materyaller için 

kuantum seçim kurallarına bağlı olarak  2
1  ya da 2

3  ile değişir. Şekil 3.6 2
1p  

ile değişen GaAs için (3.39) denklemine uyduğunu gösterir.  

 

 

 

 
 Şekil 3.25. Kalınlıkları 4000, 210 ve 140 Å olan GaAs tabakalarının, foton  
                               enerjisi fonksiyonu olarak elektromagnetik ışınımı soğurma  
                               verileri. (Dingle, 1974) 
    
Bant aralığındaki  soğurma kenarından soğurma spektrumu başka daha küçük 

özellikler de gösterir. Bu özellikler enerji  korunumu olan foton enerjilerinde 

meydana gelir, ve 

 

       değeğerlkiletkenlikk EE 


                                    (3.40) 

 
bağıntısına uyan bant yapısındaki kritik noktalar olarak da adlandırılır. Optik geçişin 

olduğu bu noktalarda iletkenlik ve değerlik bantları paraleldir. Bu (3.38) 

denklemindeki durum yoğunluğu faktörlerini maksimum yaparlar. Diğer soğurma 
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örneğin değerlik bandı bölünmesinden bant aralığı yukarısındaki enerjilerde 

meydana gelir. Şekil 3.25’de gösterildiği gibi 
22

2 







 

z
n L

n

m
E


 ile verilen enerji 

seviyeleri kuantum kuyuları ya da diğer mikro yapılarda gözükür. Soğurmanın farklı 

bir biçimi eksitonlardan gelir ki bu durum değerlik bandındaki deşik ve uyarılmış bir 

elektron arasında oluşan hidrojen-benzeri bağlı durumlardır. Eksitonik geçişler Şekil 

3.5’de görüldüğü gibi doğrudan aralıklı yarıiletkenlerde soğurma kenarının 

yakınındaki dar tepeler olarak görünür. Son olarak soğurma spektrumu safsızlık 

etkilerini de gösterir. Bu soğurma işlemler ile bir elektron ve deşik ayrıldıktan sonra, 

yeniden birleşirler. Bu durum ışınımlı ya da ışınımız biçimde gerçekleşir. Değerlik 

bandı ile iletkenlik bandı arasındaki temel soğurma yapısı aynı momentum ve 

enerjiyi göz önüne alınmasıyla, elektron ve deşiğin banttan banda ışınımlı yeniden 

birleşimine benzeşir. Doğrudan aralıklı yarıiletkenlerde yeniden birleşim geçişi 

dikeydir ve yayılan foton enerjisi denklem  (3.36) ile verilir. Dolaylı aralıklı materyal 

için bir fonon dolaylı soğurma katılmış olmalıdır ve yayılan foton enerjisi denklem 

(3.37) ile verilir. Şekil 3.25, kalınlıkları 140, 210 ve 4000 Å olan GaAs tabakalarının 

ölçülen soğurma spektrumunu göstermektedir. Beklenen basamaklı yapı iki ince 

tabakada açık olarak görülmektedir. Oklar, basamakların beklendiği frekansları 

göstermektedir. Soğurmalar, bu beklenen değerlerin altındaki enerji değerlerinde 

tepelerle belirtilmiştir. Bu sonuç, oluşan elektron ve deşik arasında bir bağlı durumun 

varlığından kaynaklanmaktadır. Tepenin enerjisinin beklenen değere göre azalma 

değeri elektron-deşik çiftinin bağlanma enerjisinin bulunmasına izin verir. Bağlı 

elektron-deşik sistemi eksiton olarak bilinir. 4000 Å’luk GaAs tabakası için soğurma 

eğrisi üzerinde eksiton tepesi açık bir biçimde görülmektedir,  fakat basamak-biçimli 

yapı kaybolmuştur. Bu da 3-boyuttaki davranışta, durumların yoğunluğunun düzgün 

bir eğri olmasının uygun olduğunu göstermektedir. 

    Yeniden birleşme oranı soğurma katsayısına bakıldığında aynı faktörlere 

bağlıdır. Yeniden birleşme ışınımı için yayılma oranı 

 
PnnR fi                                                             (3.41) 
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dir. Burada in  ve fn  sırasıyla başlangıç ve son durum yoğunluklarıdır ve P olasılığı 

gösterir. Bu yüksek durumlardaki santimetre küpte bir taşıyıcıyının  daha düşük 

durumlardaki santimetre küpteki bir boşluğa ışınımlı bir geçiş yapma olasılığıdır. Bu 

olasılık soğurma katsayısı ile orantılıdır. Bundan dolayı soğurma dolaylı süreçlerde 

doğrudan yeniden birleşmedekinden çok daha az olasıdır. Yalnızca silisyumda 

ışınımlı geçişler için olasılık, InSb  gibi küçük aralıklı  için yalnızca 10-5’dir ve 

dolaylı aralıklı materyallerde uyarılmış elektron yarıiletkene oranla yaşam süresi 106 

ile 108 daha uzundur. Bu dolaylı bant aralığına sahip silisyumun neden daha az 

lüminesans yaydığını açıklar. 

 Işınımın yayınımı birkaç yönden soğurmanın tersine benzemesine rağmen iki 

önemli farklılık vardır. Bunlardan biri yeniden birleşmenin denge dışı 

gerçekleşmesidir. Bu süreç denge değerlerinin yukarısında enerjilerde elektronlara 

gereksinim duyar. Bir fotolüminesans olayında laser kaynağı çok yüksek durumlara 

elektron pompalayan enerji kaynağı olarak kullanılır. Fakat bunun yerine elektrik 

alan ve diğer yöntemler de kullanılabilir. İkinci denklem (3.38)’de belirtildiği gibi, 

farklı enerjisi olan bütün elektronik durumlar soğurmayla ilgili korunum kanununa 

uyar ki bu geniş spektral özelliklere yol açar. Bununla beraber yayılmada 

elektronların ve deşiklerin her ikisinin yeniden birleşmesi iyi tanımlanmış sınırlı 

enerjilerde geçiş olasıdır. Sonuç Şekil 3.26’da gösterildiği gibi, fotolüminesans 

spektrumundaki şekillerin keskin olduğunu gösterir. Bu sonuç fotolüminesansın 

neden soğurma spektroskopisinden çok daha iyi karakterizasyon yöntemi olduğunu 

gösterir. Keskin tepeler açık olarak görülebilir ve safsızlık enerjileri ve aralık için 

oldukça kesin değerler veririler. Şekil 3.26’da gösterilen (---) Safsızlık atomlarının 

konsantrasyonu ihmal edildiği spektrum, 1.1eV daki esas tepe eksitonun yeniden 

birleşmesine yardım eden fononu gösterir. (  ) 8x1016cm-3 arsenik atomları 

katkılandıktan sonraki spektrum, 1.091 ve 1.149 eV’daki yeni tepeler arsenik 

atomlarına bağlı elektron ve deşiklerin yeniden birleşmesiyle meydana gelir. 
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Şekil 3.26. 25K de silisyum için safsızlık atomlarının etkisini gösteren 
fotolüminesans spektrumu. (Haynes, 1960) 
 
 Diğer ışınım süreçleri, bir eksitonun çökmesi ya da ışınıma yeniden birleşme 

ve yeni bir yeniden birleşme merkezinin oluşmasıdır. Işınımlı olmayan biçimler 

Auger süreci; Üç-taşıyıcı olayı ki bu kusur yerlerini de  kapsayabilir, kusur 

düzeylerinin de rol alabildiği çoklu fonon süreçleridir.  

 Fotolüminesansda eksitonik davranışlar önemli olabilir ve eksitonik 

davranışlar temel özelliklerini belirtir.Yarıiletken çok safsa elektron ve deşik 

arasında Coulomb etkileşmesi yarı hidrojenik eksiton bağlanmasını oluşturur. 

Yüksek doping eksitonun oluşma olasılığını azaltır, çünkü serbest yükler Coulomb 

etkileşmesinin perdeleme etkisi gösterir. Eksiton kristalin içinde tek bir birim gibi 

hareket edebilir fakat net yükü sıfırdır, eksiton yüklerinin akımı yoktur. Denk. (3.40) 

ile verilen kritik noktaların her birinde foton soğurması meydana geldiğinde 

eksitonlar olur. Çünkü elektron ve deşiği garanti eden  bu koşulda grup hızları 

eşittir.ve burada  elektrostatik kuvvet tarafından bağlanmaları olasıdır. 

 Bir eksiton birkaç meV’lik bağlanma enerjisi ile hidrojen atomu gibi bağlı 

enerji seviyelerini destekler ki bu uyarılmış enerji durumunu çok az azaltır. 

Doğrudan aralıklı bir yarıiletkende ışın yayarak eksiton kaybolduğunda yayılan 

fotonun enerjisi 
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exgap EEw                                                        (3.42) 

 
dir. Burada  exE  eksitonun bağlanma enerjisidir. Dolaylı aralıklı bir yarıiletken için 

yayılan  fotonun enerjisi: 

 
 hEEw exgap                                              (3.43) 

 
dır. 

 Örnek çok saf değilse, alıcı, verici atomlar ya da nötr safsızlıklardan 

kaynaklanan Coulomb kuvvetleri serbest eksitonları bağlı eksiton oluşturmaya 

zorlar.Bu oluşumlar hala yeniden birleşim süreçlerine katılırlar ki bu süreçte yayılan 

foton enerjileri (3.42) ve (3.43) denklemleriyle verilmiştir. Fotonlar serbest 

eksitonunkinden daha düşük enerjiye sahiptirler. Çünkü bağlanma güçlüdür. Buradan 

eksitonun her bir tipi karakteristik fotolüminesans tepesi üretir. Bu şanstır çünkü 

karmaşık eksitonik bağlanma anlaşılması zor yapıda olabilir. Eksitonların yanı sıra 

serbest taşıyıcılarda yarıiletkenlerde bulunmaktadır. Eksitonik geçiş ile banttan banda 

geçiş beraber gerçekleşir. 

 Işınımlı geçişler de değerlik ve iletkenlik bantları arasında yer alan yer 

safsızlık durumlarından da kaynaklanır. Bu geçişler muhtemelen banttan banda 

geçişlerden daha azdırlar fakat Şekil 3.26’da görüldüğü gibi, hala güçlü oldukları 

açıktır. Alıcı atomdan verici atomlara geçişlerde mümkündür.  

  
 3.5 Heteroyapılar 
 

Birbirinden farklı iki yarıiletkenin bir araya getirilmesiyle oluşan yapıya 

yarıiletken literatüründe heteroyapı adı verilir. Heteroyapıyı oluşturan yarıiletken 

malzemelerin benzer yapıda olmaları, uygulamada önemli sonuçların alınmasını 

sağlar. Aynı zamanda bu koşul ile elektron dalga vektörünün ara yüzeyde 

değişmemesi de sağlanmış olur. Heteroyapıyı oluşturan bir yarıiletkenin kristal 

potansiyeli ile elektronik yapısının ara yüzey düzlemine kadar değişmediği kabul 

edilir. Ara yüzeyde elektronik yapı ve kristal potansiyel aniden değişir. Zaten 

teknolojik uygulamada önemli olan yarıiletkenlerin çoğu aynı simetri grubuna sahip 

olduklarından, heteroyapı için kabul edilen koşullar sağlanmış olur. Genel olarak 
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yarıiletken malzemelerin örgü sabiti heteroyapı oluşumu için uygunluk sabiti olarak 

değerlendirilir. 

Heteroyapıyı oluşturan yarıiletken malzemelerin dağınım bağıntılarının 

ayrıntılarına bakmaksızın, ara yüzeyin her iki yanında bant yapısının yapıyı oluşturan 

yarıiletkenlerin bant yapıları ile benzer olduğunu kabul ederek, heteroyapının 

elektronik dağılımını oluşturabiliriz. Başka bir deyişle, sistemimizin bant yapısını 

elde etmek için  yarıiletken malzemelerin enerji bantlarını bir araya getirebiliriz. 

Burada en önemli nokta ise, heteroyapıyı oluşturan   yarıiletken malzemelerin bant 

yapılarının konumlarıdır. Çünkü iletkenlik ve değerlik bantlarındaki kesiklilikler bu 

konumlara bağlı olacaktır. Ara yüzeyin her iki kenarında ortalama elektron 

yoğunluğunun aynı olduğu kabul edilirse, serbest elektron modeline göre Fermi 

enerjisi aynı zamanda her iki yarıiletken malzemelerin yasak bant aralığının ortasını 

temsil edecektir. Sözü edilen yük transferi önemsiz büyüklükte olduğu için ihmal 

edilebilir. Böylece saf yarıiletkenler için yük transferinin neden olduğu çift yüklü 

tabaka olgusu ara yüzey için göz ardı edilir. Örgü sabitleri birbirine yakın olan iki 

yarıiletkenin bant yapılarının toplamı Şekil 3.27 de şematik olarak gösterilmiştir. 

Burada yarıiletken malzemelerin bant yapıları birbirlerine göre kaydırılarak Fermi 

düzeyleri eşit kılınmıştır. 

Heteroyapıyı oluşturan yarıiletkenlerin özdeş veya birbirine yakın örgü 

sabitine sahip olmaları durumunda, yarıiletken malzemelerin Fermi enerjileri 

zamanla aynı düzeye ulaşırlar. Bunun sonucu olarak değerlik bandında oluşan bant 

offseti ise   2EEE 2g1gv    eşitliği ile verilir. İletkenlik bandının karmaşık 

yapısından dolayı aynı yöntem ile iletkenlik bandındaki kesiklilik sağlıklı bir 

biçimde elde edilemez. Fakat iletkenlik badındaki bant offseti de 

vggc EEEE  21  eşitliği ile verilir. Burada 1gE  ve 2gE  yarıiletken 

malzemelerin deneysel temel bant aralıklarıdır. Burada vE  ve cE  sırasıyla 

değerlik ve iletkenlik bandındaki bant offsetlerdir. Materyallerin katkısız ve ara 

yüzeyde yük transferi etkisinin az olduğu kabul edilmiştir. 
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Şekil 3.27. (a). Birbirine eklenmiş farklı iki yarıiletkenin bant diyagramı. (b). 
                   Örgü sabitleri özdeş 1 ve 2 yarıiletkenlerinin bantlarının  
                   eklenmesi ile heteroyapının oluşturulması. (Jaros,1989) 
 
Eğer heteroyapıyı oluşturan yarıiletkenlerin ikisi de doğrudan bant aralıklı 

ise, cE  yukarıda verilen bağıntı ile kolayca hesaplanır. Fakat, eğer her iki 

yarıiletken dolaylı bant aralığına sahipse, iletkenlik bandındaki bant offset 

hesaplanırken aynı iletkenlik bandı minimumlarının farkı alınmalıdır. Yani 

yarıiletken malzemelerin bant diyagramında  aynı k dalga vektörü ile tanımlı 

olmalıdırlar. Heteroyapılarda kullanılan süreklilik koşulu, elektronun ara yüzeyden 

geçerken k dalga vektörü ile kütlesinin değişmemesi olarak ifade edilebilir. Aynı 

momentum dalga vektörüne karşılık gelen enerji düzeyleri arasında oluşan 

süreksizliğin heteroyapıda elektronların davranışı üzerindeki etkisini elektronların 

potansiyel engelinden geri yansıması biçiminde tanımlayabiliriz. Bu basit model ile 

heteroeklem mikro yapılarda buna benzer etkileşmeler için yarı nicel bir açıklama 

getirilebilir. 

