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OZET 

10-6 Torr bas1n9 alt1nda termal buharla~t1rma yontemi 

ile kuartz cam ta~1y1cilar 

bagl1 olarak, 99.9999 

kristallerden, kal1nl1klar1 

ilzerine, ta~1y1c1 sicakl1g1na 

saf l1g1ndaki ZnSe hacimli 

500 A 0 ve 2000 A 0 aras1nda 

degi~en ZnSe f ilmleri hazirlandi. Ta~iyici s1cakl1klari 

100°c ile 210°c aras1nda degi~en filmlerin X-i~inlari 
k1rin1m ol9Umlerinden kristal yap1n1n (111) ekseni boyunca 

kilbik yapida olu§ltugu belirlendi. Bu f.ilmlerin ( 111) 

piklerinin yari geni~liklerinden Scherrer formillil ile 

belirlenen kristalle~me bilyilklilklerinin 420 Ao 

ile 280 A0 arasinda degi§tigi gorilldil. 

Filmlerin optik ge9irgenlik ol9ilmleri oda sicakliginda 

yap11di. Ge9irgenlik spektrumlarindan dalga boyuna bagl1 

olarak, k1r1lma indisleri n, sonilm sabitleri k ve bunlara 

bagli olarak absorbsiyon katsayilar1 a, computer programi 

yardimi ile hesaplandi. Optik absorbsiyon ve foto emisyon 

9al1~malar1ndan f ilmlerin dogrudan ge9i~li band 

araliklarina sahip olduklari ve bunlarin 2,62 eV ile 2,72 

ev arasinda degi~tigi belirlendi. Kirilma indisi n ve 

sonilm sabiti k degerlerinden reel (c1 ) ile kompleks (c 2 ) 

dielektrik katsay1lar1 hesaplandi. Kompleks dielektrik 

katsay1s1 (e2 ) spektrumu ic;:inde gozlenen piklerden M
0 

veya 

M1 ti pi bandlararas1 kri tik nokta ge9i~lerine kar~111k 

gelen yapi belirlendi. Ayrica bu spektrumu ic;:inde L; ~ L~ 
bandlararas1 ge9i~e katkida bulunan hiperbolik eksiton 

gozlendi. 

Ta~iyici s1cakl1gi 180° olan filmlerde spin-orbit 

etkile~imleri ile valans bandda 0,460 eV'luk yar1lma 

gozlendi. Bu yarilma ile valans band r 7 ve r 8 bandlarina 

ayrildigi bulundu. 



Filmlerin oda s1caklig1nda, Stokes ve Antistokes 

uyartma ile yap1lan foto emisyon ol9Umlerinde, biltiln 

filmlerde ortak olarak 4700 A01 aa kenar emisyonu ve 5100 

A01 da kendiliginden etkin emisyon bandi gozlendi. Bu 

bandlardan 4700 A0 mavi emisyon band1n1 5100 A01 daki band 

ise ye§il emisyon bandini verdiginden, termal buharla~t1r

ma yontemi ile el de edilen ZnSe f ilmlerinin oda 

s1cakl1g1nda mavi ve ye~il emisyon bandina sahip olduklari 

belirlenmi~tir. 

ZnSe f ilmlerinin gilmil~ elektrodlarla sandovi9lenerek 

haz1rlanan iletkenlik orneklerinde simetrik yapiya ait 

diod ozellikleri gorilldU. Ters gerilim alt~nda ol9Ulen I-V 

belirtgenlerinden Is doyma ak1m1 2 µA ve EF Fermi 

enerjisinin 0, 1 eV ile 0, 15 eV arasinda ve ara yuzeyde 

olu~an potansiyel engelinin ise 0,818 eV'da olu~tugu 

belirlenmi~tir. Biltiln orneklerde VK kirilma potansiyelinin 

1,1 V ile 1,2 V arasinda degi~tigi gorillmU~tUr. Schottky 

engeli degerlerinden ZnSe f ilmlerinin i~ fonksiyonu ise 

3,412 eV olarak bulunmu§tur. 



SUMMARY 

ZnSe thin films were prepared on quartz glass 

substrates by the vacuum deposition method using %99.9999 

pure bulk ZnSe crystal. During the deposition the pressure 

in the vacuum chamber was maintaine at lxl0-6 Torr and the 

substrate was heated at the temperatures 100°c, 150°c, 

1so0 c and 210°c. Thickness of the ZnSe films obtained 

between 500 A 0 
- 2000 A 0 • The crystal structure and the 

grain size of these films were measured by x-ray 

diffraction. The x-ray diffraction patterns indicate that 

the films of ZnSe are crystalline in the cubic structure 

parallel to ( 111) planes. The grain size was calculated 

from the formula of Scherrer using the half-width of the 

(111) difraction peak. 

The optical transmission measurements were performed 

for normal incidence and at room temperature. The 

refractive inde)f. n, extinction index k and absorption 

constant a were determined using the Eureka computer 

programme for this transmission data. This procedure 

evaluates the real and imaginary parts of the dielectric 

function and also the band gaps of ZnSe films. The optical 

band gaps of these films were evaluated between 2, 62 eV 

and 2,72 eV. The imaginary part of the dielectric function 

(e2 ) exhibits two major peaks. The first structure M
0

, and 

second structure M1 , have been attributed to the critical 

point transitions between the valance and the conduction 

bands. The interband transition energies E
0 

and E1 were 

obtained from these critical points. The interband 

transition E
0 

and E1 have been attributed to the r~5 ~ r~ 
and L; ~ L~ transitions. In addition in the (e 2 ) spectra a 

metastable continium exciton that contributes to E1 
structure was observed. 

Stokes and anti-Stokes luminescense of the ZnSe films 

was measured at room temperature. The luminscense of the 



ZnSe films is dominated by near-band-edge blue emission at 

around 4700 A0 and self-activeted green emission at around 

5100 A
0

• 

ZnSe films sandwiched between silver electrodes 

displayed the current-voltage characteristics of diodes 

with a symmetri structure. When a reverse voltage is 

applied to the sample its saturation current is about 2µ.A 

and its Fermi energy is about 0,15 eV below the conduction 

band of ZnSe. The potential barrier produced at the 

Ag-ZnSe interface was found to be about 0,818 eV. 

Dielectric break down was seen between 1,1 eV, and 1,2 eV 

in all samples. 



icfNDEKILER .. 

SAYFA 

BOLUM I 
GiRiS 1 

"' 

,, .. 
BOLUM II 

2.1. ZnSe KRiSTALLERiNiN·OZELLiKLERi 8 

2.1.1. GiRi§ 8 
2.1.2. ZnSe KRiSTALLERiNDE KRiSTAL BOZUKLUKLAR 9 

2.1.3. ZnSe'UN ENERJi BAND YAPISI 10 

2.2. iNCE FiLMLERiN OPTIK OZELLIKLERI 19 

2.2.1. GIRI~ . 19 

2.2.2. INCE FILM OPTIGI 19 

2.2.3. SOGURMA VE DiSPERSION 24 

2.2.4. NORMAL MODLAR 27 

2.2.5. YO'ZEY MODLARI 31 

2.2.6. BOYUT ETKISI 32 

2.2.7. INFRARED SOGURMA VE FOTOEMISYON 33 

2.2.8. KENAR EMISYONLARI 34 

2.3. EKSiTON TEORISI 38 

2.3.1. GIRI~ 38 

2.3.2. FRENKEL EKSITONLARI 39 

2.3.3. WANNIER-MOTT EKSiTONLARI 39 

2.3.4. BAGLI EKSITON KOMPLEKSLERI 43 



2.4. iYONiK iLETKENLiK 45 

2.4.1. TEORi 45 

2.4.2. P-N EKLEMLERi 51 

2.4.2. TERMiYONiK EMiSYON (SCHOTTKY EMISYONU) 54 

2.4.4. KUANTUM MEKANiKSEL TUNELLEME 55 

Bl1LUM Ill 

3.1. ZnSe iNCE FiLMLERINiN HAZIRLANMASI 57 

3.2. FiLM KALINLIGININ TAYiNi 59 

3.3. ZnSe iNCE FiLMLERiNiN KRiSTAL YAPISI 65 

3.4. ZnSe iNCE FiLMLERiNiN GECiRGENLiK SPEKTRUMLARI 67 

3.4.1. ZnSe iNCE FiLMLERiNDE OPTiK BAND ARALIGI 73 

3.4.2. ZnSe iNCE FiLMLERiNDE BANDLARARASI OPTiK 

GECi~LER 78 

3.4.3. ZnSe INCE FILMLERINDE YERLE~iK ENERJi 

D0ZEYLERi 91 

3.5. ZnSe iNCE FiLMLERINDE FOTOEMiSYON 96 

3.5.1. ZnSe INCE FiLMLER!NDE STOKES VE ANTISTOKES 

EMiSYON 100 

3.6. ZnSe INCE FiLMLERINDE D.C. iLETKENLiGi 110 

3.6.1. ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI 110 

3.6.2. (Ag-ZnSe-Ag) SiMETRIK YAPILARDA SCHOTTKY 

ENGELi 112 

SONUC VE TARTI~MA 

KAYNAKLAR 

• t •• 

SOLUM IV 

124 

128 



BOLUM I 

GiRiS .. 

Son y1llarda periyodik cetvelin IIB-VIB grubu 

bile~iklerinden clan tek kristallerin (5rnegin CdS, CdSe, 

ZnTe, ZnSe gibi) optik lilminesans ve iletkenlik 

5zellikleri bir9ok ara§t1rmac1 tarafindan incelenmi§tir. 

Bu bilesikler genis bir band aral1g1na sahip olup, 
~ .. 

mor-UstUnden kirm1z1 alt1 spektrumuna kadar clan g5rilnilr 

b5lgede 1~1ma yaparak 9ok iyi bir lUminesans 5zelligi 

g5stermektedir. Bu nedenle foto ve katodo ltiminesans 

519Umleri igin 9ok elveri§li malzemelerdir. Ayrica, II-VI 
~ 

grubuna dahil bile~iklerin 9ogu elektrik enerj isini 

olduk9a iyi iletmekte olup, enerj i band aral1g1nda 

f azla ta~1y1ci miktarda iyon silreklenmesine sahip 

bulunmaktadirlar. Bu nedenle ~inke ve Kadmiyum 

bilesiklerinin teknelejide elektrelilminesans died, 
"' 

lUminesans ekran ve fetocell yap1m1nda kullanilabilmesi 

igin geni~ ara~tirma ve incelemeler yapilmaktadir. 

Kadmiyum SUlftir kristallerinden kirm1z1 emisyen veren 

elektrelUminesan died elde edilmesi, ~inke selenyum 

kristallerininde, kadmiyum kristallerinin k1rm1zi emisyon 

band1 yerine mavi ve yesil emisyon band1na sahip 

olmalar1ndan dolayi ZnSe kristallerinden mavi ve yesil .. 
emisyen veren elektreltiminesans diodlar yap1m1na yel 

a9m1~t1r. 

Genel olarak lUminesans, bir sistemin herhangi bir 

yolla ald1g1 enerjiyi radyasyen olarak 10-8sn de geri 

vermesidir. Kristallerde taban durumundaki bir elektronun 

herhangi bir sekilde enerji segurarak, bulundugu dtizeyden 

daha ytiksek enerjili bir dtizeye uyar1lmas1 elay1 segurma 

elektronun ilk temel durumuna d5nerken aldig1 enerj iyi 

radyasyon ~eklinde geri verme elayi ise emisyondur. 
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LUminesans olaylari kullanilan uyartma yontemlerine 

ve uyartmadan sonra ortaya 91kan emisyonun devam sUresine 

gore belirlenmi~ olup bunlar; yUksek enerji elektron 

demeti kullanilarak yap1lan uyartmalar "katodolUminesans", 

x-1s1nlar1ndan kirmizi al ti i~inlarina kadar clan .. 
bolgedeki fotonlarla yapilan uyartmaya "FotolUminesans", 

alternatif ak.1.m veya dogru akim tarafindan meydana 

getirilen elektrik al an ile yapilan uyartmaya 

"elektrolUminesans", mekanik bie enerji ile yap1lan 

uyartmaya "tribolUminesans", ve isi tma yoluyla yap1lan 

uyartmaya da "termolUminesans" adi verilmektedir. 

Esasta; sogurma ve onu takibeden emisyonlarda temel 

elektronik ge9i§ller sicakl.1.ktan bag1msizd1r. Si stem ara 

dUzeylere sahipse clay daha karma~1k olabilir. Ornegin; 

uyartma ile olu~an normal uyarilmil;? dUzeyin al tinda bir 

uyarilm.i§ dUzey daha bulunabilir. Taban durumundan 

uyar1lmi~ clan elektron tekrar taban durumuna donU~ 

sirasinda bu ara dUzeye dU~ebilir. Bu ara dUzeye dU~en 

elektron, ara dUzeyden iki ~ekilde ayrilabilir. 

1) Ba~lang19taki sogurmaya e~it clmayan bir emisycnla bu 

ara dUzeyden taban durumuna donebilir. 

2) Bulundugu ara dilzeyden tekrar ilk uyarilmi~ dUzeye geri 

donerek, tekrar taban durumuna (baslang19taki sogurmaya 

e~it bir emisyon vererek) donebilir. 

Burada ikinci olay, birinci olayda ge9i~ olas1l1g1 az 

oldugu durumlarda 

silresi oldugundan 

gorillilr. Ara dilzeyin uzun bir ya~am 

bu dilzeyler karars1z dilzeylerdir. 

Yukar1da anlat1lan birinci olay s1cakl.1ktan bagimsiz, 

ikinci clay ise sistemin ara dUzeyden ilk uyarilmi§ dUzeye 

artmasi, termal enerji, dolay1s1 ile sicakliktan etkilen

mesi bu olayi sicakliga bagl.1 duruma getirir. Bu farkli 

olaylar farkli. isimlerle adland1r1li.r. S1cakl1ktan 

bag1ms1z (1.durum) emisyonlara flouresans denir. S1cakl1ga 

bagl1 emisyonlara (2.durum) ise fosferesans denilip; 

lilminesans terimi eger clay detayl.1 olarak belirlenemezse 

2 



genel anlamda kullanilir. Ornegin ; uyarma sirasindaki 

gBrUlen J.~ik emisyonu f louresans, uyarma durdurulduktan 

sonraki emisyon da fosferesans olmaktadir. 

S1cakl1ktan bag1ms1z emisyon olayi, merkezin bir 

t>zelligi olup 10 -asn gibi 9ok kisa silrelerden 9ok uzun 

sUrelere kadar bir zamanda olabilir ( spantoresans after 

glow< 1 >). Sicakliga bagl1 emisyonlarda sUre sicakligin bir 

fonksiyonudur. Sicakliga bagli ve s1cakl1ktan bag1msiz 

olaylar genellikle bir arada gorUlebilir. Bu iki olay 

dU~Uk s1cakliklarda birlikte gorUlmU~se s1cakl1ktan 

bagimsiz clay, lUminesans olayinin tamamina yakin kismini 

olu~turur (Lenard's "Unterer Momentan z ustan d " ) ara 

s1cakl1klarda ise; bu iki clay birlikte gorUldUgilnde 

s1cakl1ga bagimli clay uzun sUrede olu~ur (Lenard's 

"Dauerzustand") ve yUksek sicakliklarda ise sicakliga bag-

clay kisa sUrede olabilir (Lenard's "Oberer 

Momentanzustand"). 

Bunlarin disinda f osf eresans ve f louresans terimlerinin 
"' 

farkli iki tekrar birle~me (recombination) olayi ile 

iliskili 
"" 

oldugu t>nerilmektedir. Bu aneriye gore; 

elektronlarin orijinal iyonlar1ndan ayrilmalarina neden 

olmayan uyar1lmalardaki emisyon olayina flouresans, 

elektronlari serbest birakan uyarimlardaki emisyon olayina 

da fosferecense denilmektedir. Veya diger bir soyleyi~le 

florocense; emisyon olay1n1n Ustel bir yasaya gore sonmesi 

(monomolecular process), fosferecense ise hiperbolik bir 

yasaya gore sonmesi (bimoleculer process) olay1d1r. 

Cinkoblend yapidaki ZnSe kristallerinde Reynolds ve 

digerleri (2) tarafindan yapilan detayli lUminesans 9al1~

malarda 77°K sicakliginda 2,825 ev da yerle~en bir9ok 

emisyon 9izgileri gozlenmi~tir. Halsted ve Aven (3) 4°K 

sicakliginda II-VI bile§enlerinin kenar emisyon 

spektrumlarini inceleyip bagli eksiton 9izgileri ile daha 

dU~Uk enerjili kenar emisyonlari arasinda baglant1n~n 

oldugunu gozlemi~lerdir. Dean ve Merz (4) 4,2°K de argon 
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ion laser uyartmada ZnSe tek kristallerinin fotolilminesans 

spektrumunda 9ok sayida keskin eksiton 9izgileri 

gozlemi~lerdir. Takafumi ve digerleri (5) ZnSe ince 

f ilmlerinde ve schottky engel diyodlarinda oda 

s1cakl1g1nda katodolilminesans spektrumunda mavi emisyon 

bandini gozlemi!jler ve bu diodlarin dengeli bir yapiya 

sahip olduklarindan teknolojiye uygun ilretilebilir 

olduklarini gostermi~lerdir. R.Baltramieyunas ve E.Kuaoks 

(6) ZnSe kristallerinin emisyon spektrumlarinda yeni bir P 

ve L bandlarinin oldugunu bulmuslardir. Yine Kazuomi ve .. 
digerleri (7) tarafindan, kontrollu buhar basinci altinda 

f arkli s1cakl1k yontemi ile bilyUttilkleri p-n 

eklemlerininde died karakteristigi ve bu diodlarin emisyon 

renklerinin de 77°K s1cakl1kta maviden mar renge, oda 

si.cakliginda ise turuncu rengine d5nil~tilgil gozlenmi~tir. 

Naoki Mino ve digerleri (8) de (MOCVD) yontemi ile epitak

siyel ZnSe ince filmlerinden elektrolilminesans 

elde etmisler ve H.Chang, J.M. ve digerleri de ,. 

diycdlar 

(1987) 

Moleculer beam epitaxy yontemi ile n ve p tipi ZnSe ince 

f ilmlerinin yilksek iletkenlige sahip cldugunu 

gostermislerdir. Yine B.J.Skrcme ve digerleri (9), Ga 
" 

katk1l1 p ti pi teknolcj iye 9ck uygun mavi 1s1k emisycnu .. 
veren ZnSe kristalleri elde ettiler. 

Yariiletkenleri karakterize eden en onemli 

parametreler, ( k) uzayinda band minumum ve maksimumunu 

belirten enerji araligidir. Optik sogurma, enerji aral1g1n1 

belirlemede en iyi yontemdir. Kristal ile elektrcmanyetik 

dalganin etkile~imlerinin en bilinenleri yansima, kirilma 
~ 

ve sogurma olup, bu olaylarin belirtgin parametreleri 

kirilma indisi (n), s5nilm sabiti (k) ve scgurma katsay1s1 

(a) dir. Optik parametreler pclarizasycnun bir ol9ilmil clan 

dielektrik sabiti ile serbest tasiyici ycgunlugunun ol9ilmil 
r 

clan elektriksel iletkenligi arasindaki 

koyar. 

iliskiyi crtaya ,. 

II-VI grubuna dahil 9inkcblend yapidaki bile~enlerin 

4 



9ogu dogrudan enerji araligina sahip olup, direkt 

elektrik di pol ge9i~ler ic;:in enerj i f ark.in.in karek()kil 

(E-E
0

)
112 sogurma katsay1s1 (a) ile orantilidir, ve 

direkt dipol ge9i~lerde silrekli bir sogurma 9izgisi 

gorillilr. 

ZnSe hacimli kristallerde enerji aralig1 dogrudan 

ge9i~li olup, oda s1caklig1nda 2,67 eV, s.i.vi azot 

s1cakl1g1nda 2,813 eV ve s1v1 helyum sicakliginda ise 

2,818 eV dur.(10,11) ZnSe kristallerinde ilk optik ve 

iletkenlik ara~tirmalari Aven ve digerleri (12) tarafindan 

yapilmi~ olup, elektron ve hole hareketliligi (mobility) 
0 ~ 2 -1 -1 0 ~ 300 K s1caklig1nda µe =260 cm V sn , 4 73 K sicakliginda 

2 -1 -1 µh= 15cm V sn olarak bulunmu~tur. II-VI grup 

bile~enlerinin dielektrik katsayisi kompleks olup 

[c (w) = e 1 + i e 2 ] , e 1 reel kismini, e 2 ise kompleks 

kism1n1 belirler. S()nilm fakt()rilnil i9eren kompleks 

dielektrik katsayisl. e 2 spektrumu i9inde iki ana pik 

gozlenmi~ olup, bunlardan birincisi M
0 

veya M1 tipi kritik 

nokta ge9i~lerini, ikincisi ise M2 tipi kritik nokta 

ge9i~lerini belirleyen Van Hove singularity'lerini verir. 

e 2 (w) spektrumu iQindeki M
0 

veya M1 tepeleri E1 
enerjisine, M2 tepesi ise E2 enerjisine kar~ilik gelip, bu 

E1 ve E2 enerj ileri 9inkoblend yari iletkenlerde izinli 

dogrudan bandlar aras1 optik ge9i~leri belirler. E1 
yap1s1n1 gil9lendiren kararsiz silrekli 

(hiperbolik eksitonlar) varligi ilk defa 

C.Phillips (13) tarafindan belirtilmi~ 

eksitonlarin 

1964 yilinda 

olup yine bu 

hiperbolik eksitonlarin M1 tipi Van Hove yapisina etkisini 

·oneren ilk ara~t1rmacid1r. Bu konuda 1980 y1l1nda W.Haule 

ve L.J.Sham (14) da yaptiklari 9al1~malarda bu hiperbolik 

eksitonlari gozlemi~lerdir. Velik ve Sak (15) elektron ve 

hole arasindaki k.i.y.i. kontagi etkile~imlerinin Coulomb 

etkile~imlerine yakla~imini siki-bag modelini kullanarak, 

e 2 ic;indeki M2 ve M3 noktalarinda daha zayif olurken, M
0 

ve M1 'de keskin ve kuvvetli oldugunu teorik olarak 
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gosterdiler. Deneysel olarak, dalga boyuna bagli modillas

yon yansima spektrumundan 9izgi ~eklinin sicakliga 

(16), basinca (17) veya simetriye (18) bag1ml1l1g1 eksi

ton etkilerini tanimlamada yeterli olmayacag1 gorilldil. 

ZnSe kristallerinde Freouf (19), e 2 (w) spektrumunda E1 
ve E2 bandlararasi kritik nokta ge9i~leri siras1yla 4,02 

ev ve 5, 53 eV olarak hesaplami!J? ve buldugu dielektrik 

sabi tlerini, Marple ( 20 ) ' in deneysel sonu9lar1 ile 

kars1lastirmist1r. . " 
Dielektrik katsay1s1n1n reel kismi e 1 (w)=0 oldugu 

durumu saglayan frekans, elektronlarin kollektif sal1n1ma 

girdikleri plazma frekansini, enerj i kay1p spe)ctrumunda 

ise kollektif salinimin resonans pikinin ( plazmon) 

frekans1n1 belirler. 

II-VI bile~enlerinde band yapi hesaplar1 detayli olarak 

Cohen ve Bergstresser ( 21) taraf indan yapma potansiyel 

modeli ile 9ali~ild1. Yukarida genel olarak II-VI 

bile~enlerinin hacimli kristallerinin optik ve lilminesans 

ozelliklerinden bahsedilmi~tir. Bu kristallerin optik ve 

lilminesans ozellikleri ve iletkenlik ozellikleri katki 

maddeleri kullan1ldig1nda bilyilk ol9ilde degi~ebildigi gibi, 

bu krisrallerin ince film durumlar1nda, kal1nl1ga ve film 

bilyiltme teknigine bagli olarak da f iziksel ozelliklerinin 

ilgin9 bir sekilde degi~tigi ve teknolojiye uygun minyatilr 

malzemeler elde edildigi uzun bir silredir bilinmektedir • 

.ince film elde etme tekniklerinden ornegin; s1v1 faz 

epitaxy (22), kimyasal buhar yogunla~tirma (CVD)(23), 

metal organik buhar yogunla~tirma ( MOCD) ( 24) , moleculer 

beem epitaxy (25-27), termal buharla~tirma yontemleri ile 

yilksek kalitede ZnSe ince filmleri elde edilmi~tir. 

Son yillarda II-VI grubu 9inkoblend bile~iklerinden CdS 

ince filmleri lilminesans ekran yap1m1nda kullanilmaktadir. 

CdS kristallerinin oda s1cakl1g1nda kirm1z1 emisyon 

band1na sahip olmalari bu alanda kullan1lmalarina yol 

a9m1~t1r. ZnSe kristallerinin de oda s1cakl1g1nda mavi ve 
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ye~il emisyon bandina sahip olmalari nedeni ile bunlarin 

ince f ilmlerinin de lilminesans ekran yapiminda kullanila

bilecegini gOstermek amaciyla;ZnSe kristallerinden termal 

buharla~tirma yOntemi ile, tas1y1c1 sicakligina bagli 

olarak elde edilen filmlerin optik, lilminesans ve 

elektrik iletkenlik Ozellikleri incelendi. 
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SOLUM 11 

2.1.ZNSE KRiST ALLERiNiN OZELLIKLERi 

2.1.1. GiRi~ 

«;inko selenyum, periyodik cetvelin IIB ve VIB grubu 

elemenlerinden olu~an bir yariiletken bile~iktir. Bu gruba 

dahil bile~iklerin 9ogu yariiletken veya yali tkan olup; 

herbir atomu dilzgiln bir tetrahedronun merkezinde olan 

kristal dilzenine sahiptir. 

ZnSe kristallerinde, tetrahedronun ka~elerine yerle~mi~ 

olan her bir kom~u atomlar arasi uzakl1k 2, 45 A 0 dur. 

