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ÖZET  

AKIM TRANS ĐYENT SPEKTROSKOPĐ YÖNTEM Đ ĐLE YARI ĐLETKEN 
YAPILARIN ĐNCELENMESĐ 
 
 
Bu çalışmada, Ga1-yInyNxAs1-x / GaAs katkısız tekli ve çoklu kuantum kuyulu ve 
modülasyon katkılı üçlü kuantum kuyulu seyreltik nitratlı yarıiletkenlerdeki derin tuzak 
seviyeleri "Işıkla Uyarılan Akım Transiyent Spektroskopisi-Photo-Induced Current 
Transient Spectroscopy-PICTS" yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu yöntem ile 
ışıkla uyarımdan sonraki akım bozulma (decay) eğrilerinin sıcaklıkla değişimlerinden 
elde edilen PICTS sinyallerinden yararlanılarak derin seviyelerin aktivasyon enerjileri 
(Ea), yakalama tesir kesitleri (σ) belirlenmiştir. Ayrıca bu örneklerin kontak kalitesini 
belirlemek için I-V karakteristiğine bakılmıştır.  
 
Isıl işleme tabi tutulmuş ve tutulmamış katkısız tekli ve çoklu kuantum kuyulu yapılar 
için yapılan PICTS ölçümlerinde bulunan aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir 
kesitleri kıyaslanıp tavlamanın örnekler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Isıl işleme tabi 
tutulmuş modülasyon katkılı örnek olmadığı için, sonuçlar sadece ısıl işleme tabi 
tutulmamış modülasyon katkılı örnek için elde edilmiştir. Bu yüzden bu örnek için 
sadece derin seviyelerin aktivasyon ve yakalama tesir kesitleri elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar literatürle kıyaslanarak tartışılmıştır.  
 
 
 
Anahtar Sözcükler: Seyreltik Nitratlar, Kusurlar, Tavlama, PICTS, Kuantum Kuyulu 
Yapılar, Aktivasyon Enerjisi, Yakalama Tesir Kesiti 
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SUMMARY 

AN INVESTIGATION OF SEMICONDUCTOR STRUCTURES WITH 
CURRENT TRANSIENT SPECTROSCOPY 
 
In this study “Photo-induced Current Transient Spectroscopy-PICTS” technique has 
been used to investigate deep levels of undoped and modulation doped Ga1-yInyNxAs1-x / 
GaAs dilute nitride semiconductors. The  temperature dependence of the current decay 
after the excitation pulses were studied and the activation energies (Ea) and  capture 
cross sections (s) of the deep levels were determined. Moreover, in order to determine 
contact quality I-V characterization of these samples has been achieved.    
 
The activation energies and capture cross sections of undoped annealed and as-grown 
Single Quantum Well (SQW) and Multi Quantum Wells (MQWs) were investigated and 
these results were compared among each other. Effects of thermal annealing on the 
samples were also investigated. Results obtain an the modulation doped sample was 
only as-grown sample, since there was no annealed sample available. Therefore, only 
the activation energies and capture cross sections of this sample were investigated. 
Obtained results were discussed and compared with those in the literature. 
 
 
 
 
 
Keywords: Dilute Nitrides, Defects, Thermal Annealing, PICTS, Quantum Well 
Structures, Aktivation Energy, Capture Cross Section 
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1. GĐRĐŞ 

Günümüz internet iletişimi, fiber optik kablolarla bilginin taşınmasıyla sağlanmaktadır. Fiber 

optik kabloyu ev ve ofislere kadar genişletmek, daha fazla bilgiyi daha hızlı iletebilmek için 

yüksek performanslı ve güvenilir ışık kaynaklarına gereksinim vardır [1, 2]. Bu nedenle; ucuz, 

üretimi kolay ve performansı yüksek olan uzun dalga boyunda ışıma yapan ışık kaynakları 

kullanılmalıdır. Bunun yanında daha yüksek verimde çalışan güneş pilleri elde etmek için, 

farklı yapılarda dört eklemli olarak üretilen güneş pillerinin aktif tabakasını oluşturan 

malzemelerin band aralığının yaklaşık olarak 1eV olması tercih edilir [3]. 

 

Bu ve bunun gibi amaçlarla çok düşük oranda azot içeren III-V grubu yarıiletken malzemeler, 

gerek uygun fiziksel özelliklere sahip olması, gerekse çeşitli aygıt uygulamaları sebebiyle son 

zamanlarda büyük ilgi uyandırmaktadır. 

 

III-N-V grubu yarıiletkenlerde azot miktarına bağlı olarak yapının band aralığı daralmaktadır. 

Dolayısıyla bu yapıların ışıma yaptığı dalga boyu artmaktadır. Bu bir avantaj olmakla beraber, 

epitaksiyel olarak büyütülen bu tip yarıiletkenlere katılan azotun yarattığı kusurlar sebebiyle 

bu malzemelerin problemli bir yapısı vardır. Çünkü bu kusurlar malzemenin elektriksel ve 

optiksel özelliklerini önemli ölçüde etkileyerek kristal kalitesini düşürmektedir [4]. 

 

Yarıiletken malzemelerdeki kusurlar derin tuzak seviyelerini oluştururlar ve bu seviyelere 

sadece azotun yapı içerisinde olması değil aynı zamanda, istenmeyen atomlar (kirlilikler) 

veya kristal bozuklukları da neden olmaktadır. Yarıiletken malzeme içinde bu seviyelerin 

varlığı genellikle istenmeyen bir durumdur ve bunları belirleyerek minimize etmek 

yarıiletkenlerden yapılacak aygıtların çalışma performanslarının arttırılması için önemlidir. 

Gelişen teknolojilerde daha hızlı çalışan yarıiletken aygıtlara ihtiyaç duyulması bakımından, 

yarıiletkenlerin kusurlardan arındırılmış olması, üretilecek aygıtların da performanslarını 

arttırır. 

 

Malzemenin elektronik özelliklerine etki eden kusurlar, boyutlar küçüldükçe daha da önem 

taşırlar. Düşük boyutlu elektronik yapıların günümüzde taşıdıkları ve gelecekte taşıyacakları 
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önem açısından incelenmesi gereken konulardan birisi de bu tür yapılar içinde oluşmuş olan 

derin tuzak seviyelerinin davranışıdır. 

 

Derin tuzak seviyelerini belirlemeye yarayan pek çok teknik vardır. Bu çalışmada PICTS 

tekniği kullanılmıştır. Đkinci bölümde, III-V grubu yarıiletkenlerin temel özellikleri 

özetlendikten sonra, III-N-V grubu yarıiletken yapıların genel özellikleri ile bu yapılarda 

azotun sağladığı avantajlar ve dezavantajlar, azottan kaynaklanan kusurlar ve bunların 

giderilmesi için kullanılan bazı yöntemlerin tartışılmasının ardından, PICTS teorisinin 

temelini teşkil eden üretim (generation) ve rekombinasyon teorisi açıklanmıştır. Ayrıca 

kuantum kuyulu yapılar ve temel özellikleri ve son olarak modülasyon katkılamadan kısaca 

bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde deneyde kullanılan malzemeler ve özellikleri hakkında 

bilgiler, kullanılan yöntemler, deneysel düzenekler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise yapılan 

çalışmalardan elde edilmiş bulgular verilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular 

tartışılmıştır.  
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2.  GENEL KISIMLAR 

2. 1.  III-V GRUBU YARI ĐLETKENLER VE TEMEL ÖZELL ĐKLER Đ 

Periyodik cetvelin farklı gruplarında bulunan elementleri bir araya getirerek, yeni 

alaşımlar oluşturmak band aralığı mühendisliği olarak adlandırılabilir. Optoelektronikte 

en fazla bilinen yarıiletkenler, periyodik cetvelde Grup III (Ga, In, Al) ve Grup V (As,  

P, Sb, N) elementlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan III-V grubu (GaAs,  InP,  

AlAs…vs) yarıiletkenlerdir. III-V grubu yarıiletkenler arasında özellikle 1980’lerde en 

geniş çapta çalışılan yarıiletken GaAs olmuştur. Direk band aralıklı yarıiletkenlerin 

(GaAs, InP…gibi) iletkenlik bandı minimumu ile valans bandı maksimumu aynı dalga 

vektörü üzerindedir (k=0) ve bu tür yarı iletkenler optoelektronik uygulamalar için 

uygundur. Yarıiletkenlerin iletkenlik bandının minimumu k∫0 değerinde ise indirek 

band aralıklı olarak adlandırılır (Si, Ge… gibi). Günümüzde GaAs yarıiletkeninin 

optoelektronik uygulamalarda yaygın kullanımı vardır. GaAs’ in direk band aralığına 

sahip olmasının yanısıra bu yarıiletkenin optik ve elektriksel özellikleri iyi 

anlaşıldığından, pek çok aygıt bu malzeme kullanılarak geliştirilmi ştir. GaAs’ in band 

yapısı Şekil 2.1’de verilmiştir. Buna göre, elektronlarla işgal edilmiş en yüksek enerjili 

band valans bandı (valance band), onu takip eden ve elektonların bulunmadığı izinli 

banda iletkenlik bandı (conduction band) denir. Bu bandlar arasında kalan bölge ise 

yasak enerji aralığı diğer bir deyişle yasak band aralığı (forbidden band gap) adını alır 

[5]. 

 

Elektronik özelliklerine göre malzemeler metal, yarıiletken ve yalıtkan olarak 

sınıflandırılabilir. Bunlardan yarıiletkenlerin band aralığının ~ 1-3 eV arasında değiştiği 

kabul edilmektedir. Metalleri yarıiletkenlerden ayıran önemli bir özellik, metallerin 

valans bandı ile iletkenlik bandlarının üst üste çakışık olmasıdır. Bu özellik metallerin 

iletkenlik bandında çok fazla elektron popülasyonunun olmasına yol açar. Ayrıca 

metallerin iletkenlik elektronları fazlalık orbitallerine sahiplerdir. Yani metallerde 

elektronların çokluğundan çok elektronların “serbestçe” hareket edebilecekleri fazlalık 
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orbitallerinin çokluğu önem taşımaktadır. Bu özelliklerinden dolayı metallerin, 

elektriksel ve ısısal olarak iyi iletken oldukları bilinmektedir. Diğer taraftan yalıtkanlar, 

yarıiletkenlerden daha büyük band aralığına sahiplerdir. Bu yüzden yalıtkanların 

iletkenlik bandında elektron populasyonu ihmal edilecek kadar azdır. Bu özellik, 

yalıtkanların ısı ve elektrik iletkenliklerinin zayıf olduğunu göstermektedir. Ancak, 

yalıtkan özellik gösteren kuartzın çok iyi ısı iletken olduğu bilinmektedir.  

 

GaAs kristalinin valans bandının k=0 noktasına karşılık gelen G (0,0,0) tepe noktasında 

dejenerasyondan dolayı iki band çakışmış durumdadır. Üsteki bandın eğrili ği diğerine 

göre daha azdır. Bunun sonucu olarak da, üstteki banda karşılık gelen etkin kütle alttaki 

banda göre daha büyüktür. Bunun sebebi etkin kütlenin eğrilikle ters orantılı olmasıdır. 

Etkin kütlesi daha büyük olan banda ağır boşluk bandı (heavy hole band), diğer banda 

ise hafif boşluk bandı (light hole band) denir.  

 

Şekil 2. 1: (a) k=0 civarındaki basitleştirilmi ş GaAs band yapısı  (b) GaAs’in band yapısı . Oda 
sıcaklığında k=0 da band aralığı yaklaşık 1.42eV’tur. k≠0 da en düşük band aralığı yaklaşık 

1.71eV’tur. 

Optoelektronikte kullanılan pek çok yarıiletken malzeme,  Elmas (Si, Ge için) veya 

Çinko Sülfür (GaAs, AlAs, GaP gibi) yapısındadır [6]. Bu yapılar Şekil 2.2’de 

verilmiştir. Çinko Sülfür yapı (0,0,0) ve  (¼ , ¼ , ¼) noktalarına yerleşmiş iki atomlu 

baza sahip, yüzey merkezli kübik (fcc) yapıdır.  

 

Çinko Sülfür yapısının Elmas yapısından farkı, Çinko Sülfür yapısında baz 

atomlarından birinin farklı olmasıdır. 
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Şekil 2. 2: Sırası ile Si için  Elmas örgü -GaAs için Çinko Sülfür örgü –CdS için Wurtzite örgü 

Đkili III-V grubu azotlu bileşiklerden AlN, GaN, InN…vb yarıiletkenler Wurtzite yapıya 

sahiptir. Bu yapının Çinko Sülfür’ den farkı, oluşan yapı içi içe geçmiş hekzagonal sıkı 

paket yapıdır. Wurtzite malzemeleri büyütmek, Çinko Sülfür malzemeleri büyütmekten 

daha zor olmasına karşın, kısa dalga boylu ışık kaynakları olarak kullanılmaları 

açısından bu malzemeler önem taşımaktadır.  

2.2. III-V GRUBU YARI ĐLETKENLERDE ALA ŞIMLAMA 

Alaşımlama,  band aralığı mühendisliğinde geniş bir malzeme ailesi elde etmeye imkan 

verdiği için önemli bir kavramdır. Bu sayede,  malzemelerin band aralıkları kontrollü 

olarak değiştirilebilir.  

 

GaAs,  InAs,  AlAs,  GaN,  InP gibi ikili bileşiklerin hepsi birer alaşımdır. Đki veya daha 

fazla bileşiğin bir araya getirilmesi ile üçlü (ternary) veya dörtlü (quaternary) alaşımlar 

elde etmek mümkündür. Üçlü ve dörtlü alaşımlarının örgü sabitleri Vegard Yasası ile 

bulunur. Bu yasaya göre, elde edilecek alaşımın örgü sabiti;  ana malzemelerin örgü 

sabitlerininin birbirlerine lineer olarak eklenmesiyle bulunur. Örneğin, Ga 1-x InxAs’ nin 

örgü sabiti (aGaInAs), verilen bir x-oranı için GaAs (aGaAs) ve InAs ’nin (aInAs) örgü 

sabitlerinden bulunur. Burada (1-x) Ga atomunun, x ise ev sahibine katılan In atomunun 

yapı içerisindeki oranıdır. Her iki atom da üçüncü grup atomu olduğundan bunlar 

birbirleriyle yer değiştirir.  

aGaInAs = (1-x) (aGaAs) + x (aInAs)                                                                                  (2. 1) 

Benzer şekilde dörtlü Ga 1-y In y Nx As 1-x (aGaInNAs) için örgü sabiti; 
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aGaInNAs = (1-y)x (aGaN) + (1-y)(1-x)(aGaAs) + yx (aInN) + y(1-x) (aInAs)                    (2. 2)   

Burada da yine ev sahibi Ga atomu ile yapıya katılan In atomu ve As atomu ile yine 

yapı içersine katılan N atomu yer değiştirir. 