Heteroyapı bileşenlerinde katkı maddelerinin olması durumunda heteroyapıda 

bir uzay yükü bölgesi oluşur ve bant bükülmesine neden olur. Heteroyapı iki 

yarıiletkenden oluştuğu için, ara yüzeyin her iki yanında da uzay yükü potansiyeli 

sıfırdan farklıdır. Çift yüklü tabakanın neden olduğu potansiyeldeki uzaysal değişim 

iletkenlik bandı kesikliği üzerine eklenir. Şekil 3.28 GaAs ve GaAlAs iletkenlik 
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bantlarını ayıran heteroeklem engeli oldukça düşük olduğundan, parçacığın engel 

içine sızma olasılığı fazladır. Buradaki iki boyutlu elektron gazı tabakası MOS 

yapıdakine göre oldukça büyüktür. 

 

 

 
Şekil 3.28. GaAs-Ga0.7Al0.3As (n tipi) heteroyapıda iletkenlik bant 
                   bükülmesinin gösterimi. cE  saf yapının bant offsetidir. Kesikli  
                   çizgilerle heteroyapının GaAs bölümünde kuşatılmış durumlar  
                   belirtilmiştir.(Jaros,1989) 

 
 3.5.1 Kuantum Kuyuları 

 
 Yarıiletkenleri, metaller ve yalıtkanlardan ayıran en önemli özellik enerji bant 

aralığıdır. Enerji bant aralığı, değerlik bandının en üst noktası ile iletkenlik bandının 

en alt noktası arasında kalan uzaklık olarak ifade edilir ve Eg ile gösterilir. Kuantum 

kuyuları yapısını oluşturmak için, A ve B gibi enerji aralıkları birbirinden farklı iki 

malzemenin birbiri üzerine sırasıyla büyütülmesi gerekir.Yapı bileşenlerinin 

elektronik bant yapısına ve diğer fiziksel parametrelere bağlı olarak, ara yüzeyde 

bant offset meydana gelir. Bu bant offset, iletkenlik ve değerlik bantları kenarında 

basamak fonksiyonu ile tanımlanır. Bu basamağın yüksekliğine bant offset adı 

verilir. Örgü sabitleri birbirine yakın yarıiletkenlerin oluşturduğu heteroyapıda eğer 

bu yarıiletkenlerin temel bant aralığı doğrudan ise bant offsetin profili kuantum kuyu 

modeliyle temsil edilir. Yarıiletken mikro yapı uygulamalarının çoğunda basit 

heteroyapılar esas alınır. Uygulamada GaAs ve GaAlAs materyalleri sıkça kullanılır. 

Alüminyum konsantrasyonunun %30-35 dolayında alındığı yapılarda iletkenlik 

bandındaki engel yüksekliğinin büyük olmasına karşın, alaşım doğrudan bant 

özelliğini korur. 



 
3. MATERYAL VE METOT                                                                  Hülya METİN 

 
 

70 

 Ara yüzeyin “aniden değişme” doğasına bağlı koşullar GaAs-AlAs yapılarda 

iyi bir biçimde sağlandığı için, kalınlığı kontrol edilebilen bu tür materyalleri 

kullanarak çok katmanlı  daha karmaşık yapıları oluşturmak olasıdır. Bu sistemlerin 

en basit olanı Şekil 3.29’da verilmiştir. Burada ince GaAs katmanı iki kalın GaAlAs 

alaşımı arasına yerleştirilmiştir. Bu çift heteroeklem sistemine genellikle “kuantum 

kuyu” adı verilir. Şekil 3.30’daki elektronik yapıya bakıldığında bu adlandırmanın  

uygun olduğu görülür. Bu elektronik yapı önceki bölümde açıklanan  tek heteroyapı 

sonuçlarının kullanılması ile elde edilir. Elektronik yapı aniden değiştiği için ve iki 

materyalin örgü sabitleri özdeş olduğundan, katkı maddesi olması durumunda, 

potansiyel ardışık iki basamak potansiyelin toplamı biçiminde oluşur. İki 

heteroeklem birbirinden bağımsız olup, oluşan bant diyagramı kuyu genişliği “a” ya 

göre simetriktir.  

 

 
Şekil 3.29. Ga0.7Al0.3As arasına yerleştirilen a genişliğinde GaAs katmanın  
                   içeren bir örnek.(Jaros,1989) 

 
 

Heteroyapı bileşenlerinin biri katkılanmış ise, heteroeklemde bant bükülmesi 

oluşur. Daha önce anlatıldığı gibi, bükülmeler birbiri ile çakışacak şekilde bütün yapı 

boyunca devam eder. Bizim bu çalışmamızda katkısız materyallerin oluşturduğu 

sistemler üzerinde duracağız. 
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Şekil 3.30. GaAs kuantum kuyusunun elektronik yapısı.(Jaros,1989)  
 
 İki boyutlu sistemlerde optik özellikler sınırlandırılmış durumlara duyarlı bir 

biçimde bağlıdır. Sözü edilen bu durumlar ise, kuantum kuyusunun ayarlanabilir 

parametreleri olan kuyu genişliği ve engel yüksekliğinin değiştirilmesi ile istenildiği 

biçimde elde edilirler. Heteroyapılarda yasak bant genişliği de ayarlanabilir olduğu 

için sonuçta bu sistemlerde optik özelliklerin değiştirilmesi mümkündür. İki-boyutlu 

sistemlerde kuantum kuyusunun ayarlanabilir parametrelerini kullanarak, sistemin 

optik özelliklerini istediğimiz biçimde değiştirebiliriz. 

 
3.6 Çoklu Kuantum Kuyu Yapıları ve Süper Örgüler 
 

 GaAs ve Ga1-xAlxAs katmanlarının oluşan bir sistemi göz önüne alalım. 

Alaşım katmanları yeterince kalın ise (>100Å), her bir GaAs kuyusunda sınırlanmış 

duruma bağlı dalga fonksiyonlarının kuyrukları, diğerleriyle üst üste gelecek kadar 

engeli aşamaz. Bunun nedeni çoklu kuantum kuyusu yapılarında, potansiyel 

engelinin genişliği, kuyu genişliğinden büyüktür. Dalga fonksiyonlarının karesi bir 

elektron veya deşiğin bulunma olasılığını gösterdiğinden, komşu dalga fonksiyonları 

arasında yeterince bir üst üste gelme olmayışı, benzer durumdaki taşıyıcıların 

kuyudan kuyuya hareket etmediklerini gösterir. Böylece lokalize olarak kalırlar. 

Kuyular arası uzaklık büyük olduğundan her kuyu bağımsız olarak düşünülebilir. 

Böyle yapılar çoklu kuantum kuyusu yapıları olarak adlandırılır. Bu yapıların 
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elektronik özellikleri, her bir kuyu için elde edilen sonuçların bir süper pozisyonu 

olarak elde edilir ve yeni seviyeler yoktur. 

Oluşan kuantum kuyuları arasındaki engel yeterince küçükse ve periyodiklik 

içeriyorsa bunlar süper örgüler olarak adlandırılır. Süper örgünün periyodikliği 

kristal örgününkinden daha büyük olduğu için, süper örgü ile oluşturulan bant 

aralıkları kristal örgüden ileri gelenlerden daha küçük k değerlerinde olur. 

Yarıiletkenin katmanları daha dar olduğunda ise, komşu kuyularındaki en düşük 

durumlarının dalga fonksiyonları üst üste gelmeye başlar (Şekil 3.31). Çoklu 

kuantum kuyusunda sınırında bulunan her bir kuyudaki düz  çizgi E1  en düşük 

sınırlandırılmış durumun yerini gösterir. Sonlu üst üste gelmeden dolayı böyle bir 

sistemdeki bir elektron bir kuyudan diğerine hareket edebilir. GaAs kuantum 

kuyuları kare kuyu potansiyellerini gösterir. Komşu GaAs kuyularının orta noktaları 

arasındaki d boyutu sıkı bağlanma modelindeki bir boyutlu örgünün yerine geçer. 

Kuantum kuyularının böyle oluşturulmuş periyodik yapısı süper örgü olarak 

adlandırılır ve d süper örgü periyodudur. /d bu süper örgünün Brillouin                 

sınırıdır. 

 
 

Şekil 3.31. d periyotlu bir GaAs-Ga0.7Al0.3As için band diyagramı.  
                   (Jaros,1989) 

 
Kuyular arasındaki bağlanma ve farklı potansiyel kuyu derinliklerini etkisini 

açıklayan Kroning-Penny modelidir. Bu modelin önemli bir sonucu, serbest 

elektronun girilebilir enerji durumlarında sürekli bir spektrum yerine, kuyular 

arasında yasaklanmış bölgeler ile biçimlenmiş enerji bantları vardır. Bu model de 

kuyular arasında bağlanma ve girilebilir enerji bantlarının değeri potansiyelin 

biçimine ve genişliğine bağlı olarak açıklanır. 
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Heteroyapılar mikro yapıların yapımında temel eleman niteliğindedirler. 

Düşük boyutlu yapılarda oluşan fiziğin dayandığı anahtar parametre 

heteroyapılardaki bant offsetleridir. Yarıiletken süper örgüler bant offset yapılarına 

göre adlandırılırlar. Bunlar “Alaşım Tipi Super Örgüler” ve “Katkılama Tipi Süper 

Örgüler (ya da nipi yapılı)” olmak üzere ikiye ayrılır. “Alaşım Tipi Super Örgüler” 

grubuna giren süper örgüler dört ana grup altında sınıflandırılır. Bunlardan birincisi 

“I.tip ”,Straddling, ikincisi “II. tip”, Staggered, üçüncüsü “II. tip”, Misaligned ve 

dördüncüsü de “III. tip” negatif yasak enerji aralığı olan periyodik tablonun II-VI 

grup elementlerini içeren yarıiletkenden yarımetale geçiş gözlenen materyallerinden 

oluşan süper örgülerdir. Her bir tür süper örgüde hem elektronlar hem boşluklar için 

sırasıyla iletkenlik ve değerlik bantlarında Şekil 3.32’de bir bütün olarak görüldüğü 

gibi kuantum kuyuları oluşur. Yük taşıyıcıların (elektronlar ve deşikler) biri A’ da 

iken diğeri B’ de ya da her ikisinin A veya B ‘ de sınırlandırılması tümü ile süper 

örgünün bant profili ile diğer bir anlatımla onun türü ile ilgilidir. Süper örgüler için 

diğer önemli parametre hem elektronlar hem boşluklar için sınırlanan potansiyel 

engelleridir. “I. tip” süper örgülerinde gAE  ve gBE sırasıyla A ve B malzemelerinin 

yasak enerji aralıkları olmak üzere bu engelleri ayrı ayrı gBgA EE   farkının değerlik 

ve iletkenlik bantlarında kalan oranlarıyla belirlenir. Sözü edilen bu oran GaAs ve 

Ga1-xAlxAs  Al konsantrasyonuna bağlı olmak üzere “I.tip” ya da “II. tip” 

gruplandırılmalarına  aittir. Al konsantrasyonu x=0.45’den büyük değerleri için 

GaAs ve Ga1-xAlxAs “II tip”e girer ve diğer tüm x değerleri için “I. tip” olur. 

 Katkılanan yarıiletken heteroyapılar uygulama alanında yeni olanaklar 

sağlarlar. Heteroyapılarda mobilite, modülasyon katkılama ile artırılabilir. Bu yötem 

ile engel karakterinde olan bölge katkılanır, engeldeki verici atomlar iyonlaşarak bu 

bölgeden kuyuya doğru hareket ederler ve orada sınırlandırılırlar. Bu şekilde yük 

taşıyıcıları ve safsızlık iyonları ayrılmış olurlar. Böylece düşük sıcaklıklarda 

mobiliteyi azaltan safsızlık saçılması ortadan kalkmış olur. Ara yüzeye paralel 

doğrultudaki mobilite değeri, homojen katkılanmış yapının mobilite değerinden 

oldukça büyüktür. 
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Şekil 3.32. Dört farklı “Alaşım (Compositional) Tipi Super Örgü’nün” bant  
                  görünümü.(Yu, ve Cardona, 1995) 
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3.6.1 Gerilmiş Tabakalı Süper Örgüler 
 

 Orijinal olarak, yarıiletken heteroeklem süper örgüler yapmak için, önceden 

belirlenen aynı büyüklükte birim hücreli iki farklı materyal kullanmayı gerektirir, 

yani (a/a)  %0.1. Yalnızca örgü sabitleri birbirine uyabilen yarıiletkenler, bu yakın 

tolerans aralığında tutularak sınırlarda birleştirilebilir. Ara yüzeyde oluşan elektriksel 

özellikler ve kusurlar ihmal edilebilir. Bununla beraber, bu yakın tolerans aralığı 

kullanılan farklı yarıiletkenlerin sayısını büyük bir ölçüde sınırlar. Bu sınırlama 

yalnızca kalın katmanlılar için önemlidir. Süper örgüler için bu incedirler, birbirine 

uymayan örgüler için geniş olabilir. Çoğunlukla kalınlıkları d1 ve d2 100Å’den çok 

küçükse, mükemmel süper örgüler yüzde birkaç ya da daha fazla (a/a)’sı birbirine 

uymayan örgülerden büyütülebilir. Birbirine uymayan örgülerin yapılarının bozukluk 

biçimleri, enerjisinden daha az olan birim alan başına gerilme enerjisiyle 

materyallerin her ikisinin gerilmesi de kabul edilmiştir.  