Tetrahedra ya Td2 - F43m uzay grubu ile kilbik 9inkoblend 

formunda ya da, c:v - P68 me uzay grubu ile hexagonal 

wurtzi te §leklinde dilzenlenmi~tir. ZnSe' un en 9ok dengeli 

fazl. kilbik 9inkoblend yapi olup, Zn ve Se atomlar1nin 

herbiri yilzey merkezli kilbik alt argilde bulunur. iki alt 

argil birbirlerinden kilbiln cisim diagonalinin bir 9eyregi 

kadar aralikla yerle§mi~lerdir. Kilbik dilzenlemede argil 

parametresi 5,6687 A0 dur. (28) 

Kristallerin olu~um s1cakl1g1na bagli olarak, wurtzite 

yapida olu~abilir (29,30). Hatta bazen bu iki yap1 

(9inkoblend ve hexzogonal) birlikte yanyana da olu~abilir. 

Bu ise; ZnSe kristallerinde metal atomlar1n1n dilzgiln 

dartyilzliller halinde dizilmesinden meydana gelen covalent 

baglanmanin bir sonucudur. 

ZnSe kristallerinin elektrik ve optik azellikleri 

elektronik band yapl. terimleri iginde a91klanabilir. 

iletkenlik band minumumu ile valans band maximumu Brilloin 

zon merkezinde (k=O) sekillenmi~ olup, enerji aral1g1 oda 

sicakliginda 2,67 eV, sl.vi azot sicakliginda (80°K) 2,809 

ev, sivi helyum sicakliginda (4,2°K) 2,818 ev olarak 

g5zlenmi~tir. (10,11) 
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Saf ZnSe kristalleri normal olarak n tipi iletkenlik 

gosterip oda s1cakl1g1nda 1012 ohm-cm resistivity ile 

yal1tkan ozelligi gosterirler. Fakat orgU bozukluklar1 

oldugu durumlarda ve katki maddeleri ilave edildiginde 

sabit oranlar yasasindan (stochimetry) sapmasi sonucu 

elektrik ve optik ozellikleri bilyUk ol9Ude degi~ir. 

2.1.2. ZNSE KRiST ALLERINDE KRIST AL BOZUKLUKLAR 

II-VI grubu bilefiiklikleri genel olarak, IV. grup 

elementleri ornegin Si veya Ge, yahut III-V grubu 

bilesiklerine gore daha az safl1kta bulunurlar. Bunun .. 
nedeni; II-VI grubu bile~enleri yaln1z yilksek basing ve 

yilksek sicaklik alt1nda eritilebildiklerinden kari~an 

kirlilikler bile~igi stochimetri'den saptirir. Bu yilzden 

kristaller ya sublimasyon yada elementlerin yilksek 

sicaklikta buhar reaksiyonlari yolu ile bilyiltillmesinden 

dolay1 lppm derecesinde kirlenme olmas1na ragroen yilksek 

safl1kta elde edilebilir. 

Bir9ok ara~t1rmac1 tarafindan, kristal bilyilme 

yontemleri, kristal morfolojisi, kristal yUzeyleri ve yapi 

bozukluklari ara~tirilmistir. Kristal bozukluklar1 

ornegin; yerel bozukluklar (dislocation), ikizlenmeler 

(twinnig), y1g1lma hatalari, ve dil§Uk agi s1n1rlamalar1 

Gezci ve Woods tarafindan 9al1~1lmi~t1r. (31) 

Kristallerde orgil bo~luklar1 ve orgilye kar1~an 

kirlilikler en onemli kusurlardir. Anyon bo~luklari ve 

katyon f azliklari enerj i aral1g1 i9inde donar dilzeyleri 

olarak, anyon fazlal1klar1 ve katyon bo~luklari. ise 

acceptor (al1c1) dilzeyleri olarak bilinir. Kirlilik 

bozukluklari igin halojenler onemli yer tutar. Al, Ga ve 

In gibi III. grup metalleri, Zn igin iletkenlik band1 

al tinda sig donor dilzeyleri olu~turur. Boylece en yakin 

kom§u ~ekillenimi i9inde orgildeki bir 9inko eksikligi ve 

bir donor kirlilik iyonu onemli bir kusur merkezi 
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olusturur.(32,33). Bu self-activeted (az-etkin) emisyon .. 
i9in A merkezi olarak bilinir. Cu ve Mn kirlilikleri en 

iyi bilinen lfuninesans canland1r1c1 merkezlerini, Fe, Ni 

ve Co ise lUminesans ve foto-iletkenlik i9in olU 

merkezleri olu~tururlar. 

2.1.3. ZNSE'UN ENERJi BAND Y APISI 

ZnSe kristallerinin enerji band yap1s1 bir9ok 

ara~tirmaci tarafindan Qesitli yantemlerle incelen-

mi~tir. ( 34-41 ) Yapilan ara~tirmalar; S ti pi ilet

kenlik bandinin P ti pi valans bandindan bir enerj i ile 

ayrild1g1n1 gastermi~tir. iletkenlik bandi Qinko iyonlari

nin 4S atomik dUzeylerinden, valans band1 ise selenyum 

iyonlarinin 4p atomik dUzeylerinden olu~mu~tur. Cinko 

blend yap1 ile diamond yapi azde~ olup, diamond ve 

Qinkoblendin band yap1lar1 (Sek.2.1) arasindaki tek fark 

Brilloin zonunun x=( 1, 0, 0), 2rr/a noktas1ndaki extra 

dejenerasyonlarin diamond yapida kaldirilmi~ olmas1d1r. 

Herman ( 35-36) diamond tipi elementlerden germenyum ve 

silicon elementlerinin elektronik band yapilarindan yarar

lanarak Qinkoblend yapidaki elementlerin elektronik band 

yap1lar1n1 belirlemek amaciyla yar1-deneysel bir yantem 

geli~tirmi~tir. 

Her bir kristal yap1 ozel bir Brilloin zonuna sahip 

olup, Cinkoblend yapiya ait Brilloin zonu, ka~eleri kesil

mi~ iki piramidin Ust Uste gelmesinden olu~an sekiz yUzlU 

gibidir. (~ek.2-2) Elipsoitlerden meydana gelen sabit 

enerji yUzeyleri, simetri noktalarl.nda elektron 

enerjis~nin minumum oldugu durumlardir. Yilksek simetri 

noktalarl. ve Brilloin zon Qizgileri; zon merkezi ( r) ve 

[111], [100], [110] simetri eksenleri ile kesi~en zon 

yUzeyleri sirasiyla (L,X,K) dir. ZnSe kristallerinin zon 

i9inde simetri ekseni boyunca k=O da iletkenlik band1n1n 

iki minumumu ( r 1 ) ve ( r 15 ) ol up iki ve al ti kat spin 
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Sek. 2.1- ZnSe kristallerinin [111], [110], [100] simetri .. 
eksenleri boyunea enerji band yapisi (34) 

Sek. 2.2- (fee) yapida Brilloin zonu 
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dejenerasyonuna kar~ilik gelir. 

orbitalleri, r15 dilzeyinde ise p 

rl dilzeyinde s 
orbitalleri katyonda 

merkezlenmi~lerdir. (k) uzay1nda diger durumlar, 

iletkenlik band1 i9inde en dil~Uk minumumlar lllll simetri 

ekseninde L1 veya L3 , llOOI simetri ekseninde ise x1 veya 

x3 olarak gozlenmi~tir. Fakat enerji aral1g1 llOOI simetri 

ekseni boyunca lllll simetri eksenine gore daha geni~tir. 

En dil~Uk valans band r 1 dilzeyinde S orbi talleri ve 

daha yilksek valans band dilzeylerinde ( simetri noktalari 

d1s1nda S-bile~enlerinin 9ok az kar1s1mlar1 ile birlikte) 

P orbi talleri 9ogunlukla anyonda merkezlenmi~lerdir. Bu 

yilzden valans band i9inde 9ok az katyon orbital 

bilesenleri olusmustur. ,. " 
Brilloin zonunda (k=O da) etkile~imler valans band da 

yarilmalara yol agar. Qinkoblend kristallerde k=O 

yakininda valans band spin-orbit yar1lmalar1 ve iletkenlik 

band1 ~ekillenimi (Sek.2-3) te gorillmektedir. ZnSe'un 

valans bandi, farkl1 egilimlerle zon merkezine degen 
~ 

yakla~1k parabolik iki banda sahiptir. r 8 terimi, ag1r 

hole bandi V 1 , ve haf if hole band1 V 2 olmak ilzere dart 

katli spin dejenerasyonuna ugrayarak iki banda yarilir. En 

dil~Uk valans band dUzeyi (r15 ) iki katli spin 

dejenerasyonuna ugrayarak v3 bandi ~eklinde 

~ekillenmi~tir. Diger simetri dUzeylerinde gorUlen 

spin-orbit yar1lmalar1 olduk9a ilgin9tir. Ornegin valans 

band i9inde L3 dilzeyindeki yarilma; 

2 2 
~ Ase = ~3- (Aa+Ac), 

x5 dUzeyindeki yarilma ise; 

2 
-S Ase = 

~eklinde olup, burada A
80 

yarilma parametresi, A
8 

anyon, 

A
0 

katyon parametreleridir. 
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~ek. 2.3- k=O civar1nda ~inkoblend kristallerde spin-orbit 

yar1lmalar1 ve iletkenlik band1 ~ekillenimi 
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Fermi dUzeyinin saf ZnSe kristallerinde f azla bir 5nemi 

olmamas1na ragmen, katk1 miktari fazla clan kristallerinde 

5nemli bir rol oynar. 

Elektronik band yap1 belirlemesinde optik 9al1~malar1n 

yeri 9ok 5nemlidir. Absorbsiyon ve yansima 519ilmleri, 

valans ve iletkenlik band1n1n dilzey yogunluklariyla onemli 

bir ili~kisi clan frekansa bagli dielektrik katsayilarinin 

bulunmas.ini saglar. Fote emisyon 519ilmleri ise band yapis1 

hakk1nda daha fazla bilgi edinilmesini saglar. Kenar 

emisyon 9al1~malar1 5rgUyU perturbe eden bozukluklar1n 

enerji dilzeylerini belirlemeye ve 5zellikle ince filmlerde 

boyut etkisi 9al.i~malari da kirliliklerden ortaya 9ikan 

yerle~ik yUzey dilzeylerinin belirlenmesinde son derece 

5nemli bir katki saglar. (40) 

Yariiletken band yapi hesaplari literatilrde olduk9a 

geni~ bir yer tutar.(41-60) Bu konuda ilk ba~arili 

hesaplar Cohen ve digerleri (41), Herman ve digerleri (45) 

taraf indan yapilmi~ ve sonu9lar1n optik ve fotoemisyon 

519Umleri ile son derece uyum i9inde oldugu gorUlmil~tilr. 

Kristale di~ardan alan uygulandigi zaman optik se9im 

kurallari degi~ebilir veya · yarilmalar olabilir. Band 

araligi hesaplarinda spin-orbit 9iftlenmelerinden ortaya 

91kan yarilmalar ve enerj i kaymalarindan dolayi iki tip 

relativistik dogrultma gerekir ki bunlar; 9izgisel kiltle 

hiz1 ve Darvin kaymalaridir. Relativistik dogrultma etki

lerini Chelikowsky ve Cohen (41) yapma potansiyel y5ntemi 

ile agiklami~lardir. Stukel ve digerleri (34) ise ilk defa 

kiltle hizi ve Darvin dogrultmalarini veren ara~tirmac1lar

d1r. Bu ara~tirmacilar dogrudan aralikli ZnSe ve ZnS 

kristallerinde dogrultma yapildiktan sonra band 

araliklar1n1n ZnSe igin 0,6 eV, ZnS i9in 0,3 eV azaldigini 

gostermi~lerdir. Bu durum 5zellikle P ti pi valans bandi 

ile s tipi iletkenlik bandi arasindaki rrs r~ 
ge9i~lerinde S ti pi dilzeyin P ti pi dilzeyden daha f azla 

a~agi sarkmasi ile 9izgisel relativistik kaymanin farkli 
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oldugu durumlarda ortaya 91kar. Spin-orbit yar1lmalar1ndan 

ortaya 91kan etkiler daha gok karma~ik olabilir. r~5 
yar1lmalar1nda ( l1so) yarilma enerj isini ZnSe kristalleri 

igin M. Cordana ve digerleri ( 61) 0, 45 ev olarak 

bulmuslardir • .. 
Tek elektron yakla~iminda enerji spektrumu ve dalga 

fonksiyonlar1, Brilloin zon iginde, absorbsiyon piklerinin 

~eklinin ve geni~liginin belirlenmesi ( 62), exi tonlarin 

yeterli derecede agiklanmasl. ( 63), ve acceptor ve donor 

dilzeylerinin belirlenmesi (40) igin yeterlidir. 

ZnSe kristallerinde elektronik yuk yogunluklari. band 

hesaplar1ndan 91karilan dalga f onksiyonlari kullanilarak 

hesaplanabilir, ve bunlar X-i§inlari C>lgilmleri ile 

mukayese edilebilir. (65-66) 

Transport C>zellikleri igin elektron ve hole etkin 

kiltleleri C>nemli parametrelerdir. Etkin kiltle daha gok 

Cyclotron resonansi ( 43-44) veya transport C>lgilmlerinden 

(69,70,71) hesaplanabilir. Etkin kiltle igin; 

1 
= 

k 

Brilloin zon merkezinde (k
0

) civar1ndaki bir k yonil igin 

yukardaki formill yazilabilir. 

Belli simetri noktalarinda band yapinin detayl1 

a91klanmas1 ve band kavisleri, ta~iyicilarin hareketli 

olmalarindan ortaya gikan elektronun etkin kutlesi (m*) ve 
e 

hole'un etkin kiltlesinin (m~) olgilmleri ile saglanabilir. 

iletkenlik bandi k=O da (m:) elektronun etkin kiltlesi ile 

gok iyi belirlenmilj olup, val ans band igindeki maximum 

enerji ise herbiri gizgisel etkin kiltleye kar~ilik gelen 

iki kilresel yilzeyle belirlenmi~tir. Bu etkin kiltlelerden 

biri ( m~1 ), genellikle agir hole olarak adland1r1l1r ve 

diger hole' lerden daha bilyilktilr. Digeri ise haf if hole 

olarak bilinen (m~2 ) dir. ilk defa elektron ve hole etkin 
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kUtle yaklasimi kabaca Aven ve digerleri (12) tarafindan .. 
ZnSe kristallerinin elektron ve hole mobiliteleri kullani-

larak exitonun indirgenmi~ kUtlesi ile birle~tirilmi~tir. 

Aven ve digerleri exiton etkin kUtlesini µ=(0,10 ! 0.03) m 

olarak buldular. Elektron ve hole etkin kUtlelerini de 

m: = O,lm, m~ = 0,6m olarak hesaplad1lar. 

ve Segal (8) etkin kUtleyi 0,15m olarak, 

elektronun etkin kUtlesini ( 0, 17 + 

Daha sonra Aven 

Marple (72) ise 

0, 02 )m olarak 

infrared-Faraday rotasyonundan hesapladilar. Merz ve 

digerleri (9) ise ZnSe igin donorun 2P dUzeylerinin Zeeman 

yarilmasindan elektronun etkin kUtlesini ( 0, 16 ! 0, 01 )m 

olarak hesapladilar. 

ZnSe kristallerinin band yap1 hesaplarinda kullanilan 

yontemleri kisaca ozetlemek gerekirse; 

OPW METODU Buna gore iyonlarin elektron kabuklari 

ic;indeki kor dUzeyleri ve kristali belirleyen atomlar 

arasindaki bo~lukta kristal dalga fonksiyonu, dUzlem dalga 

tipidir. 

APW METODU ( 78, 7 9) Bu metotdaki 

bulutu ic;inde atomik fonksiyonlarla 

bo~lukta kristal dalga fonksiyonunun 

oldugunu soyler. 

yaklasim; gekirdek 
" 

iyonlar arasindaki 

dilzlem dalga tipi 

KKR METODU: Korrigo, Kohn ve Restoger ( 80) taraf 1ndan 

gelistirilmis matematiksel bir meted olmakla birlikte OPW ,. ,. 
ve APW metodlarina gore daha pratiktir. 

YAPMA POTANSIYEL METODU : < 81, 82, 83) Band yapi teorileri 

ic;inde engok devrim yapan bir metotdur. Bu metotda iki 

farkli yontem vardir. Birincisi; yari-deneysel yontem olup 

bir model potansiyel tan1mlanmistir. ikincisi ise tamamen .. 
deneysel yontem olup, potansiyelleri dogrudan kati hal 

datalariyla 9aki~t1ran ve temeli serbest elektron clan 

yaklas1mdir. ,. 
CLCAO) METODU 
( 84, 85) veya 

(Linear combination of atomic orbitals) 

s1k1 bag yt>ntemi olup gUnilmUzde de s1k9a 

kullan1lmaktad1r. Bu meted iyonik kristaller veya 
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molekiller bagl1 kristallerin valans bandlar1 dilz olup, bu 

dilz bandlara basar1l1 bir sekilde uygulanmaktad1r • .. 
ZnSe kristallerinde ilk elektronik band yap1 hesaplar1 

deneysel yapma potansiyel metodu ile yapilmistir. ( 21 ) 
" 

ZnSe ile birlikte, Qinkoblend yapidaki diger 

yariiletkenler i9in band yapi hesaplar1 yansima ve 

fotoemisyon deneysel datalar1n1n fit edilmesiyle 

hesaplanm1st1r. (86,12) Deneysel yapma potansiyel metodu .. 
ile elektronik yapi hesaplari II-VI bile~enleri i9in Cohen 

(35) taraf1ndan CdTe, ZnS, ZnSe i9in yap1ld1. Herman ve 

digerleri (76) ise kilbik yapidaki II-VI bile~enleri i9in 

pertilrbe enerj i band modelini kullanarak elektronik band 

yap1 hesaplar1n1 yaptilar. Onlar; Aven ve digerleri (12) 

taraf 1ndan yapilan fotoemisyon deneysel Qali~malar1n1n ve 

Pollak (87) tarafindan yap1lan deneysel yansima 

Qal1~malar1n1n datalar1n1 kullanarak kilbik yap1daki 

ZnSe'un elektronik band yapis1ni belirlediler. Collins ve 

digerleri ( 88) hexagonal yapidaki ZnSe' un valans band.in 

kristal alan yar1lmalar1 ve spin-orbit matrix elemanlar1n1 

kullanarak band yap.isini belirlediler. Ve yine Stukel ve 

digerleri ( 34) kilbik yapidaki ZnSe i9in self-consistant 

OPW band hesaplar1n1 deneysel ve diger teorik sonuglarla 

mukayese ettiler. Table (I) yukarda anlatilan ~ekilde ZnSe 

i9in hesaplanan enerji dilzeylerini g5steriyor. 
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Tab lo I 

Di.izey 

I 1 6 c 

I ·Jc 

I 1 g v 

Znao1 

Xac 

x l c 

x & ,. 

Xa v 

Xac-X11v 

X1c-Xsv 

Xac-X1c 

Lac 

Li c 

La• 

Liv 

Lac-Lav 

Lie-Lav 

Kilbik 

f arkl1. 

ZnSe i9in enerji-band sekilleniminin ,. 

yontemlerle hesaplanan teorik 

degerlerinin mukayesesi. 

Ya pm a potansiyel 
SC-OPW NSC-OPW ER-OPW ER-KKK yon. ile he sap-

lanan degerler 

6.7 7.6 7.7 8.0 7.9 

2.9 3.2 2.8 2.9 2.9 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-12.6 -5.j -6.3 -7.1 

4.5 5.1 5.4 5 .1 5.4 

4.2 5.0 4.2 4.9 4.5 

-1. 7 -1. 3 -1. 4 -1. 6 -1. 5 

-4.3 -3.7 -3.4 -4.0 

6.2 6.4 6.8 6.7 6.9 (7.2) 

5.9 6.3 5.6 6.5 6.0 (6.4) 

0.3 0.1 1. 2 0.2 0.9 {0.8) 

7.4 8.1 8.1 8.5 7.9 

3.8 4.3 4.5 4.3 4.5 

-0.6 -0.5 -0.4 -0.7 -0.5 

-4.4 -3.8 -3. 7 -4.2 
< 

8.0 8.6 8.5 9.2 8.4 

4.4 4.8 4.9 5 .<> 5.0 
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2.2. ]NCE FlLMLERiN OPTlK OZELLIKLERI 

2.2.1. GiRis . 
!nee f ilmlerin bilyiltme yantemleri ve onlar ilzerinde 

yapilan ara~tirmalar, optik f ilmlerin aynalarda ve 

interferometrelerde kullanilmasi ile onem kazanmistir . .. 
Ince f ilmlerin optik davrani§larindaki teorik ve deneysel 

ara~t.irmalar1n ba~lica amaci, optik yansima, ge9irgenlik 

ve sogurma ozelliklerinin, filmlerin optik sabitleri ile 

clan ili~kilerini ortaya 91karmakt1r. Ayrica yansima, 

ge9irgenlik ve interf erometrik ozellikleri ince f ilmlerin 

optik sabitlerinin de kolayca bulunmas1n1 saglar. ince 

filmlerde sogurma 9al1~malar1, katilarin elektronik 

yapi.larinda :i..~igin sa91lmas1n1n anemli oldugu optik 

olaylari ortaya 91kar1r. Bu bolilmde ince filmlerde optik 
-sogurma olaylar1 ve onlarin, katilarin elektronik 

yap1lar1yla clan ili~kileri ve optik yilzeylerin onemli 

uygulamalarindan bahsedilecektir. 

2.2.2. iNcE FiLM OPTiGi 

Ince film optigi az 9ok tamamen bag1ms1z yakla~imlardan 

geli§tirilebilir. Airy (89)'nin klasik yakla~1m1 olan 

9oklu yans1malar yasasi temel teori olarak eksik olmasina 

ragmen hala yakla~ik hesaplama yonteminde oldukga 

kullan1sl1d1r. Tek veya gok katli ince filmlerde, belli .. 
karakterde gelen i~ik dalgasindan ara yilzeylerde ortaya 

91kan elektrik ve manyetik alan vektorlerinin dilzenli 

durumdaki (steady-state) ~iddetlerinin belirlenmesi olarak 

bilinen s1n1r deger problemlerinin c;:ozilmilnU azaltan 

sogurma, yansima ve ge9irgenlik tayin etme problemlerinin 

en iyi uygulamalari elektromanyetik teoriden 

tilretilmistir. Optik sabitlerin bir fonksiyonu olarak 
" 

kal1nl1k ve 1~1g1n geli~ a91s1n1n bilinmesi; film 
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tarafindan gegirilen ve yans1t1lan 1~1g1n polarizasyon 

durumu ve ~iddetini, ara yilzeyler arasindaki ortamda 

gegirgenlik ve yansima katsayilar1n1 Fresnel terimleri 

iginde belirlenmesine yeterlidir. Bu sonuglar film 

kal1nl1g1nin i~igin dalga boyu A ile mukayese edilebilir 

bir bilyilklilkte, izotropik ve homojen olmasi halinde 

ge9erlidir. Homoj en ve izotrop ortamlarda optik sabi tler 

filmin i9indeki yonden ve durumdan bagimsizdir. Cok 

bile~enli filmlerde ise anizotropik ve homojen olmayan 

durumlar beklenecektir. Boyle filmlerde teorik uygulamalar 

olduk9a kari~1k olup bu durumlari direkt olarak 9ozecek 

basit bir yontem yoktur. 

Filmler; k1r1lma indisi (n), eger sogurma gorillilyorsa 

(n-ik) ve sonilm sabiti (k) ile karakterize edilirler ve 

interferometrik olgilmler, yansima ve gegirgenlik olgilmleri 

i9in ideal orneklerdir. Olgilm metotlari geni~ bir ~ekilde 

Heavens (90,91) tarafindan verilmistir. Bu metotlari ... 
kisaca ozetlemek gerekirse; 

l)Yansima Metodu : izotropik bir ortamin optik sabitleri 

normal di.~i bir geli§ agisi alt1nda gizgisel polarize 1~1k 

ile bir 9ift yansima olgilmleri ile belirlenebilir. Bu 

ol9ilmler igin 9e~itli yontemler oldugu gibi en kullani~li 

ve hassas sonu9lar1 veren iki yon tern Humpreys Owen ( 92) 

tarafindan geli~tirilmi~tir. Buna gore birinci yontem; 

polarizasyonun P veya S bilesenlerinden biri yahut her .. 
ikisi bir geli~ a<;:1s~ altinda iki yansima ol9ilmil veya iki 

farkli ge9i~ a91s1 altinda bir yans1ma ol9ilmil yapilabilir. 

Polarize olmayan l.fjikla iki geli~ agisi al tinda yapilan 

yansima olgilmleri (Simon' s metodu 93) gok hassas 

olmamas1na ragmen, polarizasyonu zor olan dalga boylari 

i9in (ornegin u.v. bolgesi) oldukga kullan1~l1dir. ikinci 

yontem ise; yans1man1n paralel bile~eni (RP) yi minumum 

yaparak Brewester ag1s1 (<Pa) bulunup, bu a91da yansima 

ol9illebilir. Gegirgen ortamlarda ozel bir durum olarak, 

(k=O) da <Pa a91s1 polarizasyon a91s1na e~it oldugu durumda 
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Rp=O olacak ve yansima siddeti 180° faz farki yapacakt1r. 

Bu durumda Brewester a91s1 <Pa = n 1;n2 olup, (n1 birinci 

ortam1n, n 2 ikinci ortam indisleridir. (Abeles Metodu 

94); Bo~lukta kirilma indisi ( n) clan bir film i<;;in 

( <Pa=n) olup, bu sonu9 f ilmin kal1nl1g1 ve ta~1y1c1n1n 

optik sabitlerinden bagims1zdir. 