 

Tablo 2.1’ de bazı III-V grubu yarıiletkenlerin örgü sabitleri, band aralığı enerjileri ve 

band aralıklarının tipi ve örgü yapıları özetlenmiştir [7]. 

Tablo 2.1 : III-V Grubu yarıiletkenlerin bazı temel özellikleri 

 

Malzeme a (nm) Eg (eV) Eg (nm) Tipi Yapısı 

AlP 0,546 2.51 494 indirek Kübik 

GaP 0.545 2.27 546 indirek Kübik 

AlAs 0.566 2.15 577 indirek Kübik 

AlSb 0.614 1.62 765 indirek Kübik 

GaAs 0.565 1.424 871 direk Kübik 

InP 0.587 1.34 925 direk Kübik 

GaSb 0.610 0.75 1653 direk Kübik 

InAs 0.606 0.354 3502 direk Kübik 

InSb 0.648 0.18 6890 direk Kübik 

 

Alaşımların elektronik band yapıları ise oldukça karmaşıktır. Bu yapıların band 

aralığının hesaplanmasında Sanal Kristal Yaklaşımı (Virtual Crystal Approximation,  

VCA) en basit yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşımda alaşımın band aralığı ana 

malzemelerin band aralığının birbirlerine lineer olarak eklenmeleriyle bulunur. 

Alaşımdaki düzensizliklerin etkileri kuadratik bükülme terimi, b (quadratic bowing 

term) ile belirlenir. Bu terim VCA den sapma olarak tanımlanır. Örneğin, Ga 1-x In x As 

için band aralığı; 

EGaInAs = (1-x) (EGaAs)+x (EInAs) + x (1-x) b            (2. 3) 

Şekil 2.3’te temel III-V grubu yarıiletken alaşımlarının örgü sabitlerine bağlı olarak 

band aralığı enerjileri verilmektedir. Şekildeki siyah noktalar külçe (bulk) halde ikili 

bileşikleri göstermektedir. Eğriler ise üçlü (ternary) alaşımları göstermektedir. Örneğin, 

GaAs ile InAs’ı birleştiren eğri GaInAs bileşiğini belirtmektedir. 
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Pek çok III-V grubu yarıiletken için b bükülme parametresi küçüktür. Bu parametre 

GaInAs için yaklaşık olarak 0, 555eV ve GaInP için 0, 786 eV ’dir. Böylece şekil 2.3’ e 

göre, üçlü bileşikleri oluşturan ikili bileşikler arasındaki çizgi doğruya yakın bir 

çizgidir. Nitrat ailesinde bu durum GaN ve InN için geçerliliğini korurken, GaN ve 

GaAs ikili alaşımlarından üçlü alaşımlara geçiş için bükülme parametresi 15-23 

arasında değişen büyük bir değerde parabolik şekilde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, 

V. grup elementi olarak alaşımda yer alan N ve As atomları arasında, atom çapı ve 

elektronegaiflikleri arasındaki uyumsuzluğun büyük olmasıdır. 

 

 

Şekil 2.3.  Çeşitli yarıiletkenlerin band aralığına göre örgü sabitleri [7] 

Elektronegatifliği ve atomik çapı birbirine benzer yarıiletkenler kullanılacak olursa daha 

düzgün bir alaşımlama yapılabilir. Örneğin Ga1-x Alx As  oluşturmak için yapıya katılan 

Al atomları, Ga atomları ile yer değiştirir ve bunlar birbirine yakın elektronegatifliğe ve 

iyonik çapa sahip olmaları nedeniyle alaşımlama nispeten daha kolay olur. Đstenen bu 

durumun olmaması halinde, alaşımlama güçleşir ve latis uyumsuzluğu problemi ortaya 

çıkar. Böyle malzemeler homojen yapılı tabakaları oluşturmak yerine, adacıklı yapıların 

veya faz ayrımına sahip tabakaların oluşmasına neden olurlar. Faz ayrımına sahip 

tabakalar birim hücre yapısı farklı olan yarıiletkenler kullanıldığı zaman ortaya 
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çıkmaktadır. Örneğin GaAlAs büyütüleceği zaman GaAs ve AlAs’in birim hücresi 

Çinko Sülfür yapıda olduğu için bunlar faz ayrımlı tabakalar oluşturmayacaklardır. 

Ancak, GaNAs büyütüleceği zaman ise GaAs Çinko Sülfür ve GaN Würtzite yapıda 

olduğu için  bunlar faz ayrımına sahip tabakaları oluşturacaktır.  

 

Alaşım oluştururken, alaşımı oluşturan yarıiletkenlerin örgü sabitlerinin de birbirine 

yakın olması gerekir. Farklı örgü sabitlerine sahip tabakalar büyütüldüğünde, gerilmeler 

ya da dislokasyonlar (yanlış yerleşimler) meydana gelir. Eğer yapı içerisinde gerilmeler 

meydana gelirse, örgü sabiti Poisson yasasına göre değişmeye başlar. Bu durumda, 

denklem (2.4)’ de verilen bir gerilme parametresi tanımlanır. Burada d kritik kalınlık, aw 

tabakanın örgü sabiti ve as alt tabakanın (substrate) örgü sabitidir. Kritik kalınlık, 

dislokasyonlar başlamadan önce gerilmiş tabakanın maksimum kalınlığı olarak 

tanımlanır. Kritik kalınlığın tam değeri denklem (2.5)’ deki gibi kolay bir şekilde 

tanımlanamaz. Bu kalınlık; dislokasyon kinetiğine,  büyütme şartlarına ve yüzey 

koşullarına da bağlıdır.  








 −=
w

ws

a

aaε                                                                     (2.4) 

ε2
sa

d ≈
                                       (2.5) 

Tabakanın fiziksel özelliklerine gerilmenin etkisi, büyük oranda tabakanın kristal 

yapısına bağlıdır. Eğer büyütülen tabakanın örgü sabiti alt tabakanın örgü sabitinden 

küçük ise, tabakada aşağıya doğru daralma meydana gelir. Bu durumda kristalde 

gerilme olduğu söylenir. Bu durum Şekil 2.4-a’da görülmektedir. Örneğin; GaAs 

üzerine GaN büyütüldüğü zaman GaAs ‘ın örgü sabiti GaN’ın örgü sabitinden büyük 

olduğu için GaN kendini alt tabakaya uydurmak isteyeceğinden yapıda gerilmeler 

başlar. Gerilmeye sebep olan neden As ile yer değiştiren N atomunun 

elektronegatifliğinin büyük ve atomik çapının küçük olmasıdır. Tersine, GaAs üzerine 

InAs büyütüldüğü zaman GaAs’ın örgü sabiti InAs ’dan daha küçük olduğu için 

tabakada yukarıya doğru genişleme başlar. Bu durumda kristalde sıkışma olduğu 

söylenir ve bu durum Şekil 2.4-c’de görülmektedir.  
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Şekil 2.4: Örgüdeki gerilmenin etkisi ve yarıiletkenlerin band yapıları. Burada AB : Ağır 
Boşluk, HB : Hafif Boşluk bandını göstermektedir. a) Gerilme durumu b) Gerilmenin veya 

sıkışmanın olmadığı durum c) Sıkışma durumu 

Şekil 2.4’de bu durumlara karşılık gelen bant yapıları da verilmiştir. Görüldüğü gibi, 

gerilme durumunda band aralığı küçülür. Sıkışma durumunda ise, band aralığı artar. 

Gerilme ve sıkışma durumlarından, ağır ve hafif boşluk arasındaki dejenereliğin ortadan 

kaldırılmasında yararlanılabilir. 

2.2.1. Haberleşme Teknolojisinde Gelişmeler ve Yeni Gereksinimler 

Günümüz iletişim teknolojileri fiber optik kablolar üzerinden bilginin taşınmasına 

dayanmaktadır [2]. Fiber optik iletişimi için gerekli olan koşul, yakın kızılötesi 

dalgaboylarında (1.2-1.6mm aralığında) ışıma yapan lazerlerin gerekliliğidir. Şekil 2.5’te 

farklı fiber optikliflerin soğurma eğrilerinin dalga boyuna bağlı değişimleri 

görülmektedir. 
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Şekil 2.5: Farklı fiber optikliflerin soğurma (absorption) eğrileri 

Şekil 2.5’ te tüm dalgaboylarını içeren fiber optiklif yeşil renkle gösterilmiştir. Bunlar, 

1990’ların sonlarında geliştirilmi ş olup Lucent teknolojisi olarak adlandırılmaktadır. Bu 

teknoloji ile lifler 1280-1625nm dalgaboyu aralığında düşük soğurma spektrumuna 

sahiptir. Çünkü yeni üretim süreçleri, özellikle OH- iyonlarının liflerde oluşturduğu 

soğurma piklerini ortadan kaldırmıştır.  

 

Günümüzde yaygın olarak 1.3mm’nin üzerinde ışıma yapan uzun dalga boylu 

yarıiletken lazerleri üretmek için kullanılan iki ana malzeme vardır. Ga1-yInyAl x As1-x / 

InP sistemi yalnızca son zamanlarda kaliteli sonuçlar vermesine karşın, Ga1-yInyAsxP1-x / 

InP yüksek performansta çalışan bir yarıiletken sistemi olarak değişmez bir şekilde 

kabul görmüştür . 

 

GaInAsP için iletkenlik bandı süreksizlik değeri yaklaşık 100 meV iken  GaInAlAs için 

bu değer yaklaşık 150meV’dur. Bu özelliğinden dolayı GaInAlAs daha ilgi çekici hale 

gelmiştir. Çünkü daha büyük iletkenlik bandı süreksizlik değeri, kuyu içerisindeki 

elektronların daha iyi hapsedilmesi (electron confinement) anlamına gelir. Bu yüzden 

bu sistem, daha yüksek sıcaklıklara karşı daha kararlı olur. GaInAsP/ InP sistemi 

yüksek sıcaklıklarda zayıf ışıma yapması, bu sistem için dezavantajdır. Sıcaklığa güçlü 

bir şekilde bağlı olan GaInAsP sistemine dayalı aygıtlar, aygıt sıcaklığını kararlı 

tutabilmek için pahalı termoelektrik soğutucularına ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu 

malzemelere dayalı olan aygıtların üretiminde maliyet artmaktadır. Ayrıca, bu 

malzemelerin diğer bir dejavantajı yüzey ışıması yapan aygıtlarda ortaya çıkmaktadır. 



 11

Örgü uyumsuzluğundan dolayı,  GaAs/AlAs DBR’lerin (Distributed Bragg Reflector) 

kullanımı, fosfat tabanlı aygıtlar için uygun değildir. 

 

Bu nedenler ile, InP tabanlı yarıiletken malzemelere alternatif olarak, GaAs’a latis 

uyumlu GaInNAs sistemi ilgi çekmektedir. 

2.2.2. GaInNAs 

GaInNAs dörtlü alaşımı ilk kez 1995’de M.Kondow tarafından öne sürülmüştür [8]. 

GaInAs içine çok az miktarda azot katılmasıyla malzemenin optik özelliklerinde kayda 

değer bir değişme olduğu görülmüştür. Özellikle malzemenin enerji band aralığında, 

dolayısıyla da ışıma yaptığı dalga boyunda değişimler görülmüştür. GaAs tabanlı 

alaşımlara çok küçük oranda (%5’den daha az) azot katılması, bu alaşımların band 

aralığında büyük bir azalmaya neden olur [8, 9]. Bu yapılara seyreltik nitratlar (dilute 

nitride) da denilmektedir. Bu yapılardan GaInNAs, GaAs altlık üzerine 

büyütülmektedir. Ga1-yInyNxAs1-x için (x=0.01, y=0.30), iletkenlik bandı süreksizlik 

değeri yaklaşık 350meV gibi büyük bir değerde ortaya çıkmaktadır. Bu değer, 

GaInNAs’ a katılan azot miktarına bağlı olarak değişiklik gösterse de, GaInAsP/InP 

sistemi ile kıyaslandığında, GaInNAs/GaAs sisteminin yüksek sıcaklıklarda daha 

yüksek performanslı aygıtlar için daha uygun bir yapı olduğunu göstermektedir. Şekil 

2.6’da bu yapıların yaklaşık valans bandı ve iletkenlik bandı süreksizlik değerleri 

görülmektedir [10]. 

 

Şekil 2.6 : (a) InP tabanlı (b) GaInNAs /GaAs yarıiletkenlerin band gösterimi [10] 
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1985 den beri, azot GaAs’ da izoelektronik bir katkı olarak bilinmektedir. Yaklaşık 

%10’ a kadar olan azot konsantrasyonu, ev sahibi yarıiletkenin iletkenlik bandına yakın 

yerlerde lokalize olmuş seviyeler oluşturduğu kabul edilmiştir [11]. 

 

Tablo 2.2’de periyodik cetvelin III. ve V. Grubundaki yarıiletkenlerin bazı temel 

özellikleri özetlenmektedir. Ayrıca GaInNAs’de bulunan atomların şematik gösterimi 

ve kristal yapısı Şekil 2.7’de verilmiştir. 

Tablo 2.2: III ve V grubu elementlerin bazı temel özellikleri 

 

                 

Şekil 2.7: GaInNAs yapısındaki elementlerin şematik gösterimi ve kristal yapısı 

GaInNAs alaşımı oluşturulurken yapı içerisine katılan In ve N atomlarından In atomu 

Ga atomu ile, N atomu ise As atomu ile yer değiştirmektedir. Tablo 2.2’ den de 

görüldüğü gibi azot atomunun atomik çapı çok küçüktür. Oysa In atomunun ise atomik 

çapı oldukça büyüktür. Dolayısıyla GaAs’e katılan azot atomu örgü sabitini 

azaltmaktadır. Bu sebepten sistemde gerilme durumu ortaya çıkmaktadır. Sistemdeki bu 

gerilmeyi azaltmak için In atomu yapıya katılmaktadır.  