  

 
 Şekil 3.33. Heteroyapı süper örgünün şematik gösterimi.(Burns,1990) 
 

Bunu anlamak için Şekil 3.33’de  tanımlandığı gibi yönleri alma da 1 ile 

işaretli materyali 2 ile işaretli materyalin birim hücre büyüklüğünün daha geniş 

olduğunu farz edelim. O halde gerilmiş tabakalı süper örgüler için birim hücrenin xy 

düzlemindeki büyüklüğü düzeltilir. Şöyle ki onlar aynı boyutlara sahiptirler. Yani 1 

ve 2 materyalleri sırasıyla sıkıştırılabilir ve açılabilir. Düzenlemek için materyalleri 
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sırasıyla genişletilir ve z yönünde büzüştürürüz. Bu gerilmeleri, xy düzlemindeki 

gerilmeler verildiğinde elastik sabitlerden hesaplanabilirler. 

 Böylece gerilmiş katmanlı materyallerden örgü sabitleri birbirine uymayan 

yarıiletkenlerden kuantum kuyularının başlaması ve yüksek kaliteli süper örgüler 

bulabiliriz. Bu durum çok fazla kombinasyonlu sistemlerin çalışmasına izin verir. 

Elektronik özellikler büyük gerilmelerle sonuçlanmıştır. Fakat bu sonuçların 

avantajlarını alabiliriz. Bununla beraber bu süper örgüler yüksek güç altında 

bozulmaya meyilli olabilirler (Burns, G., 1990). 

 
3.7 Cam Alt Tabanların Hazırlanması 

 
Yapılan çalışmalarda 76mm x 26mm boyutlarında cam alt taban olarak 

kullanıldı. Cam alt tabanlar temizleme işlemleri düzgün bir şekilde yapıldı. Temizlik 

elde edilecek film için son derece önemlidir. Temizleme sırasıyla şu şekilde yapıldı: 

a) Camlar deterjanlı suda iyice yıkandı. 

b) Saf su ile yıkandıktan sonra hazırlanmış yıkama suyuyla dağlandı. 

c)  Saf su ile yıkandı ve kurutuldu. 

d) %4’lük HF çözeltisiyle dağlandı (etching) yine saf su ile yıkanıp 

kurutuldu. 

e) Üzerindeki yağ lekeleri ve organik maddeleri yok etmek için sırasıyla 

beşer dakika etanol, izopropil  ve metil alkolde bekletildi ve kurutuldu. 

Depolama işlemine hazır duruma getirilmiştir. 

 
3.8 Tampon Çözeltinin Hazırlanması  

 
 Az miktarda asit ve baz ilavesiyle pH pratik olarak değişmeyen çözeltilere 

tampon çözeltiler denir. Bu çözeltilerin başka bir özelliği de seyreltilmekle pH’nın 

değişmemesidir. Tampon çözeltiler analitik kimya yönünden çok önemlidirler. 

Çünkü, böyle çözeltiler içinde, karbonat, kromat hidroksil ve sülfür iyonları istenen 

derişimler de tutulabilirler. 

 Bu çalışmada, pH=10.7 olan NH3/NH4Cl tampon çözeltisi oluşturmak için 7 

gr NH4Cl+57 ml derişik NH3 ten oluşan çözelti saf su ile 100 ml ye tamamlanarak 

elde edilmiştir (Demir, 1984). 



 
3. MATERYAL VE METOT                                                                  Hülya METİN 

 
 

77 

3.9 Kimyasal Depolama Yöntemi Kullanılarak CdS, ZnS ve CdS/ZnS  
      İnce Filmlerinin Elde Edilmesi 

 
3.9.1 Kimyasal Depolama Yöntemi 

 
Çözeltideki filmi oluşturacak iyonların reaksiyonunun yavaşlatılması esasına  

dayanmaktadır. Temizlenmiş cam alt tabanlar, hazırlanmış çözelti içerisinde belirli 

bir zaman daldırılarak ince filmler oluşturulur. İnce filmi hazırlamak için kullanılan 

teknikler arasında (Isıl Evaparasyon, Kimyasal Püskürtme, Elektro Depolama ve 

Püskürtme Tekniği  vb.) Kimyasal Depolama Yöntemi (CBD) maliyeti en ucuz ve en 

basit olan bir yöntemdir. Kimyasal depolama yöntemi sırasında pH, sıcaklığı ve 

çözeltideki konsantrasyon ilişkileri kontrol edilebilir. 

 
3.9.2 ZnS İnce Filmlerinin Elde Edilmesi 

 
ZnS ince filimleri, çinkosülfat (ZnSO4), trietanolamin(TEA) (N(CH2 

CH2OH)3), tiyoasetamitten(TA) (CH3CSNH2), amonyak/amonyumklorür 

(NH3/NH4Cl) pH=10.7 tampon çözeltisi, saf su karışımın dan oluşan çözeltiden elde 

edilmiştir. 

Bir ZnS filmi oluşturmak için 50 ml’lik çözelti aşağıdaki bileşenlerden 

hazırlanmıştır. 

-2.5 ml 1M ZnSO4 çözeltisi  

-2.7 ml 3.75M TEA  

-2.2 ml NH3/NH4Cl (pH=10.7) tampon çözeltisi 

-1 ml 1M TA 

-41.6 ml saf su 

Hazırlanan çözelti uygun temiz bir behere konulup karıştırıldıktan sonra 

ultrasonik olarak temizlenmiş 76mm x 26mm boyutlarındaki cam alt tabanlar bu 

beher içine dik olacak şekilde daldırılmıştır. Böylece film üzerinde düzensiz parçacık 

çökelmesi ile film kalitesinin bozulması önlenmiştir. Filmlerin oluşmasında farklı 

depolama sıcaklığı ve farklı depolama süresi tutulmuştur. Daldırma işleminde film 

büyütme koşullarının tekrarlanabilirliğine dikkat edilmiştir. 

Elde edilen ZnS ince filmlerin mor olduğu görülmüştür. Cam alt taban 

üzerinde oluşan ZnS filmleri saf su ile yıkadıktan sonra kurutuldu. Oluşan ZnS 



 
3. MATERYAL VE METOT                                                                  Hülya METİN 

 
 

78 

filmlerinin optik özelliklerinin ölçülebilmesi için cam alt tabanların iki yüzünde 

oluşan filmlerin bir tarafı seyreltik HCl ile temizlendi. 

Buradaki kimyasal olaylar şöyle olmaktadır. Çinkosülfat (ZnSO4.7H2O), 

trietanolamin (TEA), tiyoasetamitten (TA), amonyak/amonyumklorür (NH3/NH4Cl) 

pH=10.7 tampon çözeltisi, saf sudan oluşan kimyasal banyonun etkileşmesi sonucu 

çinkosülfür (ZnS) ince filmi oluşmaktadır. TEA’nın fonksiyonu ortamda çinko ile 

kompleks oluşturmak ve oluşan çinko kompleksinden kontrollü bir şekilde ortama 

Zn+2 iyonlarını vermektir. NH3 ise sulu ortamda hidroksit iyonunu oluşturarak 

tiyoasetamitten S-2 iyonunu açığa çıkarmaktır. Açığa çıkan S-2 iyonu çinko 

kompleksinden kontrollü bir şekilde açığa çıkan Zn+2 iyonu ile çinko sülfürü (ZnS) 

oluşturmaktadır. Burada kimyasal tepkimeler şöyle olmaktadır: 

 
2

4
2

4
  SOZnZnSO  

   22   ZnTEAnTEAZn n        (Zn, TEA ile kompleks oluşturur) 

   2
33

2   ZnNHnNHZn n       (Zn, NH3 ile kompleks oluşturur) 

OHSNHCOOHCOHCSNHCH 233223 3          

Oluşan OH- iyonları tiyoasetamitle bazik ortamda S- iyonları, çinko 

sülfürlerin çözeltide yavaş ve düzgün olarak çöktürülmesini sağlarlar. Ortamdaki 

toplam reaksiyon şöyle oluşmaktadır: 

 
   OHCONHCHnTEAZnSOHCSNHCHZnTEA n 22323

2 2    

   OHCONHCHnNHZnSOHCSNHCHZnNH n 223323
2

3 2    

 
3.9.3 CdS İnce Filmlerinin Elde Edilmesi 

 
CdS uygulanan optoelektronik aletler için uygun özellikli II-VI yarıiletken bir 

materyaldir. Bu bileşiklerin ince filmleri kimyasal depolama yöntemi, püskürtme 

yöntemi ve buharlaştırma yöntemi gibi benzer birkaç teknikle kolayca bulunabilir. 

Özellikle, kimyasal depolama yöntemi en basitlerinden biridir ve CdS ince 

filmlerinin stokiyometrisi, özellikle yansıması, tutunması, çok büyütülmesi, en 

ekonomik teknik olmasından kaynaklanır. Bu metotla CdS filmi sulu çözelti içine 
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daldırılan alt tabaka üzerine depo edilmiştir. Burada CdS molekülleri çözeltideki 

iyonlar arasında kimyasal tutunmalar sonucu biçimlenmişlerdir. Depolanan filmlerin 

fiziksel özellikleri başlıca sulu çözeltinin sıcaklığına, pH’ına, alt tabakaların 

çeşitliliğine ve kimyasal tepkimelerin Cd+2 ve S-2 iyonlarını sağlayan maddelerin 

çözeltideki konsantrasyon ilişkileri gibi parametrelere bağlıdır.  

CdS ince filmleri, kadmiyum sülfat (CdSO4), amonyak (NH3), tiyourea 

(SC(NH2)2), hidrazine(NH2-NH2), saf su (H2O) karışımından oluşan çözeltiden elde 

edilmiştir. 

Bir CdS filmi oluşturmak için 50ml’lik çözelti aşağıdaki bileşenlerden 

hazırlanmıştır: 

-5 ml 1M CdSO4 çözeltisi 

-5 ml 1.4M tiyourea 

-5 ml 2.25M hidrazine 

-5 ml   25’lik amonyak 

-30 ml saf su 

CdS filmi de ZnS de yaptığımızın aynısı. Tek fark daha yüksek sıcaklıklarda 

ve daha kısa sürede filmlerin elde edilmesidir. 

Buradaki kimyasal olaylarda şu şekilde olur. CdSO4, tiyoure, hidrazin, 

amonyak ve saf sudan oluşan kimyasal banyonun etkileşmesi sonucu (CdS) 

kadmiyum sülfür ince filmi oluşmaktadır. Hidrazinin fonksiyonu ortamda 

kadmiyumla kompleks oluşturmak ve oluşan kadmiyum kompleksinden kontrollü bir 

şekilde ortama Cd+2 iyonlarını vermektir. NH3 ise sulu ortamda hidroksit iyonu 

oluşturarak tiyourea’dan S-2 iyonunu açığa çıkarmaktır.Açığa çıkan S-2 iyonu 

kadmiyum kompleksinden kontrollü bir şekilde açığa çıkan Cd+2 iyonu ile kadmiyum 

sülfürü (CdS) oluşturmaktadır. Burada kimyasal tepkimeler şöyle oluşmaktadır: 

 

2
4

2
4

  SOCdCdSO  

  2
3

2

43 4   CdNHNHCd  

    HSOHNCHOHCSNH 22222  

OHSOHHS 2
2    
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Oluşan OH- iyonları, tiyourea ile bazik ortamda S-2 iyonları,kadmiyum 

sülfürlerin çözeltide yavaş ve düzgün olarak çöktürülmesini sağlarlar. Ortamdaki 

toplam reaksiyon şöyle oluşmaktadır: 

    OHNHNCHCdOHNHSCNHCd 232222
2

43 242    

 
3.9.4 ZnS/CdS/ZnS İnce Filmlerinden Oluşan Kuantum Kuyularının  
         Elde Edilmesi 
 
Kuantum kuyu yapısını oluşturmak  için A ve B gibi enerji aralıkları 

birbirinden farklı iki malzemenin birbiri üzerine sırasıyla büyütülmesiyle oluşturulur. 

Burada da Bölüm 3.9.2 ve 3.9.3’de kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen, enerji 

aralıkları hesaplanan  CdS ve ZnS  ince filmleri üst üste büyütülmüştür. Bu kuantum 

kuyularını oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden birisi de örgü 

parametreleri arasındaki farktır, (CdS : a=5.82 Å ve ZnS: a=5.41Å) bu fark 

a/a%7.3’dür. Yasak enerji aralıklarından dolayı (ZnS Eg= 3.6 eV ve CdS 

Eg=2.42eV) biri kuyuya karşılık gelirken diğeri onu engel olarak görmektedir. Bu 

özelliklerinden dolayı bölüm 3.6’da anlatılan süper örgü türlerinden alaşım tipi süper  

örgünün I. tip türüne girer.  Mükemmel süper örgüler a/a oranı çok çok küçük birim 

hücreli iki farklı materyali kullanmayı gerektirir. Ancak bu kadar mükemmel 

materyaller dışında da birbirine uymayan süper örgüler oluşturmak mümkün 

olmuştur. Bu tür süper örgüler (SLS:Strain Layer Superlattice) gerilmiş tabakalı 

süper örgüler olarak adlandırılır. ZnS/CdS/ZnS materyallerin oluşması sırasında 

sınırlarda meydana gelen kusurları göz önüne almak gerekir. Bunların örgü 

parametrelerindeki farklılık dan dolayı Şekil 3.28’de görüldüğü gibi sınırlarda örgü 

parametrelerinin uyumsuzluğun dan kaynaklanan bir uzay yük bölgesinin oluşumu 

da söz konusudur.  