2)Yansima Ve Ge9irgenlik Metodu: Optik sabitler n ve k 

nin tayini i9in ayni ornegin ge9irgenlik ve yans1mas1 

ol9illebilir. Ge9irgenlik spektrumu sogurma katsay1s1n1n 

(o: = 4rrk/i\.) oldugu durumlarda, k 'nin hassasiyetle 

ol9ilmilne izin verir. Bu meted Shulz ve Tangherlini ( 95) 

taraf indan metal f ilmler i<;;in kullan1lm1~t1r. Kal1nl1g1 

300-400 A0 limit durumunda clan metal filmler i<;;in 

ge9irgenlik 

T = (2.1) 

formillil ile verilir. Burada n
0 

tas1y1c1 indisi, n1 ise 

filmin indisidir. 

interferans ve 9oklu ,yansimalar ihmal edilirse 

ge9irgenlik (T) ve yansi.ma (R) aras1ndaki ili~ki; 

T = (1-R) exp (-4rrk1d/i\.) ~eklinde olur. 

Farkl1 kalinlikta iki f ilmden biri ornek digeri referans 

olarak kullan1ld1g1nda yilzey yansimalar yak olacak ve 
~ 

sogurma sadece film kal1nliklar1 arasindaki farktan 

olacaktir. (Not: Bu yontem i9in 9ift beam spektrofotometre 

kullanilmasi gerekir) 

Males Metodu: Film yilzeyinden ve ta~1y1c1 yilzeyinden 

ge9irgenlik ol9illebilir. Ve kalinlik (d), kirilma indisi 

(n) ve sonilm sabiti (k) hesaplanabilir. 

Walter (97) ve David (98) Metodu: Filmin her iki 

taraf indan (film yilzeyinden ve ta~iy1c1 yilzeyinden) 

yap1lan yansima ol9ilmleri R, R' ve ge9irgenlik ol9ilmil (T) 

yapilabilir. Filmin kalinligi. 1~1g1n dalga boyu (i\.) ile 
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mukayese edilebilir durumlarda oldugu zaman optik sabitler 

hesaplanabilir. Bu yantem 9ok ince filmlerin optik 

sabitlerini belirlemede kullanilabilir. 

~ Interferometrik Meted: Fochs (99) taraf1ndan Michelson 

interferometresi kullanilarak film kalinligi ve kirilma 

indisi ( n) belirlenebilir. Bu metotda f ilmin kal1nl1g1 

kullanilan 1s1g1n dalga boyunun en9ok bir veya iki kat1na 

e~it olmal1d1r. Ol9ilmlerde il9 tip franj gazlenecektir. 

a)Filmle kaplanmami~ kismindan gelen normal franjlar, 

b)Film kal1nl1g1ndan etkilenen franjlar, 

c)~oklu yans1malardan meydana gelen franjlar, a ve b 

franjlar1 yardimi ile kal1nlik ve kirilma indisi 

hesaplanabilir. 

De~i~ken Ac1l1 Monokromatik-Franj Gozlemi: (VAMFO) Pliskin 

ve Conrad (100) taraf1ndan, yansitici tas1y1c1lar ilzerine 

kaplanmi§ ge9irgen f ilmlerin kalinlik ve kirilma indisi 

tayininde kullan1lm1~t1r. Bu teknik kalinl1g1 1µ dan daha 

bilyilk filmler i9in ge9erlidir. 

!l Spektrofotometrik Meted: ilk def a Jacquinot' s ( 101) 

tarafindan kullan1lm1~ olup Jacquinot's metodu da denilir. 

Kalinligi ( d)A/ 4) clan f ilmden beyaz iiik yansi t1ldig1 

zaman, yans1ma spektrumunda minumum ve maksimum noktalari 

gorillecektir. Bu donme noktalar1n1n durumlarindan, filmin 

optik kalinliginin i~igin dalga boyu ile ili~kisinden 

(kalinlik biliniyorsa) k1r1lma indisi bulunabilir. 

§l Kritik Aci Metodu: Bu yontem Hunter (102) tarafindan 

metal filmlerin optik sabitlerinin bulunmas1nda kullan1l

m1~t1r. Sogurucu olmayan ortamlarda toplam yans1ma 

fare sin (n
0
/n1 >1 veren bir ag1da gorillecektir. Bu meted 

(u.v) balgesinde kullanilabilir, 9ilnkii n<l ve (k) da bu 

bolgede yeterince kil9ilktilr. Kri tik agi al t1nda gozlenen 

interferens franjlarinin maksimum ve minumum durumlarindan 

kirilma indisi (n) hesaplanabilir. 
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.§1_ Polarimetrik Meted (Ellipsometry): Normal geli~ altinda 
~ 

dilzlem polarize 1~1k sogurucu bir yilzeyden elliptik 

polarize 1~1k olarak yans1t1lma prensibe dayan1r. Yans1yan 

elliptik 1§1gin kilc,;:Uk ekseninin bilyilk eksenine oranindan 

f az farklari I (A) ve ( l/J) I belirlenir. Yansima yilzeyinin 

optik sabi tleri A ve l/J degerlerinden hesaplanabilir. Bu 

meted dielektrik ve oksit filmlerin yilzey olaylarini, 

oyleki oksidasyon asinma ve gerilmeleri hesaplamada 

kullan1labilir. 

ince filmlerde optik ozellikler, diger ozellikleri gibi 

filmin mikro yap1s1 ile yak1ndan ili~kilidir. Kal1nlig1n 

artmasi ile optik ozelliklerinde granular yap1 etkisi 

azalir fakat yok olmaz. Bu yUzden kaliteli ince filmlerde 

optik parametrelerdeki gene! davrani~lar, hacimli 

kristallerinin optik davrani~lar1na c,;:ok benzer. Dikkatlice 

hazirlanmi~ epi taxi el ince f ilmlerin optik ozellikleri, 

hacimli kristallerinin optik ozelliklerine 9ok yak1n 

olacaktir. 
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2.2.3. SoGURMA VE DisPERsioN 

Kat1larda sogurma ve dispersion olaylar1n1n ilk klasik 

terorisi Lorentz ve Drude tarafindan verilmi~tir. Lorentz 

modeli yalitkan ve yariiletkenlere basari ile uygulanabi

lir. Bu modelin kuantum mekaniksel a9iklamasi bandlar 

arasi direkt optik ge9i~leri i9erir. Buna gore; elektronun 

biltiln ge9i~ yapt1g1 dilzeyler, indirgenmi~ zon bolgesinde k 

dalga vektorilniln degi~medigi farkli bir banda kar~ilik 

gelir. Drude modeli ise serbest elektronlu metallere 

uygulan1p, kuantum mekaniksel a9iklamas1; ters orgil 

vektorilnil i9ermeyen ve biltiln ge9i~lerin ortalamas1n1 veren 

ayni. band i9indeki ge9isileri i9erir. Lorentz ve Drude 
~ 

modeli 9ok eski olmalarina ragmen kat1larin optik 

ozelliklerini belirlemede hala 9ok kullani~li bir 

ba~langi.9 noktasidir. 

Lorentz modeline gore; 9ekirdege bagli bir elektron 

i9in hareket denklemi 

a 2r dr 2 m 
at2 + mr + mw r = -e Eloc (2.2) 

dt 0 

ile verilir. Burada e elektronik yilk, m elektronik kiltle, 

E
100 

elektrona silrilcil bir kuvvet gibi etki yapan yerel 

alan, mr (dr/dt) enerji kayip mekanizmasl. i9in viskosluk 

sonilmil ve mw~r ise Hooke yasasinin geri 9agiric1 

kuvvetidir. Lokal alan zamanin bir fonksiyonu olup (2.2) 

denkleminin 9ozilmilnden kompleks 

elektrona uygulanan dipol moment 

~ 

r = 
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yer degi~tirme ve 



1 
A 

p = 
( 2 2) ·r w -w -J.. w 

0 
m 

( Alan1n zamanla degiljilimi kompleks k:i..rilma indisine neden 

olur) (n = n-ik) ile verilir. Frekansa bagl1 atomik 

polarizasyon sonilm terimi (r)'yi 

A 

a: (w) = 
m 

1 
2 2 (w -w )-irw 
0 

i9erdiginden komplekstir. Kompleks atomik polarizasyon 

terimleri i9inde kompleks dielektrik katsayisi i9in 

c = 1+4rrNa yaz1labilir. (burada N atom sayisidir) 

Buradan; 

c = 1 + 4rrNe
2 

1 --..2,.--..,.2.------
m (w

0
-w ) + irw 

Bu denklemin reel ve kompleks k1s1mlar1 ayrilirsa 

2 4rrNe 

m 

2 4rre 

m 

rw 

( 2 2>2 r2 2 wo-w + w 

( 2 2)2 r2 2 w -w + w 
0 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

Kompleks dielektrik sabiti kuantum mekaniksel ~ekliyle; 

A 

e = 1 + 

2 4rre 

m 
(2.6) 

yaz1l1r. Burada wj bagli elektronun rezonans frekansi olup 

(2.6) denkleminde bir elektronun flwj enerjisi ile ayr11m1~ 

iki atomik dilzey arasindaki ge91~ frekansini belirtir. fj 
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ise ossilator ~iddetidir. Lorentz modelinin tan1mlamas1na 

geire ( ~ekil 2. 4) 5rnegin iyonik kristallerde; infrared 

b5lgede, elektromanyetik radyasyon taraf1ndan iyon mod 

titre~imlerinin direkt olarak canland1r1lmas1 ile 

polarizasyon 

g5rillmektedir. 

e~liginde 

Sekil 2.4 .. 

bir 

a) Silrekli dipoller (microdalga) 

-sogurma 

b) lyonik ()rgil titre~imleri (infrared) 

c) Elektronlar1n yer degi~tirmeleri (g5rilnilr ve 

ultraviolet) 

spektrumu 

Kramers ve De Kroning (1926) X-1~1nlar1 dispersion'u, 

9al1§malar1ndan 91kard1klar1 bag1nt1lar Kramers-Kroning 

ili§kileri olarak bilinir. Buna g5re; kompleks dielektrik 

sabi ti c ( w) elektrik alan §!iddeti E( w) 'yi, yerdegil?tirme 

~iddeti D(w) ya 9izgisel olarak baglar. 

D(w) = c(w) E(w) 
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Kramers-Kroning ili~kileri olarak bilinen e 1 ve e 2 icin 

e 1 (w) = 1 + 

2 
Tl 

2 
Tl 

' 

' ' w e 2 (w ) 
I 2 Z 

(w ) -w 

' J
oo el(w) 

---.,,....-,,2.---2--
0 (w ) -w 

dw 

' dw 

if adeleri yazilabilir. Bur ad a e 2 bilti.ln 

dalga herbir 

(2.7) 

(2.8) 

dalga boylari 

boyu i9in e 1 i.lzerinden biliniyorsa, 

hesaplanabilir. Eger 

(e2 =0) oluyorsa, e 1 

e 2 , ( w) frekanslari i9in s1f ir 

bi.lti.ln frekanslar ic;:in (e 1=1) olacak-

tir. Bu durum bi.lti.ln spektrum boyunca yayilma olrnadig1ni 

g5sterir. 

Yukarda anlatilan Lorentz modeli ile Kromers-Kroning 

ili~kileri hacimli kati kristaller ic;:in 91kar1lm1s 
~ 

olmasina ragmen ince f ilmlerin optik parametrelerinin 

bulunmas1nda rahatl1kla kullanilabilir. 
~ 

Hacimli kristallerde optik sogurma, yans1ma, 

ge9irgenlik ve li.lminesans emisyon spektrumu "kenar 

sogurumu veya emisyonlar1" ile "k1rm1zi-alt1 sogurma veya 

emisyon" olmak i.lzere iki kisma ayr1l1r. ince filmlerde bir 

de bunlara ek olarak "boyut etkisi" 5nem kazan1r. 

2.2.4. NORMAL MODLAR 

Temel orgi.1 titresimleri ,. ile radyasyon alan1n1n 

etkile~imi genel olarak iki etki ortaya 91kar1r. Bunlar; 

Orgi.1 titre~im modlar1 tarafindan elektromanyetik dalganin 

sa91lmas1 ve argi.1 ti tre~imlerinin yok olmasi veya 

yarat1lmas1na neden olan elektromanyetik dalganin emisyonu 

veya sogurumudur. Orgi.1 titre~imlerinin sebep oldugu optik 
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-sogurma, birinci veya ikinci dereceden elektrik dipol 
-moment olarak bilinen sogurma bandlari veya potansiyel 

enerj i ic;:inde harmonik olmayan terimler ic;:inde infrared 

bC>lgede gC>rillilr. iyonik kristallerde dielektrik dag1n1m 

ili~kisinin ortaya 9ikardig1 birinci dereceden dipol 

momentler, kuvvetli bir sogurma bandi ile sifir (k) dalga 

vektC>rlil optik modlar verir. Enine optik modun (TO) 

frekansi wTO ve boyuna optik modun (LO) frekansi wLO 

aras1nda, yilksek yansimanin yasak oldugu bt>lgeye 
11 restrahlen bC>lgesi 11 adi verilir. wLO ve wTO frekanslari 

kristal C>rgil dinamiginden bulunur ve bu frekanslarin her 

biri Lyddane-Sach-Teller (103) ili~kisi ile ilgilidir. 

) (2.9) 
Coo 

Burada e 
0 

ve e00 dilsilk frekans ve optik dielektrik 

sabitleridir. Infrared dispersionun sebebi gelen 

f otonlarin kristalin enine optik fononlari ile 

etkile~mesidir. Fotonlarla enine (TO) optik fononlarin 

c;:iftlenimlerinin normal modlari "polariton" olarak bilinir 

(Schiff 1955). Kristal ic;:indeki dalganin yay1lma vektoril 

(q) a~agidaki ~ekilde yazilabilir. 

2 q = 
1 

7 (2.10) 

~ekil (2.5)'de gorilldilgil gibi; w>wLO icin (w+), w<wTO ic;:in 

(w_) dallari ortaya c;:ikmaktadir. 
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Sek. 2.5- Ertme optik fononlar ile foton sistemlerinin nor-,. 
mal 9iftlenim modlar1n1n infrared dispersion egrisi 

jqJ >>wTO (cc!/2/c) oldugu du,rumlarda 9C:>zilm (w+::: c!q!el-12 

ve (w_ 1Z: wT0 ) olacakti.r. Birinci 9C:>zUm polaritona c;e!12 

h1z1 ile bir foton karakteri, ikinci 9ozilm ise wTO 

frekansli bir f onon karakteri vermektedir. Dalga vektOril 

jqj nun kU9Uk degerleri i9in polaritonun mekanik enerji ve 

elektromanyetik enerji kar1~1m1d1r. 

Enine optik mod (TO) ile enine elektromanyetik 

dalganin kuvvetlice etkile~imi, yans1ma ve ge9irgenlik 

spektrumundan kolayl1kla belirlenebilen wTO frekans1nda 

resonans sogurumu bir Lorentzian ~eklinde olacakti.r. wTO 

f rekans1nda merkezlenmi~ Lorentzian ~eklindeki resonans 
~ 

sogurumunun §iddetini yar.iya dil~ilren 

dielektrik 

hesaplanabilir. 

f onksiyonunun 
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boyuna optik mod frekansi 
-1 fonksiyonundan (Im-e ) hesaplanabilir. 

-1 
Im-e = 

2 -1 -1 
wL0 (e - e ) r

8 
2 2 

w[4(wL0 -w) +ra] 

(2.11) 

da kay1p enerji 

(2.12) 

-1 ( wim-e ) spektrumu ic;:indeki Lorentzian ~eklinin maximum 

noktasi WLO frekans1n1, ~iddeti yariya dil~ilren degerde ra 

mod geni~ligini verecektir. 

Qinkoblend yapidaki ince f ilmlerde gec;:irgenlik ve 

yans.ima spektrumlarindan wTO ve wLO frekanslar1 ile mod 

genislikleri bulunabilir. r , optik fononun yak olmas1nin 
« a 

meydana getirdigi intrinsic sonilm olup, rt ise gec;:irgenlik 

spektrumundaki Lorentzian ~eklindeki sogurmada §iddetin 

yar1ya dil~tilgil durumdaki mod geni~ligidir. 

Polarizasyonun f ilmin yilzeyine paralel oldugu 

durumlarda gec;:irgenlik spektrumunda gorillen Lorentzian 

~eklinin minumum noktasi (wT0 ) yu belirler. Polarizasyonun 

filmin yilzeyine dik oldugu durumda ise minumum nokta (wL0 ) 

yu belirler. 

Mod geni~likleri, (TO) modu ve (LO) modu ic;:in; 

(2.13) 

-1 -1 2 2 
rt = ra + rr(d/Cose)(e - e

0 
)WLO Sine (2.14) 

ifadeleri yazilabilir . 

.izotropik ortamlarda, i~1g1n filmin yilzeyine normal 

geli~ durumunda gec;:irgenlik spektrumunda yalniz (wT0 ) 

frekansli (TO) modu olu~acagindan, mod geni~ligi ic;:in 
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yukardaki (2.13) denklemi kullanilabilir. Min um um 

gec;irgenlik; 

olup, (2.15) 

Bu f ormill tas1y1cidan gelen etkiler yilzilnden her zaman tam ,. 
sonucu vermiyebilir. 

Genel olarak; sogurma olayi, dalga vektorU (k), 

frekansi (w) clan bir fotonun infraredde etkin enine optik 

bir fononu uyarmasid1r. Bu yilzden (TO) enine optik mod bir 

ara dilzeydir. Momentum baslang19 ve ara dilzeyler aras1nda .. 
korunur. Sogurma spektrumu, mod yogunluklarinin maximum 

noktalar1nda titre~im modlar1n1n enerjilerini verecektir. 

Bu tilr 9al1smalar kilbik iyonik kristal Sic (104), PbSe ,. 
(105) ve CdS (106) ince filmlerinde yapilmi~tir. Berraman 

(86) ince filmlerde boyuna modun (LO); film yUzeyine 

paralel polarize J..~1kla geli~ a91s1n1n normal olmad1g1 

durumlarda uyar1labilecegini 

LiF ince f ilmlerinin 

spektrumlarinin analizinden 

gosterdi. Berraman bu olayi 

gegirgenlik ve yansima 

olc;til. Ve (wL) nin soguk 

tasiyicilar ilzerine kaplanmi~ 

enerjilere kayd1g1n1 gozledi. 

f ilmlerde daha dilsilk ,. 

2.2.5. YUZEY MooLARI 

ince f ilmlerde 
~ 

yilzey sogurma etkileri olduk9a 

onemlidir. Bagl1 durumlar orgil periyodikligini 

bozacag1ndan normal mod f rekanslar1n1n 9ogu azalacaktir. 

Bu durumda normal mod f rekanslarinin bir kismi izinli 

frekans bolgesi di~ina veya yasak frekans araligi i9ine 

kayabilir. Bu frekanslardaki modlar "yerle~ik yilzey 

modlari 11 olarak adland1r1l1r. Bu modlarin ~iddetleri 

yilzeyde maximum olup, yilzeyden uzakla~t1k9a ilstel olarak 

azalir. Kliewer ve Fuchs (107) bu yilzey mod 

frekanslarinin yasak frekans aral1g1 i<;:inde (e<O) oldugu 
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bolgelerde wTO ve wLO arasinda bulundugunu gosterdiler. 

YUzey titre~im dalgalar1 teorik olarak ilk defa Gazis ve 

digerleri ( 108) ve Walles ( 109) taraf indan diatomik bir 

OrgUnUn yUzey modlar1 ara!jilt1rild1. Diatomik bir OrgUnUn 

yUzey titre~im modlarin1n varl1gi akustik ve optik dallar 

arasindaki yasak frekans bolgesinde gorUlUr. CUnkU enine 

optik (TO) mod frekans1 al tindaki frekanslarda kirmizi 

alti bOlgede sogurma olacagindan yUzeyde net bir elektrik 

dipol moment 

koyar. YUzey 

yaninda 9ok 

olu~mas1, yUzey modlar1n1n varlig1n1 ortaya 

mod sogurumu, enine optik (TO) mod sogurumu 

zayif oldugundan bunlarin belirlenebilmesi 

ancak, 9oklu yans1malarla sogurumu arttiracak metalik ayna 

Uzerine kaplanan ince filmlerde mUmkUndUr. YUzey kirlilik 

etkileri teorik olarak da Kaplan ( 110) ve Hori ve Asahi 

( 111) tarafindan, yUzey yerlesik modlarin izinli normal 

optik modlarin her iki kiyisinda yasak f rekans aral1g1nda 

ortaya 91kabilecegi gosterilmi~tir. 

2.2.6. BOYUT ETKisi 

Ince f ilmlerin optik ozellikleri genelikle hacimli 

kristallerinden farklidir. Bu farklilik filmin mikro 

yapisindan ileri gelir. Sonsuz kalinliktaki kristallerde 

elektron enerjisi 9esitli degerlerde olup quasi-momentumun 

sUrekli bir fonksiyonudur. Ince film durumunda ise 

quasi-momentum kesikli degerler alir. Enerji spektrumu 

i9inde kesikli dUzeyler arasindaki enerji farki; 

.6.E 
= 2m*d2 (2.16) 

olup, d filmin kal1nlig1, m* ta~1y1c1lar1n etkin 

kUtle s idir. Yari iletken ince f ilmlerde yasak enerj i 

aral1g1 ic;indeki kesikli enerj i dUzeylerinin etkisi 

Sandomirski ( 112) ve digerleri tarafindan ag1klanmist1r. 
" 
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Sandomirski, enerji spektrumundaki biltiln dilzeylerin ~E 

kadar kayacagini gOsterdi. Bu kayma band araligini 

artiracak ve yariiletken ince f ilmlerin optik 

davrani~larini etkileyecektir. Optik band araligindaki 

degi~im, kalinliga bagli olarak Stasenko (113) tarafindan 

termal buharla~tirma yBntemi ile elde edilen CdS ince 

filmlerinde gOzlenmi~ ve (~E) kaymalari gOrillmil~tilr. 

Soonpaa ( 114) ise Bi8 Te7s5 ince filmlerinde optik 

ge9irgenlik Qali~malarindan f arkli kalinl~ktaki f ilmlerin 

enerji araliklarinda, hacimli Ornekleriyle mukayese 

edildiginde kayma gOzlememi§tir. 

Film kalinligi artarken sogurma sabi tinde keskin bir 

azalma gOzlenmi~tir. Hacimli kristallerde direkt optik 

geQill?ler oldugu halde yalniz QOk ince f ilmlerde direkt 

optik ge9i~ gOzlenmektedir. Bunun da nedeni, uygun 

kalinlik boyunca momentum vektOrlerinin limit olmas1dir. 

Ayrica QOk ince filmlerde boyut etkisi, ta~1yic1dan gelen 

etkilerle de artabilir. 

2.2.7. INFRARED soeuRMA VE FoTOEMiSYON 

ZnSe kristallerinde, Halsted ve digerleri ( 3) 

taraf1ndan yapilan Qal1~malarda 0.78, 0.63, ve 0.56 eV da 

maximumlari clan fluoresent emisyon bandlar1 gozlendi. 

Yapi, valans band1n maximum noktasindan 0.57 eV Uzerindeki 

bir enerji dUzeyinden bir elektron ile, ZnSe'un UQ valans 

bandi i9indeki hollerin tekrar birle~mesi olarak 

belirtildi. Ayrica Cu katkili ZnSe'de 1.25 eV'da bir 

emisyon bandi bulundu. Cu kirliligi ihtiva eden ZnSe 

kristallerinde Iiad ( 115) kirmiz1-al ti bolgede ( 1. 05 ve 

1. 40 µm) de iki emisyon bandi ve gOrilnilr bolgede ye~il 

(0.530 µm), sari (0.570 µm) ve kirmizi (0.640 µm) bandlari 

gozlemi~tir. Jun-Ichi Nishizawa ve digerleri (7) ZnSe 

kristallerinin p-n eklemlerinde ( 0. 640 µm) de oda 

sicakliginda emisyon bandi buldular, ve s1.cakligin 
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azalmasiyla bu derin dilzey emisyon bandinin enerjisinin 

yilksek enerjiye kayd1g1n1 ve ~iddetinin ise azaldigini 

g5zlediler. Takafumi Yao ve digerleri (116) molekiller beam 

epitaxy y5ntemi ile el de ettikleri ZnSe ince f ilmlerde 

foto lilminesans 9al1smalarinda oda sicakliginda (0.555 µm) ... 
de derin dUzey emisyon bandi g5zlediler. 

Al, Al-Li, Mn ve Be kirlilikleri ihtiva eden ZnSe 
A 

kristallerinde kirmizi-alti sogurma spektrumu Ibuki ve 

digerleri (117) ve Mitsuishi (118) taraf1ndan 9al1~ild1. 

Onlar siddetleri Al konsantrasyonuna bagl1 olan alti .. 
sogurma piki ( 0. 0487, 0. 0481, O. 0445, 0. 0429, 0. 0424 ve 

0.042 eV) da ge>zlediler. ZnSe ve Al-Li katkili 

kristallerde l.sil uygulamali 9al1~malar1nda f arkli bandlar 

g5zlediler. Mitsuishi ve digerleri ise ZnSe i9inde, Al un 

Zn kiyisini is;gal ettigini ve donor olarak davrandig1n1 

f akat Al ve Li birlikte kullanildig1 zaman Al donar olarak 

Li ise acceptor olarak Zn ile her ikisinin yer 

degi~tirdigini g5sterdiler. ZnSe kristallerinde fosfor ve 

arsenik kirliligi ihtiva ettigi zaman kirmizi da (1,9 eV) 

ve kirmizi-altinda (1,15 eV) geni~ bir lilminesans bandi 

ortaya 91kiyor, Miyamoto ve digerleri (119) katkis1z ZnSe 

ve Al katkili ZnSe kristallerinde s1v1 azot sicaklig1nda 

zayif bir kirml.zi-alti sogurumu g5zlediler. Kristaller Se 
A 

atmosferinde is1tildiklar1 zaman kirmizi-alti sogurma 

ge>rillmedi. Miyamoto ve digerleri bu durumu, Se eksikligi 

clan notrol donor dilzeylerinden iletkenlik bandina 

elektronik ge9i~ olarak a9iklad1lar. 