Element Grup Atom 

Sayısı 

Elektronegatiflik (p.u.) Atomik Çap ( A) 

Alüminyum (Al) III 13 1.61 1.25 

Galyum (Ga) III 31 1.81 1.3 

Indiyum (In) III 49 1.78 1.55 

Azot (N) V 7 3.04 0.65 

Fosfor (P) V 15 2.19 1 

Arsenik (As) V 33 2.18 1.15 
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Geliştirilen sıcaklık performansına ek olarak GaInNAs alaşımları, dikey kaviteli yüzey 

ışıması yapan lazerlerin (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL) üretiminde 

kullanılan GaAs ve AlAs  DBR’ lerin kullanımı için de uygundur. Çünkü bu alaşımlar 

GaAs/AlAs DBR lar ile latis uyumludur. Literatüre göre GaInNAs den yapılmış 

lazerlerden 1.3mm ışıma elde etmek için In konsantrasyonun %30-40 ve N 

konsantrasyonunun %1.5 dan daha az olması gerekmektedir. 

 

GaInNAs malzemesinde azot oranının artması ile ortaya çıkan bir problem kristalin 

optik kalitesinin düşmesidir. Elde edilen fotoışıma (PL, photoluminescence) 

spektrumlarında pikin şiddetinin daha az ve genişliğinin daha fazla olduğu 

gözlemlenmektedir [12]. Şekil 2.8-a’da oda sıcaklığında GaInAs’a farklı 

konsantrasyonlarda azot katılmasıyla elde edilen PL spektrumları bu durumu 

göstermektedir. Ayrıca azotun yarattığı diğer bir etki de, sıcaklığa bağlı band aralığının 

değişimini veren ve Varshni bağıntısı olarak bilinen yarı deneysel bağıntıdan sapmanın 

gözlenmesidir. Bu olay litaratürde S-şekli olarak bilinmektedir. S-şekline neden olan 

temel neden azotun yarattığı lokalize seviyelerdeki elektronların sıcaklığa bağlı 

davranışları sebebiyledir. Bu durum Şekil 2.8-b’ de gösterilmiştir.  

 

                   

 (a) (b) 

Şekil 2.8 : a) Oda sıcaklığında GaInNAs/GaAs çoklu kuantum kuyulu yapıların farklı azot 
konsantrasyonlarına göre fotoışıma spektrumları b) Azot konsantrasyonu %1 (x=0.01) olan 

katkısız GaInNAs/GaAs yapılarındaki S-şekli karakteristiği [13] 
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Fotoışıma spektrumlarında pikin şiddetinin azalması ve genişliğinin artmasının nedeni, 

azotun iletkenlik bandının altında seviyeler oluşturmasıdır. Bu seviyeler iletkenlik 

bandında potansiyel dalgalanmaları yaratmaktadır. Dolayısıyla buradaki herhangi bir 

seviyeden fotoışıma olabilmektedir. Bütün bu seviyeler PL sinyalini genişletme 

yönündedir. PL pikinin şiddetinin azalması ise azottan kaynaklanan ışımasız 

merkezlerin sayısının (kusurlar) artması ile açıklanabilmektedir. Bu ise durum 

yoğunluğunun kuyruk oluşturmasına neden olmaktadır. Ayrıca azotun iletkenlik 

bandına etki ettiği valans bandına etki etmediği varsayılmaktadır.  Şekil 2.9’da bu 

durum görülmektedir. 

 

Şekil 2.9: GaInNAs alaşımının band diyagramı. Sadece iletkenlik bandında dalgalanmaların 

olduğu varsayılmıştır  [14]. 

 

GaInNAs yalnızca yarıiletken lazerlerin aktif bölgesini oluşturmak için kullanılmaz, 

aynı zamanda da fotodedektörler, farklı eklemli bipolar transistörler, rezonant kaviteli 

aygıtlar, yüksek verimli çok eklemli güneş pilleri [15], optik sensörler [16] için de 

kullanılmaktadır. 

2.2.3. GaInNAs’in band modeli 

Azot içeren yarıiletkenlerin modellenmesi yapılırken band aralığındaki daralma, band 

bükülme parametresinin büyük olması ve etkin kütledeki artış önemli faktörlerdir. Band 

aralığındaki daralmanın nedenleri için pekçok teorik model ileri sürülmüştür. Bunlardan 

ilki, azotun artmasıyla GaInNAs ’in band aralığının lineer bir şekilde azaldığı 

varsayımına dayanmaktadır. Bu azalma  % N konsantrasyonu için 100-160meV tur. 

Diğer bir yaklaşım da, önceden GaNAs için kullanılan ve daha sonra GaInNAs için de 

geliştiririlen VCA’dir. Di ğer bir model de “Band Anti Crossing” (BAC) dir. BAC 
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model ilk olarak W.Shan tarafından geliştirilmi ştir [17]. Bu model, seyreltik azot içeren 

malzemelerin pek çok temel özelliklerini (geçiş enerjileri, band yapıları, basınca 

bağımlılığı, sıcaklığa bağımlılığı, etkin kütle, durum yoğunluğu… gibi) açıklamaktadır. 

BAC’a göre, çok düşük azot konsantrasyonu III-V grubu yarıiletkenlerde lokalize 

akseptör seviyesi gibi davranan seviyelerin oluşmasına neden olur. GaInAs’e azot 

katılması, iletkenlik bandı ile azotun yarattığı seviyeler arasında güçlü bir etkileşme 

meydana getirir. Bu etkileşme ile iletkenlik bandı E+ ve E- olmak üzere iki enerji 

seviyesine ayrılır. E+ seviyesi GaInAs’in iletkenlik bandının üstünde, E- ise iletkenlik 

bandının altında oluşur. Bu durum Şekil 2.10’ da görülmektedir. EM, III-V grubu 

yarıiletkenin iletkenlik bandıdır. EN ise lokalize azot seviyesidir.  Bu pertürbasyonu 

yaratan temel neden, arsenik atomlarından daha büyük elektronegatifliğe ve daha küçük 

atomik çapa sahip olan azot atomlarıdır. Burada en önemli sonuç, band aralığındaki 

daralmadır. Ancak, band aralığındaki bu daralmada, yapı içersine katılan azotun 

iletkenlik bandına etki ettiği valans bandına etki etmediği düşünülmektedir. Ayrıca 

GaInAs içersine katılan azot konsantrasyonuna bağlı olarak GaInNAs’in etkin kütlesi de 

artmaktadır. Etkin kütle eğrilikle ters orantılı olduğundan bu yapılarda iletkenlik 

bandının eğrili ği de azalmaktadır.  

 

 

Şekil 2.10: III-N-V Grubu Yarıiletkenin Bant Yapısı  
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2.3.YARIĐLETKENLERDE KUSURLAR  

Đdeal bir katıdaki atomların periyodik dizilmeleri periyodik değişen potansiyel enerji 

yaratır. Bu nedenle, elektronların kristal içindeki davranışlarının anlaşılabilmesi için, 

Schrödinger dalga denkleminin bu periyodik potansiyel altında ilerleyen elektron için 

çözülmesi gerekir. Katı içinde oluşan periyodik alan Şekil 2.11’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.11: Bir boyutlu kristaldeki bir elektronun V(x) potansiyel enerji fonksiyonu 

 

Gerçek bir kristalde oluşan alan dağılımı, yapı bozukluklarından ya da yabancı 

atomlardan dolayı değişiklik gösterir.  

2.3.1. Yarıiletkenlerde Lokalize Enerji Seviyeleri 

Yarıiletken malzemeler içinde bulunan kusurlara, büyütme esnasında malzemede 

oluşabilecek istenmeyen atomlar (kirlilikler) veya kristal bozuklukları neden olurlar ve 

genellikle derin enerji seviyeleri şeklinde yarıiletkenlerin yasak band aralığının 

ortalarına yakın yerlerde lokalize olarak bulunurlar. Bu seviyeler yarıiletken içinde  

tuzaklar ve/veya rekombinasyon merkezleri gibi davranabilirler.  

 

Lokalize seviyeler, bu seviyeyi oluşturan kusurlu noktadan uzaklaştıkça eksponansiyel 

olarak azalan dalga fonksiyonu ile karakterize edilirler. Kusursuz ve kusurlu bir 

yarıiletkendeki periyodik potansiyel, serbest enerji dalga fonksiyonu ve enerji band 

diyagramlarının şematik gösterimi Şekil 2.12’de verilmiştir. 

 

 

 

 



 17

              

              

Şekil 2.12 : Kusursuz bir yarıiletkendeki (a) Periyodik potansiyel (b) Serbest enerji dalga 
fonksiyonu (c) Enerji band diyagramı. Kusurlu bir yarıiletkendeki (d) Periyodik potansiyel (e) 

Serbest enerji dalga fonksiyonu (f) Enerji band diyagramı 

Kristal yapı içinde gerek örgü kusurlarının, gerekse katkı atomlarının oluşturdukları 

kusur seviyeleri, yasak band aralığı içinde bulundukları yere göre sığ ve derin seviyeler 

olarak adlandırılırlar. 

2.3.1.1. Sığ Seviyeler (shallow states) 

Sığ seviyelerin oluşabilmesi için, kristal atomları ile katkı atomlarının atom numaraları 

arasındaki fark, genelde 1 olmalıdır. Bu durumda elektron veya boşluk hidrojen atomu 

problemindeki potansiyele benzer bir potansiyel görür. Tek fark, hidrojen atomundaki 

elektronun serbest uzayda olmasıdır. Bu nedenle katı içindeki elektron için ortamın 

dielektrik sabiti ile elektronun etkin kütlesi de dikkate alınmalıdır. Bu seviyeler, verici 

(donor) atomları için iletkenlik bandının hemen altında, alıcı (akseptör) atomları için ise 

valans bandının hemen üstünde oluşur.  

 2.3.1.2. Derin Seviyeler 

Derin seviyeler, sığ seviyelere kıyasla bağlanma enerjileri daha büyük olan seviyelerdir. 

Bu seviyeler, kristal atomlarıyla katkı atomlarının atom numaraları arasındaki fark 

1’den büyükse oluşur ve hidrojen atom modeli ile açıklanamayan seviyelerdir. Derin 
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seviyeler, numunelerdeki kusur seviyelerini oluştururlar. Bu seviyeler bazen 

ışımasızdırlar ve bu durum optik uygulamaları için engel teşkil eder  [8]. 

 

Derin tuzak seviyeleri aygıt yapımında önemli bir rol oynamaktadır. Yarıiletkenlerin 

kusurlardan arındırılmış olması, yapılacak aygıtların performanslarını arttırır. 

Yarıiletken malzeme içinde bu seviyelerin varlığı istenmeyen bir durumdur. Örneğin 

bunlar, numunenin ışığa karşı cevap hızını ve taşıyıcıların mobilitesini düşürerek 

yarıiletken aygıtların hem optiksel hem de elektriksel özelliklerini etkileyebilirler. Bu 

yüzden, aygıt performansı için bu seviyeleri belirlemek önemlidir. Sığ ve derin 

seviyelerin şematik gösterimi Şekil 2.13’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.13 :Yarıiletkenlerin band aralığı içindeki sığ ve derin seviyelerin şematiksel gösterimi.  

2.4. YARIĐLETKENLERDEK Đ KUSUR TĐPLERĐ 

En genel halde bir yarıiletkendeki çeşitli kusur tipleri şematik olarak Şekil 2.14’de 

gösterilmiştir. Gri renkteki atomlar ev sahibi atomları (örneğin Silisyum atomu) 

gösterirken, siyah renkteki atomlar katkı atomlarını göstermektedir. Buna göre; Şekil 

2.15’te gösterilen (1) nolu kusur, yabancı bir atomun örgü noktaları arasına sıkışıp 

kalması olarak bilinir. (2) nolu kusur, yabancı bir atomun ev sahibi atom ile yer 

değiştirerek, onun oluşturduğu boşluğa yerleşmesi olarak bilinen bir kusur tipidir. (3) 

nolu kusur, ev sahibi atomun olması gereken yerde olmaması olarak bilinen boşluk 

(vacancy) tipi kusurdur. Bu kusur tipinde, boşluğu oluşturan kristal atomu, ya kristal 

atomları arasına sıkışıp kalır ya da yüzeye kaçar. (4) nolu kusur, ev sahibi atomun örgü 

noktaları arasına yerleşmesi olarak bilinen tipte kusurdur. (5) nolu kusur, ev sahibi 
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atomların bir çizgi boyunca olması gereken yerde olmaması olarak bilinen bir kusur 

tipidir. (6) nolu kusur, (5) nolu kusurdan dolayı ortaya çıkan kusur tipidir ve kenardaki 

atomların (5) nolu kusur sonucu yerleşmeleri istemesinden dolayı örgü kenarında eksik 

yerleşimlerin ortaya çıktığı durumdur. (7) nolu kusur, birden fazla yabancı atomun hem 

ev sahibi atomları yerine geçmesi hem de ara yerde bulunmaları sonucu ortaya çıkan bir 

kusur tipidir [18]. 