Genelde örgü sabitleri birbirine uyan  heteroyapılar yapılmasına rağmen, örgü 

sabitleri birbirine uymayan heteroyapılar da genellikle optik özellikler açısından 

yararlıdır. ZnS/CdS heteroyapılar geniş bant aralığına ve büyük eksiton bağlanma 

enerjisine sahip sistemler olduğu için mavi-yeşil ışık yayan aygıtlar için faydalıdır. 
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3.10 Filmlerin Optik Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

3.10.1.Soğurma Katsayısının Hesaplanması 
 

Tek renkli ışık demetinin soğurucu özelliğe sahip örnek üzerine 

düşürüldüğünü düşünelim ve gelen ışığın bir kısmının ilk yüzeyden ve diğer bir 

kısmında ışığın örnekten ayrıldığı yüzeyden yansıdığı gerçeğini ihmal edelim. 

böylece gelen ışığın şiddeti I0  ve ortamdan geçen ışığın şiddeti IT olmak üzere iki 

değere sahip oluruz. Örneğin çok ince olduğunu düşünürsek ışık x kalınlıktaki 

bölgeden geçtikten sonra gelen ışığın şiddeti -I kadar azalır, azalma ilk şiddet ve 

x’e bağlıdır. 

 
-I=IT –I0=I0x                                                    (3.44)                               

 
, sabiti soğurma katsayısıdır ve soğurucu ortamın ve ışığın dalga boyunun 

karakteristiğini gösterir. Işığın şimdi iki ya da daha fazla ince x kalınlığındaki 

tabakalardan geçtiğini düşünelim. Soğurma katsayısı, verilen materyalin 

karakteristiğini gösterecek ve gelen ışın şiddetinden bağımsız olacaktır. Böylece x 

kalınlığındaki plakanın arkasına yerleştirilen ikinci plaka ile ilk plakadan geçen 

ışığın şiddeti biraz daha azalacaktır. Fakat buraya gelen ışık şiddeti birinciye 

gelenden az olacağından daha az kayıp olacaktır. Fakat mutlak kayıp az olsa da her 

iki tabakadan olan ışık kaybı oranı eşit olacaktır. Bu N tabaka olsa da geçerli olur. 

 
I=-I0 x                                                                         (3.45)                                                                 

 

xI

I





0

                                                                         (3.46) 

 
elde edilecektir. Burada  soğurucu materyalin her birim kalınlıktan kaynaklanan 

azalma oranını veya soğuruculuğunu göstermektedir. Katmanları dx gibi çok küçük 

kalınlıklara indirgersek, ışık her katmanı geçerken soğurulan ilk ışık şiddeti oranının 

kesri olan 
0I

dI
 oranı böylece ; 
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0I

dI
= - dx                                                                         (3.47) 

 
şekline gelecektir. 

Toplam x kalınlığından geçen ışık şiddetindeki azalmayı bulmak için bu ifade, x=0 

da I0 ve x=x te IT olmak üzere integre edilirse; 

 

 
x x

dx
I

dI

0 00

                                                                     (3.48) 

 

ln( x
I

IT )
0

                                                                     (3.49) 

 
IT=I0e

-x                                                                              (3.50) 
 
Elde edilen bu eksponansiyel soğurma yasasıdır ve Lambert tarafından 

geliştirilmiştir. 

 
 

                             I0                                                             IT                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            

                                                                                           x                                                                      

Şekil 3.34. İnce bir tabakadaki soğurma. (Meyer, 1972)  
 
Buradan gördüğümüz gibi soğurma için Beer- Lambert yasası; 

 

dx

dI

I

I )(
)(




                                                                   (3.51) 

 
şeklinde yazılabilir. Burada I()  ışık şiddetini, x ortam içinde gidilen yolu ve  

soğurma katsayısını göstermektedir.  

Yansıma  R; 

 

22
12

22
12

)(

)(

knn

knn
R




                                                            (3.52) 
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şeklinde verilebilir.  n ve k kırılma indisinin gerçek ve sanal kısımlarıdır. Görünür 

bölgede k, n’den çok küçük olduğundan (3.52) denklemi; 

 

2
12

2
12

)(

)(

nn

nn
R




                                                                    (3.53) 

 
şekline gelir. Toplam geçirgenliği CdS ince film için bulmak için şekilde gösterildiği 

gibi iki bölge alabiliriz.  

 

 

 
Şekil 3.35. İnce bir filmde çok yansımalı ışık geçirimi. (Pankove, 1975) 
 
Girişim ihmal edildiği zaman d kalınlığındaki bir ince filme I0 şiddetinde tek 

renkli ışık düşürülürse film içine giren ışık miktarı I; 

 
I =(1-R )I0                                                                          (3.54) 

 
şeklinde yazılabilir. İkinci bölgeye ulaşan ışık şiddeti ise; 

 
I =I0 (1-R )e-d                                                                    (3.55) 

 
dır. Filmden geçen ışık miktarı; 

 
I =I0 ( 1-R )2e-d                                                                    (3.56) 
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dır. Bu şekilde iç yansımalar devam ettirilirse yansıyan ışık miktarının her yansımada 

bir; 

 
I =R2n(1-R)2I0 e

-(2n+1)d                                                       (3.57) 
 
terimi kadar artığı görülür. Bu artış göz önüne alınırsa filmin toplam ışık 

geçirgenliğinin; 

 
I =(1-R)2I0 e

-d( )22 

r

dnneR                                              (3.58) 

 
olduğu görülür. Bu geometrik bir seridir. Böylece toplam geçirgenlik örnek 

tarafından yansıtılan ışık şiddetinin örnek üzerine gelen ışık şiddetine oranı şeklinde 

tanımlanır. 

 

T =
0I

I
                                                                                (3.59) 

 
Bu iç yansımalar şekilde gösterildiği şekilde devam ettirilirse toplam geçirgenlik; 

 

d

d

eR

eIR
T 



22
0

2

1

)1(







                                                             (3.60) 

 
şekline indirgenir. Soğurma birçok kaynakta optik yoğunluk olarak alınıyor bu 

değişik yoğunluk tanımlarından kaynaklanmaktadır. Optik yoğunluk; 

 

Optik Yoğunluk =O.Y.=log10  ( 
0I

I
)                                  (3.61) 

 
şeklinde tanımlanır. Bunu geçirgenlik cinsinden yazarsak; 

 
T =10(-O.Y.)                                                                          (3.62) 

 
elde edilir ve (3.53) denklemini kullanırsak; 

 

IR2e-2d + (1-R)2e-d –T =0                                                 (3.63) 
 
şeklinde bir denklem elde ederiz. Burada e-d=y  ve e-2d =y2 yaklaşımını kullanarak; 
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TR2y2+(1-R)2y –T =0                                                         (3.64) 

 
ve son olarak ;  
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                    (3.65) 

 
elde edilir. Böylece optik yoğunluk yardımıyla geçirgenlik belirlenebilir. 3.65 

denklemi yardımıyla soğurma katsayısı hesaplanıp optik karakterizasyonda  

kullanılabilir. 

 
3.10.2. Yasak Enerji Aralığının Bulunması 

 
 Amorf bir yarıiletkenin soğurma katsayısının enerjiye göre değişimi Şekil 

3.36’da görülmektedir. Burada işaretlenen A bölgesi enerji aralığındaki yapı 

kusurlarının oluşturduğu elektron enerji durumlarına bağlı soğurma olup 1 cm-1 

dir. B bölgesi Urbach kuyruğu denen değerlik ve iletkenlik bandı elektron enerji 

durumlarının uzantılarının oluşturduğu (1 <   104 cm-1) bölgedir. Bu bölgeler 

arasındaki sınırlar kesin değil, iç içe girmiş haldedir. Yarıiletkenin yasak enerji 

aralığı B bölgesine düşer. Ölçülen soğurma katsayısından Eg ( optik yasak enerji 

aralığı ) aşağıdaki yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak hesaplanabilir. C bölgesi ise 

banttan banda geçişlerin oluşturduğu bölge olup fotoiletkenlik yöntemiyle bile 

tamamı ölçülemeyen 10-4  cm-1 bölgesidir. 

Davis ve Mott 1970 deki çalışmalarında soğurma katsayısını çıkarmak için 

iki varsayım yaptılar: 

1) Türetmenin yapıldığı foton  enerjileri aralığında elektron geçiş matrisleri  

                  sabittir. 

2) k dalga vektörü korunumu yada geçiş kuralı burada geçerli değildir.  

Amorf yarıiletkenlerde k’da ki belirsizliğin değeri, k’ya yaklaşır. 
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Şekil 3.36. Amorf bir yarıiletkenin soğurma katsayısının enerji ile değişimi. 
                              (Mott,1979) 
 

Bu yaklaşımlarla  frekansındaki iletkenlik; 
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he
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                    (3.66) 

 
şeklinde yazılabilir. Burada Ni(E), başlangıç enerji durumları sayısı, Nf(E), Ni(E)’ye 

  kadar enerji uzaklığındaki elektron enerji durumlarının sayısı; D, geçiş matrisi; 

 , örneğin hacmi;  , Planck sabiti; m, elektron kütlesidir. Buna karşılık gelen 

soğurma katsayısı; 

 

)(
4

0


n

n
                                                                       (3.67) 

 
dır. n0, kırılma indisini, c ışık hızını göstermektedir. D matrisi banttan banda geçişin 

matrisi olduğundan; 

 
2/1









n

a
nD                                                                       (3.68) 

 
dir. burada a ortalama bağ uzaklığıdır. Bu tanımlarla (3.66) eşitliğinden soğurma 

katsayısı; 
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                        (3.69) 

 
şeklinde yazılabilir. İntegrasyon birbirinden    enerjisi kadar farklı enerjideki 

iletkenlik ve değerlik bandı elektron enerji durumlarını kapsayacak sınırlarda 

alınmaktadır. Ni(E) ile gösterilen başlangıç elektron enerji durumları değerlik 

bandının üst kısmındakiler; Nf(E) nin ise iletkenlik bandının alt kısmındakiler olduğu 

hatırlanır, bunların bir C sabiti ve EA ile EB örneğe özgü iki enerji değeri olmak 

üzere; 

 
Ni(E) = Nv(E) = C1(EB-E)P, Nf(E) = Nc(E) = C2(E-EA)S                (3.70) 

 

Şeklinde yazılabildiğini varsayılırsa ve 
BA

A

EE

EE
y











 değişken değişimi 

yapılırsa (3.69) denklemi; 
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                  (3.71) 

 
şeklini alır. Burada E0 =EA-EB dir. parantez içindeki integral,  gama fonksiyonunu 

göstermek üzere ; 
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PS                                                                   (3.72) 

 
dir. Değerlik bandının üst kısmıyla iletkenlik bandının alt kısmındaki elektron enerji 

durumları parabolik ise (s = p=1/2) soğurma katsayısı integrali; 

 







 2
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                                                   (3.73) 

 
halini alır. Amorf malzemelerin birçoğu eksponansiyel soğurma kuyrukları dışında 

olan bölgede bu kurala uyar. Buradan soğurma katsayısının enerji ile çarpımının 

karekökü, enerjiye göre çizildiğinde kesim noktası E0 enerjisini verir. Bu optik yasak 

enerji aralığıdır (Esen, 1986). 
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3.10.3. Film Kalınlığının Belirlenmesi 
 

Bir boyutta +x yönünde ilerleyen bir elektromanyetik dalga ; 

 

)(2

0
v

x
ti

eEE





                                                          (3.74) 
 

ile verilir. Burada E, E0 elektrik alanı, v, elektromanyetik dalganın ortam içindeki 

hızını, , frekansını,  t ise zamanı göstermektedir. Elektromanyetik dalga  n kırılma 

indisli, x kalınlıklı bir film içine girdiğinde film çıkışındaki düzlem dalganın faz 

değişimi;  

x
n

x
c

n


 22                                                        (3.75) 

 
olur. içten yansıyan bir ışının ilk dalga ile faz farkı 3, 5 v.b. gibi değerler alır. m 

bir tam sayı olmak üzere yapıcı ve yıkıcı girişim gözlenir. 

 

n

m
x

2
)12( 

       (yapıcı girişim)                                     (3.76) 

 

n

m
x

4
)12( 

          (yıkıcı girişim)                                   (3.77) 

 
Böylece ince bir filmden çıkan elektromanyetik dalganın şiddeti Cos gibi bir 

faz farkıyla modüle edilmiş olur (Pankove,1975). 

İki ardışık tepe değerlerinin gözlendiği 1 ve 2 dalga boylarının farkı alınırsa 

eşitlik  (3.76) dan; 

x
n













1
1

                                                                        (3.78) 

 
bulunur. eşitlikten kırılma indisi bilindiğinde, film kalınlığı ya da diğer yönüyle 

kırılma indisi hesaplanabilir. Eğer farklı dalga boylarına ait farklı kırılma indisleri 

olursa, denklem şu şekilde yazılabilir. 
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4.1. Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen CdS ve ZnS ince Filmlerinin  

       X-Işını Çalışmaları. 

 

 Filmlerin X-ışınımı kırınım desenlerinin ölçümü için yaklaşık 1 m 

kalınlığında  diğer örneklere göre oldukça kalın filmler elde edildi. Bu filmler azot 

atmosferinde 100-200-300-400-500-600 C sıcaklıklarda birer saat tavlama işlemine 

tutuldu. Filmlerin X-ışınımı kırınım deseni (X-ray powder diffraction) Philips marka 

X-ışını spektrometresi ile Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde ölçüldü. Bu alet 

40 kV ve 35 mA’e ayrlanmış ve nikel filtreden, =1.54Å CuK1 radyasyonu 

kullanılmıştır. CdS filmlerin X-ışını kırınım deseni 4 örnek için Şekil 4.1’de 

görülmektedir. En üstte görülen desen CdS filmin kimyasal banyodan çıktığı halini, 

altındaki 200 C’de 1 saat tavlandıktan sonraki halini, onun altındaki 300 C’de 1 

saat tavlandıktan sonraki X- ışını kırınım desenini, en alttaki ise 500 C’de 1 saat N2 

atmosferinde tavlanan filmin desenini göstermektedir. 2=26.5 civarındaki ikili tepe 

yapısı tavlama işlemi ile belirginleşmekte ve şiddeti gittikçe artmaktadır. Bu da 

tavlama işleminden beklediğimiz kristal tanecik büyüklüğünün artması ve daha 

düzenli bir film öngörüsüyle uyuşmaktadır. 44 civarındaki tepe 500 C’ye doğru 

yayvanlaşarak kaybolmaktadır. 50.5, 51 ve 52 deki üçlü yapı tavlama ile 

belirginleşmekte ve genişlemektedir. Bu desenlerin atamaları (Kuhaimi, S. A. 

Al.,1998, Dzhafarov, T. D., ve ark.,1999 ve Jayakrishnan, R.,ve ark., 1996) ile 

karşılaştırılarak yapılmıştır.   