2.2.8. KENAR EMiSYONLARI 

II-VI bile~iklerinde, dU~ilk sicakliklarda genel olarak 

il9 farkli grupda lilminesans emisyon band1 gozlenir. 

Birinci grup; serbest eksitonlar1n radiative yok olmalari 

ile olu~an fononlar, ikinci grup; bagli eksiton 

komplekslerinin emisyonu ile olu~an fononlar, U9ilncU grup 
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ise; genis band emisyonlar1 ve onlarin .. daha dilsilk .. 
enerjideki fononlar1d1r. 

Gergek kenar emisyonlari kirlilik gegi~lerini 

igermiyen, yaln1z donor-acceptor gifti gegi§leridir. Ilk 

defa II-VI grubuna dahil, dogrudan gegi~li biles;iklerde 

ge>zlenmi~tir. Dil~ilk s1cakl1klarda bu ge9i~lerin lilminesans 
-ve sogurma 9izgileri daha keskin olup, yC>rilngeleri 

yariiletkenlerin band aral1g1na yak1n olan bagli 

eksi tonlar seklinde gC>rillilrler. Donora bagl1 eksi tonlar .. 
iki ~ekilde ortaya 9ikar (DBE). Bunlardan genellikle (I2 ) 

ile gOsterilen eksitonlar ne>tral donorlara bagl1, (I3 ) ile 

gOsterilen eksi tonlar ise iyonize donorlara bagl1 olup, 

(I1 ) ile ge>sterilen eksitonlar da nOtral acceptora bagli 

olup ilk def a Thomas ve Hopfield ( 12) taraf 1ndan CdS 

kristallerinde gOzlenmistir • .. 
Lilminesans spektrumunun dil~ilk enerj i kenarindaki 

eksiton serileri Orgilniln (LO) boyuna optik fononlarin esit .. 
enerj i ile ayr1lm1~ serisini olusturur. En az iki veya 

daha fazla olan bu serilerin, yilksek enerji serisi (HES), 

yilksek sicakliklarda gOrillilp, serbest elektronlarin 

acceptora bagli hole ile tekrar birle~mesidir (121) (free 

to bound recombination) • Dil~Uk enerj i serisi (LES) ise, 

s1cakl1g1n azalmasi ile exiton 9izgilerinin ~iddetleri 

artip donor-acceptor birle~mesi ile ortaya 91kan 

emisyonlardir (bound to bound). 

ilk teorik gali§malarda elektronun etkin kiltlesinin, 
* * ~ serbest hole etkin kiltlesine oran1n1n (u = me/ mh) oldugu 

durumlarda (I3 ) 9izgisinin dengeli oldugu belirtilmi~ ve 

bu durum ilk def a dogrudan aralikli ZnSe 

yariiletkenlerinde gOzlenmi§tir. (103) 

Donora bagli komplekslerin her iki ~ekilde, Merz ve 

digerleri (33) tarafindan ZnSe igin belirlenmi~tir. Onlar 

raporlarinda; I 2 tipi (DBE) dOrt dilzey bulundugunu ve en 

dil~ilk (DBE) dilzeyi ile birlikte bu dilzeylerin gogunun iki 

elektronlu yOrilnge gegi~lerini igerdigini ve bu iki 

35 



elektronlu dilzeylerin temel olarak 

ic;:inde notral donorlarla tekrar 

eksitonlarin 

belirttiler. 

bir seri uyarilmi~ 

2p ve 2s dilzeyleri 

birle~en (BE) bagli 

dilzey biraktigin1 

Sivi helyum sicakliginda ZnSe kristalleri 2,3 eV dan 

daha yilksek enerj i ile uyar1ld1ginda fotolUminesans 

spektrumunda donora ve acceptora bagli eksitonlara 

ilaveten, kirlilik etkilerinden ortaya c;:i.kan 2, 7 eV da 

baskin clan yaki.n kenar emisyonlari ve 2 eV da oz etkin 

emisyon band1nin merkezlenmi~ oldugu gozlenmi§tir (31). Bu 

oz etkin (SA) enerji dilzeyi (valans band1n 0,7 eV 

ilzerinde) c;:inko eksikliginden ve donor kirlilik 

komplekslerinden olu~makta olup, farkli donor kirlilik 

komplekslerinden ortaya <;:ikan bir donor elektronu ile 

doldurulan derin acceptor dilzeyi gibi davranmaktad1r. 

Uyartma enerjisinden sonra oz etkin dUzeyinde (SA) 

tuzaklanmi~ clan bir elektron valans banda dU~erek 

sar1-k1rm1zi renkli emisyonu verir. 

Takafumi ve digerleri (116) yilinda (MBE) yontemi ile 

elde ettikleriZnSe ince filmlerinde oda sicakliginda 4600 

A0 civarinda kenar emisyonu, 5700 A0 civarinda ise daha 

zayif ~iddette derin dilzey emisyonu gozlemi~lerdir. Ayni 

ara~tirmac1lar (123) yilinda (ALE) yontemi ile elde 

ettikleri ZnSe ince filmlerinde 4,2 K0 s1cakl1g1nda 5500 

A 0 ci varinda c;:ok zayif derin dilzey emisyon bandinin ve 

6000 A0 civarinda yine c;:ok zayif oz etkin emisyon bandinin 

merkezlenmi~ oldugunu gozlemi~lerdir. J.E.Potts ve 

digerleri (124) heteroepitaxial bUyiltillmU~ ZnSe ince 

filmlerinde kalinliga bagl1 olarak (0,23 µm ve 2,0 µm) 2,8 

ev ve 2, 79 ev da donora bagli eksi ton piklerini 

gozlediler. Film kalinligi artarken donora bagli eksiton 

pik degerlerinin, hacimli kristal degerlerine yakla~t1g1n1 

belirttiler. 

Shiro Dosro ve digerleri (125) (ALE) yontemi ile 

ta~1y1ci s1cakl1klar1 200 ve 250 °c de elde edilen ZnSe 
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ince fimlerde (I2 ) donora bagli eksiton emisyonunu 4500 A0 

- 0 civarinda gOzlemi~ler, ta~1y1c1 s1caklig1 300 C ve daha 

yilksek olan f ilmlerde ise derin dilzey emisyonlarinin etkin 

oldugunu belirtmi~lerdir. 
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2.3. EKSiTON TEORiSI 

2.3.1. GiRi~ 

Eksi tonlar k.ismen kuasi-par9aciklar olup, dielektrik 

ortamda elektronlarin kollektif hareketlerinin kuantum 

mekaniksel ifadesi i9inde tan1mlan1rlar. 9ogu kristallerde 

enerji transferi, lilminesans ve 1~1g1n absorbsiyonu 

olaylari i9inde gorillen eksitonlarin varl1g1, ilk defa 

Frenkel, Peierls ve Wannier tarafindan formille edildi. 

Bose istatistigine uyan kristal sistemlerinde 

elektronlar1n temel uyarimlar1 anlam1na gelen eksitonlar1n 

tanimi, diger quasi-par9ac1klar gibi olup, kristalin 

translational simetrisinden kaynaklanir. Translational 

simetri, kristalin sabit dilzeylerinin sin1fland1r1lmas1na 

quasi-momentum ( p=flk) terimleri i9inde izin verir. 

Kusursuz bir kristalde her sabit dilzey, silrekli spektrum 

degerlerine sahip clan ve translation operatorilniln etkisi 

alt1nda, dalga fonksiyonunun degi~im ozelliklerini 

belirleyen (k) dalga vektoril ile karakterize edilir. Ancak 

serbest bir elektron ve bir hole i9eren bir kristal 

i9indeki boyle bir dilzey, elektronun dalga vektoril k
1 

ve 

hole dalga vektoril k 2 ile tan1mlanabilir. Bir hole ve 

bir elektronun kar~ilikli 9ekimden dolayi bagl1 bir 

dilzeyde bulunmalari; Frenkel 'den sonra "eksi ton" olarak 

adland1r1lan ve elektriksel olarak notral clan bir 

quasi-par9ac1g1n 

verir. 

kristal i9inde bulundugunu haber 

Tek eksiton ile karakterize edilen kristal dilzeyinin, 

n kuantum say1s1n1n degerlerinin belirlenmesi ile, (k) 

dalga vektoril birinci Brilloin zonundaki tilm degerleri 

alabilir. Boylece eksiton enerjisi En(k), n'inci eksiton 

enerji bandini meydana getiren silrekli bir araliga sahip 

olur. Bu nedenle eksiton spektrumunun band karakteri ozel 

bir eksiton modeline baglanamaz. 
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2.3.2. FRENKEL EKSITONLARI 

Molekiller bir kristalde, tek tek molekuller arasi 

etkile~im kuvveti, molekilller iQindeki atom ve elektronlar 

aras1ndaki etkile~im kuvvetlerine oranla 9ok zay1ft1r. 

Kristalin translational simetrisinden ve molekilller arasi 

etkile~imden dolay1 uyarilmi~ bir molekill f iks olamaz. 

Uyartma enerj isi bir molekillden digerine kristal iQinde 

dalga yayinim1 §eklinde transfer edilir. 

Frenkel'e gare bir elektron bulundugu dilzeyde bir hole 

birakarak, kristal i9inde bagl1 bulunduklar1 dilzeyde 

birlikte hareket ederler. Bu modele gare elektron ve hole 
/ 

9ifti bir molekill iginde yerle~mi~ durumdad1r. Bu nedenle 

Frenkel eksi tonlar1na kil9ilk yar19apli eksi tonlar da 

denilir. Bagl1 dilzeyin yar19api kristalin argil 

sabitlerinden daha bilyilkse bu eksitonlar Wannier-Mott 

eksi tonlari veya bilyilk yar19apl1 eksi tonlar olarak 

dil~ilnillilr. Bu nedenle Frenkel ve Wannier-Mott eksitonlari 

iki limitini olu~turur. 

Frenkel eksitonlar1nin en basit uygulamalari, 

molekillller arasi etkile~imlerin yeterince zay1f oldugu 

durumlarda eksiton 

Heitler-London yakla~im1 

dilzeylerinin hesaplanmasinda 

ile yapilabilir. Sonu9 olarak 

Frenkel eksiton modeli, birbirlerine bagli bir elektron ve 

hole 9iftinin bir molekill i9inde yerle~mi~ oldugu 

durumlarda ge9erlidir. 

2.3.3. WANNTER-MOTT EKSlTONLARI 

Wannier-Mott eksi tonlari genellikle elektronlarin ve 

hole'lerin Bloch dilzeylerinde yap1la~maktadir. Bir 

dielektrigin iletkenlik bandindaki elektronun etkin 

kiltlesinde (m
0

) ve valans banddaki hole etkin kiltlesindeki 

(mh) arti~ bu durumu kanitlar. Valans elektronlarin 
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hareketi ve atomik korlarin periyodik potansiyellerinden, 

elektron ve hole etkin kiltleleri, bo~luktaki etkin 

kiltlelerinden farklidir. Kristalde elektron ve hole 

etkilesimi Coulomb etkilesim kuvvetiyle tanimlan1r. 
" ~ 

V(r) 2 
= -e /re (2.17) 

e, statik dielektrik sabiti, r ise elektron ve hole 

arasindaki uzaklikt1r. Bu elektron ve hole sistemi i9in 

SchrOdinger denklemi; 

( - )l/J = El/J (2.18) 

Hidrojenik atom tipi olan bu denklemden; E(O bagli 

durumlar i9in enerji dilzeyleri; 

4 n2k2 
E(n)(k) 

µe 
= 

2n2e 2n2 + 
2(m

0
+mh) 

( 
1 1 )-1 µ = + m mh e 

Bu enerji degeri 

519illilp k=O da 

iletkenlik bandin1n hemen 

mutlak degeri eksitonun 

enerjisine esittir. Boylece eksiton enerjisi; 

e (k) = E + En(k) n g 

~eklinde olur. 

(2.19) 

altindan 

baglanma 

(2.20) 

Frenkel ve Wannier-Mott eksiton tanimlamalarindan 

sonra, eksitonlari serbest ve bagli eksitonlar olarak 

belirtmek daha yerinde olacaktir. Hidrojenik yap1ya uygun 

eksiton modeli ~ekil (2.6) gorillmektedir. 
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f 
hv. 

0 

~ekil 2.6 

n=l taban durumu olmak ilzere 

n= 1, 2, 3 ~ 4, •••• 

Eex = 13,6 
µ (2.21) 2 2 me n 

Eksiton absorbsiyon spektrumu Aven ve digerleri 

taraf1ndan ( 12) kUbik yapidaki ZnSe kristallerine 300°K 

ve 23°K sicakliklarinda uygulanmi~t1r. Sekil (2.7) de n=l 

ve n=2 taban durumu ve ilk uyarilm1~ dilzey olarak 
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belirlenmi~tir. Eksitonlar, r 8 valans bandindaki hole ile, 

r 6 iletkenlik bandi igindeki elektronlarla (k=O) da 

~ekillenmi~tir. n=l dilzeyindeki enerj i valans band tepe 

noktasindan 2,81 eV degerindedir. n=l ve n=2 eksiton 

dilzeyleri arasindaki baglanma enerjisi 

E =(0,020~0,04)eV ve indirgenmis kiltle µ=(0,10 ~ 0,03)m, ex ~ 

band araligi 23°K sicaklikta Eg=2,83 eV olarak bulunmu~tur 

2.3.4. BAGU EKsiroN KoMPLEKSLERi 

ZnSe kristallerinin kenar emisyon veya absorbsiyon 

olayinda ortaya 9.ikan uyarilmi~ dilzeyler, iyonize veya 

notral kristal bozukluklar yakininda yerle~mi~ 

elektron-hole 9ifti terimleri i9inde tanimlanirlar. Gene! 

anlamda bu duruma 11 bagl1 eksi ton kompleksleri 11 

denilmektedir. Bagli eksiton kompleksleri.teorisi, enerji 

bandlarinin simetri ozelliginden yararlanilarak 

geli§tirilmi§tir. Bu eksiton kompleksleri optik 

uyartmalarla yaratilabilir. 

Bu teorinin geli~imi, Thomas ve Hopfield'in (120) direkt 

eksiton dalga fonksiyonu ve zayif bagli eksitonlara grup 

teorisini uygulamalariyla olmu~tur. Bu durumda dort bagli 

eksiton kompleksi tanimlanmi§tir. Bunlar; 

1) Notral donora bagli eksitonlar 

2) iyonize 11 11 
11 

3) Notral acceptora bagli eksitonlar 

4) iyonize 11 11 
11 

Eksitonlar elektriksel olarak notral quasi-par9ac1klar 

olup, kristalin elektriksel iletkenligine dogrudan bir 

katkida bulunmazlar. 

Halsted ve Aven (3), 4K de II-VI bilesiklerinin kenar 

emisyon spektrumlar1ndan, bagli eksi ton 9izgi spektrumu 

ile dil~ilk enerj i kenarlar1ndaki daha geni§ emisyon 

spektrumlari arasinda bir mukayese yaptilar. Onlar 
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ara~tirmalar1.n1. ZnSe'un da dahil oldugu II-VI 

bile§iklerinden CdS Uzerinde magneto-optik 9aligmalarindan 

(~ekil 2.8) de gorilldilgil gibi acceptor kusurlarini 

belirlediler. Acceptor kusurlarini.n varlig1n1; 4K de band 

araligina yakin eksiton emisyonunun gozlenmesi ve bunu 

band arall.gindan daha kil9Uk enerjilerde gozlenen genis ,. 
band emisyonu ile mukayese ederek a9ikladilar. Ve onlari 

eksiton ayirim enerjisini (E0:-> sif1r fonon 9izgisi ile 

eksiton absorbsiyonunun sebep oldugu minumum yansima 

arasindaki fark olarak belirttiler. Daha dil§ilk enerji 

emisyonunu da, iletkenlik band1ndan ayni acceptor dilzeyine 

veya iletkenlik bandina yak1n sl.g donor dilzeylerine bir 

ge9i~ olarak yorumlad1lar. Acceptor iyonizasyon enerj isi 

EA daha dil§ilk enerjili emisyonun sif1r fonon durumumdan 

hesaplanabilir. E0:- nin EA ya kar~1, biltiln II-VI 

bile~enlerinin bir grafigi 9izilirse, bagli eksiton 

komplekslerinin notral acceptor i~onizasyon 

orani bir dogru verecektir. ( ~ekil 2. 8) den 

notral acceptor iyonizasyon enerjisi (0,10 

gorillmektedir. Ayni sekilde notral donor 

enerjisine 

ZnSe i9in 

ev) olarak 

iyonizasyon 

enerj isi i9inde ~ekil 2. 8' e, benzer graf ikten ( 0, 20) eV 

olarak bulunmu~tur. 
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2.4. IYONIK iLETKENLIK 

2.4.1. TEORi 

Yar1iletkenlerde orgil kusurlar1, onlarin elektronik 

ozelliklerini bilyilk ol9ilde degi~tirir. orgu kusurlar1 ile 

yakindan ili~kili clan iyonik iletkenlik kuram1 ilk def a 

Frenkel tarafindan ileri silnulmil~tilr. Frenkel'in Onerisine 

gore; kusursuz kristallerinde alan etkisi altinda negatif 

ve pozitif iyonlar denge konumundaki yerlerinden ayrilarak 

kristal i9inde hareket etmeleri hacimsel iyonik 

iletkenlige neden olur. Bu durum, kristal Orgilde alan 

etkisinden dolay1 bozukluklar ortaya 91karacakt1r. 

Frenkel'e gore iyonlar1n kristal i9indeki hareketleri iki 

§ekilde olmaktadir. Ornegin; kusursuz kristallerde 

iyonlar, kristal i9inde i~gal edilmemi§ yerlere 

(interstitial) hareket edebilirler, yada iyonlar kristal 

i9inde bulunan bo~luklara atlayabilirler. ikinci durumda 

bo~luklar kristal i9inde hareket ederek ak1m 

ta~1yabilirler. (§ekil 2.9) 

+ - ..... - .. ... - + - + 
- +®- + -: -f - a - -4- -
+ - + - + - .,. - ... - + 
- + _9> + - .. - + - a 
+ ... 4- - + + - + _e.., - + - .. - a + 

'a' b 

§ek. 2.9- a) Interstitial iyonlar ara yerlere s1z1yorla~ 

b) Iyonlar bo~luklara hareket ediyorlar. 
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n birim hacimdeki interstitial iyon veya bosluklar olmak .. 
uzere iletkenlik 

-er = nu 

olup, iletkenlik ve mobility arasindaki ili~ki ise 

<r = n µ e 
-ve µ = v (mobility) 

(2.22) 

bag1nt1s1 ile verilir. Denklem ( 22) serbest parc;:aciklar 
'( 

ic;:in Lorentz taraf 1ndan tUketilmi~ if adeyle mukayese 

edilebilir. Lorentz'in iletkenlik bagint1s1 

2-e v .t 
3kT 

v = 4 /kT /2rrM 

olup 

t= ortalama serbest yol' 

nf= serbest iyon yogunlugu 

.e ,,., o oldugundan ,.., nuo olur. 

Schottky ve Wagner Frenkel'in bu modeline ilave olarak 

interstitial ve bo§luklarin olu~umunda Uc;:UncU bir dururnu 

ortaya 91karrni§lard1r. Onlarin rnodeline gore; AB 

atomlarindan rneydana gelen bir kristalde buharla~ina ile 

kristalin ic;:indeki metal atomlari yerlerinden ayrilarak 

(ayrild1klar1 yerde bir bo~luk birakarak) orgUde 

interstitial yerlere buhar faz1nda rnolekUler bag yaparak 

yerle~rnektedirler. Bu rnodele gore interstitial ve 

bo~luklar bagirnsiz olarak Uc;: ayri tipte olu~rnaktadir. 
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Sek. 2.10 - OrgU bozuklugunun U9 tipi .. 

(~ekil 2.10 a)ya gOre; M veya x interstitial iyonlar1 veya 

atom) varsa bunlar e~it say1da bo~luklar birakirlar. 

(~ekil 2.10 b) ise; buharla§t1rma ile M ve x iyonlar1nin 

baz1lar1 e~it say1da bo~luk birakiyorlar. Buharla~an 

atomlar notral olduklar~ndan bu durumda ortaya 91kan 

elektron fazlaliklari ve ho~l'er bo~luklar1n yakininda en 

dil~ilk enerji seviyesinde bulunacaklardir. Bu durum (~ekil 

2. 10 a) ya benzemekle birlikte tek f arki inters ti ti al 

atomlar1n bulunmayi~idir. (~ekil 2.lOc) de ise; buharla~ma 

yoluyla ortaya c;:ikan interstitial atomlar bulunmaktadir. 

ZnO ve ZnS bu gruba giren bile~iklerdir. 

~ekil 2.lOa ve 2.!0c durumu daha 9ok c;:inkoblend ve wurtzile 

yap1da gorUlUr. 

Yar1iletkenlerde fermi dilzeyi Boltzman dag1lim 

fonksiyonu ile belirlenir. Fermi enerjisi Ef>>kT oldugu 

durumlarda iletkenlik bandi ic;:in toplam elektron sayisi 

n = N e Ef/kT olup, c . 
N = etkin dilzey yogunlugu c 
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2mn*kT e 3/2 
) 

Dejenere olmami~ yariiletkenlerde bu bagintiyi 

n = J N(E)f (E) ~. 
0 

= I 1 ( 7 
0 

(2.23) 

(2.24) 

~eklinde yazarsak n(E) nin maksimum degeri E112e-E/kT nin 

maksimum degeri ile belirlenir. Buradan maksimum n(E) i9in 

E = 
kT 

2 oldugu gorillilr. 

Valans band igin hole dilzey yogunluguda 

N = 2 ( v 
2rrmh*kT 312 ) 

h2 
(2.25) 

Termal dengede n=p oldugu durum "intrinsic" olarak 

bilinir. Ve f ermi dilzeyi band araliginin ortasindadir. 

Yilksek sicakliklarda biltiln yariiletkenlerde (dejenere 

durumu dahil) bu teori ge9erlidir. Boyle durumlarda 

iletkenlik elektronlar tarafindan baskindir. 

(2.26) 

µ, mobility olup sicakliga bagl1dir. Bunun logaritmasi 
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d n[o-/C(T)] Ef T dEf 
= + (2.27) 

d (1/T) k k dT 

n [o-/C(T)] ye karsi 1/T graf iginin egiliminden f ermi 

enerjisi hesaplanabilir. 

Intrinsic durumlarda 

(2.28) 

Burada Eg/2 s1cakl1g1n fonksiyonu olarak karanl1k 

iletkenlik aktivasyon enerjisini verir. 
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~ek.2.11 - n tipi iletkenlerde elektron ve hole konsant

rasyonlar1n1n s1cakl1g1n tersiyle degisimi ,. 
a) intrinsic balge 

b) exshaustion b5lgesi 
c) kirlilik b5lgesi 

so 



Sekil (2.11) de, n-tipi yariiletkende elektron ve hole .. 
konsantrasyonlarinin s1cakl1g1n tersiyle degi~imi 

g5rillilyor. n-tipi yariiletkende fermi dilzeyi donor 

dilzeyleri ile iletkenlik bandi arasinda yer aliyorsa, 

iletkenlik "extrinsic" bOlgesi ic;:inde olacakt1r. Eger 

f ermi dilzeyi donor dilzeylerine kar~ilik geliyorsa 

"exhaustion" bOlgesi olu§acak ve bu durumda donor 

elektronlari bandi ic;:inde bulunacaklardir. n ::= p durumunda 

ise "intrinsic" b5lgesi olacaktir. ~ekilden de g5rilldil

gil gibi, dilsilk sicakliklarda fermi dilzeyi donor dilzeyleri .. 
ve iletkenlik bandlarinin ortasinda yer aliyor ve elektron 

konsantrasyonu ilstel olarak artiyor. 9izginin egimi donor 

dilzeylerinin derinligini hesaplamada kullanilabilir. 

Exhaustion bOlgesinde ise elektron konsantrasyonu yakla~ik 

olarak sabi ttir ve biltiln donorlar iyonizedir. Intrinsic 

bOlgesinde egim yasak enerj i araligin1n geni§ligini 

verecektir. Buna benzer olarak dil§ilk sicaklikta hole 

konsantrasyonu dilsilk fakat sicakligin artmasiyla birlikte 

hizla artmaktad1r. Donor ve acceptor konsantrasyonlari 

farki kristalin n-tipi veya p-tipi oldugunu belirler. 

2.4.2. P-N EKLEMLERl 

Cogu elektronik aletlerin temelini olusturan p-n 

eklemleri, orijinal n-tipi kristal i9inde kontak s1ras1nda 

olu~an p-tipi bOlge arasinda uzanmaktadir. Elektronlar 

n tipi bOlgeden p tipi bOlgeye akacaklar ve denge 

durumunda bir miktar ters yOnde elektron akimi ile 

dengelenecektir. p-n eklemlerinde olusan potansiyel engeli 
"' 

V
0

, kristalin yasak enerji aral1gin1n bilyilklilgilne, 

kirlilik konsantrasyonuna ve sicakliga baglid1r. Yilksek 

sicakliklarda her iki bolge intrinsic olup, potansiyel 

arti~1 g5rillmez. V
0 

potansiyel art1~1 p-ve-n tipi bOlgeler 
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ortaya 91kar. Elektronlar eklerndeki donor dilzeylerinden 

acceptor dilzeylerine transfer edilir ve iyonize kirlilik 

rnerkezlerinin 9ift dilzeyleri potansiyel engelini artirir. 