 

              

Şekil 2.14 : Yarıiletkenlerdeki çeşitli kusur tiplerinin şematik gösterimi 

 

2.4.1. GaInNAs’ deki Kusur Tipleri 

Her ne kadar yapı içersine katılan azot malzemenin band aralığında daralmaya sebep 

olsa da, malzeme içinde ortaya çıkan kusurları da beraberinde getirir. Azottan dolayı 

yapı içerisinde N-N kümelenmeleri (N-N clusters), iki azot atomunun aynı V. Grup 

atomunun yerinde olmaları sonucu oluşan  N-N ayrılmaları (N split interstitial-(N-N)As), 

As-N ayrılmaları (As-N split interstitial-(As-N)As), Arsenik boşlukları (As vacancies-

VAs), Galyum boşlukları (Ga vacancies-VGa) ve diğer nokta kusurları (point defects) 

olmak üzere pek çok kusur tipi mevcuttur. (As-N)As kompleksleri yapıda sıkışmalara 

neden olur. (N-N)As kusurları ise As atomları yerine yerleşen N atomlarının oluşturduğu 

NAs kusurlarına kıyasla daha az gerilmelere neden olan kusurlardır. Dolayısıyla (As-

N)As kompleksleri GaAsN daki gerilmeleri minimize etmek için daha verimlidir.  (N-

N)As konsantrasyonu ile ışıma şiddetinin ters orantılı olmasından dolayı, bu tip 

kusurların kaliteli malzemelerde ışımasız rekombinasyonun kaynağı olduğuna 

inanılmaktadır [4, 19]. 
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Bu yapılar ayrıca epitaksiyel büyütme tekniklerinden biri olan Metal Organik Kimyasal 

Buhar Depolama (Metal Organic Chemical Vapour Deposition, MOCVD) ile 

büyütüldüğünde, ortamda hidrojen atomları bulunduğundan, hidrojenden kaynaklanan 

bir takım kusur seviyeleri de mevcut olur. Bunlar arasında N-H-VGa tipi kusur örnek 

olarak verilebilir. Bu çalışmada, incelenen örnekler Moleküler Işın Epitaksi (Molecular 

Beam Epitaxy, MBE) yöntemi ile büyütüldüğü için yapı içersinde hidrojen atomundan 

kaynaklanan kusur seviyeleri beklenmemektedir. 

 

MBE yöntemi ile büyütmede, yapı içersinde azot olmadan büyütülen bir yarıiletkende 

Ga ve As in büyütme sıcaklığı 650±C dolaylarıdır. Azotlu yapılarda ise azotun 

büyütülmesi için gerekli olan sıcaklık değerleri 375-450±C ’dir. Dolayısıyla N için 

düşük sıcaklık değerleri,  Ga ve As için ise yüksek sıcaklık değerleri gerekmektedir.  

Azot 650 ±C sıcaklıklarda büyütüldüğünde  Ga ile bağ yapmayı isteyeceğinden GaN 

oluşmaya başlar. Bu ise faz ayrımlı bir yapı oluşturmaktadır. Azotun büyütme 

sıcaklığında ise, Ga yüzeye yapışamadığından Ga boşlukları oluşmaktadır. Bu da yine 

kusurların oluşması anlamındadır. Bunların dışında In atomunun yüzey mobilitesi Ga 

atomunun yüzey mobilitesinden büyüktür. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda In atomları 

adacıklı yapı oluşturmaktadır. Bu ise başka bir kusur tipidir.  

2.5 YAPI ĐÇERĐSĐNDEKĐ KUSURLARIN G ĐDERĐLMESĐ  

2.5.1. Tavlama (Isıl işlem, Thermal Annealing) 

Daha önceki kısımlarda sözü edildiği gibi, GaInNAs ’te yapı içersindeki azotun 

sağladığı en büyük avantaj GaAs’in band aralığını daraltmasıdır. Ancak, yapıya katılan 

azot yüzdesinin artması ile malzemenin optik kalitesinin de azaldığı daha önceden 

belirtilmişti. Kısa süreli yüksek sıcaklıklarda tavlama yapılarak, GaInNAs’ in optik 

emisyonu arttırılabilir [3, 8]. Bunun en büyük etkisi, fotoışıma spektrumlarına bakılarak 

görülebilir. Örnek, 60 sn boyunca 700-800 ±C sıcaklıklarda tutularak tavlanırsa, 

fotoışıma şiddeti artar ve spektrumun yarıgenişliği azalır. Bunun sebebinin, GaInNAs’ 

teki (N-N)As bağlarının kırılacağının düşünülmesidir. Yani DOS uzantısı 

kaybolmaktadır. N-N bağlarının kırılması ile azot kümelenmeleri azaltılacak dolayısıyla 

serbest kalan N atomları, As atomları yerine geçip örgüde daha iyi yerleşimler 

bulacaktır. Belirli sıcaklıklara kadar yapılan tavlama ile bu gerçekleşir. Bu 
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sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklarda yapılan tavlama ile ışıma şiddeti tekrar 

düşmektedir. Tavlama sonucu malzemenin fotoışıma sinyalindeki değişim Şekil 2.15’ 

da verilmiştir. 

 

Şekil 2.15 : Oda sıcaklığında ısıl işleme tabi tutulmamış (tavlanmamış, as-grown) ve tutulmuş 
(tavlanmış, annealed) tek kuantum kuyulu GaInNAs / GaAs yapılarının fotoışıma spektrumları 

[20] 

 

Tavlama sonucunda MBE ile büyütülmüş GaInAs deki tuzakların konsantrasyonunda da 

azalmaların olduğu Kuoppa V.T.R ve Dekker J. tarafından gösterilmiştir [21]. 

 

Tavlamanın fotoışıma sinyalini arttırması avantaj olmakla beraber, bu işlemin bir 

dezavantajı da vardır. Isıl işlemle, malzemenin ışıma yaptığı dalga boyu azalacağından 

band aralığı artar. Literatürde bu olay maviye kayma (blueshift) olarak bilinir. Maviye 

kaymanın kaynağı, en yakın komşu konfigrasyonun değişmesidir. Yani Ga ve In 

atomları yer değiştirdiğinde, lokal gerilmeleri ve örgünün toplam enerjisini azaltmak 

için her N atomu In atomu tarafından kuşatılır. N atomu In atomu tarafından 

kuşatıldığında bu yapının band aralığı, N atomunun Ga atomları ile bağ yaptığı 

durumdaki yapının band aralığından daha büyük olmaktadır. Dolayısıyla maviye kayma 

durumu bu şekilde açıklanmaktadır. Ancak, tavlama ile gözlenen maviye kayma, 

GaNAs’da yeniden yerleşebilecek In atomunun olmamasından ötürü 



 22

açıklanamamaktadır. Bu ise sıcaklıkla DOS uzantısının azalması yani azottan 

kaynaklanan kusur seviyelerinin azalması ile açıklanabilmektedir.  

Tavlama sonucunda maviye kayma seyreltik nitrat içeren lazerler için dezavantajdır. 

Çünkü bu durum, pek çok lazerin kararlı dalgaboylarında ışıma yapmasına engel teşkil 

etmektedir.  

2.5.2. Hidrojenizasyon 

Hidrojenizasyon büyütme sonrası yapılan bir işlemdir ve yapı H atomları ile 

bombardıman edilmektedir. Eğer yapı içersinde N kümelenmeleri varsa H atomları N 

atomları ile bağ yapıp, bu kümelenmeler azaltılmaktadır. Dolayısıyla N-N bağlarından 

oluşan lokalize seviyeler ortadan kalkar. 

Bu yöntemin diğer avantajı tersinir bir süreç olmasıdır. Isıl işlem yapıldığı taktirde 

yapıda oluşan N-H bağları kırılarak H tamamen ortamdan atılabilmektedir. 

Özet olarak III-N-V alaşımlarının band aralıkları yalnızca azot miktarına değil, büyütme 

sonrası işlemlere de bağlıdır. Bu durumda bu yapıların yarı kararlı olduğu 

söylenmektedir. 

2.6. KUANTUM KUYULU YAPILAR VE TEMEL ÖZELL ĐKLER Đ 

Bir yarıiletkenin boyutları, taşıyıcıların ortalama serbest yolları ya da De’Broglie 

dalgaboyu ile kıyaslanabilir boyutlarda olduğu zaman, kuantum boyut etkileri önemli 

olmaya başlar ve yarıiletkenin elektronik özelliklerinin çoğu bu etkiler sayesinde   

değişir. Külçe yapılarda elektronun ortalama serbest yolu (~200-400A) örnek 

boyutlarından çok daha küçük olduğundan, bu yapılarda kuantum boyut etkilerinin 

ortaya çıkması olası değildir. Eğer dar bant aralığına sahip olan yarıiletken tabakası 

yeterince inceyse, yarıiletken ara yüzeyine dik doğrultuda yani yarıiletkenin büyütme 

doğrultusunda (z doğrultusu) taşıyıcıların hareketleri kuantize olur. Taşıyıcılar büyütme 

doğrultusuna dik olan x ve y doğrultularında serbest olarak hareket edebilirlerken, 

büyütme doğrultusunda taşıyıcıların enerjileri, momentumları ve dalga fonksiyonları 

sürekliliğini kaybeder ve kesikli değerler (kuantize değerler) almaya başlar . 

 

Külçe (bulk) halinde yarıiletken kristalleri büyütme tekniklerinin (Bridgman, 

Czochralski metod) yanı sıra, atomik tabakalar (epitaxy) halinde yarıiletkenleri 
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büyütmek mümkün hale gelmiştir. Atomik büyütme tekniklerinden MBE, MOCVD, 

Kimyasal Işın Epitaksisi (CBE, Chemical Beam Epitaxy) en yaygın olarak 

kullanılanlardandır. Epitaksiyel büyütme tekniklerinde, büyütme esnasında ortaya çıkan 

yapısal bozukluklar minimuma indirgenir. Ayrıca, büyütme işlemi yüksek vakum 

ortamında (~10-11 torr) gerçekleştiğinden, istenmeyen yabancı atomların yapı içine 

girmesi büyük ölçüde önlenmiş olur. 

 

Farklı band aralığına sahip yarıiletkenler, atomik tabakalar halinde üst üste büyütüldüğü 

zaman ortaya çıkan yapılar heteroyapılardır (heterostructure). Heteroyapıların 

büyütülmesinde önemli bir nokta tabakaların örgü sabitlerinin uyumlu olmasıdır. 

Çalışılan GaInNAs ve GaAs yarıiletkenlerinin örgü sabitleri arasındaki fark T=300K de 

yaklaşık 0.061 nm dir.  

 

Heteroyapılar, büyütülen tabakaların sayısına, kalınlıklarına ve büyütülen malzemelerin 

özelliklerine göre kuantum kuyuları (QWs, Quantum Wells), süperörgüler(superlattices) 

gibi değişik isimler alırlar.  

 

Kuantum kuyulu yapılarda band aralığı dar olan yarıiletken bir tabaka, band aralığı daha 

geniş olan iki yarıiletken tabaka arasına sandöviçleme yapılmak suretiyle 

büyütülmüştür. Dar band aralıklı yarıiletken tabaka kuyu, geniş band aralıklı yarıiletken 

tabaka ise engel adını alır. Tekli kuantum kuyulu yapılar bir araya gelerek çoklu 

kuantum kuyulu yapıları oluşturur. Kuantum kuyulu yapılarda engeli oluşturan 

yarıiletken tabakaları, yeterince geniş ise, kuantum kuyusunda bulunan taşıyıcıların 

dalga fonksiyonları, bariyerin içinde fazla ilerleyemeden sönüme uğrarlar. Yani, her 

kuyu sanki birbirinden izole olmuş gibi davranır. Đnce engel tabakası, taşıyıcıların dalga 

fonksiyonlarının ardışık kuyularda örtüşmesine olanak tanır yani taşıyıcılar bir kuyudan 

diğer kuyuya geçebilirler. Bu olay sonucunda her bir kuyudaki kuantize enerji seviyeleri 

mini bantlar adı verilen bantlara ayrılır. Bu tip bant yapısına sahip olan kuantum kuyusu 

sistemleri süperörgü olarak adlandırılır. Şekil 2.17’de çoklu kuantum kuyusu ve 

süperörgü sistemlerinin bant diyagramları verilmiştir. Şekil 2.17’de LB engel genişliği, 

Lz ise kuyu genişliğidir. 
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Şekil 2.17 : a) Çoklu kuantum kuyusu sistemi b) Süperörgü 

Elektronların kuantum kuyusu içindeki enerji seviyeleri en basit olarak “kutudaki 

parçacık” probleminin çözümleriyle belirlenebilir ve deneylerde çok uyumlu sonuç 

verir.  

 

Farklı bant aralıklı yarıiletkenlerin ard arda büyütülmesi ile elde edilen kuantum kuyusu 

yapısında, kuyu bölgesinde kuantize olmuş enerji seviyeleri, sonsuz derin kuyudaki 

parçacık yaklaşımı yapılarak, n’inci kuantum seviyesine karşılık gelen elektron enerjisi: 

2

222

*2 ze

n
Lm

n
E

ℏπ=                                         ...3,2,1=n  (2.6) 

ifadesinden elde edilir. Bu ifadede En kuyu bölgesinde iletkenlik bandı kenarından 

ölçülen enerji ve Lz kuantum kuyusu genişliğidir. Benzer ifade valans bandındaki 

boşlukların enerjilerini bulmak için de kullanılabilir. Tek farklılık elektron etkin kütlesi 

m*e yerine ağır boşluk etkin kütlesi mhh (ağır boşluk alt bantları için) ya da hafif boşluk 

etkin kütlesi mlh (hafif boşluk alt bantları için) kullanılmasıdır. x-y düzleminde 

taşıyıcıların hareketi kuantum kuyusunun varlığından etkilenmez. Bu düzlemde, 

taşıyıcılar serbest olarak hareket ederler ve külçe yapıdaki gibi sürekli parabolik enerji 

değerlerine sahiptirler . 

 

Kuantum kuyusu içindeki bir elektronu valans bandından iletkenlik bandına 

uyarabilmek için gerekli olan enerji, n=1 için denklem 2.7 ile verilmektedir. Buna etkin 

band aralığı (effective band gap)  adı verilir.  
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Eg(QW)etkin = Eg(QW) + Ee1 + Ehh1 (2.7) 

Burada Eg(QW) kuyunun malzemesine ait külçe Eg değeridir. Ee1 ve Ehh1 kuantize olmuş 

en düşük elektron ve ağır boşluk enerjileridir. Bu enerjiler kuantum kuyusunun 

genişliğinin karesi ile ters orantılı olduğundan, kristalin etkin band aralığı, kuyunun 

genişliği ayarlanarak kontrol altında tutulabilir. Burada kuyunun etkin band aralığı 

hesaplanırken sadece Ee1 ve Ehh1 arasındaki geçişler yazılmıştır. Ancak, müsadeli olan 

diğer geçişler de mümkündür. 

 

 

Şekil 2.18: (a) Enerji bant aralıkları Eg1 ve Eg2 olan iki yarıiletkenden oluşmuş iki boyutlu yapıda 
tek kuantum kuyusu yapısının şematik gösterimi. x-y düzleminde yapının boyutları için bir 

sınırlama yoktur. Ee1, Ee2 ve Ee3 elektronlar için izinli enerji seviyeleri ve Ehh1, Elh1 sırasıyla ağır 
ve hafif boşluklar için izinli ilk enerji seviyeleridir. Ψ1 ilk alt bant için elektron dalga 

fonksiyonudur. (b) Đletkenlik ve valans bandı kuantum kuyularındaki elektron ve boşluk enerji 
seviyelerine karşılık gelen alt bantlar. 