 
Şekil 4.1. 60C’de 1m kalınlığında elde edilen CdS filmlerinin X-ışını 

                 kırınım deseni. 
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Çizelge 4.1. 60C’de 1m kalınlığında elde edilen CdS filmlerinin X-ışını 

                 kırınım deseninin değerlendirmesi.(H: Hekzagonal, C:Kübik) 

 

Tavlanmamış 

Hali 
Açı (2 ) Şiddet Genişliği 

(FWHM) 

Özellik Atamalar 

 21.19 9.50 0.10 Keskin  

 21.60 15.50 0.20 Çoklu  

 24.40 42 0.40 Çoklu (100)H 

 26.00 70 0.39 Çoklu (002)H,(111)C 

 43,42 70 0.60 Çoklu (110)H 

 51.00 11 0.60 Çoklu (200)H 

 51.80 12 0.60 Çoklu (112)H,(311)C 

 53.00 12 0.80 İkili (111)H 

 40.82-38.022-

42.00 

10-11-14 0.40 Şüpheli  

200C 20.022 35 0.60 Keskin  

 23.43 13 0.35 Tekli (100)H 

 24.44 54 0.30 Tekli (100)H 

 25.90 64 0.50 Keskin (002)H,(111)C 

 43.58 66 0.95 Geniş pik (110)H 

 51.02-51.08 13 2.00 Çoklu(üç ya da 

dörtlü) 

(200)H 

300C 20.40 26 0.46 Sola karşı 

genişlemiş 

    

 22,30 18 0.35 Yayvan  

 24.50 41.50 1.00 Sola doğru iki net 

piki daha var 

(100)H 

 25.80-26.00 53 0.64 İkili pik (002)H,(111)C 

 27.10 14 0.30 Şüpheli  

 27.59 9 0.10 Şüpheli  

 36.30 13 0.25 Şüpheli (102)H 

 37.30 14 0.25 Yayvan (102)H 

 43.50 67 1.00 Yayvan (110)H 

 (51.02-51.07), 

(52.10-52.70) 

21 1.00 Çoklu yapı (200)H,(111)H 

500C 20.02 16 0.45 Çok büyük şiddetten 

gelebilir. 

 

 25.62 45 0.36 Belirgin (002)H,(111)C 

 36.70 40 0.19 Keskin (102)H 

 50.06 38 0.24 Keskin (200)H 

 51.00 74 0.40 Çok keskin (112)H 

 52.00 59 0.33 Keskin (111)H 
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Tüm desenin incelenmesinden örneklerin Hekzagonal (wurtzite) ve kübik 

(zincblende) kristal yapı içerdikleri görülmektedir. 52.5’deki (111)h kırınımının 

tavlama ile belirgin hale gelmesinden tavlama işleminin filmlerdeki hekzagonal 

yapıyı artırdığı sonucuna varılabilir. 

Çizelge 4.1’de kırınım desenindeki tüm tepelerin atamalarını, göreli 

şiddetlerini ve radyan olarak, yarı maksimumdaki genişliklerini (FWHM) 

göstermektedir. Sinyal şiddetleri için belirlenen taban çizgisi, amorf saçılmalar ve X-

ışını floresansının çizgisinde yaptığı değişikliklerden dolayı şiddet değerleri kesin 

değerler olarak düşünülmemelidir. Buna karşın, 51 civarındaki üçlü tepe yapısı için 

net taban çizgisi belirlenebildiğinden şiddet değerleri belirsizlik içermektedir.  

Filmlerdeki kristal tanecik büyüklüğü X ışını kırınım verilerinde 

belirlenebilir. Burada standart olarak 26.5’deki (002)h yansıması kullanılır. X-ışını 

kırınım desenlerinin genişlikleri tanecik büyümesine paralel olarak genişlemektedir. 

Scherrrer ve Hall denklemleri kullanılarak tanecik yapısı hesaplanabilmektedir. 

Scherrer formülüne göre tanecik büyüklüğü  

 





cos

.K
Dhkl                (4.1) 

 

ile verilir. Burada K örnek grubuna ait bir sabiti,  kullanılan X-ışınının dalga 

boyunu, cos Bragg açısını,  ise radyan olarak yarı genişliği (FWHM) gösterir. Bu 

denklem kullanılarak CdS filminin tanecik yapısının 75-100 nm olduğunu ve tavlama 

ile gittikçe büyüdüğü belirlenmiştir (180 nm ). Örnekler için K sabiti 0.9 alınmıştır. 
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Şekil 4.2. 25C’de 1m kalınlığında elde edilen ZnS filmlerinin X-ışını 

                 kırınım deseni. 

 

 ZnS filmlerin kırınım deseni Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 

belirgin net tepeler gözlenememektedir. Literatürde de bu yöntemle elde edilen ZnS 

filmlerin zayıf polikristalik yapı gösterdiği bildirilmiştir. (Arenas L. Olga, ve ark., 

1997). 20 civarında görülen yapının örnekten değil, kristal tutucudan kaynaklandığı 

sonucuna varılmıştır. Daha önce yaptığımız çalışmalarda  da amorf yapıdan 

kaynaklanan geniş tepe 26-28 de gözlenmektedir. Bunların yanında 32, 40 de net 

olmayan tepeler gözlenmiş sinyal/gürültü oranının düşük olmasından dolayı 

(yaklaşık 5/3) atamaları yapılamamıştır. 

 Şekil 4.3 ve Şekil 4.5 sırasıyla 1m kalınlıklı X-ışını kırınım deseni verilen 

CdS ve ZnS ince filmlerinin dalga boyuna karşı geçirgenlik grafikleri 

gösterilmektedir. Bu seri aynı özellikte ve kalınlıkta yedişer örnek ile elde edildi. 

Sonra bunların her biri 1 saat farklı sıcaklıklarda azot ortamında tavlandı. 

Geçirgenlik grafiklerinden yararlanarak filmlerin 2-E grafikleri Şekil 4.4 ve Şekil 

4.6’da elde edildi. Daha sonra tavlanan filmlerin bazılarının X-ışını kırınımına 

bakılarak yukarıdaki değerlendirmeler yapıldı.  
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Şekil 4.3 60 C’de elde edilen 1m kalınlıklı CdS ince filmlerinin 100-600C  

     sıcaklıklarda birer saat boyunca yapılan tavlama işleminin optik  

            geçirgenliğe etkisi. 
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Şekil 4.4 Azot ortamında tavlanan 1m kalınlıklı CdS filmlerinin 2-E  

                değişimi. 
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Şekil 4.5. 25 C’de elde edilen 1 m kalınlıklı ZnS ince filmlerinin 100-  

     600 C sıcaklıklarda birer saat boyunca yapılan tavlama işleminin 

     optik geçirgenliğe etkisi. 
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Şekil 4.6. Azot ortamında tavlanan 1m kalınlıklı ZnS filmlerinin 2-E değişimi. 
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4.2. Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen CdS ince Filmlerinin Optik    

       Özelliklerinin Belirlenmesi. 

  

CdS n tipi doğrudan bant aralıklı ve bant aralığı oda sıcaklığında 2.42 eV 

olan kübik ve hekzagonal kristal yapıda bir yarıiletkendir. CdS’ün optik ve 

elektriksel özellikleri film üretiminde kullanılan yöntemlere, film kalınlığına ve 

çözelti derişimine bağlıdır. CdS bazı özellikleri Çizelge-4.2’de verilmektedir. 

 

Çizelge 4.2. Kristal CdS ün bazı temel özellikleri. (Pankove, 1971) 

 

 

 

 

Bant Aralığı (Eg) 

 

Direk Bant Aralıklı 

 

Eg=2.58 eV,Wurtize. 4K 

Eg=2.42 eV,Wurtize. 300K 

 

 

Kırılma İndisi 

 

 

2.5 

 

Kristal Yapı 

 

 

Kübik, Hekzagonal 

 

Örgü Sabitleri 

 

 

ao=5.82 Å  ao=4.136 Å  co=6.713 Å 

 

Mobilite 

 

 

e=400 cm-2V-1s-1 

d=15 cm-2V-1s-1 

 

Molekül Ağırlığı 

 

 

144.5 g 

 

Yoğunluğu 

 

 

4.82 (g/cm3) 

 

Erime Noktası 

 

 

1475C 

 

Etkin Kütlesi 

 

 


em =0.20;  


hm =0.7 c 



em =0.20;  


hm =0.7 // c 

 

Yaşam Süresi 

 

10-9 
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Tanecik Sınırının Engel Yüksekliği 

 

0.03-0.06 eV 

 

 

Dielektrik sabiti  

 

o =8.9 

 

 Elde edilen ince filmlerin optik özelliklerini belirlemek için yapılan çalışmada  

önce oda sıcaklığındaki optik geçirgenlik ölçüldü ve bu ölçümler 190-1100 nm dalga 

boyu aralığına sahip Perkin-Elmer UV/VIS Lamda 2S Spektrometresi ile yapıldı. 

Ölçümde elde edilen optik geçirgenlik değerlerinin alt taban soğurmasından bağımsız 

olmasını sağlamak için önce sistemin zemin düzeltmesi yapılarak camdan geçen 

ışınım %100 olarak normalize edildi. 

 Kimyasal depolama yöntemiyle elde edilen farklı zamanlarda değişik 

kalınlıklarda elde edilen CdS ince filminin optik geçirgenlik değerlerinin dalga 

boyuna karşı grafiği Şekil 4.7’de gösterilmiştir. Elde edilen bu üç farklı kalınlıktaki 

CdS ince film örneklerinin  bant içi soğurmasının kalınlıkla azaldığı, geçirgenlik 

değerlerinin ise daha keskin ve daha küçük dalga boylarına doğru olduğu gözlendi. 

Ayrıca bu filmlerin soğurma değerlerinin enerjiye karşı grafiği Şekil 4.8’de 

gösterilmiştir. Filmlerin optik geçirgenlikleri belirlendikten sonra, filmlerin soğurma 

katsayıları, geçirgenlik ve kalınlık değerleri 3.49 ve 3.79 denklemleri yardımıyla 

hesaplandı. Aynı yöntemle elde edilen bu filmlerin soğurma katsayılarının enerjiye 

bağlı değişimleri de Şekil 4.8’de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi düşük enerji 

bölgelerinde soğurma katsayısı küçük, yüksek enerji bölgelerinde ise soğurma 

katsayısı hızla ve enerjinin artışı ile orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca bu 

grafiklerden hesaplanan soğurma katsayıları ve bunların enerjiye karşı değişiminden 

kalın film için soğurma katsayısının daha düşük değerler aldığı bulundu. Bunun 

sebebi elde edilen filmin optik, direnç gibi özellikleri etkileyen yüzey, boşluk ve 

tanecik yapıdan kaynaklandığı düşünüldü. 

Soğurma katsayısının değişiminden filmlerin kalınlaştıkça düzeldiği, filmin 

yapısındaki değişmenin daha iri kristal taneciklerinin oluşumundan kaynaklandığı 

sonucuna varıldı. 
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Şekil 4.7. 60 C’de farklı kalınlıklı CdS ince filmlerinin geçirgenlik  

     değerlerinin dalga boyuna karşı değişimi. 
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Şekil 4.8. 60 C’de farklı kalınlıklı CdS ince filmlerinin soğurma değerinin  

                 enerjiye karşı değişimi. 
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 Filmlerin soğurma katsayıları elde edildikten sonra yasak enerji aralığı (Eg)’yi 

bulmak için 2’nin E’ye karşı grafikleri çizildi. Bu çizimin enerji eksenini kesim 

noktası yasak enerji aralığını vermektedir ve elde edilen film örneklerinin yasak 

enerji aralıkları bu yolla bulunmuştur. Şekil 4.9. 60C’de elde edilen 0.45 m, 0.6 

m ve 0.7 m kalınlıklı filmler için 2’nin E’ye karşı grafiğini göstermektedir. 2-E 

değişiminde daha ince olan örnekte bant keskinliğinin daha fazla olduğu ancak 

soğurmanın az olması gerektiği bölgede beklenenden daha fazla soğurma olduğu 

gözlendi. Ayrıca Urbach kuyruğu etkileri de gözlendi. 
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Şekil 4.9. 60 C’de farklı kalınlıklı CdS ince filmlerinin 2-E değişimi. 

 

 Filmlerin kalınlığına bağlı olarak optik özelliklerin değişiminde iki 

birbirinden ayrı özellik gözlenmektedir. Bant içi soğurmasında kalınlıkla beraber 

belirgin bir azalma, başka deyişle filmde düzelme net olarak gözlenmektedir. Bu da 

kalınlık büyüdükçe tanecik büyüklüğünün artması, hacim başına daha az ara kesit 
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oluşturduğunda yasak enerji durumlarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Bant 

kenarı ve banttan banda soğurma bölgesinde ise bant kenarı keskinliğinde belirgin bir 

değişiklik olmamasına karşın soğurma katsayısının net bir şekilde azaldığı 

görülmüştür. Tanecik büyüklüğünün artması boşluk artımını da getirdiğinden bant içi 

soğurması ince filime göre daha az olmaktadır. ( katsayısı daha küçük). Bu önerinin 

film yoğunluğu ve X- ışını difraksiyonu ile desteklenmesi gerekir. 

 

Çizelge 4.3. Bant keskinliği ve enerji aralığının kalınlıkla değişimi. 

 

 

Kalınlık (m) 

 

 

Bant Keskinliği 

B(cm-2/eV) 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

 

0.45 

 

 

2.3x1010 

 

2.45 

 

0.60 

 

 

2.6x1010 

 

2.43 

 

0.70 

 

 

4.0x1010 

 

2.42 

 

 

 Elde edilen 0.45 m ve 0.70 m kalınlıklı CdS ince film örnekleri sırasıyla 

100, 200, 300, 400, 500 ve 600 C sıcaklıklarda 1 saat tutuldu ve her defasında optik 

geçirgenlik değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler yardımıyla tavlamanın filmin optik  

özelliklerine etkisi incelendi. Şekil 4.10  ve Şekil 4.12’de optik geçirgenliğinin 

değişik sıcaklıklardaki tavlama ile değişimi gösterilmektedir. 