Sek. 2.12 - p-n eklerninin enerji-band rnodeli 
" 

{ §ekil 2 .12) de x1 ve x2 , n ve p b<:Hgelerindeki eklern 

geni~likleri olup, donordan acceptora transfer edilen yilk 

e§itligi Ndxl = N
8

x 2 olur. 

{Nd, donor konsantrasyonu, Na acceptor konsantrasyonudur.) 

Eklernin toplam geni~ligi d = x1+x2 dir. Tek boyutta 

Poisson denklemiyle n-bOlgesindeki potansiyel arti~i v
1

; 
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ax2 = (2.29) 

K
0

, . malzemenin dielektrik sabi ti olup denklem ( 2. 29) un 

c..;:ozilmil 

p bolgesindeki potansiyel arti~i ise 

eNa 2 
----X 

2e K 2 
o e 

p-n bolgesinin toplam geni~ligi d ise Na>>N
8 

durumunda 

V
0

=V1+v2 oldugundan 

2eoKeVo )1/2 
d = (-----

eNa 
olur. (2.30) 

denklem 2.30'dan kirlilik ko~santrasyonunun artmasi eklem 

bolgesinin daralmasina sebep olur. 

Denge durumunda p bolgesinden n bolgesine gec..;:en hole 

say1s1 ters yonde gec..;:en hole sayisina esittir. Ayni durumu 

n-bolgesinden p-bolgesine gec..;:en elektronlar ic..;:inde 

gec..;:erlidir. Ekleme di~ardan bir potansiyel uygulandiginda, 

uygulanan potansiyel p bolgesini pozi tif yapacak ~ekilde 

sec..;:ilirse, potansiyel engeli azalacak ve p'den n bolgesine 

bilyilk bir akim akacak, p bolgesine uygulanan potansiyelin 

polarizasyonu degi~tirildiginde ise p bolgesi negatif 

olacak ve potansiyel engeli artacak p'den n bolgesine olan 

hole difilzyon ak1m1 azalacaktir. Bu durumda ancak 

potansiyel engelini a~maya yetecek kadar enerj iye sahip 

olan az miktarda hole akimi gorillecektir. n-bolgesindeki 
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holler bu enerj i engelinden etkilenmiyecekler, c;:ilnkil bu 

durum bir potansiyel engeli ile kar~ila~mayacaklardir. 

p-bOlgesinin pozitif tutulmasina On gerilim, negatif 

tutulmasina ise ters gerilim altinda besleme adi verilir. 

Bu tilr davran1~ gC>steren kontaklara "rectifier" 

kontaklar ad1 verilir. Bu durumda p-n eklemleri uygulama 

potansiyelin polarizasyonuna gC>re bir dilzeltici gibi 

davranmaktadir. Bu benzer durum metal-yar1iletken 

kontaklarda da gC>rillilr. 

2.4.3. TERMiYONIK EMiSYON (SCHOTTKY EMISYON) 

Is1t1lm1§ bir metalden elektronlarin termal buharla~ma 

olayi termiyonik emisyon olarak bilinir. Uygulanan bir 

elektrik alan1 altindaki bir metal kontak elektroddan, 

termal uyarma ile ara yilzey engeli ilzerinden 

elektronlarin, bir dielektrigin iletkenlik band1na veya 

vakuma emisyonu)Schottky emisyonu olarak bilinir. Schottky 

emisyonu ic;:in, Richardson-Schottky formillil, tilnel yap1lara 

uygulanabilir. (Sandovic;: yapilar) 

Bir sandC>vic;: yapida termiyonik emisyon </> engeli ilzerinden 

AT2 e-<f>/kT ile verilir. O zaman net ak1m yogunlugu 

(2.31) 

</>1 ve </>2 
. , pozi tif ve negatif beslenmi!i? elektrotlarin 

Fermi dilzeyi ilzerindeki maksimum engel yukseklikleridir. 

Iki elektrod arasina V potansiyeli uyguland1g1nda 

<1>2 = <1> 1 + eV (e=elektrik yilkil) ve 

(A=120 A/cm2 K2 Richardson sabitidir) 

Simetrik engel durumlarinda ise; ak1m yogunlugu 

54 



J = AT2 exp [ - ¢-(14.4eV/eS)
1

/
2 

] 
kT (2.32) 

Burada, e dielektrik sabiti ve S iki elektrod arasindaki 

yal1tkan 

DU~Uk 

veya yariiletken engelin etkin kalinl1gidir. 

sicaklikta yilksek alan altinda etkin engel 

geni~liginin dar oldugu durumlarda iletkenlik mekanizmasi 

termiyonik emisyondan daha 9ok tilnelleme yoluyla 

olacaktir. Simmons (131) simetrik yapilarda yaptig1 

9al1~malardan engel kalinl1g1 S < 40 A0 iletkenlik tilnel 
~ 0 ~ 

yolu ile oldugunu, S 40 A durumlar1nda ise iletkenligin 

tilnel veya termiyonik emisyon yolu ile oldugunu 

gastermi§tir. 

2.4.4. KUANTUM MEKANiKSEL TUNELLEME 

Kuantum teorisine gare; klasik olarak bir elektron 

dalgasi, iki elektrod tarafindan ayrilmi~ yalitkanin yasak 

enerj i engeli arasl.nda sonlu bir degere sahiptir. Dalga 

f onksiyonu engel kal1nl1g1 ile Us tel olarak saner. Bu 

yilzden engel 9ok ince ise, elektron, potansiyel engelinin 

~ekline ve bilyUklilgilne bagli olarak sonlu bir sizma 

olasiligina sahip olacaktir. Engel kal1nl1g1n1n yilksek 

alanla azalmasi sonunda elektron engelden s1zabilir. 

!ki paralel elektrod ince bir yali tkanla ayrildig:i.. 

durumlarda ( sandavi9 yap1) , elektrodun birinden digerine 

tilnel akim yogunlugu a~ag1daki integralle verilir. 

E m oo I D(Ex)dEx I f(E+ev)dE 
0 0 

(2.33) 

m, elektronun kiltlesi, e elektronun yilkU, h Planck sabiti, 

E', elektrod 2'deki elektronlarin maksimum enerjisi, E, m x 
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X yonUndeki momentumla belirlenen enerji (X-tUnelleme 

yonU), V, elektrod 2'ye uygulanan pozitif voltaj, f(E+ev) 

Fermi-Dirac fonksiyonu ve D(Ex) tUnel olas1l1g1d1r. 

$2 

D(Ex) = exp { - 4~ (2m)
1

/ 2 I [~+O(x)-Ex]l/Zdx } (2.34) 

sl 

s1 ve s2 ; Ex ve <f>(x) enerjilerinde donrne noktalar1, t; 

fermi enerjisidir. 

YUksek alan ve dU~Uk s1cakl1klarda tUnel olay1 igin 

Fowler-Nordheim denklemi, dU~Uk alan yilksek s1cakl1klarda 

ise Richardson-Schottky denklemi gegerlidir. 
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SOLUM Ill 

3.1. ZNSE iNCE FiLMLERiNrN HAZIRLANMASI 

Cinko selenyum ince filmleri, ingiltere'nin Durham 

Oniversitesi laboratuvarlar1nda iki defa sublimlefime 

teknigi ile elde edilen 6n (99.9999) safligindaki hacimli 

c;:inko selenyum tek kristallerinin Edwars Vacuum ECC 304 

evaparatorUnde 10-6 Torr bas1nc;: alt1nda termal buharlas-.. 
tirma yontemi ile haz1rlandi. 

Bu sistemde; rotatif pompali on birimin basinc;:i 10-3 

Torr degerine dil§tilkten sonra, vakum odasi HT 130 

iyonizasyon birimine baglanarak basinc1n 10-7 Torr'a dil~
mesi saglanmaktadir. 

ZnSe kristallerinin ergime sicakligi 1150 °c ile 
0 -1300 C arasinda oldugundan flaman olarak, nokta kaynak 

kabul edilebilecek §ekilde hazirlanan molibden pota kulla

nilm1~tir. Ta~1yici malzeme olarak indisi n=l,427 ve 

kalinligi 1, 5 mm olan 4xl cm boyutlar1nda kuartz camlar 

kullanildi. Ayni anda, degi~ik amac;:larla kullanilabilecek 

dort ta~iy1cinin yerle~tirilebilecegi, c;:elikten yatay bir 

disk hazirlanmi~tir. Yine bu disk Uzerinde merkeze yakin 

bolgelerde iletkenlik olc;:Umleri ic;:in 0,5 cm c;:apli bo~luk

lar haz1rlanmi~t1r. 

Molibden pota ile ta~iy1cilarin yerle~tirildigi yatay 

disk arasindaki mesafe 7,5 cm ve bas1n9 10-6 Torr'da sabit 

tutularak, filmler ta~1y1c1 s1caklig1na gore haz1rlanm1§

tir. Ta~iy1ci sicakligi, vakum odasi di§indan termokopul 

sistemi ile kontrol edilmi~tir. Filmler, oda s1caklig1, 

100°c, 120°c, 150°c, 180°c ve 210°c sicakliklarda tutulan 

tas1y1.c1lar .., Uzerine 

kullanilan ta~1y1ci 

kaplanm1~t1r. TUm 

kuartz camlar mekanik 

orneklerde 

ve kimyasal 

yontemle temizlenerek etUvde kurutulduktan sonra vacuum 
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odasina yerle~tirilmi~lerdir. Optik, iletkenlik ve 

kalinlik tayini igin yarisi maskelenmi§ ta§iyicilar ayni 

anda kaplanmi~t1r. Kaplama hizinin sabit tutulabilmesi 

igin, molibden pota ile ta~iyicilar aras1ndaki kapak 

kapali tutularak, pota igindeki ZnSe par9aciklar1 ergime 

sicakligina gelinceye kadar f laman akimi artirilmi~ ve 

buharla~tirma ba~ladiktan sonra kapak a91larak f laman 

ak1m1 sabi t tutulmu~tur. Buharla~tl.rma hizi ortalama 

olarak 1000 A0 /dakika olarak belirlendi. Filmlerin kristal 

yapilar1n1n belirlenmesinde kullanilacak arnekler f arkli 

s1cakliklarda ve ortalama olarak ayni kalinll.kta hazirlan

mistir. ,. 
Elektrik iletkenlik Ol9Umleri igin, onceden ta~1yici 

ilzerine ~erit §eklinde Ag elektrotlar kaplanarak optik 

ol9Umler igin vakum odasina yerle§tirilen kuartz camlarla 

birlikte ayni anda ZnSe filmleri kaplanmi~tir. Ag-ZnSe ile 

kaplanml.~ filmlerin il~erine yeniden ~erit ~eklinde Ag 

kaplama yapl.larak sandovi9 tipi Ag-ZnSe-Ag iletkenlik or

nekleri haz1rlanmist1r. ,. 

Ta~1y1c1 ilzerindeki ortalama film kal1nl1klar1 Hilger

Watts interferometresi ile t&yin edilmi~tir. Bu ol9Umler 

igin yar1s1 maskelenen ta~1yicilar ilzerine kaplanmi~ ZnSe 

filmlerinin Uzeri tamamen gilmils ile tekrar kaplanmistir. 
~ ~ 
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. " ... . 
3.2. FILM KALINLIGININ TA YINI 

ince filmlerde, optik ve elektrik ozellikleri, mekanik 

dayan1kl1l1k gibi f iziksel ozellikler f ilmlerin kristal 

yap1lar1na bagli oldugu gibi kal1nl1kta da dogrudan 

iliskilidir. Film kal1nl1klar1 kaplama aninda kal1nl1k .. 
monitoru ile tayin edilebildigi gibi, film kaplandiktan 

sonra, kaplama bolgesi d1~1nda da 9e~itli yontemlerle 

bulunabilir. Bu yontemlerden en bilinenleri, mekanik, 

elektriksel ve optik yontemlerdir. Bu 9al1~mada hazirlanan 

f ilmlerin kal1nl1klar1, Tolansky teknigine gore 9al1~an 

Hilger Wats interferometresi ile optik yontemle tayin 

edildi. 

Tolansky Yontemi: Bu yontem iki yilzeyin 

olu§turdugu hava kamas1nda meydana gelen interf erens 

franjlarin1n izlenmesine dayanir, ve ayni zamanda film yil

zeyinin topografik incelenmesinde de 9ok duyarlidir. 

interferens franjlari kullanilan i~iga gore; 

a) E~it kalinlik franjlari (Fizean Franjlari) 

b) E~it kromatik mertebe franjlari 

olmak ilzere ba~l1ca iki gruba ayr1lir. 

a) E§it Kalinlik Franjlari: Birer yilzil gilmil§lenmi~ iki cam 

levha, gilmuslil yilzeyleri birbirine bakacak sekilde yerles-
~ ~ ~ 

tirilecek olursa, kama a9isi kil9ilk, bir hava kamasi elde 

edilir. Boyle bir sistem monokromatik i~ikla aydinlat1ldi

g1nda, gilmil~lil yilzeylerdeki yansimalardan dolayi 

interferens olu~ur. Kama kenarindan uzakla~1ld1g1nda, her 

iki yansi ti.c1 yilzeyden yansiyan 1s1nlar arasindaki optik 
II 

yol fark.i, kullanilan i~1g1n dalga boyunun tam katlari 

kadar oldugunda, levhanin yilzeyinde ve kama kenar1nda 

paralel aydl.nlik franjlar, A/2 oldugunda ise karanl1k 

franjlar olusur. Sek. (3.la) 
fl ... 
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(•) (b) 

Sek. 3.la-· a) Hava filminin interferens franjlari 
"' 

b) Yar1 kaplanmis film ve Fizean franjlari ,. 

Her iki yantemde de (a ve b), cam ta~1y1c1lardan birinin 

ilzeri, yar1s1 kal1nl1g1 Ol9illecek film ile kaplandiktan 

sonra ta~1y1c1n1n tamami gUmil~ ile kaplan1r. Burada Onemli 

olan kal1nl1g1 tll9Ulecek f ilmin kaplanmasi sirasinda 

keskin bir s1n1r elde edebilmektir. Ta§iy1c1n1n yalniz 

gilmil§le kapl1 oldugu kis1mdak1 franjlar, film s1n1r1ndan 

i tibaren kal1nl1k f arkl1 oldugundan kayarlar. Ard arda 

gelen franjlar arasindaki optik yol ~/2 kadar degi~ebildi

ginden film d kalinligina kar~ilik franjdaki kayma Ad 

kadar olur. Film kal1nl1g1; 

d = 
Franj araligi 

(3.1) 2 

bag1nt1s1ndan bulunur. interferens franjlari aydinlik 

zemin ilzerinde karanlik ve keskin 9izgiler halinde 

gazlenir ~ek. ( 3. lb) 'de Fizean franj lar1n1 veren bir 

dilzenek garUlmektedir. 
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rzuzz I 

Sek. 3.lb- Fizean franjlarini veren dilzenek. K isik ,. ,. 
kaynagi, L1 toplayici, D dairesel delik, L2 koltimatBr 

mercegi, I interferens siste~i, Y yari ge9irici levha, 

L3 projeksiyon mercegi 

Bu sistemde film bir §ekilde 

ol9Ulebilmesi i9in, kullanilan tas1y1c1n1n ve f ilmin yUzey .. 
pUrUzlUlUgUniln 9ok az olmasi gerekmektedir. 

b) Esit Kromatik Mertebe Franjlari: Esit kalinlik franjlar 
~ ,. 

i9in kullanilan sistemde monokromatik 1~1k yerine beyaz 

isik ve bir spektrometre kullan~larak gBzlem yap111rsa ,. 
spektrumun gBrUnUr bBlgesi i9inde, kirm1z1dan mora dogru 

aydinlik zemin Uzerinde siyah franjlar olu~ur. 

Filmin d kal1nl1gina kar~i, m.ci mertebedeki A, dalga boyu 

AA, kadar kayacak ve ~ekilde (~ek.3.lc) gBrUldilgU gibi 
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n4 

Al\ 

m m+i m+.2 m+3 m+4 m+5 

Sek. 3.lc- Spektrosfotometrede gozlenen esit renk mertebe r ,. 

franjlar1 

yivli bir spekturumu olusturacaktir. ,.. m.ci mertebeye 

kars1l1k, hava kamasinin optik yolu, 
" n= 1 (havanin kirilma indisi) 

2d=m.A, 

ve d kalinligindaki f ilmden dolayi ayni mertebedeki kayma 

miktari 

2/ld = m /l"A., 

olup, bu bagintidan filmin d kal1nl1g1n1 bulabilmek i9in, 

kal1nligin c>l9illdilgil mertebeyi 519illebilecek bilyilklilkler 

cinsinden yazmak gerekir. Buna gore; 

(3.2) 
veya 

m = (3.3) 

olur. 
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Bu deger yerine yazilirsa' 

(3.4) 

olur. Kullanilan spektrofotometreden, ard arda gelen iki 

franj1n yeri ve franjdaki kayma dalga boyuna bagli olarak 

okunur. B~yle bir sistemde elde edilen beyaz i~ik 

franjlari ile film kal1nl1g1n1n belirlenmesinde gelecek 

hata, fizean franjlar1ndakine ek olarak, gilmilslil yilzeyler-
~ 

deki faz degi~imlerinin dalga boyuna bagl1l1g1d1r. Bu 

deger mA'nin yan1nda 9ok kil9Uktilr. 

ZnSe ince filmlerinin kalinliklari, s1n1r yilzeyi 

Uzerinde en az f arkli U9 noktasindan 519Ulen kalinl1klar1n 

(+ 20 Ao hata payi ile) ortalamalari alinarak hesaplandi. 
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31. 30 32. 30 32 30 

29 
::> 

9ek.3.2a - Ta~1y1c1 sicakl1g1na gore hazirlanan ZnSe 

ince f ilmlerinin x-1sinlar1 kirinim diizlemleri .. 
a) tasiyici s1cakl1g.1 T = 100°C ,. s 
b) II " T = 150°c 

s 
c) II " T = 180°c 

s 
d) II II T = 210°c 

s 
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3.3. ZNSE iNCE FiLMLERiNiN KRiST AL Y APISI 

Kuartz camlar ilzerine, ta~1y1c1 sicaklig1na bagli 

olarak kaplanmi~ ZnSe ince f ilmlerinin kristal yap1lar1n1n 

belirlenebilmesi i9in spektoskopik yontemle x-i~inlari 

difraksiyonu incelenmi~tir. ~ek.(3.2a)'da ortalama olarak 

ayni kalinliktaki ZnSe ince f ilmlerinin ta~iyici 

sicakligina bagli olarak difraksiyon pikleri 

gorillmektedir. ZnSe ince f ilmlerinin kuartz ta~iy.icilar 

ilzerine (111) dilzlemine paralel, kilbik yapida bilyildilgil ve 

f arkli ta~iyici s1cakl1g1na gore hazirlanan orneklerde 

difraksiyon piklerinin yerlerinin degi~medigi gorillmil§tilr. 

Bu piklerin yerleri, kilbik kristal patronlarinin indislen

mesi ile belirlenmi~ ve El Shazly ve digerleri ( 129) 

taraf indan termal buharla~tirma yontemi ile hazirlanan 

ZnSe ince f imlerin pik yerleri ile son derece iyi bir 

uyum sagladigi gorillmil~tilr. Yine Hideyasu Ando ve diger

leride ( 128) , metal organik kimyasal buhar yontemi 

ile cam ilzerinde bilyilttilkleri ZnSe ince filmlerinde (111) 

dilzlemine paralel bir bUyUme gozlemi~lerdir. 

Ta~1y1c1 s1cakl1g1na bagli olarak f ilmlerin kristal 

bilyUklilkleri (grain size) (111) piklerinde siddeti yariya 

dil~ilren geni§liklerden yararlanilarak Scherrer formillU ile 

hesaplanm1~t1r. 

Scherrer'in orijinal formUlU; 

+ b veya D = 
dCose 

0,94XA 

Bl/2Cose 
(3.5) 

~ekil (3.2b)'de gorUldilgU gibi, kristal bilyUklUkleri 

tas1y1c1 s1cakliklar1 lOOcC ve 150cC clan filmlerde 406Ac ,.. 
ile 420A 0 olup, ta~iyici sicakligi 180cC clan f ilmlerde 

330Ac'a dU9mil~tilr. Tasiyici sicakligi 210cC clan filmlerde ,. 
ise kristal bilyilklilgil yeniden artarak 400A01 a 91kt1g1 
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garillmil~tilr. Kristal bilyilklUklerinin ta~iy1c1 sicakligina 

bagli olarak arttigi fakat 1ao0 c s1caklikta minumuma dil~
tilgil ve bu sicakliktan sonra tekrar artt1g1 

gazlenmi§tir.Ayni durumu El-Sazly ve digerleri gOzlemi~ler 

fakat onlar 200°c sicaklikta minumuma dU~tilgilnil, 200°c 

sicakliktan daha yukari sicakliklarda hazirlanan f ilmler

de kristal bilyilklilgilniln yeniden arttigini belirtmi~lerdir. 

Hideyasa Ando ve digerleri ( 128) metal organik kimyasal 

bilyiltme yantemi ile el de ettikleri ZnSe ince f imlerinde 

kristal bilyilklilgilnil 520A 0 bulmu~lardir. Fakat Naoki Mino 

ve digerleri (130) tarafindan ayni yBntemle bilyiltillen ZnSe 

ince fimlerinde kristal bilyilklilgil 400A0 civarinda 

belirlenmi~ olup, bu 9ali~madaki sonu9larla iyi bir uyum 

i9inde oldugu garillmektedir. ~ek. (3.2b) 

500 ... 
... 

300 ~ 

....... 
. _..---~·""'- ,• ' / 

I 

100 
I 

150 
co 

"""/ 

I 

200 

~ek. 3.2b- ZnSe ince filmlerinin ta~iyici sicakligina 

gare kristal bilyilklilklerinin degi~imi 
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3.4. ZNSE iNCE FiLMLERINiN GEc;IRGENLIK SPEKTRUMLARI 

ZnSe ince fimlerinin optik ge9irgenlik spekturumu (900 

nm- 250 nm) dalga boyu araliginda, Varian Series 634 

UV-Visible spektrofotometre ile hava referans al1narak ol-

9illmil~tilr. · Biltiln 6rneklerin gec;irgenlik spektrumlari oda 

s1cakl1g1nda ve normal geli~ altinda 6l9Ulmil§tilr. Havanin 

kirilma indisi n 1 =1, filmin kirilma indisi n olup, 

ta~1y1c1 olarak kullanilan kuartz camlar1n kiri.Ima indisi 

n 2 ise, ta~1y1c1n1n filmle kaplanmadan 6nce g6rUnilr b6lge

de Ol9illen ge9irgenlik egrisinden hesaplanarak n 2 = 1,427 

olarak bulunmu~tur. ~ek.(3.3) 

% 
T 

i-----------~--~~~--~--~--~~---s o .... 

D Ill 

~ek.3.3 - Kuartz camlarin ge9irgenlik spektrumu 
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Orneklerin iki yil sUresince belirli aral1klarla 

ol9Ulen ge9irgenlik spektrumlar1nin pik yerlerinde zamana 

bagl1 olarak bir degi~me olmadigi gozlendi. 

~ek.(3.4a-b-c-d) de termal buharla~t1rma yontemi ile ta~1-

y1c1 s1cakl1g1na bagl1 olarak elde edilen f ilmlerin ge9ir

genlik spektrumlari gorillmektedir. 

ince f ilmlerin optik davrani~lari bilyilk oranda kaplama 

yontemlerine, dolay1s1 ile mikro yap1lar1na bagli olup, bu 

ozellikler optik parametrelerine yansimaktadir. Filmlerin 

optik parametreleri n kirilma indisi, k sonilm sabiti, 

ge9irgenlik spektrumundan Computer program1 ile 

hesaplandi. inter£ erens etkileri de gozonilne al1narak bu 

parametreler dalga boyuna bagli olarak a~agidaki formillle 

hesapland1. (132) 

T = m 

I e ad+ m e-ad+ c d s· d 
2 2 P2 oso + q 2 ino 

n = f ilmin kirilma indisi 

k = filmin sonilm sabiti 

nT= ta~1y1c1n1n kirilma indisi 

d= f ilmin ortalama kalinligi 

a = 
4rrk 

i\ 

~ 

sogurma katsayisi 0 = 4rrn 
i\ 

(3.6) 

f az kaymasi 

Ge9irgenlik spektrumunun optik parametrelerin hesap

larinda kullanilabilmesi i9in yilzeyin pilrilzsilz ve film 
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Iii 

Sek. 3.4a - T = oda sicakligi, d = 550 A0 clan ZnSe ,. s 
filminin ge9irgenlik spektrumu 
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Sek. 3.4b - T = 100°c, d = 1350 A0 clan ZnSe filminin 
~ s 

ge9irgenlik spektrumu 
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~ek. 3.4c - T
8 

= 150°c, d = 1450 A0 olan ZnSe filminin 

ge9irgenlik spektrumu 
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..---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~ 

~ek. 3.4d - T
5 

= 180°c, d = 1870 A0 olan ZnSe filminin 

ge9irgenlik spektrumu 
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- -4 -kalinliginin enc;:ok 10 cm. civarinda ve ge9irgenligin 

T .v 10-4 olup absorpsiyon katsayisinin ise a- ( 105 ile 106 ) 
-1 -cm ci varinda olmasi gerekir. Film kalinliginin artmasi 

ile yilzey pilrilzleri artacagindan bu yantemin 9000 A01 dan 

daha kalin f ilmlere uygulanmasi sak1ncal1 olacaktir. Bu 

c;:ali§mada el de edilen ZnSe ince f ilmlerinin kalinliklari 
0 0 - -

,,.J 550 A ile ,v 2000 A arasinda degi~tiginden bu 

y~ntem optik parametrelerin hesaplanmasinda son derece 

uygun olmu~tur. 