Kuantum kuyulu sistemlerde, iletkenlik bandı ve valans bandı kenarları arasındaki geçiş 

bölgesinde basamak şeklinde süreksizlik meydana gelir. Bu basamakların yükseklikleri 

“iletkenlik bandı süreksizliği, DEc” ve “valans bandı süreksizliği, DEv” olarak 

adlandırılır. Şekil 2.18’de bu süreksizlikler gösterilmiştir.  
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Tek boyutta kuantizasyona uğramış olan bir sistemin toplam enerjisi hem kesikli hem 

de sürekli değerler içerir. Enerjinin kuantize olmuş bileşeni, kuantizasyonun olduğu 

doğrultudaki ve sürekli olan bileşeni ise kuyu düzlemindeki hareketle ilgilidir. Böyle bir 

sistemin toplam enerjisi: 

zyx EEEE ++=                                                                                                          (2.8) 
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dir. Bu ifadedeki kx ve ky sırası ile x ve y doğrultularındaki dalga vektörleridir.  

Enerjideki bu tip bir değişim külçe yapı ile kıyaslandığında, yarıiletkenin bütün 

elektronik özelliklerinde dikkate değer değişiklikler oluşmasına neden olur. n 

değerlerine karşılık gelen durumlar alt bantlar olarak da adlandırılır. Bandlar arası 

geçişlere e1-hh1, e1-lh1 geçişleri örnek olarak verilebilir. Taşıyıcıların xy düzlemindeki 

enerjileri dalga vektörünün fonksiyonu olarak, serbest taşıyıcı parabolleri şeklindedir. 

Bu durum Şekil 2.18-b’de görülmektedir. Valans bantları da benzer şekilde boşluklar 

için alt bantlar oluşmaktadır. 

Đki boyutlu sistemlerde diğer önemli kavram da durum yoğunluğudur. Kuantum kuyulu 

yapılarda büyütme doğrultusu boyunca oluşan kuantizasyondan dolayı, durum 

yoğunluğu enerjiden bağımsız olarak ortaya çıkar. Bu durum Şekil 2.19’da şematik 

olarak gösterilmiştir. 

 

Durum yoğunluğu; E ve E+dE enerji aralığındaki uygun seviyelerin sayısını 

vermektedir. Buna göre iki boyutta enerjiye bağlı durum yoğunluğu, 

⊥⊥= dkkdEE )()( ρρ                                                                                                   (2.11) 

ile verilir. Burada k^, büyütme doğrultusuna dik olan kx ve ky doğrultularının toplamıdır. 

Buna göre enerji ifadesi, 
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Birim alan başına dalga vektörüne bağlı durum yoğunluğu: 
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ifadesinden durum yoğunluğu  
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şeklinde elde edilir. 

 

Buradan iki boyutlu sistemlerde durum yoğunluğunun enerjiden bağımsız olduğu 

görülmektedir. Üç boyutta bu ifade enerjinin karekökü ile orantılıdır. Durum 

yoğunluğunun iki ve üç boyutlarda enerji ile nasıl değiştiği Şekil 2.19’da 

karşılaştırılmıştır. 

 

   Şekil 2.19: Đki ve üç boyuttaki durum yoğunluğunun enerji ile değişimi 
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2.7. DENEYSEL OLARAK YARI ĐLETKENLERDEK Đ KUSUR SEVĐYELER ĐNĐ 

ĐNCELEME YÖNTEMLER Đ 

Derin tuzak seviyelerini belirlemeye yarayan pek çok yöntem vardır. Bu seviyeleri 

belirleyebilmek için her bir yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır.  Bu yöntemler 

arasında,  Fotolüminesans (PL, Photoluminescence), Katodlüminesans (CL, 

Cathodluminescence), Elektrolüminesans (EL, Electroluminescence); derin seviyelerin 

ışımalı rekombinasyon merkezleri olması durumunda bilgiler verir. 

 

Đlk kez 1974’te Sah ve Walker tarafından Thermally Stimulated Capacitance 

Spectroscopy (TSCAP) ve yine aynı tarihte D.V. Lang tarafından öne sürülen Deep 

Level Transient Spectroscopy (DLTS) gibi teknikler, denge durumundaki bir eklem 

bölgesinde bulunan derin seviyelerin voltaj darbeleriyle dengeden uzaklaştırılması 

sonucunda sistem dengeye dönerken oluşan kapasitans transiyentlerinin sıcaklıkla 

değişimlerinin incelenmesine dayanır. DLTS yöntemi bir p-n eklemine uygulandığından  

herbir tuzak, sıcaklığın fonksiyonu olarak pozitif veya negatif pikler verir. Bu piklerin 

negatif veya pozitif olması ise bu tuzakların akseptör veya donor karakterli mi olduğunu 

gösterir. Elde edilen deneysel verilerden, bu tip tuzakların termal emisyon oranları, 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri bulunur. DLTS yönteminin bir 

dezavantajı ise, oldukça geniş eklem bölgesine sahip yarıyalıtkan (SI, Semi-Insulating) 

malzemelere uygulanamamasıdır. Özellikle yüksek özdirençli yarıyalıtkan 

malzemelerdeki derin tuzak seviyelerini belirleyebilmek için PICTS ( Photo-Induced 

Current Transient Spectroscopy, Işıkla Uyarılmış Akım Transiyent Spektroskopisi) 

yöntemi kullanılır.  

 

Bu yöntem ile, ışıkla uyarımdan sonraki belirli bir zaman aralığı içindeki akım bozulma 

(decay) eğrilerinin sıcaklıkla değişimlerinden elde edilecek PICTS sinyallerinden 

yararlanılarak derin seviyelerin aktivasyon enerjileri (Ea) ve  yakalama tesir kesitleri (σ) 

belirlenir. PICTS yöntemi tuzakların elektron tuzağı mı boşluk tuzağı mı olduğu 

hakkında bilgi vermez. Bu PICTS yöntemi için bir dezavantajdır. Ayrıca, PICTS tekniği 

direk band aralıklı yapılara ihtiyaç duymaktadır. 
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2.7.1.Taşıyıcıların üretim ve rekombinasyon teorisi 

Üretim-rekombinasyon teorisi, yarıiletkenlerin band aralığı içinde bulunan enerji 

seviyeleri ile valans bandı / iletkenlik bandı arasında olan yakalama ve salma süreçlerini 

açıklamaktadır [22]. PICTS teorisinin anlaşılabilmesi için bu teorinin iyi anlaşılması 

gerekmektedir.  

 

 

Şekil 2.20 : Olası üretim ve rekombinasyon süreçleri a) Süreç esnasında b) Süreçten sonra. 
Siyah noktalar elektronları, beyaz noktalar boşlukları temsil etmektedir. Oklar farklı enerji 

seviyeleri arasında bir elektronun geçişini göstermektedir. 

Şekil-2.20’de en basit halde ET enerjisine sahip NT kadar kirlilik içeren bir tane derin 

seviye düşünülsün. Yarıiletken içinde n tane elektron ve p tane boşluk yoğunluğu 

olduğu varsayılırsa, Şekil 2.20’de gösterilen valans bandı,  iletkenlik bandı ve kirlilik 

seviyesi arasında olabilecek olası durumlar mevcuttur.  

 

(I) durumu -Tuzağın iletkenlik bandından bir elektron yakalama durumu olan (cn) 

(II) durumu -Bu tuzak iletkenlik bandından bir elektronu yakaladıktan sonra, bu 

elektronun iletkenlik bandına tekrar salınması olasılığı (en) 

(III) durumu -Tuzak seviyesinde bulunan bu elektronun valans bandından bir boşluk 

yakalama olasılığı (cp) 

(IV) durumu -(II) ve (III) durumlarından sonra seviyede bir boşluk olup, tekrar iki 

olasılık mevcuttur. Seviye valans bandına boşluk salabilir (ep) ya da iletkenlik 

bandından bir elektron yakalayabilir. [(I) durumu] 

 

I sürecinden sonra III sürecinin meydana gelmesi  rekombinasyon, IV sürecinden sonra 

ise II sürecinin meydana gelmesi üretim (generasyon) olaylarıdır. Hem rekombinasyon 
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hem de üretim süreçlerinde, valans bandı, iletkenlik bandı ve tuzak seviyesi elektronun 

enerjisindeki değişmeye katkıda bulunur. 

 

Derin seviyelerin rekombinasyon merkezi veya tuzak seviyesi olarak davranması, Fermi 

seviyesinin konumuna, sıcaklığa ve kirliliğin yakalama tesir kesitine bağlıdır. 

 

Eğer tuzak seviyesinde bir elektron varsa, tuzak negatif yüklenmiş olur. Diğer taraftan 

tuzakta hiç elektron yoksa tuzak nötr durumdadır. Dolayısıyla tuzak seviyesi negatif, 

pozitif veya nötr durumda olabilir.  

 

Derin seviyeler elektronlar tarafından işgal edilmişse nT durumunda, boşluklar 

tarafından işgal edilmişse pT durumundadır denir. Yani eğer bir elektron tarafından işgal 

edilmişse, boşluğun olmayışı; benzer şekilde bir boşluk tarafından işgal edilmişse de 

elektronun olmayışı anlamındadır. NT konsantrasyonuna sahip bir derin seviye için; 

 NT = nT+pT        (2.16) 

eşitli ği yazılabilir. Burada tuzağın toplam yük konsantrasyonu olan NT, tuzaktaki 

elektron konsantrasyonu olan nT ve boşluk konsantrasyonu olan pT nin toplamıdır. 

Elektron ve boşluklar rekombine olduğunda veya üretildiğinde n,  p,  nT ve pT hepsi 

zamanın fonksiyonu olarak değişir. Đletkenlik bandındaki elektron konsantrasyonu, 

iletkenlik bandından elektron yakalaması olan (I) süreci ile azalır ve iletkenlik bandına 

elektron emisyonu olan (II) süreci ile artar. Đletkenlik bandındaki elektron 

konsantrasyonu olan n ifadesinin zamanla değişimi şu şekildedir: 

TnTn npcneIII
dt

dn −=−=                                                                               (2.17)                         

Denklem (2.17) deki II ifadesi, elektron emisyonu (en) ve derin seviyenin elektronlarla 

işgal edilmesi olan nT konsantrasyonuna ennT ifadesi ile bağlıdır. Bu ifade n ifadesi 

içermez çünkü emisyon süreci boyunca iletkenlik bandında elektronların olmasına bağlı 

değildir. Fakat derin seviyenin elektronlarla dolu olması şarttır. Eğer merkezde elektron 

yoksa emisyon gerçekleşmez.  
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Yakalama süreci biraz daha karmaşıktır. Çünkü bu süreç n,  pT ve yakalama katsayısı 

cn’e (I)=cnnpT bağıntısı ile bağlıdır. Burada n önemlidir. Çünkü bu süreç boyunca 

iletkenlik bandında elektron olmak zorundadır. Benzer şekilde boşluklar için de şu ifade 

yazılır :  

 
TPTp pncpeIIIIV

dt

dp −=−=
     (2.18) 

Emisyon oranı olan en, elektron bulunduran derin tuzak seviyesinden saniyede salınan 

elektron sayısını ve yakalama oranı cnn (cpp) ise derin seviyeler tarafından iletkenlik 

bandından (valans bandından) birim saniyede yakalanan taşıyıcı sayısıdır. 

 

Derin seviyelerin rekombinasyon merkezi olarak davranması durumunda bunların, 

yakalama oranları her iki tip taşıyıcı için de büyüktür. Bunların tuzak seviyesi olarak 

davranmaları durumunda ise, taşıyıcıların biri için büyük olan oran, diğeri için  

küçüktür. Bu seviye, genel olarak elektronun iletkenlik bandına emisyon oranının 

boşluğun valans bandına emisyon oranından büyük olması durumunda elektron tuzağı 

olarak davranır ve band aralığının üst yarısında bulunur. Ayrıca bu seviye için iletkenlik 

bandından elektronu yakalama oranı valans bandından boşluk yakalama oranından 

büyüktür. Benzer olarak boşluk tuzağı olması durumunda ise, boşluğun valans bandına 

emisyonu elektronun iletkenlik bandına emisyonundan büyüktür ve bu seviye band 

aralığının alt yarısında bulunur. Boşluk tuzağı için ayrıca valans bandından boşluğu 

yakalama oranı iletkenlik bandından elektronu yakalama oranından büyüktür. 

 

Ayrıca rekombinasyon merkezlerini tuzak seviyelerinden ayıran diğer önemli bir özellik 

de, elektron tuzağı olması durumunda tuzak seviyesinde elektronlar belli bir süre 

tuzaklanırken, rekombinasyon merkezlerinde taşıyıcılar tuzaklanamadan kısa bir süre 

sonra valans bandındaki boşluklarla birleşip rekombine olmaktadırlar. Yani 

rekombinasyon merkezlerindeki taşıyıcıların ömrü çok kısa olmaktadır. 

 

Đletkenlik bandından elektron yakalama katsayısının ifadesi ise şu şekildedir: 

><= thnn Vc σ
                                                                                                    (2.19) 



 32

Burada <Vth > iletkenlik bandındaki elektronların termal hızı ve σn ise derin seviyenin 

elektron yakalama tesir kesitidir.  

 

Bir elektron veya boşluk yakalandığı veya emisyona uğradığı anda, derin seviyenin 

işgal edilebilirliği değişir ve derin seviyedeki elektron konsantrasyonunun değişim oranı 

şu bağıntı ile verilir:  

 

                                       (2.20) 

 

Bu denklemde hem n hem de p zamana bağlı olduğu için, bu denklemi çözmek zordur. 

Bazı durumlarda, cn, ep, cp ve en de zamana bağlı olabilir. Çünkü bunların değerleri 

merkezin yük durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir [22]. Örneğin yakalama 

tesir kesitlerinin büyüklüğü, derin seviyelerin yük durumuna bağlıdır. Yakalama tesir 

kesitleri oldukça büyük çapta değişir ve merkezin pozitif, negatif veya nötr olarak yüklü 

olmasına bağlıdır. Farklı elektrik durumlarına bağlı olarak derin seviyelerin farklı 

mertebelerdeki yakalama tesir kesitleri kabaca varsayımla Tablo 2.3 de gösterilmiştir. 