 Ayrıca bu çalışmada tavlanan filmlerin soğurma katsayılarının ve bant 

keskinliklerinin değişimleri değişik sıcaklık bölgeleri için incelendi ve bunların 

filmlerin yapısında ne gibi değişikliklere neden olduğu açıklandı. Şekil 4.11 ve Şekil 

4.13’de CdS filminin 2-E grafikleri gösterilmektedir. Elde edilen filmlerin optik 

soğurma katsayıları, bant keskinlikleri, yasak enerji aralıkları hesaplandı ve bunlar 

Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de 0.45 m ve 0.70 m kalınlıklı filmler için gösterildi. 
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Şekil 4.10. 60 C’de elde edilen 0.45 m kalınlıklı CdS ince filminin 100- 

                 600 C sıcaklıklarda 1saat boyunca yapılan tavlama işleminin optik  

     geçirgenliğe etkisi. 
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Şekil 4.11. Tavlanan 0.45 m kalınlıklı CdS filminin 2-E değişimi. 
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Çizelge 4.4. 0.45m kalınlıklı CdS filmi için yapılan hesaplamalar. 

 

 

Sıcaklık (C) 

 

 

 

Bant Keskinliği 

B(cm-2/eV) 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

 

Tavlanmamış 

 

2.3x1010 

 

 

2.40 

 

100 

 

1.48x1010 
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1.6x1010 
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1.50 
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Şekil 4.12. 60 C’de elde edilen 0.70 m kalınlıklı CdS ince filminin 100- 

                 600 C sıcaklıklarda 1saat boyunca yapılan tavlama işleminin optik  

     geçirgenliğe etkisi. 
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Şekil 4.13 Tavlanan 0.70 m kalınlıklı CdS filminin 2-E değişimi. 
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Çizelge 4.5. 0.70m kalınlıklı CdS filmi için yapılan hesaplamalar. 

 

 

Sıcaklık (C) 

 

 

 

Bant Keskinliği 

B(cm-2/eV) 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

 

Tavlanmamış 

 

4.0x1010 

 

 

2.42 

 

100 

 

3.38x1010 

 

 

2.40 

 

200 

 

4.25x1010 

 

 

2.38 

 

300 

 

5.75x1010 

 

 

2.33 

 

400 

 

4.70x1010 

 

 

2.34 

 

500 

 

7.50x1010 

 

 

2.36 

 

600 

 

4.0x109 

 

 

1.90 

 

 

 Tavlama ile filmlerin optik özelliklerinde belirgin değişiklikler olması klasik 

olarak beklenen bir değişimdir. Buradaki mantık, filmdeki atomların termodinamik 

olarak en kararlı dizilime gelemeden 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 (void) gibi tavlama ile 

düzeldiği genel doğru olarak bilinmektedir. Bizim örneklerimizde beklenen tavlama 

etkisi görülmekle beraber bununla yarışan ve filmleri bozan etkiler de 

gözlenmektedir. Bunlardan birincisi, örnek içine hapsolan suyun 100C civarında 

uçması ve yerine çeşitli boşluklar bırakması düşünülebilir. Tavlama işlemi devam 

ettikçe bu tahribatında azalması beklenir. Burada ikinci sırada bahsedilmesi gereken 

ise tavlama ile filmdeki kükürdün bir miktarının uçmasıdır. Literatürde bu olayın 
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200C’de başladığı belirlenmiştir (Vigil,2000). Daha ileri sıcaklıklarda 400C’den 

sonra film içinde CdO oluşumu (hava oksidasyonu ile) görülmektedir. Bu olay 

kendisini film yasak enerji aralığı düşürmesi ile gösterir. Bu öngörülerin ışığında 

tavlama ile elde edilen bant kenarı keskinliği ve optik yasak enerji aralığı değişimi 

şöyle açıklanabilir: Çizelge 4.4 ve 4.5’de gösterilen bant kenarı keskinliği 100C’de 

gözlenmesi beklenen bozulma; her iki örnekte de bant kenarı keskinliği değerinin 

tavlama ile gözlenen iyileşmenin oran olarak azalması şeklinde görülmektedir. 

200C’den sonra soğurma katsayısında gözlenen değişiklik kükürt uçmasından 

filmin CdS’den CdxS1-x şeklinde stokiyometrik olmayan bir bileşiğe dönüşmesinden 

kaynaklandığı ileri sürülebilir. 400 C’den sonra gözlenen bozulma ya da iyileşme 

hızının azalması ise CdO oluşumu ile açıklanabilir. 200 C’ye kadar yasak enerji 

aralığında belirgin bir değişme görülmemektedir. Bu noktadan sonra CdO’in enerji 

aralığına doğru bir kayma gözlenmektedir. 500 C’de elde edilen Eg tamamen 

CdO’in Eg’si  olmakla birlikte soğurma eğrisinden, örneğin karışık faz halinde 

olduğu gözlenmektedir. 
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4.3. Kimyasal Depolama Metodu İle Elde Edilen ZnS ince Filmlerinin Optik           

       Özelliklerinin Belirlenmesi. 

   

 ZnS, n-tipi doğrudan bant aralıklı ve bant aralığı 3.66 eV olan kübik ve 

hekzagonal kristal yapıda bir yarıiletkendir. ZnS’nin optik ve elektriksel özellikleri 

film üretiminde kullanılan metotlara, film kalınlığına, çözelti derişimine ve alt taban 

sıcaklığına bağlıdır. Kristal ZnS’nin bazı özellikleri Çizelge 4.6.’da verilmiştir. 

 

  Çizelge 4.6. Kristal ZnS’nin bazı özellikleri. 

 

 

 

 

Bant Aralığı (Eg) 

 

Direk Bant Aralıklı 

Eg=3.84 eV, Kübik, 4K 

Eg=3.66 eV, Kübik, 300K 

Eg=3.91 eV, Hekzagonal, 300K 

 

 

Kırılma İndisi 

 

 

2.3-2.7 

 

Kristal Yapı 

 

 

Kübik, Hekzagonal 

 

Örgü Sabitleri 

 

 

ao=5.41 Å; ao=3.819 Å; co=6.256 Å 

 

 

Mobilite 

 

 

150 cm-2V-1s-1 

 

Molekül Ağırlığı 

 

 

97.5 g 

 

Yoğunluğu 

 

 

4.1 (g/cm3) 

 

Erime Noktası 

 

 

1830C(3.7 atm) 

 

Etkin Kütlesi 

 

 


em =0.28 ve 


hm =1.4 (Hekzagonal) 



em =0.27-0.28 ve 


hm =0.49 (Kübik) 
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Yaşam Süresi 

 

 

10-9     

 

Tanecik Sınırının Engel Yüksekliği  

 

0.03-0.06 eV 

 

 

Dielektrik sabiti  

 

o =8.9, 2.5  (Hekzagonal) 

o =8.1-8.6, 
 =5.13-5.20 (Kübik) 

 

 

Isı Kapasitesi (Cp) 

 

 

11 Cal mol-1 K-1 

 

Isısal İletimi() 

 

 

0.27 W cm-1K-1 

 

Lineer ısıssal yayılma katsayısı() 

 

 

6.36.10-6 K-1 

 

Kimyasal depolama metoduyla oda sıcaklığında 25C’de her bir daldırma 24 

saat olmak üzere ardışık daldırmalar sonucu elde edilen  filmlerin geçirgenlikleri  

Şekil 4.14’de görülmektedir. Bu filmlerin  büyütme koşulları aynı kalmak koşuluyla 

filmlerin tekrarlanabilirliği üzerinde durulmuştur. Yapılan deneyler filmlerin 

tekrarlanabilir olduğunu göstermiştir. Görüldüğü üzere kalınlık arttıkça geçirgenliğin 

azaldığı gözlenmiştir. 
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Şekil 4.14. 25 C’de farklı kalınlıklı ZnS ince filmlerinin geçirgenlik  

                   değerlerinin dalga boyuna karşı değişimi. 
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 Şekil 4.15. 25 C’de farklı kalınlıklı ZnS ince filmlerinin 2-E değişimi. 
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Filmlerin soğurma katsayıları bulunduktan sonra yasak enerji aralığını (Eg) 

bulmak için  2’nin E’ye karşı grafikleri çizildi (Şekil 4.15). Bu çizimin enerji 

eksenini kesim noktası yasak enerji aralığını verir. Bu filmlerin yasak enerji aralığı 

ve bant keskinliği Çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Bant keskinliği ve enerji aralığının kalınlıkla değişimi. 

 

 

Kalınlık (m) 

 

 

Bant Keskinliği 

B(cm-2/eV) 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

 

0.15 

 

 

1.50x109 

 

3.64  0.1 

 

0.30 

 

 

1.12x109 

 

3.65  0.1 

 

0.45 

 

 

1.13x109 

 

3.68  0.1 

 

0.60 

 

 

1.40x109 

 

3.65  0.1 

 

 

Genel olarak kalınlık arttıkça bant içi soğurma azalmaktadır Bu özellik CdS 

örneklerde de doğrulandığı gibi film kalitesinde bir düzelmeye karşılık gelir. 

Soğurma eğrisinin banttan banda bölümü de aynı enerjide daha düşük soğurma 

göstermektedir (film yoğunluğunda azalma). Bu etki tanecikli yapı yığılmasının   

getirdiği bir sonuçtur. 0.60 m kalınlıktaki örnekte taban çizgisi kaymasının da 

doğruladığı gibi saçılma artmaktadır. Bu da kendisini soğurma eğrisinde 

göstermektedir. 

4.3.1 Tavlama İşleminde Kalınlık ve İşlem Süresinin Etkisi. 

Tavlama işleminde farklı kalınlıktaki filmlerin tavlama zamanına göre 

gösterdikleri değişikliği belirlemek için ince (0.15 m) ve kalın (0.6 m) ZnS  

filmler üzerinde 300 C ve 450 C ta bir dizi tavlama işlemleri yapılmıştır. Sonuçlar 



 

4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR                                                        Hülya METİN 

 

 

109 

Şekil 4.16, 4.17, 4,18 ve 4.19 da gösterilmiştir. Bu örneklerin 2-E ve %T- eğrileri 

çizilmiş bunlardan 300C de tavlananların %T- grafikleri 450C de tavlananların 

2-E grafiklerinde belirgin farklılık görüldüğü için şekil olarak gösterilmiştir. 

Değişim göstermeyen grafikler verilmemiştir. 0.15 m filmin tavlama grafiği 

(300C’de ardışık 15 dk., 30dk., 1saat ve 2 saat ) incelendiğinde 400-500 nm 

arasında soğurma keskinleştiği görülmektedir. Burada eksitonik soğurma etkisi 

belirlenebilmektedir. Buna karşın  0.6 m filmin aynı bölgedeki soğurması daha 

yayvan olarak gözlenmektedir. Bu gözleme şöyle bir yorum getirmekteyiz. İnce 

filmlerde hem kesiklilik belirgin olduğundan, hem de toplam soğurma az olduğundan 

eksitonik  etki belirgin olarak gözlenebilmektedir. Buna karşın daha kalın filmlerde 

hem toplam soğurma artmakta hem de kesiklilik etkisi azaldığından eksitonik 

soğurma etkisi gözlenememektedir. Bundan başka iki etki daha belirgin olarak 

görülmektedir. Birincisi tavlama ile film özelliklerinde görülen net iyileşme, ikincisi 

ise 1 saat tavlanmadan sonra belirgin bir değişikliğin gözlenmemesidir. Yani 1 

saatlik bir tavlama işlemi hem 0.15m hem de 0.6 m filmler için yeterli olmaktadır. 

Sonraki tavlama işlemlerinde ise hep 1 saat alınmıştır. Ardışık tavlama işleminin 

0.15m ve 0.6m kalınlıklı filmlerde yaptığı değişiklik 450C içinde tekrar 

edilmiştir. Bu verilerin (2-E) incelemesinden şu sonuçlar çıkartılmıştır. 0.15m ve 

0.6m kalınlığındaki filmler için 15 dakikalık bir tavlama yeterli olmaktadır. 

Tavlama süresinin daha da artırılması filmlerde belirgin bir değişiklik 

göstermemektedir. Burada söylenmesi gereken filmlerin 450C’de 15 dakika 

tavlanması sırasında film 15 dakika da 450C’de kalmakta ama daha sonra 2 saate 

yakın daha düşük 300C civarında beklemektedir. Isıtma düzeneğinin ısıl 

kapasitesinin yüksek olması nedeniyle soğuma çok uzun sürede gerçekleşmektedir. 

Burada söylenebilecek önemli bir özellik ise bant kenarı keskinliğinde görülen 

yüksek artıştır. Bunun yanında tüm filmlerde tavlama ile  katsayısı büyük ölçekli 

olarak artmaktadır. Karşılaştırmada  çıkan bir başka sonuç ise 0.6m kalınlığındaki 

filmin daha büyük kristal tanecik yapısına sahip olmasından dolayı optik 

özelliklerinin 0.15m kalınlıktaki filmden çok daha iyi olmasıdır. 
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Şekil 4.16. Hava ortamında 300 C’de farklı zamanlarda tavlanmış 0.15 m  

                  kalınlıklı ZnS filminin geçirgenlik değerlerinin dalga boyuna karşı  

                 değişimi. 
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Şekil 4.17. Hava ortamında 300 C’de farklı zamanlarda tavlanmış 0.6 m 

                   kalınlıklı ZnS filminin geçirgenlik değerlerinin dalga boyuna  

                   karşı değişimi. 
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15dk. 450C      
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1 saat 450C     
2 saat 450C     

 

Şekil 4.18. 0.15 m kalınlıklı ZnS filminin hava ortamında 450 C’de farklı 

                               zamanlarda tavlanmış halinin 2-E değişimi. 
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Şekil 4.19. 0.6 m kalınlıklı ZnS filminin hava ortamında 450 C’de farklı 

                               zamanlarda tavlanmış halinin 2-E değişimi. 
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Şekil.4.20. Çizelge 4.8’de verildiği gibi farklı koşullar altında depolanan 

                   ZnS filmlerinin dalga boyuna karşılık geçirgenlik grafikleri. 

 

 

 

Çizelge 4.8. Kimyasal depolama metoduyla elde edilen ZnS filmlerinin  

                        detayları.  