3.4.1. ZNSE iNCE FiLMLERiNDE OPTiK BAND ARALIGI 

Optik band aral1g1n1n tayini ic;:in en iyi yantem optik 

sogurmadir. Yariiletkenlerde optik sogurma olayi, 

genellikle bir elektronun, yasak enerj i aral1g1na kar~i 

uyarilarak iletkenlik bandina gec;:i~i ile sonu9lanir. Bu 

gec;:ifiler, optik sec;:im kurallarina bagli olarak dogrudan 

veya dolayl1 olabilir. Enerji ve momentumun (dalga vekta

rilniln) korundugu dogrudan gec;:i~ durumunda ~ek. ( 3. 5 ) , bir 

fotonun sogurumu sozkonusudur. 

E 

a 

~ek.3.5. - a) Dolayl.i, b) Dolaysiz ge9i~ 
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Band aral1g1 enerjisine e~it enerjili bir fotonun 

sogurumu ile, elektron, valans bandin tepe noktasindan 

iletkenlik bandinin minumum noktasina ge9i~ yapacakt1r. Bu 

durumda enerj i korunmaktad1r, dalga vekt5ril ( k) da ise 

hemen hemen bir degi~me g5zlenmez. ~ilphesiz, fotonun 

sonlu bir momentuma sahip olmasi nedeni ile, dalga 

vekt5rilnde de sonlu bir miktar degisme olacakt1r. Fotonun .. 
dalga vekt5rilndeki degi~im, 

Pfoton 
n 

= hv -c (3.7) 

olur. v , 1~1gin frekans1, (c/n) dalganin kristal 

igindeki hiz1, n kristalin kir1lma indisi. 

Optik ge9i~ i9in f otonun momentumu 

h.L\k - p - f oton 

(.L\k) fotonun momentumundaki degi~me miktar1d1r. 

(.L\k)'nin, zon kenarindaki kmax degerine olan oran1 

2rrvn/c 
rr/a = 2na 

a, kristalin orgil sabitidir. 

he 

(3.8) 

(3.9) 

(.L\k/k ) degerinin ihmal edilebilir derecede kil9ilk olmasi max 
k dalga vekt5rilne kar~i E enerjisinin dik bir 9izgi 

ile gosterimi dogrudan ge9i~leri belirler. 

Dolayli ge9iE;ilerde ise; sogurma olayi bir fotonu ve 

bir fononu i9erir. Bu durumda dalga vektoril ve enerjinin 

korunumu geregince; 

+ 
Efoton Efonon = Eg indirekt 

.L\k = kfonon dalga vektorildilr. 
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Yaln1z bir f otonun sogurulmasi ile sonu9lanan dogrudan 

ge9i~lerde, optik ge9i~ler birinci dereceden, foton ve 

f ononun sogurumu ile sonu9lanan optik ge9isler ise ikinci .. 
dereceden bir olaydir. Sek.(3.5b) ,. 

Valans bandindan iletkenlik bandina dogrudan ge9is .. 
olasiligi, foton enerjisi ile band araligi arasindaki 

farkin kare kokil ile orant111d1r. Sogurma katsayisi (a) 

ge9i~ olas1l1g1ndan hesaplanabilir. 

a = 
P(E)flw 

Is I 
S, poynting vektoril, P(E) ge9i§ olasil1g1 

(3.10) 

o<.. Sogurma katsay1s1, S poynting vektoril ve P(t) ge9is ,. 
olasiliginin degerleri yerine konulursa (141) izinli 

dogrudan ge9i~ i9in; 

5 -1 * 3/2 1/2 -1 adizinli = 2,7x10 r (2mr/m) f (nw-Eg) cm (3.11) 

Yasak ge9isler i9in; 
" 

· 5 r-1( 2m*r )5/2 f' 
3/2 

(nw~~g) cm-1 (3.12) ad k= 1,8x10 yasa m 

m* = m* m* I (m* + m*) r e h e h 

f = direk ge9i~ i9in ossilator ~iddeti (f=l) 

f'= yasaklanmis dogrudan ge9i~ i<;in ossilator 

~iddeti (f'=0,1) 

ZnSe ince filmleri i9in (ahv) 2 ile enerjinin fonksiyo

nuna gore 9izilen graf iklerden ~ek. ( 3. 6), enerj inin 9ok 

kil9ilk bir araliginda ge9i~lerin silrekli oldugu gorulmekte

dir. Dar bir enerji aral1g1nda keskin bir ge9i~ gozlenmesi 

bu ge9i~lerin dogrudan ge9i~ler oldugunu ve serbest 

ta~1y1c1lardan kaynakland1g1n1 belirlemektedir. Ayrica bu 

ge9islerin yalniz .. f oton 
~ 

sogurumu ile sonu9land1g1 
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Sek. 3.6 - ZnSe ince filmlerinin ,. 
belirleyen (ahv) 21 nun 

degi~imi. a) T
5 

= oda 

c) T
8

= 150°c, d) T
8 

= 
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enerjiye (hv) gore 

sicakligi b) T =100°c s 
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denk.3.9'dan (Ak)'nin hesaplanmasi ile dogrulanmi~tir. 

Biltiln Ornekler i9in (Ak/k ) degerleri yaklasik 
-3 max .... .. 

2x10 olarak bulunmu~ ve literatilrde bu deger civarinda-

ki oranlar i9in fotonun dalga boyundaki degi~iminin ihmal 

edilebilir sinirlar i9inde oldugu saptanmi~tir. 

Denk. 3 .11 'den izinli dogrudan ge9if}ler i9in sogurma 

sabitleri hesaplanm1~t1r. Bu ortalama hesaplardan ve 

deneysel bulgulardan ZnSe ince f ilmlerinin dogrudan 

ge9i~li band aral1klar1na sahip olduklari gOrillmU~tilr. 

Tablo (3.I)'de ZnSe filmlerinin band aral1klar1 ile foto

nun dalga vektOrilndeki degi~imler verilmi~tir. 

Biltiln Orneklerde optik ge9i~lerin, birinci Brilloin 

zonunda k=O'da valans band maksimumu olan r 15 ile 

iletkenlik band1n1n minumumu olan r
1 

arasinda oldugu 

gOzlenmistir . .. 

Tabla 3.I - ZnSe filmlerinin band araliklari ile fotonun 

dalga vektOrUndeki degi~imler 

Ts E, 6k/k ••• a 
(av) (om·•) 

Odu sic. 2.62 l.O•lo-a 3.8•10" 

100°c 2.61 1.9•10- 1 e.1•10• 

150°C 2.72 2.2•10- 1 6.0flO~ 

1ao 0 c 2.G4 2.1•10- 1 4.4•10" 
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Tas1y1c1 ,. 
filmlerinde 

s1cakl1g1na gore 

band aral1klar1n1n 

el de 

2,62 

edilen ZnSe ince 

ev ile 2,72 eV 

arasinda degi~tigi gorUldU. LiteratUrde hacimli znse 

kristallerinin band arali.gi oda sicakl1g1nda 2,70 eV 

olarak verilmektedir. 

Stukel ve digerleri (11) dogrudan band aralikli ZnS ve 

ZnSe kristallerinde, c;:izgisel kUtle h1z1 ve Darwin 

kaymalarinin relativistik dogrultmalar1n1 yapt1ktan sonra 

band aral1klar1n1n ZnS ic;:in 0, 3 eV, ZnSe ic;:inde 0, 6 eV 

azald1g1ni gostermi~lerdir. ZnSe ince filmlerinde band 

aralig1n1n hacimli kristallere gore en c;:ok 0,008 ev daha 

dU~Uk olmas1, s-tipi iletkenlik bandinin, p-tipi valans 

banda gore a~agi sarkt1g1n1 gostermektedir. Li teratUrde 

farkli yontemlerle bUyUtUlen ZnSe ince f ilmlerinin band 

araliklari.nda, f ilmlerin bUyUtme yontemlerine ve ko~ulla

rina gore farkliliklar gorUlmektedir. Ornegin, R. J. Stirn 

(126) reactive sputtering yontemi ile elde ettikleri ZnSe 

ince filmlerinin band araliklarini 2,65 eV, Hideyasu Ando 

ve digerleri (128) 2,67 eV, Naoki Mino ve digerleri (130) 

2,69 eV olarak bulmuslardir . .. 
Bu c;:ali~mada termal buharla~tirma yontemi ile elde 

edilen ZnSe ince filmlerin literatUrde verilen band 

araliklari ile oldukc;:a iyi bir uyum ic;:inde olmasi, bu 

yontemle stochimetric ZnSe ince f ilmlerinin bilyUtUlebile

cegini gostermektedir. 

3.4.2. ZNSE iNCE FiLMLERiNDE BANDLARARASI 0PTiK GE~i~LER 

ZnSe ince f ilmlerinin gec;:irgenlik spektrumundan dalga 

boyuna bagli olarak kirilma indisleri n ve sonUm sabitleri 

( k) hesaplanm1~t1r. Filmlerin dielektrik katsayilarinin 

reel (e1 ) ve kompleks (e 2 ) kisimlar (Bol.2'de anlatildi) 
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Sek. 3.7 - ZnSe ince filmlerinin reel dielektrik ,.. 
katsayilarinin enerjiye g5re degi~imi 

a) T
8 

= oda sicakl1g1 b) T
9

=100°c 
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-w 2 

0 

(1) 
a 

(~) 1 · 
2 .3 4 5 6 

hv(ev) 

2 

1 

0 

b 
(1) L.--......__._ __ __...,_J"-----.....;....-------L~~---------J---'-~---..__--~ 

1 2 3 4 5 

hv(ev) 

~ek. 3.7a - ZnSe ince filmlerinin reel dielektrik 

katsayilarin1n enerjiye g5re degi~imi 

a) T
8 

= 150°C b) T
8

=180°c 
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formilllerinden hesaplanarak e 1 ve e2 'nin enerj iye g()re 

grafikleri ~ek.{3.7a-b-c-d) ve ~ek.{3.8a-b-c-d) de g()rill-
o -mektedir. Tas1y1c1 s1cakliklari; 100 C ve oda s1cakl1g1nda ,.. 

el de edilen f ilmlerin gec;:irgenlik spektrumlarinin yilksek 

enerji btllgesinde hassas ()l9il al1namad1g1 ic;:in degerlen

dirmeye alinmami~tir. Ta~iy1ci sicakl1klar1 1so0 c ve 1ao0 c 
clan filmlerde ise 4,7eV'a kadar clan b()lgede degerlendir

me yapildi. 

Lorentz modeline g()re e2 spektrumu ic;:inde g()rillen omuz 

~eklindeki 91k1ntilar bandlararasi direkt optik gec;:i~leri, 

keskin pikler ise direkt eksitonlari belirlemektedir. 

§ek.{3.8c)'de Tt = 150°c clan filmlerin kompleks 

dielektrik katsay1s1n1n enerj iye gC>re c;:izilen graf iginde 

yasak enerj i araligina dilsen 2, 4eV' luk pik yerle~ik ara 

dilzeyi gastermektedir {3.4.3' de ac;:iklanacak). E
0

=2,72 ev 

daki pik ise r eksitonu olup, birinci Brilloin zonundaki 

{ k=O) 'da bandlararasi direkt gec;:i~i belirlemekte ve ( Eg) 

band aral1g1 enerjisine e~ittir. Oda sicakliginda absorp-
4 -1 -siyon sabi ti <X o<. 10 cm oldugundan baskin. absorpsiyon 

olay1 elektron-hole c;:ifti yaratilmasi ~eklindedir. E
0 

ek

si tonunun band geni~ligi, Lorentzian §eklinde olan pik 

§iddetinin yar1ya dil~tilgil b()lgeden hesaplandi. 

E
0 

enerjisi ayni zamanda rezonans enerjisi olup, rezonans 

frekans1 (w
0

)'da kollektif salinima giren valans band 

elektronlari (w
0 

+.6.w) kadar c;:ok kil9ilk bir frekans, 

arti~iyla valans bandin tepe noktasindan iletkenlik bandi

~~na silrekli bir gec;:i~in ba~ladig1 enerj idir. Bu enerj i 

bC>lgesinde; {cxhv) 2~hv'ye g()re 9izilen grafiklerde gC>rillen 

gec;:i§ bunu kanl. tlamaktadir. 
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Sek. 3.8 - ZnSe ince filmlerinin kompleks dielektrik ,. 
katsayilar1n1n enerjiye gOre degi~imi 

a) T
9 

= oda s1cakl1g1 b) T
8

=100°c 
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Sek. 3.8a - ZnSe ince filmlerinin kompleks dielektrik ,. 
katsay1lar1n1n enerjiye g5re degi~imi 

a) T8 = 150°c b) T
8

=180°c 
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e 2 spektrumundaki E enerjilipik M kritik nokta ge9isini 
0 0 

ve yakla~1k E1 = 4,6eV'deki omuz seklindeki 91k1nt1 ise 

M1 kritik nokta ge9i~ini g5stermektedir.(19-139) 

4, 2 eV' luk pik ise diamond ve 9inkoblend yapilarda 

g5rulebilen ve ilk defa Phillips (13) tarafindan ·gozlenen 

ve E1 yapisini kuvvetlendiren surekli hyperbolik 

eksitondur. 

E
0 

enerjisi 

dogrudan bandlar arasi ge9i~leridir. 
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0 ~ 
~ek. ( 3. 8d) ise Tt = 180 C sicakliginda haz1rlanan ZnSe 

ince filmlerin c 2 spekturumu olup, yakla~ik 2,64 eV'daki 

hafif bir 91k1nti dogrudan band araligi ve 3,1 eV'daki pik 

iSe rekSi tOnU Oldugundan 1 yakla~i){ 2 1 64 eV 1 daki 9ik1nti 

ile 3,1 eV'daki pik M kritik noktalar1n1 gastermektedir. 
0 

4, 0 eV ile 4, 2 eV' daki pikler ise M1 ti pi kri tik nokta 
v c 

ge9i~leridir. M1 tipi kritik nokta ge9i~i L3 ~ L1 bandlar 

arasi ge9i~i gostermektedir. 
0 ~ 

180 C ta~1y1c1 sicakliginda hazirlanan orneklerde 2,64 

eV ile 3,1 eV'daki M
0 

tipi kritik nokta ge9i~leri,ta§iyici 

sicakligi daha dil~ilk olan Orneklerde gOrillmemi~tir. Bu iki 

farkli M
0 

tipi kritik nokta ge9i~ valans band i9inde 

yari.lma oldugunu gostermektedir. Her iki enerj ide val ans 

band tepe noktalarindan, iletkenlik bandinin (k=O)'da 

minumum noktasina ge9i~i gosteren bu ge9i§ler, spin-orbit 

yari.lmasi ile §ek.(lO)'da gorUlmektedir. 

fl: 
'o. 
' ·'l~ 

~g~=H4 
JB 3/z. 

~5o=0.46 

*---- f7 1/z. 
k 

~ek.3.10 - Spin-orbit enerji diagrarni T
9 

= 180° 
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Asa = 0,460 eV (yar1lma parametresi) 

v ris (J 3/2) ~ r~ 

r~5 (J = 112> ~ r~ 

olup, yar1lmadan sonra 9inkoblend yap1ya ait r 1 iletken

lik bandi r 6' r 15 valans band ise r 8 ve r 7 bandlarina 

ayri~maktadir. 

Aven ve digerleri ( 120) ZnSe hacimli kristallerinde 

oda s1cakl1g1nda yaptiklari 9ali~mada, e 2 spektrumunda M
0 

kritik nokta ge9i~lerini 2,7 eV ile 3,1 eV degerlerinde 

gozlemi~lerdir. Bu ge9i~lerin k=O'da valans band yar1lmasi 

oldugunu ve valans band1n tepe noktas1ndan iletkenlik 

band1n1n minumum noktasina; 

r~5 (J=3/2) ~ r~ ve r~5 (J=l/2) ~ r~ 

ge9i~leri oldugunu belirtmi~lerdir. 

Ts = 180 °c clan ZnSe ince film orneginde gorUlen bu 

spin-orbit yar1lmas.i. ile, valans bandi ayni zon mer

kezinde (k=O) farkli egrilerle iki parabolik banda ayril

mi~tir. rs termi, ag1r hole bandi vl, ve hafif hole band1 

v 2 olmak Uzere dart katl1 spin yozla~masina ugrami~tir. 

En dU~Uk valans band (r15 ) dUzeyi v 3 ~eklinde olup iki 

katll. spin yozla~mas1na ugrami~t1r. r 8 ve r 7 bandlari 

arasindaki yar1lma enerjisi A = 0,460 eV olup, bu deger so 
J.L.Birman ve digerlerinin (132) ZnSe hacimli kristalle-

rinde yapt1klar1 9al1~malarda gozledikleri spin-orbit 

yar1lma enerjisi A
60

=0,450 eV'degerine olduk9a yak1nd1r. 

ZnSe ince f ilmlerinde gorUlen val ans band 

yozlas;mas1 , hidroj enik spektrumundan sapma sonucunda 

ortaya 91kmakta ve bu da orgUdeki kUbik simetri noksanl1-

g1ndan kaynaklanmaktad1r. KUbik simetriden sapma, valans 

band veya iletkenlik bandindan birinin, hala elipsoidal 
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olup, sabit enerji yUzeylerinin kUresel olmadig1 ger9egini 

yans1tmaktad1r. Bunun di§1nda diger bir olas1l1kda, kris

talin bUyUme sirasinda, ta~1yic1n1n orgU sabiti ile 

kristalin orgU sabi ti arasindaki uyu~mazlik sonucu, 

kristal iginde olu§an gerilmelerdir. Bu 9ali§mada 180°c 

ta~1y1c1 sicakliginda el de edilen f ilmlerde gorUlen 

spin-orbit yar1lmas1, ta~iyicinin mekanik ve kimyasal 

yolla temizlenmesi sirasinda bile yok edilemeyen kirlilik

lerin, 180°c sicakliktaki ortamada buharla~masi ile kaplama 

sirasinda film yapisina nUf Us etmesi olarak dU~UnUlmektedir 

~ek. ( 3. 7a-b-c-d) 'de f ilmlerin e 1 reel dielektrik 

sabitinin enerjiye gore degi~imi gorUlmektedir, e 1 spek

turumu (nw
0

) enerjisi yakinina kadar yUksek degerden 

(interfrens etkileri yUzUnden bazi bolgelerde 

azalabiliyor) gelerek nw = 'hw
0 

enerj isinde ( e 1 =0) olup 

sifirdan ge9ip negatif degerler almaktad1r. Kompleks 

dielektrik katsayisi e 2 ise bu noktada maksimum degeri 

clan bir 9an egrisi 9izmektedir. ~ek. ( 3 .11) 'de ta~iyici 

sicakligi 150°c clan ornek igin e 1 ve e 2 'nin Ust Uste 

9izilmi~ grafiginden E
0

=2,72 eV'da e 1 =0 olup negative 

ge9erken e 2 9an egrisinin mak~imum degerine ula~1yor. Bu 

enerji ornek film igin enerji araligina e~ittir ve bu w 
0 

frekansi da ayni zamanda dogal resonans frekansidir. Bu 

bolgede ZnSe ince f ilmleri anormal bir dagilim gostermekte

dir. ~an egrisinin yari geni~liginden ol9Ulen sonUm 

faktorU r, uyariimis dUzeyin ya~am sUresinin tersine 

esittir. 

-C 
r = 

1 

e 2 = 0 oldugu durumlarda sonUm sabiti 

olurki bu durum filmin o bolgede 

k=O olup, 

gegirgen oldugunu 

gosterir. Sek. ( 3. 11 ) e 1' e 2 ve yansima ( R) 'nin spektrum 

bolgesini ZnSe f ilmleri igin . Ug bolgeye ayirmak mtimkiln. 

Bunlardan ( I ) ile gosterilen bolgede ( yakla~ik 2, 8 ev' a 

kadar clan bolge) yansima olmamasina ragmen yansimadak1 bu 

arti~, gelen radyasyon ile valans elektronlarin faz di§i 
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: .R 
o.s 

0.5 

0.4 

0.2 

0 

4 

N 3 w 

uJ 
2 

0 

(-1) 

f2)"--'--~~~---~~~~~~~~~_,_~~~_._..._ ___ ...___, 
1 2 .3 4 5 6 

hv(ev) 

~ek. 3.lla - T
8 

= 150°c olan ZnSe filmlerinin, c 1 ,c 2 
ve yans1ma spektrumlar1 
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0.8 
R 

0.6 

0.4 

0 r, .... 

G 
2 3 4 

3 \/ 

(-,.·) .___ ____ .___._ _____ --'---'-~---------------' 
1 2 3 L 5 

tw( ev) 

~ek. 3.llb - T
8 

= 180°c olan ZnSe filmlerinin, c 1 ,c2 
ve yans1ma spektrumlari 
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Tabla 3.ir - ZnSe filmlerinin 9e~itli dalga boylarindaki 

sBnUm indisleri ve kirilma indislerinin 

degerleri 

T T T T 
01lft !11Cftk1 t It I I oo • r: 1 r.o•c 1no•c 

(A•) 
n k II k 11 k " k 

8750 1. IJO 0.23 2.G o. 0!1 1. ll7 0.0003 0. !i5 0.0001 

7700 1. 33 0. 11 2. :rn O . O!i 0 . 74 0.002 0. 434 0.0001 

GGOO o.oo., 1. 266 0. 45 0.002 0.37 0.001 o. r.n 0.027 

6000 2.5 o.o t. (I!) 0 . 1 0!) o.2nr. 0.001 0. 7!l 0.001 

6000 0.005 1. 23 1 . 1"3 0. 165 0.69 0.021l I . l 64 0.1Z2 

4000 0.0004 2.27 o.oo:i I. 1 n;, 0.00( 0 . :.1 I. OO·l 0. :1110 

Table 3.III- ZnSe filmlerinin s~nilm sabitleri ra, dU~ilk 

frekans dielektrik katsayisi c
0 

ve optik 

frekans dielektrik katsayisi c degerleri 

Ts r rt c wTO a 
0 ca:>. 

(nm- 1 ) (cm- 1 ) (em-•) 

Otlo !I I c. 0.21G6•to• I Ii I 2 :i . no :i. 70 T . G2r.o~to• 

1oo•c 0.1539f1Q• 12 :t :i :t. 12 2. 99 l.GOG<!•to• 

u;o•c o.313.,•to• 23Jn 2. :tJ 2. 21i t • 7 :I !JO t I O • 

too•c 0.350"1•10• 2709 o.nr. 0.76 t.:tfio!i•to• 
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salinimlarindan olu§an polarizasyon ak1m1ndan dogmaktad1r. 

Bu durumda absorpsiyon yoktur ama, valans elektronlar 

taraf indan yayilan dalgalarla gelen i~igin interfransi 

gorillebilir bir yans1ma olu~turmaktadir.Bu bolgedeki kirilma 

indisleri (n) ve sonilm sabitleri (k) table (3.II)'de 

verilmi~tir. Ayni zamanda absorpsiyonu gosteren c 2 i9inde 

9ok kil9ilk bir sogurma gorillmektedir. A+T+R=l olduguna gore, 

bu bolgede yans1ma ve absorpsiyonun 9ok kil9ilk olmasi nedeni 

ile ge9irgenligin yilksek oldugu gorillmekte olup, bu bolge

nin gorilnilr bolgeye dil~mesi, ZnSe ince filmlerinin normal 

1~1k altinda ge9irgen oldugunu gostermektedir. 

II.bolge ise; yakla~ik 2,8 ev ile 5,4 eV arasindaki bu 

bolgede kuvvetli bir absorpsiyon ortaya Qikmaktadir. Yapi

nin belirlendigi bu bolgede ayni zamanda dikkate deger bir 

yans1ma gorillmektedir. Bu yans1maya n ve k' nin yilksek 

olmasi sebep oldugundan ger9ekte yansima olmay1p kuvvetli 

bir absorpsiyon vardir. 

III.bolge ise; w>>w
0 

oldugu durumda yalitkan ve 

yariiletkenler icin elektronlarin serbest elektron gibi 

davrand1klar1 bolge olup, foton enerjisi elektronlarin 

baglanma enerjisinden bilyilktilr. Bu nedenle yariiletken 

veya yalitkan metalik bir yans1ma gosterir. Bu 9al1§mada 

II.bolge di§inda kalan enerjilerde hassas ol9Umler yap1la

mad1g1 i9in bir degerlendirme yap1lamam1~t1r. 

3.4.3. ZNSE iNCE FiLMLERiNDE YERLE~iK ENERJi OUZEYLERi 

Kristalin olu~umu s1ras1nda ortaya 91kan kristal 

kusurlar1 veya kristal orgildeki noksanliklar, ytiklti ta~i

y1c1lar1n sa91lmas1na neden olur. Boyle kusurlu bir kris

talde elektronun, belli bir enerjiye sahip olan bir kusur 

merkezi ile birle~mesi, yerle§ik enerji dilzeylerini ortaya 

91kar1r. Genel olarak, kusursuz kristallerin periyodik po

tansiyelden yerel sapmalari sonucu ortaya 91kan yerle~ik 
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enerji dilzeylerindeki art1~, kusur yerleri arasindaki 

uzaklikla, ~iddeti Ustel olarak azalan dalga fonksiyonu 

ile belirlenir. 

Gerc;-:ek kristallerde veya k1srnen yari.iletkenlerde 

elektronik ()zelliklerinin 9ogu, serbest ta~iy1.c1 kaynag1 

gibi davranan veya serbest ta~1y1c1lar1n tekrar birle§rne

sinin baskin oldugu yerel b()lgeler gibi davranan 

kusurlarin bulunrnasina bagl1d1r. Kristal kusurlar1 ()rgilde 

ya ara b()lgelerde veya argil noktalarinda olarak ortaya 

91krnaktad1r. Bu kusurlar yilzilnden kristalde bir bag1n 

kir1lrnas1 ile yar1.iletken valans ve iletkenlik band1n1 

ay1ran enerjinin, kusur rnerkezleri civarinda daha az 

olrnas1 beklenir ki, bu da pozitif yilklil bir iyon korunun 

yok oldugunu g()sterir. Bir bagdan elektronun serbest kala

bilrnesi i9in gerekli clan b()yle yerel enerji b()lgelerinin 

varl1g1, bagin k1r1lrnas1 ile azalan bir enerjiye kar~1l1k 

gelen ve iletkenlik band kenar1n1n alt1nda belli bir uzak

likta olu~an yerelle~rni§ dilzeyler olarak kendini g()sterir. 