Tablo 2.3: Farklı elektrik durumlarına bağlı olarak derin seviyelerin farklı mertebelerdeki 
yakalama tesir kesitleri [22] 

Yük Durumu Yakalama Tesir Kesitinin Büyüklüğü s (cm2) 

Çekici 10-14 

Nötr 10-16 

Đtici 10-19 

 

2.20 denklemi lineer olmayan bir denklem olmakla beraber lineer denklem haline 

getirilebilir ve böylece çözümü basitleşir. Bu denklemi çözmek için n ve p’nin sabit 

olduğu kabul edilirse ; 

 

                                       (2.21) 

 

eşitli ği elde edilir. nT(0) elektronlarla işgal edilen derin seviyelerin t=0 anındaki 

konsantrasyonudur. Burada t=1/(en+cnn+ep+cpp) ile verilir.   

TnpTTpn
T nepcnNenc

dt

dn

dt

dp

dt

dn
)())(( +−−+=−=

)1()0()( ττ
t

T
ppnn

np
t

TT eN
pcence

nce
entn

−−
−

+++
+

+=
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Yeteri kadar uzun bir zaman sonra (t→¶) yarıiletken kararlı durumdadır ve termal 

dengede olduğu söylenir. Bu durumda taşıyıcıların popülasyonu dengededir. Böylece 

merkezin kararlı-durum konsantrasyonu olan nT ; 

 

                                                                           (2.22) 

 

Bu denklem, nT nin kararlı durum işgal edilebilirliğinin, elektron ve boşluk 

konsantrasyonları ve de emisyon ve yakalama oranlarına bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır. Denklem (2.21) ve (2.22) derin tuzak seviyelerinin belirlenmesinde 

kullanılan ölçüm tekniklerinin temelini oluşturur.  

 

n tipi yarıiletken bir malzeme düşünelim. Bu durumda denklem (2.21) deki valans 

bandındaki boşluk konsantrasyonu olan p ihmal edilebilir.  

 

                                               (2.23) 

 

 

ile verilmektedir. Burada  t=1/(en+cnn+ep) dır. 

 

Denklem (2.22) termal dengedeki bir yarıiletken malzeme için tuzak konsantrasyonun 

ifadesini vermektedir. Eğer termal dengedeki bir yarıiletkene periyodik voltaj,   

ışık…vb darbeleri uygulanırsa yarıiletken denge durumundan sapar. Bu durum (2.21) 

denklemi ile verilmektedir. 
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2.8. YARIĐLETKEN HETEROEKLEMLERDE MODÜLASYON KATKILAMA  

Bu çalışmada katkısız örneklere ek olarak modülasyon katkılı bir örnek de incelendiği 

için bu kısımda modülasyon katkılamadan bahsedilecektir. 

 

Modülasyon katkılı heteroyapılar ilk kez 1978’de Stormer, Dingel ve çalışma 

arkadaşları tarafından ortaya atılmıştır [23].  

 

n-tipi modülasyon katkılı heteroyapının band diyagramı Şekil 2.21’de gösterilmiştir. 

Şekil 2.21-a da elektronun dar band aralıklı malzemeye geçmeden önceki Şekil 2.21-

b’de ise geçtikten sonraki durumu görülmektedir. Modülasyon katkılı heteroyapılar, 

katkılanmış geniş band aralığına sahip yarıiletken ile katkısız dar band aralıklı 

yarıiletken tabakalardan meydana gelmiştir.  

 

 

 

Şekil 2.21 : a)Elektron transferinden önce modülasyon katkılı yapının band diyagramı b) 
Elektron transferinden sonra modülasyon katkılı yapının band diyagramı ve dar band aralıklı 

yarıiletkende iki boyutlu elektron gazının (2DEG) oluşumu c) Ayırıcı bölgenin oluşturulması ile 
2DEG ile katkıların birbirlerinden ayrılmasının daha da artması 

 
Geniş band aralıklı yarıiletken n tipi katkılı olduğu için n tipi yarıiletkende donor 

atomlarından serbest kalan elektronlar, iletkenlik bandı kenarı daha düşük enerjide 
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olduğu için katkısız olan dar band aralıklı yarıiletkene doğru difüze olurlar ve yapı 

boyunca Fermi enerji seviyesini sabit tutabilmek için burada birikmeye başlarlar. Diğer 

bir deyişle  kuyu içine düşen elektronlar dar band aralıklı yarıiletkenin arakesit 

bölgesinde iki boyutlu elektron gazı (2DEG) oluştururlar. Bu kısımda elektronların 

birikmesiyle band bükülmeye başlar. Kuyu içersine geçen elektronlar katkı 

atomlarından uzaysal olarak ayrıldıkları için külçe haldeki katkılı yarıiletkenlere 

kıyasla, modülasyon katkılı yarıiletkenlerde taşıyıcıların iyonize olmuş safsızlıklar ile 

saçılması azaltılmış olur. Bu durum, modülasyon katkılı yarıiletkenler için bir 

avantajdır. Bu yüzden elektronun mobilitesi modülasyon katkılı örneklerde külçe 

yapılara nazaran daha büyüktür [24]. Modülasyon katkılı örneklerde düşük sıcaklıklarda  

katkılardan kaynaklanan saçılmaların azalması nedeni ile mobilite artar. Bu durum 

Şekil- 2.22’de külçe GaAs kristali ile kıyaslamalı olarak verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.22 : Külçe haldeki n-tipi GaAs ve AlGaAs/GaAs modülasyon katkılı heteroyapılarda 
mobilitenin şematik gösterimi 

Bu yapılarda kuyuya yakın bölgeye, katkısız bir ayırıcı (spacer) tabakanın ilavesi ile 

elektron-donor ayrımı daha da arttırılır. Böylece iki-boyutlu elektronlar ile iyonlaşmış 

donor atomları arasındaki saçılmaların daha da azaltılmış olur. Bu durum Şekil 2.21-

c’de görülmektedir.  
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELL ĐKLER Đ 

Bu çalışmada incelenen yarıiletken sistemler, MBE yöntemi ile büyütülmüş              

Ga1-yInyNxAs1-x/GaAs (x=0.005, y=0.40) tekli, üçlü ve yedili kuantum kuyusuna sahip 

katkısız heteroyapılar ve Ga1-yInyNxAs1-x/GaAs (x=0.015, y=0.30) üçlü kuantum kuyulu 

modülasyon katkılı örneklerdir. Çalışmada kullanılan bu örneklerin yapıları, tabaka 

kalınlıkları ve katkı durumları ile beraber Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 de verilmektedir. Şekil-

3.1’de sadece tekli kuantum kuyusuna sahip yarıiletken malzeme verilmiştir. 

 

 

 Şekil 3.1: Ga 1-yIny Nx As1-x / GaAs tekli kuantum kuyulu katkısız düşük boyutlu örneğin 
tabakalarını ve kalınlıklarını gösteren yapısı 

 GaInNAs (QW)                      7 nm 

(Katkısız) 

GaAs  (Bariyer)                     35 nm 

(Katkısız) 

GaAs (Bariyer)                      35 nm 

(Katkısız) 
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GaAs (cap layer)                   100nm 

(Katkısız) 

                SI-GaAs (Substrate)          

    

                                                        

GaAs (Buffer)                   > 100nm     

(Katkısız)                        
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Şekil 3.2: Ga1-yInyNx As1-x/GaAs üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı düşük boyutlu 
örneğin tabakalarını ve kalınlıklarını gösteren yapısı 

Şekil-3.1 ve Şekil-3.2 de yapıları verilen örneklerden kontak alınabilmesi için metal      

(Au / Ge:Au / Ni alaşımı) kullanılmış olup, metalin sıcaklıkla en alt tabakaya kadar 

difüzyonu sağlanmıştır. Đncelenen yarıiletken sistemlerin örnek numaraları, kuantum 

kuyusu sayısı ve büyütüldükleri yer Tablo 3.1’de verilmektedir. Örnek numaralarının 

sonundaki “A” harfi ile örneklerin ısıl işleme tabi tutulduğu belirtilmektedir. 

Tablo 3.1 : Örneklere ait bazı bilgiler 

Örnek 

Numarası 

Kuantum Kuyusu 

Sayısı 
Katkılama % In % N 

Kuyu 

Genişliği (Lz) 

(nm) 

Engel 

Genişliği (LB) 

(nm) 

Büyütüldüğü Yer 

1982 1 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1982A 1 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1983 3 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1983A 3 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1985 7 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1985A 7 Katkısız 40 0.5 7 35 
Tampere Teknik 

Üniversitesi 

1930 3 Modülasyon Katkılı 30 1.5 7 20 LAAS 
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GaAs (spacer)  (Katkısız)                        5 nm 

GaInNAs (QW) (Katkısız)                      7 nm 

 
GaAs (spacer)  (Katkısız)                        5 nm 

GaAs (Barrier)                                       20nm 

1x1018cm-3  Si katkılı 

 

GaAs (Barrier)                                       20nm 

1x1018cm-3  Si katkılı 

 

GaAs (Cap Layer)                                  50nm 

1x1018cm-3  Si katkılı 

GaAs (geçiş tabakası, buffer) 50nm                                      

1x1018cm-3  Si katkılı 

 

                          SI- GaAs (Substrate)           

                                    

x3 Periyot 
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Örnekler kimyasal aşındırma ile şekillendirilerek Hall bar şekli verilmiştir. Hall bar 

geometrisine sahip örneklerden, ısıl işleme tabi tutulduğu örneğin boyutları 

tavlanmamış örneğin boyutlarının iki katıdır. Dolayısıyla örnek boyutlarına bağlı olarak, 

uygun voltaj değerleri kullanılarak elektrik alanın örnekler üzerinde aynı olması 

sağlanmıştır.  Örneklerin üç boyutlu geometrisi Şekil 3.3 te verilmiştir. 

 

Şekil 3.3. Hall bar şeklindeki örneklerin üç boyutlu gösterimi 

Oda sıcaklığında Ga1-yInyNxAs1-x/GaAs katkısız ve modülasyon katkılı kuantum kuyulu 

yapıların ideal band diyagramları Şekil 3.4-a ve Şekil 3.4-b’ de gösterilmiştir. Burada 

GaInNAs ve GaAs tabakalarının band aralıkları gösterilmiştir. GaInNAs bileşiğinin 

band aralığı yapı içerisine katılan N ve In miktarlarına bağlı olarak değişim 

gösterdiğinden, bu çalışmada kullanılan örnekler için oda sıcaklığında band aralığı 

yaklaşık olarak 1eV, GaAs’in band aralığı 1.42eV’ tur. Dolayısıyla çalışılan örneklerde 

dar band aralığına sahip yarıiletken olması açısından GaInNAs kuyu, geniş band 

aralığına sahip yarıiletken olması açısından da GaAs ise kuantum kuyulu yapının engel 

tabakasını oluşturmaktadır. 

 

 (a) (b) 

Şekil 3.4: a) Üç boyutlu katkısız Ga1-yInyNxAs1-x / GaAs kuantum kuyulu yapıların ideal band 
diyagramı    b) Üç boyutlu modülasyon katkılı yapının ideal band diyagramı  
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3.2. KULLANILAN YÖNTEMLER VE DENEYSEL DÜZENEKLER 

Bu çalışmada Ga1-yInyNx As1-x/GaAs tekli ve çoklu kuantum kuyulu yapılardaki derin 

tuzak seviyelerini belirleyebilmek için Akım Transiyent Spektroskopisi - PICTS 

ölçümleri ve  kontak kalitesini anlayabilmek için ise Akım-Voltaj (I-V) ölçümleri 

yapılmıştır.  

3.2.1. Akım-Voltaj Ölçümleri 

Akım-Voltaj ölçümleri genellikle örneklerin kontak kalitesini belirlemek için kullanılan 

bir ölçüm tekniğidir. Bu ölçüm sonucunda eğer örnekler lineer karakteristik sergilerlerse 

kontaklar omiktir.  

 

Klasik akım voltaj ölçümleri yapılırken örneğe seri olarak bir yük direnci bağlanır. Bu 

yük direncinin değeri seçilirken örnek direncine göre 1/100 oranında olmasına dikkat 

edilir. Sebebi sisteme uygulanan voltajın büyük bir kısmının örnek üzerine düşmesi, 

yani sabit elektrik alan altında ölçümlerin alınmasının sağlanmasıdır. Bu ölçümlerde, 

Vörnek=Vuyg – Vyük ifadesinden örneğin üzerindeki voltaj değerleri bulunur. Vyük=I x Ryük 

ifadesinden örneğin içinden geçen akım bulunur.  

 

Ancak bu çalışmada yukarıda sözü edilen klasik akım voltaj düzeneği ile 

çalışılmamıştır. Çünkü, örneklere voltaj uygulayan cihazın (Keithley 2601 sourcemeter) 

özelliğinden dolayı örneğe voltaj uygularken örnek içinden geçen akım da aynı anda 

okunabilmektedir. Dolayısıyla I-V ölçümleri bu şekilde yapılmıştır. Ayrıca ölçümler, 

oda sıcaklığında ve karanlıkta yapılmıştır. Şekil 3.5 tipik akım-voltaj ölçüm düzeneğini 

göstermektedir. 

 

     Şekil 3.5: Akım-Voltaj ölçümüne ait deneysel düzenek 
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3.2.2. Akım Transiyent Spektroskopi (PICTS) Yöntemi 

PICTS yönteminde, incelenen yarıiletken yapıların yasak band aralıkları içerisinde 

herhangi bir yerde veya ara yüz bölgelerinde yer alan derin tuzak seviyelerinin, örneğin 

ışık darbeleri ile uyarılması sonucu önce doldurulup ışık kesildikten sonra boşaltılması 

ile oluşturulan fotoiletkenlik sinyalindeki bozulma (decay) eğrilerinden yararlanılır. 

Böylece bu yöntem ile derin tuzak seviyelerinin sahip olduğu aktivasyon enerjileri (Ea)  

ve yakalama tesir kesitleri (σ)  belirlenir.  