 

 

Örnek 

 

Alt Tabaka 

 

Materyal 

 

Zaman 

(saat) 

 

Sıcaklık 

(C) 

 

Alt Tabaka 

Üzerindeki 

Rengi 

 

Kalınlık 

(m) 

a Cam ZnS 3 40 Parlak gümüş 0.06 

b Cam ZnS 4 40 Pirinç rengi 0.09 

c Cam ZnS 16 25 Eflatun 0.14 

d Cam ZnS 6 60 Parlak sarı 0.18 

e Örnek a ZnS 6 60 Yeşil 0.31 

f Örnek c ZnS 3 50 Eflatun 0.25 

g Örnek c ZnS 8 50 Mavimsi eflatun 0.44 
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Çizelge 4.8’de verilen a-g ye ZnS filmlerinin geçirgenlik grafikleri Şekil 

4.20’de gösterilmiştir. Film kalınlıkları geçirgenlik grafiklerinin girişim piklerinden 

tahmin edilerek belirlenmiştir. Tabloda verildiği gibi farklı renklerde ZnS filmler 

oluşma koşullarını değiştirmekle mümkün olmaktadır. Filimdeki renklenme 

kalınlıktan kaynaklanan girişim renkleri değil filmlerin yansıtma özelliklerinin 

değişmesinden kaynaklanmaktadır.  e, f ve g örneklerinde saçılma gözlenmektedir. 

Yasak bant aralığındaki soğurmaya benzer yapı saçılma ile ilgilidir. Buradaki 

örnekler benzer şekilde elde edilen literatürdeki (Nair, P.K., 1992) örneklerle çok iyi 

uyum içindedir. 
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4.4. Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen CdS/ZnS  Kuantum       

       Kuyularının Optik Özelliklerinin Belirlenmesi. 

 

Süper örgüler ve kuantum kuyuları son yıllarda oldukça fazla çalışılmaktadır. 

CdS ve ZnS  materyalleri kullanılarak molecular beam epitaxy (MBE), metal-organic 

chemical vapor deposition (MOCVD) ve electro chemical atomic layer epitaxy 

(ECALE) vb. yöntemler kullanılarak kuantum kuyuları ve süper örgüler 

hazırlanmıştır. Bu çalışmada da kimyasal depolama yöntemiyle süper örgüler 

oluşturuldu (Şekil 4.21). ZnS/CdS’den oluşturulan yapıda ZnS genişliği 150 Å, CdS 

genişliği de 30 Å olarak ele alınmıştır. Burada ZnS filmi engeli, CdS filmi ise 

kuyuyu göstermektedir. 
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Şekil 4.21.  ZnS/CdS’den oluşan dokuz tabakalı süper örgü yapısının dalga  

                     boyuna karşılık geçirgenlik grafiği.  
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Şekil 4.22. Azot ortamında tavlanan ZnS/CdS’den oluşan süper örgü  

                    yapısının dalga boyuna karşılık geçirgenlik grafiği.  
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Şekil 4.23. Azot ortamında tavlanan ZnS/CdS’den oluşan süper örgü  

                  yapısının 2-E grafiği. 
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Kimyasal depolama yöntemiyle üst üste büyütürken çözeltilerinin pH’ına 

dikkat edilmiştir. 25C de oluşturulan ZnS filmi üzerine 60C’de CdS eklenerek  

kuantum kuyuları elde edilmiştir. ZnS/CdS/ZnS’den oluşan ardışık dokuz tabakadan 

oluşmaktadır. Dolayısıyla dört kuantum kuyusu söz konusudur. Elde edilen bu yapıyı 

100 C’den 600 C’ye kadar azot ortamında tavlandı. Tablodan görüldüğü üzere 

tavlamayla film içerisindeki uçucu maddeler yaklaşık 300 C-400 C arasında 

filmden ayrılarak yerlerinde bozukluk bırakıyor. 600 C’den sonra ise kükürt 

buharlaşması, kavlama ve oksidasyon söz konusu olmaktadır. Oksidasyon film 

içerisinde kalan hapsolmuş oksijen ve su buharı tarafından gerçekleştiriliyor. 

 

Çizelge 4.9. Bant keskinliği ve enerji aralığının sıcaklıkla değişimi. 

 

Sıcaklık (C) 

 

 

Bant Keskinliği 

B1(cm-2/eV) 

 

 

Bant Keskinliği 

B2(cm-2/eV) 

 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

Tavlanmamış 

 

4.05x1010 

 

 

3.15x1010 

 

 

2.75 

 

100 

 

4.15x1010 

 

 

3.2x1010 

 

 

2.78 

 

 

200 

 

8.2x1010 

 

 

5x1010 

 

 

3.09 

 

300 

 

11.4x1010 

 

 

8.84x1010 

 

 

2.94 

 

400 

 

11.6x1010 

 

 

8.97x1010 

 

 

2.96 

 

500 

 

13.75x1010 

 

 

11.54x1010 

 

 

2.98 

 

600 

 

8.65x1010 

 

 

5.62x1010 

 

 

2.85 

 

Şekil 4.21 ve Şekil 4.24’de elde edilen dokuz tabakalı kuantum kuyu 

yapısıdır. Her iki örneği bulundurulmasındaki amaç özdeş kuantum kuyu yapılarının 

elde edilmesidir 
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Şekil 4.24.  ZnS/CdS’den oluşan dokuz tabakalı süper örgü yapısının dalga  

                    boyuna karşılık geçirgenlik grafiği.  
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Şekil 4.25. Azot ortamında tavlanan ZnS/CdS’den oluşan süper örgü  

                   yapısının dalga boyuna karşılık geçirgenlik grafiği.  
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Şekil 4.26. ZnS/CdS’den oluşan süper örgü yapısının 2-E grafiği. 

 

4.4.1.  Kuantum Kuyu Yapılarının Soğurma Özelikleri. 

ZnS ve CdS filmler kuantum kuyusu şeklindeki bir  yapıda birleştirildiğinde 

her bir filmin kendi öz yapısından kaynaklanan soğurma yanında, bant kenarından 

önce, kuantum kuyusuna bağlı eksiton soğurma özellikleri gözlenmektedir. Bu 

özellik oluşturulan tabakalar tek tek artırıldığında Şekil 4.21’de görüldüğü gibi 

gittikçe artan bir soğurma şeklinde gözlenmektedir. Burada farklı olarak normal üst 

üste tabaka filmlerin geçirgenliğinden farklı olan 500-600 nm arasında görülen 

soğurma omuz yapısının oluşmasıdır. Bu omuz yapısı diğer ZnS-CdS bileşik 

filmlerinden farklı olarak daha keskin görünümdedir. Burada kuantum kuyularının 

içinde gerçekleşen uyarılma tek tek seçilmemektedir. 

Bu olayın gerekçesi bizce tüm filmin aynı kalınlıkta olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Eksiton ve bant kıyısı geçişleri 2.5 eV’da son bulmaktadır. 

Buradan ötede banttan banda geçiş başlamaktadır. Bant içine sarkan bir soğurma 

yapısı ve bunun belli bir dağılım göstermesi film kalınlığının düzgün dağılıma sahip 

olmaması yanında ölçümün oda sıcaklığında yapılması ve ısıl uyarı enerjisinin 

kuantum kuyu düzeyler arasındaki farka yakın olmasından kaynaklanmaktadır. 
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4.4.2. Tavlama İle Kuantum Kuyularının Optik Özelliklerinin Değişimi. 

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi CBD filmlerde tavlamanın birbiri ile 

yarışır iki zıt etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi  klasik tavlama etkisidir ki   

burada tavlanan film daha düzenli bir yapıya geçtiğinden genel bir düzelmeden  

bahsetmek mümkündür. İkinci ve zıt etki ise film içerisinde bulunan üretimden 

kaynaklanan uçucu sıvıların uçarak yerinde boşluk (void) bırakmalarıdır. Bu iki zıt 

özellik ZnS ve CdS filmlerin tek tabaka hallerinde de mevcuttur. Kuantum kuyusu 

yapılarında buna ek olarak ileri sıcaklıklarda difüzyonla kuantum engellerinin 

birbirine karışması olayı gözlenmektedir. 500-600C’ye ulaşıldığında filmlerdeki 

inter-diffüzyon (tabakalar arası difüzyon) çok baskın olmakta ve kuantum kuyu 

yapısı ortadan kaybolmaktadır. 

 

Çizelge 4.10. Bant keskinliği ve enerji aralığının sıcaklıkla değişimi. 

 

        

 Sıcaklık (C) 

 

 

Bant Keskinliği 

B(cm-2/eV) 

 

 

Enerji Aralığı 

Eg (eV) 

 

Tavlanmamış 

 

4.37x1010 

 

 

2.69 

 

100 

 

6.07x1010 

 

 

2.80 

 

200 

 

7.18x1010 

 

 

2.71 

 

300 

 

15x1010 

 

 

2.79 

 

400 

 

12.5x1010 

 

 

2.79 

 

500 

 

18.5x1010 

 

 

2.98 

 

600 

 

20.5x1010 

 

 

3.00 
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Şekil 4.27.  ZnS/CdS’den oluşan beşli kuantum kuyusunun dalga boyuna karşılık  

         geçirgenlik grafiği.  

 
Şekil 4.28. Azot ortamında tavlanan ZnS/CdS’den oluşan beşli kuantum kuyusunun  

        dalga boyuna karşılık geçirgenlik grafiği.  
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Şekil 4.29. Azot ortamında tavlanan ZnS/CdS’den oluşan beşli kuantum  

                    kuyusunun 2-E grafiği 

 

Bu olaylara ek olarak 325C civarında S (kükürt)’ün filmden ayrılması da 

gözlenen bir olgudur. Dolayısı ile 300C hem interdifüzyonun az olduğu hem de CdS 

ve ZnS’nin ZnO-CdO’e dönüşmediği sıcaklık değeri olarak gözlenmiştir. Bu 

sıcaklıkta hem tabakalar karışmaya başlanmamış, hem de tavlamanın düzeltici etkisi 

görülmektedir. 
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4.5. CdSve ZnS ince Filmlerinin Büyüme Hızlarının Belirlenmesi. 

 

 Şekil 4.30’de 10 dakikadan 70 dakikaya kadar 10’ar dakikalık ardışık 

daldırmalar sonucu elde edilen CdS ince filmlerinin kalınlıklarının zamana bağlı 

değişimi değişik dalga boyları için elde edilmiştir. Elde edilen film kalınlıkları daha 

önceki bölümlerde gösterilen girişim saçağı ve soğurma miktarından belirlendi. 
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Şekil 4.30. 31 C’de elde edilen CdS filminin zamana bağlı olarak film  

                               kalınlıklarının değişimi. 
 

 Şekil 4.31 60 C’de 30 dakikadan 240 dakikaya kadar 30’ar dakikalık ardışık 

daldırmalar sonucu elde edilen CdS ince filmlerinin kalınlıklarının zaman bağlı 

değişimi değişik dalga boyları için elde edilmiştir. Şekil 4.30’e baktığımızda düşük 

sıcaklıklarda oluşum lineer olarak zaman içinde değişiyor. Şekil 4.31’de ise yüksek 

sıcaklıklarda  oluşum hızının yüksek olması dolayısıyla çözeltideki iyon 

konsantrasyonunun azalması ile açıklanabilir. 
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Şekil 4.31. 60 C’de elde edilen CdS filminin zamana bağlı olarak film  

                 kalınlıklarının değişimi. 

 

 Şekil 4.32 25 C’de 1 saatten  7 saate kadar ikişer saatlik ardışık daldırmalar 

sonucu elde edilen ZnS ince filmlerinin kalınlıklarının zaman bağlı değişimi değişik 

dalga boyları için elde edilmiştir. Büyüme serisi filmlerin kalınlık belirlemelerinde 

filmlerin her etapta girişim için uygun kalınlıkta olmadıklarından soğurma 

değerlerini kullanarak kalınlık hesaplandı. Soğurma katsayıları benzer koşullardaki 

kalın filmlerden elde edildi. Bu yöntemle kalınlık bulunurken kullanılacak dalga 

boyu önemli olmaktadır. Hangi dalga boyundaki soğurmanın referans alınacağının 

belirlenmesi  için 300, 400, 500....1100nm lerdeki soğurma değeri baz alınarak 

kalınlıklar hesaplandı. 600nm ve daha büyük ’lar soğurma  olmadığı  bölgeler 

olduğundan uygun değildir. 500nm ise tam bant kenarına karşılık geldiğinden 

filmden filme çok değişik soğurma özelliklerine sahiptir. 300nm geçirgenlikte çok 

küçük değere karşılık geldiğinden en uygun 400nm bulunmuştur. 
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Şekil 4.32. 25 C’de elde edilen ZnS filminin zamana bağlı olarak film  

                             kalınlıklarının değişimi. 
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Şekil 4.33. 50 C’de elde edilen ZnS filminin zamana bağlı olarak film  

                            kalınlıklarının değişimi. 
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Şekil 4.33. 50 C’de 2 saatten 12 saate kadar 2 şer saatlik ardışık daldırmalar sonucu 

elde edilen ZnS ince filmlerinin kalınlıklarının zaman bağlı değişimi değişik dalga 

boyları için elde edilmiştir 

 

 



 

4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR                                                        Hülya METİN 

 

 

126 

4.6. CdS ve ZnS ince Filmlerin İletkenliklerinin Sıcaklıkla Değişimi ve 

Özdirenç Değerlerinin Ölçümü. 

 

Optik soğurmada görülen bant kuyrukları bağ uzunluğunun dağılımından, bağ 

açılarının düzgün olmayan filmlerde dağılım gösterisinden ve safsızlıklardan 

kaynaklanır. Film içindeki kusurlarda 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 kuvvetini oluşturur. Mikroskobik 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 taşıdığı bilinir. 

Elektron ve onun bıraktığı deşik elektrik alan ile hareket ettiklerinden her ikisinin de 

iletkenliğe bir katkısı vardır. İnce filmlerin oda sıcaklığındaki elektriksel direnci 

3x107 .cm ile 4x1010 .cm arasında rapor edilmektedir. Bizim elde ettiğimiz 

6x1010 .cm dir. Yüksek direncin nedeni ara yüzey saçılmasının direnci büyütmesi 

olarak düşünebiliriz. 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 0.45 eV civarında olması (literatürle aynı 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. 312-370 K arasında aktivasyon enerjisi verilen 0.45 eV değerinde 

gözlenmekle beraber daha yüksek sıcaklıklarda bu değerden büyük değerler 

almaktadır. Aktivasyon enerjisi ve iletkenlik eğrileri incelendiğinde iletimin kusur 

düzeylerini kontrol ettiği söylenebilir.      