Kristalde kusurlar yilzilnden ortaya 91kan yerle~ik 

dilzeyler genel olarak; donor, acceptor, tuzak rnerkezleri, 

sogurrna rnerkezleri veya tekrar birle§rne rnerkezleri olarak 

s1n1fland1r1li.rlar. Kusurlarin tipleri, uygulanan elektrik 

alana, rnagnetik alana, gelen i~igin §iddetine ve dalga 

boyuna ve s1cakl1ga bagl1 olarak, gC:>sterdikleri farkli 

elektronik davran1~lar1ndan belirlenebilir. Ornegin; bir 

kirliligin ortaya 91kard1g1 iyonik bir donor, elektronu ya 

iletkenlik bandina, yada acceptora verecektir. Optik 

sogurrna rnerkezleri ise; bir fotonun sogurulabilecegi bir 

rnerkeze valans banddan bir elektronun uyar1lmas1d1r. 

Iyonize acceptor, bir kusurdan rneydana gelrni§se, bir hole 

donorlara yada valans banda ge9ecektir. 

~ek.(3.4)'den gC:>rilldilgil gibi ZnSe ince filrnlerinin 

gegirgenlik spektrurnlarinda, sogurma e§iginden daha uzun 
~ 

dalga boylar1na gidildik9e belli bC:>lgelerde sogurrnanin 

arttigi ve interferenslarin ortaya 91kt1g1 gC:>rillmektedir. 
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Sogurmanin artmas1na, yasak enerji aral1g1 i9indeki 

yerle~ik dUzeylerden elektronik ge9i~ler sebep olmaktad1r. 

Ana sogurma kenari band aral1g1n1 belirledigi halde, diger 
~ 

maksimum sogurma bcUgeleri veya minumum ge9irgenlik 

bolgeleri ise yerle~ik enerji dUzeylerini belirlemektedir. 

ZnSe ince f ilmlerinin ge9irgenlik spektrumlari oda 

s1caklig1nda ve normal geli~ altinda ol9UlmU~tUr. 

Bilindigi gibi normal geli~ al tinda izotropik ortamlarda 

yans1ma veya ge9irgenlik spektrumlari i9inde uzun dalga 

boy s1n1r1nda veya gorUnUr bolgede yalniz transverse 

( enine) optik modlar (TO) olu~maktadir. (Bel. 2. 2. 4) Bu 

enine optik modlar yerle~ik dUzeylerden de ortaya 91kabi

lir. Bu modlarin en e>nemli eizellikleri geni~likleri ve 

derinlikleridir. Bu e>zelliklerin belirlenmesinde optik 

modlar i9in tUretilen f ormUller kullan1labilir. Normal 

geli~ altinda band geni~ligi teorik olarak; 

burada rt band geni~ 1 igi, r a intrinsic seinum olup 

minumum ge9irgenlik ise; 

ile verilir. 

rt band geni~ligi, Lorentzian seklindeki ge9irgenlik spek

trumundan band derinligini yar1ya dU~Uren degerdir. 

~ek.{3.12) 

r a intrinsic seinum ise kompleks dielektrik spektrumunda 

gorUlen Lorentzian ~eklindeki egrilerin ~iddetin yar1ya 

dU~tUgU degerdir. ~ek.(3.9) 

rv ise virtual band geni~ligi olup, normal geli§ durumunda 
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0 
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Q 0 

Qo 

0 0 
0 

-.. !§ 
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0 

0 
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0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

Rek.3.12 - inse ince filmlerinin yerle~ik bandlar1n1n 

hesapland1g1 ge9irgenlik b51geleri 

a) Ts = 100 , b) T
8 

= 150°c , c) Ts = 180° 
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d, filmin kal1nl1gi, e
0 

ve ~ 00 ise statik ve yilksek enerji 

dielektrik katsay1lar1d1r. 

~ek. (3.12)'de minumum ge9irgenlik igin; 

i\TO = 7350 Ao 

i\1 = 6400 Ao 

i\2 = 8250 Ao 

rt = 8,434 eV 

ra = 

olup, 

e
0 

ve eGiO ise, 

(3.13) 

I 

(3.14) 

formUlerinden (139) teorik olarak hesaplanmi~tir. 

Burada wTO minumum ge9irgenlik frekansi, w ise bu frekans 

ci varinda dar bir frekans b5lgesi, r a intrinsic s5nilm 

sabitidir. ZnSe ince filmleri igin, s5nilm sabitleri, e
0 

ve 

~degerleri tablo (3.III)'de verilmektedir. 
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3.5. ZNSE [NCE FfLMLERiNDE FOTO EMiSYON 

Kat1lar1n elektronik band yap1lar1n1n tayini igin 

yalniz optik ge9irgenlik veya sogurma C>l9ilmleri yeterli 

olmamaktadir. Ornegin; optik sabitlerden n,k veya e 1 ve e 2 
spektrumunun bilinmesi, elektronun bulundugu ilk dilzey ile 

uyar1ld1g1 son dilzey enerji farkini vermesi, optik banlar

arasi ge9i§llerin dilzeylerini belirlemede yeterli 

olmad1g1ndan bu 9al1~malara ek olarak fotoemisyon 9al1~ma

lar1n1n da yap1lmas1 gerekmektedir. 

Fotoemisyon ol9ilmlerinde, elektron di§ardan bir (hv) 
~ 

enerjisi ile uyar1lmakta ve (hv) enerjisini soguran 

elektron belli bir enerji dilzeyine ge9i~ yapt1ktan sonra 

sogurdugu enerjiye e~it bir foton salarak uyar1ldig1 ilk 

dilzeye geri donecektir. Bu durumda, enerji dagilim egrisi 

(EDC) i9indeki emisyon pik yerlerinden uyarilmi~ son dilzey 

belirlenebildigi gibi uyartma enerjisi (hv) bilindiginden 

elektronun bulundugu ilk dilzey hesaplanabilir. 

Optik sabitlerden e 2 ile fotoemisyon ol9Umlerinin 

ili~kisinden optik sabitler igindeki yapi daha iyi belir

lenebilmektedir. ( hv) enerj iii bir fotonun, elektronun 

enerjisi E clan bir elektronu son dUzeye uyarma olas1l1g1 

p(hv,E) ile e 2
1 nin ili~kisi; 

-> rm p(hv,E)dE 

Eo 

(3.15) 

olup, burada E
0 

en dil~Uk bo~ enerji dUzeyi, Em,f ise en 

yilksek dolu dUzeydir. O zaman; 

Em = hv + E m,f 

olacaktir. 

(3.16) 
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Boylece optik sabitlerden e 2 , son enerji dilzeyine tilm 

gec;:i~lerin gec;:i~ olasil.1g1nl. verdigi halde, fotoernisyon 

enerji dag1l1m spektrumu ise verilen bir enerji dilzeyine 

optik uyarilma olasiligini dogrudan vermektedir. 

Genellikle hacimli kristallerin, optik ozellikleri 

hakk1nda bilgi veren foto emisyon olay1 basl1ca Uc;: basamak 

~eklinde ortaya c;:ikar. Bunlardan birincisi, uyar1lm1~ 

elektron yilzeye ula~incaya kadar kristal ic;:inde 

dola~maktadir. Bu durum optik uyartma kism1 olup, kat1n1n 

elektronik yap1s1 hakk1nda bilgi verir. ikinci dururnda 

uyarilmi~ elektronlar kristal ic;:inde hareket ederek yilze

ye ula§irlar ve bu olayda elektronlar sac;:ilabilir veya 

enerji kaybedebilirler. uc;:uncil clay ise; yeterli enerji

ye sahip clan elektronlar yilzey engelini a~arak kaybola

bilirler. Kayip clas1l1gi yilzeydeki potansiyel engelinin 

yilksekligine ve elektron ile yilzey arasindaki geli~ ac;:1-

s1na baglid1r. 

Ba§l1ca iki tip sac;:ilma mekanizmasi clup bunlar, 

elektro-elektron ve elektron-fonon sac;:ilmalaridir. DU~ilk 

enerjili elektronlar ic;:in sac;:ilma olas1l1g1 9ok kilc;:ilk 

olup, artan elektron enerjisi,ile bu olasilik da artmakta

dir. Metaller ic;:in, Fermi enerjisi ilzerindeki enerjilerde 

elektron-elektrcn sa9ilmalar1 gBrillebilir. 

Yasak enerji aral1g1na sahip clan yariiletkenlerde metal

lere benzer bir durum gorillilr. Yasak enerji aralig1ndan 

kilc;:ilk enerjili elektrcnlar ic;:in, (ornegin valans 

elektronlari) sac;:1lma olas1l1g1 sifir clacakt1r. 

(E - E ) < E co - g 

Eg band aral1gi, ve E iletkenlik band minumurnudur. co 
Yukar1daki f crmUle gBre valans elektronlari en azindan E 

~ g 
band aral1g1na e~it bir enerjide, enerjetik elektronlar 

ise band araligindan daha bilyilk enerjilerde 

kaybolmaktadirlar. Enerji dag1l1m spektrumunda, minumum 
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enerji yakininda bir tek pik ile dilzgiln bir egri veren 

sa91lan elektronlar iQin enerjinin artmasi ile bu piklerin 

bilyilklilkleri degi§tigi halde pozisyonlarinin degi§memesi 

bunlarin sicakliktan ve foton enerjisinden bag1ms1z oldu

gunu gostermektedir. 

ikinci sa9ilma mekanizmasi ise elektron-fonon sa91lma

si olup, elektron-elektron sa9ilmasindan olduk9a farkli

dir. Bu olay sicakliga bagli olup, fonon yak olmasi veya 

yaratilmas1 olayi fonon sayi yogunluguna baglidir. 

Elektron-fonon sa9ilma uzunlugu; 

(N+l)+N = 2N+l 

olup, burada N Bose-Einstein istatistiginden fonon sayisidir. 

N = 1 (3.17) 

Elektron-fonon sa91lma uzunlugunun tipik degeri oda 

s1cakl1ginda 30A0 ile 300A0 arasinda kristale bagli olarak 

degi~mektedir. Sa91lmadaki ortalama enerji kayb1 ise; 

1 AEp = Ep ~.,,...,,...,,__,,...~ 
2N+l (3.18) 

Burada Ep 

veya Debye 

Yilksek 

fonon enerjisi olup, optik fonon enerjisine e~it 

s1cakl1gina e~it al1nabilir. 

enerji bolgesinde elektron-elektron sa91lma 

uzunlugu , elektron-fonon sac;:ilma uzunlugu 'den daha 

kil9ilktilr. Bu bolgede elektronlar enerj ilerini f ononlara 

vererek kaybetmezler. Bu nedenle p(E,hv) N(E,hv) olup, 

elektronlarin yilzeyde uyar1lm1~ olmalar1, ka9abilmelerine 

sebep olmaktadir ve ya~am silresinde bir geni~leme gorille

cektir. Dil~ilk enerj i bolgesinde ise ft , lp 'ye oranla daha 

bilyilk olacak ve fononlara aktarilan enerj i c;:ok daha bil

yilk olacakt1r. Sogurma derinligi 1/ 0<. » l1 ise elektronlar1n 

ka9abilmelerinden Once fononlarla 9arpi~ma olas1l1g1 

daha yilksektir. Eger 1/ c< < tp ise uyar1lan elektronlarin 
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bUyilk bir kesri enerjilerini fononlara aktarmadan once 

ka9abileceklerdir. 

Fote emisyon 9al1~malar1n1n bir yararida, enerji 

dagilim spektrumundan optik se9im kurallarinin belirlene

bilmesidir. Optik geci§ se9im kurallari; ( f otonun dalga 

vektorU k'daki degi~im ihmal edilirse) son dUzeye uyarilan 

elektronun k dalga vektorUn ile uyarilmadan once bulundu

gu dUzeyin dalga vektOrUnUn degi~medigi, yani momentumunun 

korundugu ge9i~ler dogrudan ge9i~, bu dUzeyler arasindaki 

optik ge9i~lerde dalga vektorUnUn korunmadigi ge9i~ler ise 

dolayl1 ge9i~tir. 

indirekt optik ge9i~lerde yalniz enerj inin korunmasi 

ge9i~ olasilig1 p(hv,E)'nun a§ag1daki ~ekilde yazilmasina 

olanak saglar. 

p(E,hv) ·~ Nf(E) Ni (Ei) 

Burada Nf(E) son enerji dUzeyindeki optik dUzey yogunlugu, 

E son dUzey enerjisi, E1 ba~langig dUzey enerjisi ve 

Ni(Ei)ise ba~lang19 dUzey enerjisinin optik dUzey yogunlu

gudur. 

Enerjinin korunumundan; 

Ei = E - hv 

olup, denklem (17) yeniden yaz1l1rsa; 

p(E,hv) cl... Nf(E) Ni (E-hv) 

olacaktir. 

Dalga vektorUnUn korunmasinin onemli olmadigi ve 

yalniz enerjinin korundugu bu indirekt ge9i~lerde, 

ba§lang19 dUzey yogunlugu i9indeki yap1 (hv) enerjisi ile 

degi~mez. 5rnegin; uyartma enerjisi (Ahv) kadar art1r1ld1-

ginda elektronun emisyon yaptigi son dilzey enerjiside 

(Ahv) kadar kayarak ba~langi9 enerjisini sabit 

birakacaktir. Dalga vektOrilniln ve enerjinin korundugu 

dogrudan gec;;:i§lerde ise uyartma enerj inin ( Ahv) artmasi 

elektronun emisyon yaptigi dilzeyi sabi t birakacak f akat 

elektronun uyar1ld1g1 ilk dUzey enerjilerini degi§tirecek

tir. Kristal farkli enerjilerle uyarild1g1nda, foto emis-



yon enerji dagil1m spektrumu i9indeki emisyon yerlerinin 

degi~ip degi~medigi belirlenerek, bunlara bagli olarak 

elektronun ba~lang:l.c;;: dilzey enerj ilerinin bulunmasi optik 

se9im kurallarini belirledigi gibi, kompleks dielektrik 

sabiti c 2 spektrumu i9inde belirlenebilen bandlar arasi 

optik ge9i~lerin ba~lang19 ve son dilzey enerjileri 

hakkinda bilgi verecektir. 

Fote emisyon il9 basamakli olayinda yorumlanan so§ur

ma transport ve vakum i9ine ka9ma, enerji dagilim ~e

killerini belirlemede en 5nemli fakt5rlerdir. Yari

iletkenlerdeki e~ik emisyon b51gesinde optik sogurma de

rinligi 1/ a nin 9ok bilyilk olmasi nedeni ile bu b51gede 

elektronlarin yilzeye ula~malar1 ve emisyon yapmalarindan 

5nce uyarilmi~ bu elektronlarin transport etkileri ~id

detli bir §ekilde azalmaktadir. Bu uyarilmi~ elektronlar 

iletkenlik bandinin daha dil§ilk ekstremum noktalarinda 

termalize oluncaya kadar s5nilp, bu minumum noktalarda 

yilzeye yayilirlar. 
~ 

Yakin infrared veya gorilnUr bolgede optik sogurma 

derinligi, optik fonon sa9ilma uzunlugu ile mukayese edil

diginde 9ok bilyilk oldugundan elektron-elektron sa91lmasi 

milmkUn olamaz. 

3.5.1. ZNSE iNCE FiLMLERINDE STOKES VE ANTISTOKES EMiSYON 

Termal buharla~t1rma y5ntemi ile elde edilen ve optik 

519ilmler i9in kull~nilan ZnSe ince f ilmleri ayni zamanda 

lilminesans 5lgilmleri iginde kullanilmi~tir. Oda s1cakl1-. 

ginda lilminesans 519Umleri igin iki yontem kullanild1. 

Stokes Emisyon; ZnSe ince filmleri enerji band aral1g1ndan 

daha yilksek enerj ilerle uyarilmi~tir. ( Ornegin; 3, 1 eV, 

4, 133 ev, 4, 96 eV). Bu enerj ilerle yapilan uyarmalarda 

emisyon enerjisinin uyarma enerjisinden daha kilgilk oldugu 

gC>zlenmi~tir. Modern kuantum f izigi 9er9evesinde dogal 
~ 

clan bu durum, sogurma ve emisyonun, belli kuantum 
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dilzeyleri arasinda elektronik ge9i~lerin sonucunda ortaya 

91kmaktad1r. Emisyon enerjisindeki kay.ip enerji, fonon 

etkile~imleri veya uyar.ilm1~ elektronun basamakli olarak 

ara enerji dilzeyine geri donmesinden kaynaklanmaktadir. Bu 

tilr ge9i~ler Stokes ge9i§ler olup Sek.(3.13 a,b,c)'de 

ta~iyici sicakl1g1na bagli olarak haz1rlanan ZnSe ince 

filmlerinin foto emisyon spektrumunda gorillmektedir. 

Anti-Stokes Emisyon; Enerj i band aral1g1ndan daha kil9Uk 

enerjilerle yapilan uyarmalarda emisyon enerjisinin uyarma 

enerjisinden bilyilk oldugu gozlenmektedir. II-VI bile~ikle

rinde Anti- Stokes lilminesans yalniz enerji sogurma meka

nizmasi olmakla kalmay.ip, enerj i transferi i9inde onemli 

bir yontemdir. Anti-Stokes lilminesans, enerji sogurma mer

kezlerinin yapisina bagl1 olarak, sogurma ve emisyon 

arasindaki bilyilk kaymalardan kaynaklanmaktadir. 

Anti-Stokes lilminesans i9in U9 oneri ileri silrillmil~tilr. 

Bunlardan birincisi; yasak enerj i aralig1 i9indeki ara 

dilzeylerde serbest elektron-hole 9iftinin iki basamakli 

uyarimidir, ikincisi ise; Braun Stein ve Ockman ( 1964) 

tarafindan onerilen, ger9ek ara dilzeylerdeki gift foton 

sogurumudur, U9Uncil oneri ise; II-VI bile~iklerinde gorill-

meyen ikinci harmoniklerdir. ZnSe ince 

Anti-Stokes emisyon ol9Umleri i91n 4750 

5100 A0 (2,431 eV) ve 6500 A0 (1,907 eV) 

uyarilmalar yap1lm1~t1r. ~ek.(3,14 a,b) 

filmlerindeki, 

A0 (2,61 eV), 

enerjileri ile 

Stokes emisyon spektrumlarinda hemen hemen biltiln ornek

lerde ortak olarak gorillen yakla~1k 4200 A0 (2,952 eV)'da 

bir omuz ve 4700 A0 (2,638 eV)'da kuvvetli bir tepe ve 5100 

A0 (2,431 eV)'da ikinci kuvvetli bir tepe gozlenmi~tir. Bu 

U9, banddan yakla~ik 4200 A01 daki omuz foto dedektoriln has

sasiyet karakteristiginde kuvvetli bir tepeyi olu9turuldu-

gundan omuz ~eklinde olu§an bu tepenin f oto dedektorden ge

len bir hata veya ZnSe ince f ilmleri hazirlanirken istenme

den giren sillfilr atomlar1n1n verdigi bir band olarak dU~Unil

lebilirse de bu ikinci olasilik olduk9a zayiftir. BUtiln 
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orneklerde gozlenen 4700 A0 (2,638 eV)'daki kuvvetli tepe 

noktas1 ise kenar emisyonu olup bu pik B.J.Skromme ve 

digerleri (133) tarafindan Atomic Layer Epitaxial bilyUme 

yontemi ile elde ettikleri ZnSe f ilmlerinde oda 

s1caklig1nda ol9illen lilminesans 9al1~malar1nda bulduklar1 

pikle ayn1 enerjiye sahiptir. Bu band katkisiz ZnSe kris

tallerinde gorillen donordan valans banda ge9i~ veya 

banddan-banda tekrar birle~me olup, mavi emisyon band1d1r. 

Hacimli ZnSe kristallerinin lUminesans spektrumlarinda 

85 °K 1 de gozlenen 5100 A0 (2,431 eV) emisyon spektrumunun 

bir9ok ara~t1rmac1 taraf 1ndan ye~il-bakir emisyonu 

oldugu onerilmi~tir. Yine ayn1 §ekilde oda s1cakl1g1n

da hazirlanan ZnSe ince filmlerinde (~ek.3.13a) gozlenen 

yakla~1k 5450A0 
( 2, 27 eV) omuz ~eklindeki tepeninde 

sar1-ye~il bakir emisyon spektrumu olabilecegi halde bu 

band1n daha yilksek enerjilerde gozlenebilecegi bir9ok 

ara~t1rmac1 tarafindan (134) raper edilmi~tir. ZnSe kris

tallerinin Zn ve Se buhari i9inde 1s1l i~lem sonucu 2,27 

eV' da olu~an pik her iki durumda da kendiliginden etkin 

emisyon bandi gibi yorumlanm1~ olmasi (135,136) bu pikin 

ZnSe ince filmlerinin olu~um~nda Zn eksikliginin (Vzn) 

verdigi karakteristik tik bozukluklardan ortaya 9ikt1g1 

dil~Unillebilir. 

Ayni zamanda ZnSe kristallerinde kendiliginden etkin 

emisyon·bandi 5950 A0 (2,083 eV)'da olu~maktadir. Bu kris

taller s1v1 9inko iginde 1s1l i~leme tabi tutuldugu zaman 

bu band (2,489 eV)'da olu~maktadir. Isil i~lem sonucu bu 

band yilksek enerj ilere dogru 620 A 0 
( 0, 406 eV) kaydigi 

Jones ve Woods (137) tarafindan gOzlenmi~tir. 

Bu 

hacimli 

9ali~mada 

ZnSe tek 

elde edilen ZnSe ince 

kristallerinin 1300°c 

f ilmleri ise 

sicaklig1ndaki 

molibden, elektrodda evaparator iginde buharla~t1rilmasin

dan elde edilmektedir. Bu 1s1l i~lem sonucu hacimli ZnSe 
0 ~ 

kristallerinde 5950 A (2,083 eV)'da gOzlenen kendiligin-

den etkin emisyon bandinin 5100 A01 da olu~abilecegini one-
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hv= 300 nm 

590 

Sek.3.13a - ZnSe filmlerinde Stokes emisyon spektrumu ,. 
T = oda sicakligi s 
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hv = 400 nm ( H i< i<) 

hv=350 nm C-·-·l 
hv=JOO nm ( - ) 
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Sek.3.13b - ZnSe filmlerinde Stokes emisyon spektrumu .. 
T
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= 100°c 
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hv = 250 nrn (-·-·-) 
hv = 300 nrn C--J 
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~ek.3.13c - ZnSe filmlerinde Stokes emisyon spektrumu 

T = 150°c s 
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rebiliriz. 

ZnSe ince f ilmlerinden ta~1y1c1 s1caklig1 100°c olan 

ornekte elektronun enerjisi 5900 A0 (2,101 eV)'da sabit 

tutulup uyarma spektrumu ol9illmil~tilr. ~ek.(3.13b) bu 

spektrumda 4750 A0 ve 5100 A01 daki iki tepe olu~mas1, bu 

filmin anti-stokes uyarmada (4750 A0 ve 5100 A0
) 5900 A0 

da kendiliginden etkin emisyon bandi oldugunu gostermekte

dir. Bu ise hacimli ZnSe kristallerinde gozlenen kendili

ginden etkin derin merkez emisyonudur. Boylece yilksek 

enerj ilerle uyarmada gozlenilen 5100 A 0 ' luk bandin 

Anti-Stokes uyarmayla 5900 A01 da gozlenmesi, kendiliginden 

etkin derin merkez emisyonu oldugunu belirlemektedir. 
- 0 0 Ta~iyici s1cakl1g1 180 C olan ornek 6500 A (1,907 ev) 

ile uyarildiginda 4700 A01 daki pik yine kenar emisyonudur. 

valans bandin 0, 731 eV ilzerindeki acceptor dilzeyi gibi 

davranan ve kirlilik donor elektronu ile dolu olan bu 

dilzey 9inko eksikliginden olu~maktad1r. Y.H.Sking ve 

D. Walsh, ye~il ve kirm1z1 krypton laser ile ZnSe 

kristallerini 2°K 1 de Anti-Stokes uyarma ile kenar emisyon

lar1n1 gozlemi~lerdir. Y.H.Shing ve D.Walch 0,7eV olarak 

buldugu acceptor seviyesi oeneylerimizden gozledigimiz 

0, 731 eV' luk valans band acceptor seviyesi ile tam bir 

uyum i9indedir. 6500 A0 ile uyarmada gozlenen 9ek.14b 

ikinci tepe ise 4850 A0 
( 2, 556 eV) olup, valans bandin 

( 0, 649 eV) ilzerinde ikinci bir acceptor dilzeyi ortaya 

9ikarm1~t1r. Anti-Stokes uyarma ile ara dilzey iginde bir 

elektron-hole 9ifti yaratilmaktadir. 

Stokes emisyon spektrumunda, emisyon enerjilerinin, 

uyarma enerjilerine bagli olmay1~1 ve bu emisyon bandlari

nin sabit kal1~1, elektronun kaldirildigi dUzeylerin 

f arkli oldugunu g5stermektedir. Tab lo ( 3. IV) 'de ta~iyici 

s1cakl1g1na gore Stokes-emisyon enerjilerini gorillmekte

dir. Burada EF elektronun emisyon enerjisini Ei ise 

kald1r1ld1g1 dilzeyin enerjisini gostermek ilzere (hv uyarma 

enerjisi) 

107 



§iek.3.14 
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ZnSe filmlerinin Anti-Stokes emisyon 

spektrumlar1, 

a) T = 100°c olan znse uyartma spektrumu s 
b) T

8 
= 180°c olan znse filmlerinin 6500°A ile 

Anti-Stokes emisyon spektrumu 
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hv = Ef - Ei 
formillil ile elektronun bulundugu ilk dilzeyin enerjisi 

hesaplanabilir. 