 

Örnek üzerine ışık darbeleri gönderildiğinde valans bandındaki elektronlar iletkenlik 

bandına geçerler. Buradan da tuzak seviyelerinde tuzaklanırlar. Elektronların bu tuzak 

seviyelerinde tuzaklanma olasılıkları, bu seviyelerin boş olması durumuna (pT) ve 

yakalama katsayılarına (cn) bağlıdır. Dolayısıyla ışık açık olduğu sürece tuzak seviyeleri 

elektronlarla dolu olmaktadır. Işık darbesinin genişliğine (puls width) bağlı olarak 

iletkenlik bandındaki elektron sayısı artar. Buna bağlı olarak da fotoiletkenlik artar. 

Darbe genişliğinin çok fazla olması ile fotoiletkenlik daha fazla artmaz ve sabit kalır. 

Bu durumda fotoiletkenlik dengededir denir. Fotoiletkenlik dengede olduğu zaman 

üretim ve rekombinasyon hızları birbirine eşit olur. 

 

Uyarma ortadan kalktıktan sonra (t=0), tuzak seviyelerinde bulunan elektronlar sadece 

sıcaklıkla termal olarak aktif olup iletkenlik bandına geçerler. Đletkenlik bandında 

bulunan elektronlar kazandıkları enerjilerini verererek valans bandında geride 

bıraktıkları boşluklar ile birleşirler. Đletkenlik bandında elektron sayısının azalması ile 

fotoiletkenlik sinyali de buna bağlı olarak azalmaya başlar. Şekil 3.6 da tipik bir 

fotoiletkenlik sinyalinin şekli gösterilmiştir.  

 

Şekil 3.6 : Darbeli bir uyarımdan sonra elde edilen tipik bir fotoiletkenlik sinyali [27] 
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Ayrıca Şekil 3.7-a’da fotoiletkenlik bozulma eğrisinin sıcaklıkla nasıl değişebildiği 

gösterilmiştir. Şekil 3.7-b’de ise, bu bozulmalar üzerinde seçilen t1 ve t2 örnekleme 

zamanlarına karşılık gelen voltaj farklarının sıcaklıkla değişimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.7: Farklı sıcaklıklarda elde edilen fotoiletkenlik sinyali ve bu sinyalin bozulma eğrisi 
üzerinde alınan  t1 ve t2 anlarına karşılık gelen voltaj farkının sıcaklıkla değişimi 

Bir tuzağın termal olarak aktif oluşu, fotoiletkenliğin bozulma eğrisinde sıcaklığa bağlı 

olarak değişiklere sebep olmaktadır. Sıcaklığın arttırılması ile, sistemin termal enerjisi 

arttığından tuzağa yakalanmış taşıyıcıların tuzaktan serbest kalma hızını arttıracaktır. Bu 

durum, Gaussyen şeklinde bir fonksiyonun oluşmasına neden olmaktadır. Gaussyen-

şeklinde olan bu fonksiyon, bunun maksimum olduğu sıcaklık değeri olan TM 

sıcaklığına sahiptir. Farklı sıcaklıklarda her tuzak bir pik ile bağdaştırılabilir. Bunun 

anlamı sıcaklığın süpürülmesi ile farklı seviyeler aktif hale getirilebilmektedir. Her bir 

tuzak kendine özgü maksimum sıcaklığını verecektir. 

 

Kısacası belirli sıcaklıklarda fotoiletkenlik sinyalinin bozulma eğrisinin değişimi çok 

yavaştır. Belirli sıcaklıklarda ise bu değişim maksimum olurken belirli sıcaklıklarda ise 

hiç değişim olmayacaktır. Sıcaklığa bağlı bu değişimlere bağlı olarak t1 ve t2 zaman 

sabitlerine bağlı voltaj farkı da değişim gösterecektir.  
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Analitik olarak derin seviyelerdeki fototaşıyıcıların dinamiği Shockley-Read-Hall 

(SRH) denklemleri ile açıklanabilmektedir. Buna göre en genel halde yazılmış olan 

denklem (2.20) yalnızca tek bir tuzak çeşidinin olduğu durum için (örneğin elektron 

tuzağı) yeniden yazılacak olursa,   net elektron işgal oranı [25]: 

TnTTn
T nenNc

dt

dn −−= )(                                                                                       (3.1) 

Burada NT tuzak seviyesinin yoğunluğu,   nT işgal edilen tuzak yoğunluğu, cn ve en ise 

yakalama ve emisyon oranlarıdır. Yakalama oranı yakalama tesir kesiti olan sn, 

elekronun iletkenlik bandındaki ortalama termal hızı <Vn> ve serbest taşıyıcı 

konsantrasyonuna bağlıdır. Buna göre denklem 2.19  şu şekilde de yazılabilir. 

nVc nnn ><= σ                                                                                                          (3.2) 

Termal dengede net oran sıfır olmalıdır. Bu yüzden denklem (3.1) şu şekilde yazılabilir. 

nn

n

T

T

ec

c

N

n

+
=                                                                                                                (3.3) 

Bu oran Fermi-Dirac dağılımı kullanılarak da ifade edilebilir: 

1))exp(1( −−+≈
kT

EE

N

n FT

T

T                                                                                           (3.4) 

Bu yüzden (3.3) ve (3.4) denklemlerinden ; 

kT

EE

c

e FT

n

n −= exp                                                                                                      (3.5) 

eşitli ği elde edilir. Dejenere olmayan bir yarıiletkende, serbest taşıyıcı konsantrasyonu 

iletkenlik bandındaki etkin durum yoğunluğu Nc ile ilişkilidir. 

)exp(
kT

EE
Nn Fc

c

−−=                                                                                             (3.6)                                                                                     

Denklem (3.3) ve (3.6) yi denklem (3.5) de yerine yazacak olursak; 
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)exp()(
kT

EE
NVTe Tc

cnnn

−−><≈ σ
                                                                           (3.7) 

Benzer şekilde boşluk tuzakları için; 

)exp()(
kT

EE
NVTe VT

Vppp

−−><≈ σ      (3.8) 

ifadesi elde edilir. 

Burada Ev valans bandı enerjisi ve Nv valans bandındaki etkin seviye yoğunluğunu 

temsil etmektedir. sp boşluk yakalama tesir kesiti ve <Vp> ise  valans bandındaki 

boşlukların ortalama termal hızıdır.  

 

(3.7) ve (3.8) denklemlerinde en ve ep emisyon oranları, sn ve sp yakalama tesir 

kesitleri, enerji band aralığı ve tuzak seviyesinin enerjisi cinsinden verilmiştir.  

 

<Vn>, Nc ve sn ‘i sıcaklığa bağlı olarak düşünürsek  en i şu şekilde tanımlamak mümkün 

olur: 

)exp()( 21

kT

E
TTe T

nnn −≈= − σγτ  
3

2*16

h

kmn
n

πγ =      (3.9)                        

Burada gn malzemeye bağlı bir sabittir. Bu ifadede etkin kütle karakteristik rol oynadığı 

için hesaplamalar yapılırken GaInNAs’in etkin kütlesi 0.08m0 ve GaAs’in etkin kütlesi 

0.067m0 alınmıştır. t ise tuzak seviyesindeki emisyon zaman sabitidir ve elektronların 

tuzak seviyesindeki yaşam sürelerini belirtir. 

Deneysel olarak fotoiletkenlik sinyalinin bozulma eğrisi transiyent foto akımı düşünerek 

ölçülebilir. i(t) fotoakımı göstermek üzere ; 

t-e
n

neKei(t) =                                                                                                               (3.10) 

Burada K bir sabittir. Bu sabit, taşıyıcı mobilitesi, elektrik yükü, uygulanan voltaj, aygıt 

geometrisi, taşıyıcıların ömrü ve ışık kapatıldıktan sonra tuzaklara takılan taşıyıcıların 

konsantrasyonları hakkında bilgi içermektedir [26]. PICTS tekniğinde bozulma eğrisi, 

tuzaklar hakkında tam olarak bilgi vermektedir. Akım  ışık kapatıldığında iki farklı t1 ve 

t2 zamanlarında kaydedilir ve PICTS sinyali şu şekilde verilir: 
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)()()( 21 titiITP −=∆=                                                                                              (3.11) 

Denklem (3.10) kullanılarak şu eşitlik elde edilir. 

)()( 21 tete
n

nn eeKeTP −− −=                                                                                            (3.12) 

Denklem (3.9)’da verilen emisyon zaman sabiti  emisyon oranıyla ters orantılıdır ve şu 

şekilde yazılır. 

tmax=[en(TM)]-1                                                                                                           (3.13) 

PICTS sinyalinin sıcaklığa bağlı türevi alınıp bu değer sıfıra eşitlenirse PICTS 

sinyalinin maksimum değeri elde edilmiş olur [26]. 

 

0
)()( ==

dT

de

de

TdP

dT

TdP n

n

                                                                                            (3.14) 

Böylece t1 ve t2 örnekleme zamanı ve tmax arasında şöyle bir ilişki kurulur. 

 

)exp()1()exp()1(
max

2

max

2

max

1

max

1

ττττ
tttt −−=−−                                                      (3.15) 

Üç farklı değişken olan tmax, t1 ve t2 den birini diğer ikisi cinsinde yazmak istersek; 

tmax =Bt1 

t2=At1  

A ve B arasındaki ilişki  denklem (3.15) den bulunabilir. A ve B nin Itoh ve Yanai 

tarafından gercekleştirilen grafiksel çözümü Şekil 3.8 de verilmektedir. 

 

 

  A>8               B=1,  

                       tmax=t1                                                            

 

olmasını gerektirir.  

 

Bu şekilde yapılan bir seçimde t2≥8t1 olacak şekilde t1 in değeri belirlenir. Bu seçim 

hesaplamalar yaparken kolaylık sağlamaktadır. PICTS spektrumları farklı örnekleme 
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zamanları için analiz edilirse, emisyon zaman sabiti sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 

elde edilir. 

 
Şekil 3.8: B’nin A ile değişimini veren grafik 

TM sıcaklığı t1 ve t2 değerlerine bağlı akım ( veya voltaj) transiyentinin maksimumunu 

temsil eder. Yani her bir pik için sıcaklığın maksimum olduğu nokta maksimum 

transiyent akım (veya voltaj) değeridir.  

 

Uygun bir fit programı yardımıyla spektrumların fit edilmesi sonucunda spektrumlara 

en yakın Gaussyen eğrileri çizdirilerek her bir pikin maksimum sıcaklık değerleri 

bulunmuştur. Bu değerlerin bulunmasından sonra Log (tTM
2) nin 1000/T ’e göre grafiği  

çizdirilir. Burada TM yerine maksimum sıcaklık değerleri ve t yerine de t1 değerlerinin 

yerleştirilmesi sonucunda yapılan hesaplamalardan Arrhenius grafiğinin x ve y değerleri 

elde edilmiş olur. Arrhenius grafiği elde edildikten sonra bu grafikler lineer fit 

edilmiştir. Bu grafiğin eğiminden derin tuzak seviyelerinin sahip olduğu aktivasyon 

enerjileri ve yakalama tesir kesitleri bulunmuştur. 

 

Aslında, T=TM  için denklem (3.9) şu şekilde yazılabilir: 

Tk

E
T T

nn
M

1
)

1
log()log( 2 +=

σγ
τ                                                                       (3.16)  

Denklem (3.16) ; y= A + B x şeklinde bir doğru denklemidir. Burada y=tTM
2 , x=1/T 

olur. Şekil 3.9’ da  PICTS sinyalinin elde edilişi verilmektedir. 
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Şekil 3.9 : PICTS Sinyalinin elde edilişi 

 

Örnek ışık darbeleriyle uyarıldığında (Şekil 3.9-a ) ve örneğe voltaj uygulandığında 

örnek içinden akım geçer. Bu akım, örneğe seri bağlı direncin uçlarından potansiyel fark 

(fotoakım ile orantılı) olarak okunur. (Şekil 3.9-b) Bu direncin değeri katkısız örnekler 

için 106 W ve  modülasyon katkılı örnek için 104 W olarak seçilmiştir. Zira, katkısız 

örneklerin direnci 109 W, modülasyon katkılı örnek için 103 W civarındadır. Katkısız 

örnekler için örnekleme zamanları olan t1=2, 4, 8, 12 ms t2=150ms, modulasyon katkılı 

örnek için ise t1=2, 6, 12, 20 ve t2 = 160ms seçilmiştir. Katkısız örnekler için seçilen t1 

değerleri arasındaki fark küçüktür. Çünkü bu örneklerin bozulma eğrisi hızlı bir şekilde 

sıfır değerine yaklaşmaktadır. Fakat modülasyon katkılı örnek için t1 değerleri 

arasındaki fark daha büyük seçilmiştir. Bunun sebebi ise bu örneğin fotoiletkenlik 

sinyalindeki bozulma eğrisi daha yavaş sıfır değerine yaklaşmaktadır. Ayrıca 

literatürden farklı olarak, PICTS sinyalini gürültülerden arındırmak için t2 değerleri 

katkısız ve modülasyon katkılı örnekler için mümkün olduğunca büyük seçilmiştir. Bu 

yapılırken t2≥8t1 ifadesinin geçerliliği bu zaman sabitleri için korunmuştur. 

 

Işık kapatıldığı anda sinyalin eksponansiyel şeklindeki bozulma eğrisi üzerinde alınan 

iki örnekleme zamanlarına (t1 ve t2) (Şekil 3.9-c) karşılık gelen voltaj farkı V(t1)-V(t2) 

PICTS elektronik devresinin “sample ve hold”  kısmında tutulur ve lock-in amplifier’a 

(kilitlemeli yükselteç) gönderilir. Bu voltaj farkı “ PICTS Sinyali” olarak adlandırılır . 
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Şekil 3.9-d de görüldüğü gibi PICTS sinyali, ışık darbeleriyle aynı frekanstadır fakat 

aralarında faz farkı vardır. Örnek üzerine ışık düşürülürken bir yandan da sıcaklık lineer 

olarak süpürülmüştür. PICTS sinyalinin sıcaklıkla değişim grafiklerinden elde edilen 

spektrumlar, her bir örnek için farklılık gösterir. Deneyde, hem sıcaklık kontrol 

ünitesinden hem de dijital voltmetreden verileri bilgisayara aktarabilmek için veri 

toplama programından (data acquasition) yararlanıldı. Bu programın şeması Ek-1’de 

ayrıntılı olarak verilmektedir. Böylece sıcaklığa bağlı sinyallerden PICTS spektrumları 

elde edilmiştir. Şekil 3.10 de PICTS deneysel düzeneğin blok diyagramı verilmiştir. 