İnce Filmlerin elektriksel direnci  
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]/exp[ kTERR ao                          (4.2) 

 

yarıiletken ilişkisi kuralıyla bulunmuştur. Burada oR  sıcaklıktan bağımsız direnç, k 

Boltzman sabiti ve aE  aktivasyon enerjisidir. İnce film örneğinin aktivasyon enerjisi 

)/ln( oRR ’ın 1000/T ile değişiminden elde edilen grafikten tanımlanabilir.  

Kimyasal depolama yöntemiyle değişik sürelerde elde edilen CdS (60C)  ve 

ZnS (25C)  ince filmlere eş düzlemli kontaklar yapılarak sabit gerilim (V=30 V) 

uygulayarak, belli sıcaklıklar arasında her derecede değişen sıcaklıkla devredeki seri 

direnç üzerindeki gerilim değerleri kaydedildi. 

60C de elde edilen 12 saatlik, 0.7 m kalınlıklı CdS filmi üzerine paralel eş 

düzlemli yapılan indiyum kontaklar yapılarak, 24-119C arasında her derece değişen 

değerler kaydedildi. İletkenliğe karşı (1000/T) grafiği Şekil 4.34’de gösterildi. 
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Şekil 4.34. CdS için iletkenlik-(1000/T) grafiği. 

 

Grafikten görüldüğü üzere sıcaklık arttıkça seri direnç üzerinde oluşan 

gerilim değerleri artmaktadır, dolayısıyla akım değeri artmaktadır. Bu film üzerinde 

gerilime karşı akım değerleri elde edilmiştir. Sonuçta akımla gerilimin doğru orantılı 
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değiştiği yani ohm yasasına uyum gösterdiği belirlenmiştir. Burada artan sıcaklıkla 

birlikte taşıyıcı sayısının da arttığını söyleyebiliriz. Taşıyıcı sayısındaki bu artış 

doğal olarak iletkenliğin artmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 4.35. CdS’in sıcaklığa bağlı elektriksel direnç. 

 

Filmin R değerlerini,  

)(
30

o

ölçülen

R
V

V
R                                           (4.3) 

denklemi yardımıyla hesaplandı. Burada oR =560000  olarak alındı. Ölçülen V 

değerleri yardımıyla R(direnç) değerleri hesaplandı ve )/ln( oRR -1000/T grafiği 

Şekil 4.39’da gösterildi. Bu grafiğin eğiminden ve (4.2) denkleminden yararlanarak 

aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Aktivasyon Enerjisi 0.45 eV olarak 

hesaplanmıştır. 

25C de elde edilen 24 saatte 4 kez daldırılmış, 0.6 m kalınlıklı ZnS filmi 

üzerine paralel eş düzlemli yapılan indiyum kontaklar yapılarak, 25-210C arasında 

her 5C değişen değerler kaydedildi. İletkenliğe karşı (1000/T) grafiği Şekil 4.36’da 

gösterildi. 
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Şekil 4.36. ZnS için iletkenlik-(1000/T) grafiği. 
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Şekil 4.37. ZnS’in sıcaklığa bağlı elektriksel direnç. 

Şekil 4.37  ZnS filmi için sıcaklığa bağlı elektriksel direnci gösteriyor. Bu 

grafikten yararlanarak aktivasyon enerjisini 0.60 eV olarak bulunmuştur.        
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4.7. CdS İnce Filmlerin Fotoiletkenlik ve Sönümleme Ölçümü. 

 

İnce film aygıt yapımında kullandığımız CdS ince filmlerin fotoiletkenlik ve 

sönümleme ölçümleri Şekil 4.38 de gösterilen düzenekle yapılmıştır. Burada 50 W 

quartz halojen lambadan elde edilen beyaz ışık bir ışık kesiciden (chopper) 

geçirilerek örnek üzerine düşürülmüştür. Örneğe eş düzlemli indiyum elektrotlar  2 

ve 4 mm aralık bırakacak şekilde vakum buharlaştırıcıda elde edilmiştir. Örnek 

üzerine gerilim 9 voltluk pil ile uygulanmıştır. Devreye bağlı direnç 560k 

üzerindeki gerilim osiloskobun birinci kanalına girilmiştir. Kanal çıkışı A/D 

(analog/sayısal) dönüştürücü karta bağlanmış veriler bilgisayardan bir program ile 

alınmıştır. Temel gürültü kaynağı olan şehir şebekesinin endüktif geriliminden 

kurtulmak için kesme frekansı 13 Hz  alınmıştır. Güç kaynağını yerine pil kullanımı, 

düzeneğin metal kafes içine alınması ve topraklama yapılması gürültüyü azaltmak 

için alınan öteki önlemlerdir. Bu önlemlere rağmen ölçümde gürültü oldukça 

yüksektir. Sinyal/gürültü (S/N) oranı yaklaşık 5/3 gibidir. 

 

 

Şekil.4.38. Fotoiltkenlik ölçüm deney düzeneği. 

 

Bu deneyin sonuçları Şekil 4.39’da görülmektedir. Bilindiği gibi CdS 104 saniyeye 

kadar ulaşan çok büyük sönümleme değerlerine sahip bir malzemedir (Nair, P. K., ve 

ark.1988). 
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Şekil 4.39.  CdS’in fotoiletkenlik ve sönümleme eğrisi. 

 

 Bu deneyle CdS’de fotoiletkenliğin hızlı  değişen bileşenine bakılmıştır. Bir 

ışıklı uyarmadan sonra CdS’de  iletim bandında bulunan elektron sayısı   

 

  ....332211  nnnn                            321    

 

gibi bir çok zaman sabitine bağlı olarak oluşmaktadır. Burada küçük değere sahip 

sönümleme zamanının ikisi grafikten 7.34 ms ve 36.5 ms olarak hesaplanmıştır. Bu 

deneyde çok hızlı değişen 1  bileşenini gürültüden arındırarak belirlemek mümkün 

olmaktadır. Ancak öteki sabitlerdeki kesinlik gittikçe kaybolmaktadır. Gürültüyü 

azaltmak için bir çok ölçüm yaparak bunların ortalamasını kullanmak, olabilecek 

detayları kapatmaktadır. Gürültünün daha da azaltılması ve tek ölçüm yapılması 

sonraki çalışmaların bir adımı olmalıdır. 
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4.8. ZnS/CdS  Kuantum Kuyularında Fotolüminesans Olayı. 

 

 

 

Şekil 4.40.  Fotolüminesans ölçüm düzeneği. 

 

ZnS/CdS/ZnS  5 tabakalı kuantum kuyularında fotolüminesans yayınımı Şekil 

4.40’da  görülen düzenekle yapılmıştır. Örneğe uyarıcı olarak 450 nm filtreden 

geçirilen 2.75 eV’luk bir ışık demeti düşürülmüştür. Demet içerisinde beyaz ışık 

eklenerek beyaz besleme (white bias) yapılmıştır. Beyaz ışık beslemenin amacı tüm 

tuzakların belli bir doluluk içinde tutulması değil, dedektör gürültüsünün azaltılması 

içindir. Ancak bunun doğal sonucu olarak beyaz besleme tüm tuzakların belli bir 

dolulukta tutulmasını da sağlamıştır. 

 Tek renkli ışık örnek üzerine düşürülmüş, örnekten çıkan ışık ise bir tek renk 

seçiciye (monokromatör) kuple edilmiştir. Monokramatörden çıkan ışık fotovoltaik 

bir dedektöre düşürülmüş, elde edilen sinyal kalıcı bellekli bir osiloskoba 

beslenmiştir. 450-900 nm arası taranarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler 

dedektör duyarlığına her dalga boyunda bölünerek dedektör duyarlığına karşı 

normalizasyon yapılmıştır. 

Sonuçlar Şekil 4.41 de görülmektedir. 2.8 eV civarındaki yüksek sinyal 

uyarıcıdan kaynaklanmaktadır. 2.5 eV’da 1.2 eV’a kadar gittikçe artan beyaz 

beslemeden kaynaklanan bir zemin görülmektedir. 
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Şekil 4.41. Oda sıcaklığında ZnS/CdS/ZnS yapısının fotolüminesansı. 

 

Taşıyıcıların termal enerjileri nedeniyle düzeylerin ayrık ayrı yere, ortalama 

bir tepe olarak gözlenmeleri öteki araştırmaların da ortak bir sonucudur. 

Fotolüminesans yayınımı 2.30.1 eV’da gürültüden arınmış olarak gözlenmektedir. 

Optik ölçümlerde de kuantum kuyu ve eksitonik  düzeylerin 2.54 eV’dan küçük 

bölgede soğurma yaptıkları önceki bölümlerde gösterilmişti. Diğer tepelerin 

yayınımından mı yoksa ölçüm hatası mı olduğuna karar verilememiştir. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

CdS ve ZnS filmlerkimyasal depolama yöntemi ile elde edildi. Bu ince 

filmlerin tavlanmadan önce ve sonraki durumlarında X- ışını kırınımı verilerinden 

incelendiğinden bunların polikristal yapıda oldukları bulundu. Ayrıca optik 

geçirgenlik değişimlerinden filmlerin özeliklerini tanımlayan, kalınlık, soğurma 

katsayısı, yasak enerji aralığı gibi temel parametreler hesaplandı. Çalışılan filmlerin 

CdS için 60C’de ZnS içinse 25C’de oluşturuldu. Optik geçirgenlik değerlerinden 

hesaplanan yasak enerji aralıkları CdS için 2.42 eV ve ZnS için de 3.66 eV civarında 

olduğu bulundu. Bu filmlerin hava ve azot ortamında tavlanmaları sonucunda enerji 

aralıklarının azaldığı gözlendi. Bu filmler tavlama ile 300C’de düzelme, 400C’de 

düzelme-bozulma, 600C’de ise kükürtün uçmasıyla oksidasyona  uğramıştır. 

Dolayısıyla CdS filmin CdO’e, ZnS filmi de ZnO’e dönüştüğü görüldü. Bu olay ise 

filmlerin yasak enerji aralıklarının düşmesi ile gözlenmiştir. Ayrıca filmlerin 

elektriksel özeliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda ise iletkenlik, özdirenç ve 

aktivasyon enerjisi gibi değerler hesaplandı.  

Tüm bu veriler göz önüne alındıktan sonra ZnS/CdS/ZnS kuantum 

kuyularının çalışılmasının doğru olacağı kanısına varıldı. Oluşma koşulları göz 

önünde tutularak  dokuz tabakalı ve beş tabakalı kuantum kuyuları elde edildi. Elde 

edilen kuyuların en küçük aralıklı olan 30Å (CdS) dir.  20 Å  denenmiş, sonuçlarının 

pozitif olup olmadığı belirlenememiştir. ZnS ise 150 Å  ve 250 Å arasındaki 

kalınlıklarda üretilebilmektedir. Tunelleme olacağı için 150 Å’dan küçük ZnS 

tabakaları kullanılmamıştır. ZnS ve CdS filmler kuantum kuyusu şeklindeki bir  

yapıda birleştirildiğinde her bir filmin kendi öz yapısından kaynaklanan soğurma 

yanında, bant kenarında önce eksiton kuantum kuyusu soğurma özellikleri 

gözlenmektedir. Bu özellik oluşturulan tabakalar tek tek artırıldığında Şekil 4.22’de 

görüldüğü gibi gittikçe artan bir soğurma  göstermektedir. Burada üst üste tabaka 

filmlerin normal geçirgenliğinden farklı olan 500-600 nm arasında görülen soğurma 

omuz yapısının oluşmasıdır. Bu omuz yapının diğer ZnS-CdS bileşik filmlerinden 

farklı olarak daha keskin görünümdedir. Burada kuantum kuyularının içinde 

gerçekleşen uyarılma tek tek seçilememektedir. 
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Eksiton ve bant kıyısı geçişleri 2.5 eV’da sonlanmaktadır. Buradan ötede 

banttan banda geçiş başlamaktadır. Bant içine sarkan bir soğurma yapısı ve bunun 

belli bir dağılım göstermesi film kalınlığının düzgün dağılıma sahip olması yanında 

ölçümün oda sıcaklığında yapılması ve ısıl uyarı enerjisinin kuantum kuyu düzeyler 

arasındaki farka yakın olmasıdır. Kuantum kuyusu yapılarında yüksek sıcaklıklarda 

difüzyonla kuantum engellerinin birbirine karışması olayı gözlenmektedir. 500-

600C’ye ulaşıldığında filmlerdeki inter-diffüzyon çok baskın olmakta ve kuantum 

kuyu yapısı ortadan kaybolmaktadır. 

Bu olaylara ek olarak 325C civarında S (kükürt)’ün filmden ayrılması da 

gözlenen bir olgudur. Dolayısı ile hem interdifüzyonun az olduğu hem de CdS ve 

ZnS’in ZnO-CdO’e dönüşmediği sıcaklık değeri olarak gözlenmiştir. Bu sıcaklıkta 

hem tabakalar karışmaya başlanmamış hem de tavlamanın düzeltici etkisi 

görülmektedir. 

Kullanılan ZnS ve CdS filmlerin X-ışını kırınım desenlerinden ZnS’nin 

yüksek oranda amorf yapı içerdiği ve 600C tavlamaya kadar bu yapının belirgin bir 

bir kristalleşme göstermediği saptanmıştır. CdS filmlerin ise kübik ve hekzagonal 

yapıda karışım polikristalcikler içerdiği gözlenmiştir. Tavlama ile film içerisindeki 

hekzagonal yapı oranı gittikçe artmaktadır. Bu sonuca literatürde rastlanmamıştır. 

Tanecik büyüklüklerinin ise (CdS için) 170 nm civarında olduğu Scherrer yöntemi 

ile hesaplanmıştır. 

Kesikli fotoiletkenlik deneyinden eldeki CdS filmlerin bir çok sönümleme 

zamanı olduğu görülmüş, bunlarda hızlı değişen bileşenlerin ikisi 36.5ms ve 7.35  ms 

olarak belirlenmiştir. 

ZnS/CdS/ZnS yapılarının oda sıcaklığında beyaz ışık besleme ile 450nm tek 

renk uyarıya fotolüminesans verdiği gözlenmiş 2.301 eV’daki yayınım belirlenmiş, 

öteki yayınımlar gürültü nedeniyle belirlenememiştir. 

Maliyeti düşük ve elde etme yöntemi oldukça kolay olan bu yarıiletken 

kuantum kuyularıyla aygıtların elde edilmesi mümkündür.   
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