Fote emisyon spektrumunda, emisyon band enerjilerinin 

uyarma enerjilerine bagli olarak degi~meyi~i, k dalga 

vekt5rilniln degi~medigini, ancak elektronun bulundugu 

dilzeyin degi~tigini gasterdiginden, bu ge9i~lerde dalga 

vekt5rilniln ve enerjini konumlarinin ge9erli oldugu dogru

dan ge9i~lerdir. 
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3.6. ZNSE iNCE FiLMLERiNDE o.c. iLETKENLl~i 

3.6.1. ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI 

ZnSe 

saf 

kristalleri 

kristalleri 

geni~ bir band 

oda s1cakl1g1nda 

aral1g1na 

1012n-cm 

Hacimli 

sahip olup, 

direng ile yal1tkan ozelligine sahiptir. Ince film 

durumlar1nda ise elde etme y<:>ntemi ve kal1nl1g1na bagli 

olarak veya katk.i. maddeleri ilave edildiginde elektriksel 

ozellikleri bilyilk olgilde degi~ir. 

iletkenlik ornekleri igin, ta~1y1c1 s1cakl1g1na gore 

elde edilen ZnSe ince f ilmleri ile ayni ko~ullarda birlik

te 10-6Torr basing al t.inda ta!11YiC.i. s1cakl1g1na bagli 

olarak hazirlanan <:>rneklerin kristal yapilari ve kal1nl.i.k

larinin1n degi~memesine ozen gosterildi. Ornekler sand<:>vig 

tipi haz1rlan1p elektrot malzemesi olarak yilksek saf likta 

gilmil~ kullan1ld1. Elektrot malzemesi olarak gilmil~iln kulla

n1lmas1n1n amac1, iyi yapi~abilir ozelligi olmasi ve lite

ratilrde ZnSe kristalleri elektrot malzemesi olarak gok az 

kullan1lm1~ olmas1d1r. 

2mm. geni~liginde fieri t !ieklindeki gilmil~ elektrotlar 

piring malzemeden haz.i.rlanan bir maske yard1m1 ile 4xl cm. 

boyutlar1ndaki kuartz cam ta~1y1c1lar ilzerine termal 

buharla~t1rma yontemi ile ta~1y1ci. s1cakl1g1 oda s1cakl1-
- -6 ginda tutularak 10 Torr basing altinda haz1rlanm1~t1r. 

Bol.3.l'de anlat1ld1g1 gibi, vakuum odas1 igindeki ta~1y1-

cilar1n yerle~tirildigi yatay disk ilzerindeki onceden 

hazirlanan 0, 5cm gapli maskeler yard.i.miyla, ha zi.rlanan 

elektrotlar ilzerine, ZnSe ince filmleri kaplanmi~tir. Daha 

sonra, kaplanan bu ZnSe filmlerinin ilzerine yeniden maske 

kullanilarak 9apraz bir sekilde 9ek. ( 3 .15) 'de gorilldilgil 

gibi ikinci gilmil~ elektrotlar, birinci elektrotlar1n 

vakuum kosullari altinda hazirlandi • .. 
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ZnSe· 

~ekil 3.15- Elektrot Ornekleri 

2 Elektrot alan1 2x2 mm olan sandtlvi9 tipi hazirlanan 

Ag-ZnSe-Ag (metal-yariiletken-metal) eklemlerinin elektrot 

baglantilarina O,lmm 9apindaki bakir teller, yUksek 

safliktaki indiyum metali ile kontak yap1lm1st1r . .. 
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3.6.2. CAG-ZNSE-AG) SiMETRiK YAPILARDA SCHOTTKY ENGELi 

Ta~iy1c1 s1cakl1g1na gore hazirlanan iletkenlik 

orneklerinin akim-gerilim ol9ilmleri (§ek.3.16 a,b,c,d) oda 

s1cakl1g1nda ol9illdil. Ag-ZnSe-Ag eklemlerinde I-V karakte

ristiginin, uygulanan potansiyelin polarizasyonuna gore 

simetrik oldugu gorilldil. ~ek.(3.16 a) 

Genel olarak, iki farkl1 metal birbirleri ile kontak 

yap1ld1g1 zaman, bu iki metalin Fermi dilzeyleri ayni 

dilzeye gelinceye kadar bir metalden digerine elektron 

transferi devam edecektir. Bu durum, bir metal ve yari 

iletkenin kontak durumlar1nda ayni ~ekilde olmjlacak ve 

metal ve yar1iletkenin ara yilzeyinde yilk transferinden 

dolayi bir potansiyel engeli ~ekillenecektir. Bu engel 

yariiletken iQinde, yilzey dilzeylerinden ortaya 91kan uzay 

yilk bolgelerine benzer sekilde belirli bir bolgeye 

uzanacaktir. Katilarda yilzey potansiyel engeli ile Fermi 

dilzeyinin ba~lang19 degeri arasindaki f ark i~ fonksiyonu 

olup, metal ve yariiletken kontak durumlar1nda metalin i~ 

f onksiyonu yariiletkenin i~ f onksiyonundan daha bilyilk 

oldugu durumlarda, elektronla~ yariiletkenden, metal yilze

yinde negatif yilk olu~uncaya ve Fermi dilzeyleri 

e~i tleninceye kadar transfer olmaya devam edeceklerdir. 

Metal-yariiletken eklemlerde metal in i~ fonksiyonu 

yar1iletkenin i~ f onksiyonundan daha bilyilk oldugu durumda 

yariiletken n-tipi, bunun tersi durumunda ise p-tipi 

olacakt1r. Her iki durumda da, metal-yariiletken eklemle

rinde bilyilklilgil i~ fonksiyonlarinin farkina e~it clan 

potansiyel engeli olu~ur. Ara yilzeyde, termodinamik denge 

saglan1p, Fermi dilzeyleri e~itleninceye kadar elektron 

ak1~1 devam ederken, baz1 yilzey bandlarinda bilkillmeler 

(band-bending) gorillecektir. Boyle bir dengelenme olayinda 

Schottky engeli (Fermi dilzeyinden iletkenlik band1n1n 

minumumu aras1ndaki enerj i) ortaya 91kmaktad1r. Schottky 

engeli metal in ve yar1iletkenin i~ f onksiyonlar1 f ark1na 
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yap1larda ters gerilim altindaki I-V karakteristigi 
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esittir. 
~ 

(3.19) 

burada, ¢M metalin i~ fonksiyonu, ¢s yariiletkenin i~ 

fonksiyonudur. I~ fonksiyonu metalin elektronegatifligi 

ile lineer olarak iliskilidir. Sek. 3.17'de elementlerin 
~ # 

elektronegatifligi gorillmektedir. ~ek.3.18 ise, dart 

yar1iletken i~in deneysel (140) Schottky engel degerleri

nin metalin elektronegatif ligi ile degi~imini gostermekte

dir. Metalin elektronegatifligini i~ fonksiyonuna baglayan 

if ade, 

X = 0,44 ¢M - 0,15 (3.20) 

~eklinde olup, burada x elektronegatiflik degeri, ¢M 

metalin i~ fonksiyonudur. Schottky engeli, Fermi 

dilzeylerinin dengelenebilmesi igin gerekli band bilkillmesi

nin bir ol9ilmildilr. 

ZnSe ince f ilmlerinin iletkenlik orneklerinde I-V 

belirtgenleri Keithley 617 kaynak elektometre ile oda sicak

liginda ol9illdil. Fermi enerjisi EF ve doyma akimi Is negatif 

potansiyel altinda ol9illen I-V karakteristiginden 

hesaplandi. (Sek.3.19) 
H 
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~ek.3.17 - Elementlerin elektronegatifligi [After W.Goody 

and W.J.O.Thomsa, J.Chem.Phys. 24, 439 (1956) ] 
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3.0 
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b GaAs d 
2.0 c .Znse .... 

>. d ZnS .; ..... 
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0 
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''° 
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EM 

~ek.3.18 - D~rt yar1iletken bile~ik i9in Scottky-engel 

yilksekliklerinin metalin elektronegatif ligine bag1ml1lig1 

(140) 

3 0 '" 
~ · .. 

20 ~ 

1~ 
-- "' ,. a A •IC JC ~ - ;- .- .. ... 1 ._ II 

.. 

• 

a 0.1 
I I 

0.3 ... J o.s 
v (vol\.) 

. .. " " . 

I 
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I 
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• 
.. 

~ek.3.19 I
8

doyma akim1 ve EF Fermi enerjisinin 

belirlendigi I-V karakteristigi T
9 

= 1so0 c 
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Biltiln arneklerde Fermi enerjisi 0,100 ev ile 0,150 ev 

aras1nda degi~mektedir. Akim 1,1 V'a kadar uygulanan 

potansiyelden bag1ms1z kalmaktadir. Orneklerin Schottky 

engelleri a~agidaki ifadelerden hesaplanmi~tir. 

I = I (eeV/kT_l) 
s 

burada I
8 

doyma ak1m1 olup, 

(3.21) 

(3.22) 

ile verilir. Burada B elektrot alani olup biltiln arneklerde 

2x2 mm2 ve A
0 

= 1,2 x 10-6 A/m2 deg.°K2 clan bir sabittir. 

(3.23) 

burada, q,8 ; i~ fonksiyonlarinin f ark1 ( Scottky engeli) 

dir. v8 , metal-yariiletken eklemine bir potansiyel 

uyguland1g1 zaman ara yilzeyde olu~an potansiyel engelidir. 

Bunun durumu (~ek.3.20)'de enerji diyagraminda garillmekte

dir. Biltiln arneklerde dielek:trik kirilma gazlenmekte ve 

hemen hemen arneklerin hepsinde 1,1 V potansiyelden sonra 

ak1mda hizli bir arti~ garulmektedir. Bunun nedeni eklem 

geni~liklerinin kil9Uk olmasi (550 A0 -2000 A0
) ve eklemde 

uygulanan potansiyelin .9ok bilyilk alan olu~turmasidir. 

(Yakla~ik olarak 2x106 V/cm) Eklem i9indeki elektronlar, 

bu yilksek alan tarafindan ivmelenerek kristaldeki atomlara 

bagli elektronlarla 9arpi~arak iyonizasyona sebep olmakta 

ve iyonize clan elektronlarda benzer ~ekilde tekrar 

ivmelenerek yeniden elektronlarin iyonize olmalarina yol 

agmaktad1r. Bilyilk bir ak1ma neden clan bu clay eklemi 

kirilmaya maruz birakmaktad1r. Kirilma olay1, eklemi 

tamamen y1k1ma ugratmamakla birlikte, yariiletken i9inde 

bazi yerel balgelerde (gil9 kaybi olmaksizin) s1caklik 

art1~1 garulilp bu balgelerde erimeler ortaya 91kmaktadir. 
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ZNSE 

t. 

1 ·: 

Sek.3.20 - Ag-ZnSe-Ag sirnetrik yap1larda enerji diyagrami ,. 

Tabla III-V- 5rneklerin I-V belitgenlerinden hesaplanan R 

resistivity, EF Fermi enerjisi ve v8 k~rilma potansiyeli 

degerleri 

T:.1 n E1 Vi, Ew y, 
(0-cm) (ov) (uv) (Voll.) (Vult) 

O..lu h l c. 2.0*10, 0. 1 !iO 0 .OIB O.GGB 1. 2 

100°c 2.!i*l0 4 O.lfiO 0.810 0.660 1.1 

1fi0°C 3.0alOi 0. 100 0.7GB 0. 660 . 1.1 

IBO ° C 3.6*10 2 0 .100 0.7GO 0.660 1. 1 
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Kirilma bolgesinde akimin bilyilk bir kism1nda ekleme kar~i 

potansiyel farkinin sabit kalmas1 elektronik alaninda 

sabit voltaji saglayan aletler yapiminda kullanilmalarina 

yol a9maktad1r. K1r1lma potansiyelini yilkseltmek 19in 

eklem geni~ligini artirmak gerekmektedir. Bu durum 

elektrik alani azaltacagi gibi, kirlilik konsantrasyonunu

da dU~Urecektir. 
- 0 Hazirlanan orneklerden; ta~iyici sicakligi 20 C (oda 

s1caklig1) clan ornegin resitivitisi 2xlo7n-cm bulunma-

sina ragmen, ta~iy1c1 s1caklig1n1n artmasi ile 

resistivitilerin 3, 6x103 Q-cm degerine kadar dilstilgil 

gorillmU~tUr. Tabla (V) orneklerin iletkenlik parametrele

rini vermektedir. Resisti vi tilerdeki bu dU~il~e, onceden 

oda s1cakl1g1nda haz1rlanan gUmU~ elektrotlarin vakum 

odas1na yerle~tirilerek ZnSe f ilmlerinin kaplanmasi 

s1rasinda, ta~iyici sicakliklarinin artmas1 ile gilmil~ 

atomlarinin ZnSe f ilmleri i9ine sizarak bir katki gorevi 

yapmas1n1n sebep oldugu dU~ilnillmektedir. 

Gilmil~Un i~ fonksiyonu 4, 08 eV oldugundan, Schottky 

engel bUyUklilgUnden ZnSe ince filmlerinin i~ fonksiyonlari 

hesaplanmaktad1r. BUtUn ornekler i9in ZnSe filmlerinin is 
' ,. 

fonksiyonlar1 yakla~1k 3,412 eV olarak bulunmu~tur. ZnSe 

f ilmlerinin i~ fonksiyonlar1 gilmU~iln i~ fonksiyonundan 

kil9ilk olmasi nedeni ile, ZnSe filmlerinin gilmil~ elektrot

larla kontak durumlarinda ZnSe'un n tipi bir yariiletken 

haline getirmektedir. Bu durumda metal-yar1iletken ara 

yUzeyinde olu~an uzay yilk bolgesi (~ek.3.20)'de gosteril

mektedir. Gilmil~iln i~ fonksiyonu ZnSe'un i~ fonksiyonundan 

bUyUk oldugu igin, kontak durumunda elektronlar ZnSe'dan 

gilmil~e, fermi dilzeyleri e~itleninceye kadar akarak gilmil~te 

negatif yilk birikimi saglar. Fermi dilzeylerinin ayni 

seviyeye gelebilmesi i9in bu yilk transferi s1rasinda 

yar1iletkende band bilkUlmeleri meydana gelmektedir. 

ZnSe f ilmlerini molecular beam epitaxy yontemi ile 

elde eden Takafumi ve digerleri (123), bu filmlerin altin 
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ve indiyurn rnetalleri ile sandavi9lenrni~ arneklerinde Fermi 

enerj ilerini 0, 87 eV olarak verrnektedirler. R. J. Stirn ve 

A.Nauhi (126) ise Reactive Sputtering yanterni ile ta~1y1c1 
0 0 ~ 

s1cakl1klar1 150 C ile 400 C arasinda degi~en ZnSe ince 

f ilrnlerinde 108 0-crn ta~1y1c1 s1cakl1g1 120°c olan 

f ilrnlerde ise direncin 20 0-crn oldugunu gazlernililer ve 

direncin ta~iyici s1cakl1g1na bagli olarak s1cakl1kla 

azaldig1n1 belirtrni~lerdir. 

Farkli yanternlerle bilyiltillen ZnSe f ilrnlerinin diren9-

lerinin ta~1y1c1 s1cakl1g1nin artl.lj?ina bagli olarak 

dil~tilgil, buradaki 9al1~rnada ve diger ara~t1rrnac1lar1n 

9al1~rnalar1ndan tarn olarak a91Klik kazanrnaktadir. Bu 
~ 0 

9ali1i3rnadan, ta~1y1c1 s1cakl1g1nin 200 C' den daha yukari 

sicakliklara 9i.kild1g1 takdirde terrnal buharla~t1rrna 

yanterni ile 9ok daha dil~ilk diren9li ZnSe ince f ilrnleri 

hazirlanabilecegi beklenrnektedir. 
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SOLUM IV 

SONUC VE T ARTISMA 

10-6 Torr basing altinda termal buharla~tirma yontemi 

ile kuartz cam ta~1y1c1lar ilzerine, tai;:?1y1c1 s1caklig1na 

bagli olarak, (99.9999) safl1gindaki ZnSe hacimli kristal

lerden ZnSe ince filmleri hazirlandi. 

ZnSe ince f ilmlerinin kuartz cam ta~1y1c1lar Uzerinde 

( 111) ekseni boyunca kilbik yapida olustugu belirlendi. 

Kristal yap1n1n, 100°c ile 200°c ta~1y1c1 s1cakliklar1 

arasinda degi~medigi ancak, (111) piklerinin yari 

geni~liklerinden Scherrer formillil ile hesaplanan kristal

lesme bilyilklilgilnil ta~1y1c1 s1cakl1g1na bagli olarak engok 

150°C'de hazirlanan filmlerde 420 A0
, en az 1ao0 c 1 de 

haz1rlanan filmlerde 380 A0 olarak degi§tigi gorilldil. 

Filmlerin optik gegirgenlik olgilmleri oda sicakliginda 

yapildi. Elde edilen gegirgenlik spektrumlar1ndan, dalga 

boyuna bagli olarak, k1r1~ma indisleri n ve sonilm 

sabitleri k, bunlara bagl1 olarak da absorpsiyon 

katsayilari a, computer programi yard1m1 ile hesaplandi. 

( ahv) 2 'nin enerj iye ( hv) gore gizilen graf iginden 

filmlerin optik band araliklari hesaplandi. Bu grafikler

den ta~iy1c1 s1cakligina bagli olarak optik band aralikla

r1n1n 2,62 ev ile 2,72 ev arasinda degi~tigi belirlendi. 

Ayn1 zamanda, optik band aral1g1n1n altindaki enerjilerde 

absorpsiyon katsayisinin a = 104 cm-l olmasi ve gok kilgilk 

bir enerji aralig1nda gegi~lerin silrekli olmasi, bu film

lerin dogrudan gegi~li optik band araligina sahip oldukla

r1ni gostermektedir. Ayr1ca bu gegi~lerin serbest ta~1yi

cilardan kaynaklanan yalniz f oton sogurumu ile oldugu 

saptanm1~t1r. Filmlerin reel ve kompleks dielektrik katsa

y1lar1 e 1 ve e 2 , gegirgenlik spektrumundan hesaplanan n ve 
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k degerleri ile dalga boyuna bagl~ olarak hesaplanmi~tir. 

e:
1 

ve e: 2 dielektrik katsay1lar1n1n spektrumlar1ndan 

bandlar arasi M
0 

ve E1 kritik nokta ge9i~leri ve bunlara 

bagli olarak E
0 

ve E
1 

enerj ileri hesapland1. Ayr1ca 4, 6 

eV'daki E1 yap1s1na katkida bulunan 4,2 eV'da hiperbolik 

(metastable) eksi ton g5zlendi. Bu gec;:i§lerin kUbik 

yap1daki ZnSe ince f ilmlerinde L; ~ L~ bandlar arasl. dog

rudan gec;:i~ oldugu ve bu sonuc;:larin hacimli ZnSe 

kristalleri i9in li teratilrde verilen degerlerle iyi bir 

uyum gosterdigi, bu y5ntemle kaliteli ZnSe ince filmleri 

bilyiltillebilecegi gorillmil~tilr. Optik ge9irgenlik spektrumu

nun yakin infrared b5lgesinde Lorentzian ~eklinde 

~ekillenmi~ clan enine optik mod (TO) frekanslari ( wTO) 

ile mod genislikleri (rt) hesaplanarak bu modlarin ara 

dilzey seviyesinde olduklari belirlendi. 

180°c ta~1y1c1 s1cakl1g1nda haz1rlanan f ilmlerde 

spin-orb! t etkile~imleri ile valans bandda 0, 460 ev' luk 

yarilma gozlendi. Bu yarl.lma ile valans band cr15 ), r 7 ve 

r S bandlarina ayr1lml.~t1r. Bu durum ta~1y1c1 s1caklig1 

180°c olan filmlerde, argildeki kilbik simetri noksanlig1 

oldugunu ve valans bandl.n nala elipsoidal olup, sabit 

enerji yilzeylerinin kilresel olmad1g1n1 gastermektedir. 

Kristal bilyilmenin bu f ilmde digerlerine g5re minumuma 

dilsmesi (380 A0
) 1 de, yapinl.n, l00°c ve 150°C 1 de hazirlanan .. 

filmlere gore orgilde simetri noksanl1g1 oldugunu belirle

mektedir. 

Filmlerin oda s1caklig1nda Stokes ve Antistokes 

uyartma ile lilminesans 5lc;:ilmlerinden,. biltiln filmlerde 

ortak olarak gozlenen 4700 A01 daki tepenin kenar emisyonu 

oldugunu, 5100 A01 daki emisyon bandin1n ise ye~il bakir 

emisyonu olmad1g1n1 ve bu bandin iletkenlik bandinda 

bulunan serbest elektronlarin 9inko eksikligi bulunan accep

torlardaki (holes) tekrar birlesiminin neden oldugu 
r 

enerji band gec;:i~lerindeki kendiliginden etkin emisyon 

bandi oldugu saylenebilir. Ayrica oda sicakl1g1nda hazir-
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lanan filmlerde g6zlenen 5450 A01 daki omuz ~eklindeki 
emisyon band1 da ta~iy1c1 s1cakligin1n artmasi ile (buhar

la~tirma sirasindaki i~il i§lem sonucu 100°c ve 150°c 

ta~iyici sicakligi.nda elde edilen filmlerde) 5100 A 0 ' a 

kaymaktadir. ( 5450 A 0 
- 5500 A 0 ) 'daki emisyon bandi ZnSe 

kristallerinde kendiliginden etkin emisyon band1. olarak 

literaturde tanimlanmaktadir. ZnSe filmlerinin antistokes 

uyari.mlarinda yine 4700 A01 aaki kenar emisyonu ve 5100 

A 0 'daki kendiliginden etkin emisyon bandinin g5zlenmesi, 

yukar1.da belirtilen 5neriyi kuvvetlendirmektedir. 

Sonu9 olarak; termal buharlai:;?tirma yontemi ile 

hazirlanan f ilmlerde ma vi ve ye§il emisyon bandlarinin 

g5zlenmesi teknolojide elektrolilminesan diodlar veya lilmi

nesans ekran yapiminda kullanilabilecegini g5stermektedir. 

ZnSe ince f ilmleri ta~iyici. s1caklig1na bagli olarak 

gUmU~ elektrotlar aras1nda 

iletkenlik 5rneklerinde d. c. 

sand6vi9lenerek, hazirlanan 

iletkenligi C>l9UldU. Biltiln 

arneklerde ters ve ileri gerilim altinda simetrik yapilara 

5zgil (I-V) karakteristigi gC>zlendi. Ters gerilim altindaki 

(I-V) karakteristiginden doyma akimi 2 µA civarinda ve 

kirilma gerilimi VK, l,lV olarak bulundu. Schottky engeli 

butun orneklerde yakla~ik olarak 0,668 eV ve ara yilzeyde 

olu!jian potansiyel engeli ise 0, 818 eV civarinda oldugu 

g5rulmektedir. Elektrot malzemesi olarak kullanilan 

gilmil~Un termiyonik i§ fonksiyonunun 4,08 eV (literatilrden 

kullanilarak) al1.nmasi i le ZnSe filmlerinin is fonksiyon-.. 
lari da yakla~ik 3,412 eV olarak hesaplanmi~tir. Ornekle-

rin metal-yariiletken ara yilzeylerinde olu§an Fermi enerji 

dilzeyleri, ZnSe f ilmlerinin iletkenlik bandi minumumdan 

0,150 eV ile 0,100 eV arasinda degi~mektedir. Bu sonu9lar

dan f ilmlerin n-tipi oldugu ve diyod ozelligi g5sterdikle

ri g5rulmu~tur. Bu durumda iletkenlik mekanizmasi, ZnSe 

f ilmlerinin iletkenlik bandindaki dilzeyleri i~gal eden 

elektronlara (majority ta~iyicilar) baglidir. Orneklerde, 

kirilma geriliminde akirnin hizla arttigi g5rillrnUstUr • .. 
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Kirilma gerilimlerinin, 

den daha dil§ilk olmasina, 

teknolojide istenen gerilim

elektrotlar arasindaki 

ZnSe filmlerinin kal1nl1g1n1n az olmasi sebep olmaktadir. 

1, 1 V ki.rilma gerilimi ci varinda yariiletkene uygulanan 

alan yakla~ik olarak 106 V/cm bulunmu~tur. Bu yilksek alan 

gil9 kaybi olmamas1na ragmen yariiletkende bazi bOlgelerin 

yerel olarak f azla is1nmas1na ve bozulmalara sebep olmak

tadir. Yikimlara sebep olmayan bu alan bilyilklilgilnil daha 

yilksek gerilimlere kaydirabilecek kal1nl1kta haz1rlanan 

Orneklerle sabit gerilimde, yilksek akim verebilecek amaca 

uygun malzemeler hazirlanabilir. 

Burada yapilan 9al1~malar1n daha iyi degerlendirile

bilmesi ve a91kl1k kazanmasi i9in, elde edilen ince 

filmlerin dil~Uk s1cakl1klarda, arnegin s1v1 azot si.cakli

ginda incelenmesi iletkenlik Ol9Umlerinde ozdirencin 

bulunmasina yardimci olacaktir. Ayni zamanda ZnSe ince 

f ilmlerinin dogrudan band araligina sahip olmasi nedeni 

ile dil~Uk sicakliklarda eksiton emisyonlarini 

gOsterebilecek dolayli bir ge9isin varl1g1 dilsilnillebilir. 

Bunuda sivi helyum sicakliginda elde etmek olas1d1r. Ayn1 

zamanda _Hall effect al9Umleri ve magneto resistivity ol-

9Umleri ile f otoiletkenlik Ol9Umlerinin yap1labilecegi 

kan1s1nday1z. 
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