 

Şekil 3.10: PICTS blok diyagram 

Ölçümlerde örnek, bir kryostat (close cycle refrigerator, kapalı devir soğutucu) içinde 

vakumda (10-5 Torr) bulunmaktadır. Örneğin sıcaklığını belirleyebilmek için AuFe-

Chromel termoçift (çalışma sıcaklık aralığı 2-500K) kullanılmıştır. Örneğin sıcaklığı, 

sıcaklık kontrol ünitesi (Oxford Instrument ITC4 Temperature Controller) ile kontrol 

edilmiştir. Çalışılan sıcaklık bölgesi 40-320K arasındadır. Deney boyunca sistemin 

sıcaklığının lineer bir şekilde değişimi sağlanmıştır. Bu kontrolün sağlıklı yapılması için 

pek çok deneme yapılmıştır.  

 

Deneyde kullanılan kryostatın optik penceresinin olmasından ötürü LEDlerden çıkan 

fotonlar örnek üzerine düşürülmüştür. Işığın darbe (pulse) şeklinde örnek üzerine 

düşürülmesi için, ışık kaynağı darbe üretici (pulse generator) ile beslenmiştir. Bu 
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darbelerin frekans değeri 1.67 Hz dir. PICTS ölçümlerinde tüm örnekler için ışığın puls 

genişliği 100ms olarak ayarlanmıştır. Ancak bu puls değerinde örneğin fotoiletkenlik 

sinyalinin doyuma (satürasyon) ulaştığı görülmüştür. Yük direnci üzerinden fotoakım 

değeri ölçülmüştür. Işık kaynağını modüle eden puls kaynağının frekansına kilitlenen 

lock-in yükselteç vasıtası ile yük direncinin uçlarından alınan PICTS sinyali 

ölçümüştür. Deneyde kullanılan Keithley 199 DMM ile bu sinyal daha filtreli olarak 

alınmıştır. Sıcaklığın fonksiyonu olarak alınan PICTS sinyali bilgisayar programı 

kullanılarak kaydedilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1 AKIM-VOLTAJ ÖLÇÜMLER Đ 

Şekil 4.1, 4.2 ve 4.3’te  sırası ile ısıl işleme tabi tutulmuş ve tutulmamış tekli, üçlü, 

yedili kuantum kuyusuna sahip örnekler ile Şekil 4.4’de üçlü kuantum kuyulu 

modülasyon katkılı örnek için akım-voltaj grafiği görülmektedir. Örneklere uygulanan 

voltaj değerleri 0.1-5V aralığındadır. Voltaj değerleri 0.1V arttırılarak uygulanmıştır. 
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Şekil 4.1: Isıl işleme tabi tutulmuş ve tutulmamış tekli kuantum kuyusuna sahip katkısız 
örnekler için akım voltaj grafiği 
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Şekil 4.2: Isıl işleme tabi tutulmuş ve tutulmamış üçlü kuantum kuyusuna sahip katkısız 
örnekler için akım voltaj grafiği 
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Şekil 4.3: Isıl işleme tabi tutulmuş  ve tutulmamış yedili kuantum kuyusuna sahip katkısız 
örnekler için akım voltaj grafiği 
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Şekil 4.4: Modülasyon katkılı üçlü kuantum kuyusuna sahip örnek için akım voltaj grafiği 

Tekli ve üçlü kuantum kuyulu örneklerin çalışılan bölgede lineer karakteristik 

gösterdiği yapılan I-V ölçümlerinden görülmektedir. Ancak yedili kuantum kuyulu 

yapılarda az da olsa lineerlikten sapma gözlenmektedir. Ayrıca örneklerin I-V 

ölçümlerinde ısıl işleme tabi tutulmuş örnekler ile tutulmamış örneklerin eğimlerin 

farklı olduğu, dolayısı ile örneklerin dirençlerinin değiştiği görülmektedir. 

4.2. PICTS ÖLÇÜMLERĐ 

Şekil 4.5-a’ da ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu örneğin (1982) 

kızılötesi ışık kaynağı kullanılarak ve dört farklı t1 değerlerine karşılık elde edilmiş 

PICTS spektrumları görülmektedir. Şekil 4.5-b’ de ise bu örneğin PICTS spektrumuna 

fit edilmiş eğriyi veren uygun Gaussyen şeklindeki pikleri görülmektedir. Diğer 

örneklere ait spektrumlar da bu şekilde fit edilmiştir. Şekil 4.5-c’ de ise bu piklere ait 

Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların 

sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca 

bunlar Tablo 4.1’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.5-a’ da 140K ve 300K dolaylarında iki tane pik (A1 ve A2) görülmektedir. Bu 

spektumun fit edilmesi ile toplam iki tane Gaussyen şeklinde pik elde edilmiştir. Bu 

piklerden A2’nin çok küçük olmakla beraber net görülmesi açısından şiddeti 20 çarpanı 
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kadar arttırılmıştır. 100K civarında ters bir pik görülmekle beraber bu pikin şiddetinin 

değişmemesinden bir tuzak seviyesi olarak ele alınmamıştır. Ayrıca bu spektrumun 

birebir fit edilmesi ile ikiden daha fazla Gaussyen şeklinde eğri elde edilmiştir. Ancak, 

bunlarla yapılan hesaplamalarda elde edilen Arrhenius grafiklerinden negatif eğim 

dolayısıyla  negatif aktivasyon enerji değerleri elde edilmiştir. Dolayısıyla bu Gaussyen 

eğrileri daha sonra yapılan hesaplamalardan çıkarılmıştır. Şekil 4.5-b’ den de görüldüğü 

gibi bu spektrumun fit edilmesi ile elde edilen Gaussyen eğrilerinin düşük sıcaklık 

bölgesine doğru kaydıkları net şekilde görülmektedir. Dolayısıyla bunların Arrhenius 

grafiğinden pozitif eğim dolayısıyla, pozitif aktivasyon enerji değerleri elde edilmiştir. 
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Şekil 4.5-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.5-b: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS sinyalinin fit edilmiş şekli ve bunu veren Gaussyen eğrileri 
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Şekil 4.5-c: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.1 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

A1 0.15 2.1x10-21 
1982-IR LED 

A2 0.3 8.3x10-22 
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Şekil 4.6-a’ da aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.6-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.2’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.6-a’ da 125K ve 290K dolaylarında iki tane pik (B1 ve B2) görülmektedir. Şekil 

4.5-a ve 4.6-a grafiği kıyaslandığı zaman aynı sıcaklık bölgesinde ortaya çıkan A2 piki 

B2 pikinden daha az şiddettedir. Yine aynı sıcaklık bölgelerine karşılık gelen A1 piki B1 

pikinden hem daha şiddetli hem de daha dardır. Dolayısıyla A1 pikinin B1 pikinden, B2 

pikinin A2 pikinden daha aktif olduğu söylenebilir. Ayrıca 80K dolaylarında ortaya 

çıkan pikin düşük sıcaklık bölgesine kaymamasından ötürü bunun bir tuzak seviyesi 

olarak ele alınmaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu örneğin Arrhenius grafiğine 

bakıldığı zaman sadece iki tuzağın sahip olduğu eğimler görülmektedir.  
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Şekil 4.6-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.6-b: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.2 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış tekli kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

B1 0.13 5.05x10-22 1982-RED LED 

 B2 0.36 3.4x10-21 

 

Şekil 4.7-a’da ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu örneğin (1982A) kızılötesi 

ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 4.7-b’ de 

ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne 

alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

hesaplanmıştır.  Ayrıca bunlar Tablo 4.3’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.7-a’da 90K dolaylarında bir tane (C1) pik görülmektedir. C1 pikinin yanında 

omuz şeklinde yapılar belirdiği görülmektedir. C1 pikinin yarı genişliği büyük olmakla 

beraber bunlara uygun Gaussyenler ile bu pik analiz edilmek istendiğinde yine birden 

çok Gaussyen eğrisi elde edilmiştir. Bu Gaussyenler işin içine dahil edildiğinde, yapılan 

hesaplamalarda negatif aktivasyon enerjileri elde edilmiştir. Dolayısıyla C1 pikinin 

yanındaki omuz şeklinde beliren yapılar hesaplamalardan çıkarılmıştır. Ancak bu 

yapıların varlığı C1 pikinin gerçek değerini etkilediği düşünülmektedir. Diğer bazı 

örneklerde de benzer yapılar belirdiğinden bunlar da hesaplamalara dahil edilmemiştir. 
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Ayrıca bu yapılarda 290K dolaylarında sürekli ortaya çıkan pikin bu örnek için ortadan 

kaybolduğu görülmektedir.   
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Şekil 4.7-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu 
katksız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.7-b: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.3 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

1982A-IR LED C1 0.1 1.8x10-21 
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Şekil 4.8-a’ da aynı örneğin (1982A) kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş 

PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 4.8-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.4’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.8-a’ da 50K ve 295K dolaylarında sırası ile  D1 ve D2 olmak üzere  iki tane pik 

görülmektedir. t1 değeri arttırıldıkça D1 pikinin hemen yanında omuz şeklinde yeni 

piklerin daha ortaya çıktığı görülmektedir. Bu piklerin varlığı D1 pikinin gerçek değerini 

bozduğu düşünülmektedir. Buna göre, 100K dolaylarına kadar tek başına bir pikin aktif 

olduğu düşüncesi  ile  bu spektrum fit edilmiştir. Dolayısıyla D1 ve D2 olmak üzere bu 

spektrumda toplam iki tuzak seviyesi mevcuttur.  
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Şekil 4.8-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu katkısız 
örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.8-b: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu katkısız 
örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.4 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş tekli kuantum kuyulu katkısız 
örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

D1 0.02 0.7x10-24 1982A-RED LED 

 D2 0.38 8.3x10-21 

 

Şekil 4.9-a’ da ısıl işleme tabi tutulmamış üç kuantum kuyulu örneğin (1983) kızılötesi 

ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 4.9-b’ de 

ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne 

alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

hesaplanmıştır.  Ayrıca bunlar Tablo 4.5’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.9-a’ da 145K ve 295K dolaylarında iki tane (E1 ve E2) pik görülmektedir. PICTS 

spektrumunda E2 ile adlandırılan pik diğerlerine nazaran çok zayıf şiddettedir. 

Dolayısıyla net görülmesi için şiddeti 10 faktörü kadar arttırılmıştır. 
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Şekil 4.9-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.9-b: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üç kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.5 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

E1 0.18 1.7x10-20 1983-IR LED 

 E2 0.47 4.8x10-19 
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Şekil 4.10-a’ da aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.10-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.6’da  verilmiştir. 

 

Şekil 4.10-a’da 290K dolaylarında bir tane (F1) pik görülmektedir. Şekil 4.9-a ve 4.10-a 

grafiği kıyaslandığı zaman E2 ve F1 pikleri aynı sıcaklık bölgelerinde ortaya çıkmıştır. 

Fakat F1 pikinin şiddeti E2 pikinin şiddetinden büyüktür. 
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Şekil 4.10-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.10-b: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.6 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

1983-RED LED F1 0.23 2.1x10-23 

 

Şekil 4.11-a’da ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu örneğin (1983A) 

kızılötesi ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 

4.11-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz 

önüne alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir 

kesitleri hesaplanmıştır.  Ayrıca bunlar Tablo 4.7’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.11-a’ da 180K ve 300K dolaylarında iki tane (G1 ve G2) pik görülmektedir. Bu 

spektrumda G1 pikinin yanında omuz şeklinde bir yapının belirdiği görülmektedir. 

Ancak daha önce de nedeni  belirtildiği gibi bu da hesaplara dahil edilmemiştir. 
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Şekil 4.11-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.11-b: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 
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Tablo 4.7 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

G1 0.16 2.4x10-22 
1983A_IR LED 

G2 0.57 1.1x10-17 

 

Şekil 4.12-a aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.12-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.8’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.12-a’ da 140K ve 290K dolaylarında sırası ile H1 ve H2 olmak üzere iki tane pik 

görülmektedir. t1=2ms ve 4ms olduğunda elde edilen spektrumlara bakıldığı zaman 

140K’ den daha küçük sıcaklık bölgelerinde küçük de olsa pikler görülmesine rağmen, 

t1=8ms ve 12 ms de bu pikler kaybolmaktadır. Dolayısıyla net iki tane Gaussyen eğrisi 

ile bu spekturum en uygun şekilde fit edilmiştir.. Şekil 4.11-a ve 4.12-a kıyaslandığı 

zaman G2 ve H2 pikleri aynı sıcaklık bölgelerine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 

bunların aynı tuzak seviyesine karşılık gelme ihtimali vardır. 

 

Şekil 4.11-a ve 4.12-a’ daki PICTS spektrumları kıyaslandığında, Şekil 4.12-a’ daki 

spektrum Şekil 4.11-a’ daki spektrumdan daha temiz bir şekilde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Sebebi ise, spektrumu daha gürültülü olan örneğin osiloskoptan 

gözlenen fotoiletkenlik sinyalinin şiddetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Lock-in amplifier bu sinyale kitlendiği için ve sinyalin şiddetinin düşük olmasından 

ötürü sinyali filtrelemekte zorlanmıştır. Dolayısıyla Şekil 4.11-a’ daki spektrumlar çok 

temiz değildir. 
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Şekil 4.12-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.12-b: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.8 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş üçlü kuantum kuyulu katkısız 
örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

H1 0.2 2.16x10-20 1983A-RED LED 

 H2 0.54 4.9x10-18 
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Şekil 4.13-a’ da ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu örneğin (1985) 

kızılötesi ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 

4.13-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz 

önüne alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir 

kesitleri hesaplanmıştır.  Ayrıca bunlar Tablo 4.9’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.13-a’ da 145K, 175K ve 295K dolaylarında üç tane (L1, L2 ve L3) pik 

görülmektedir. PICTS spektrumunda L3 ile adlandırılan pik diğerlerine nazaran çok 

zayıf şiddettedir. Dolayısıyla net görülmesi için şiddeti 50 faktörü kadar arttırılmıştır. 

PICTS spektrumundaki L2 piki L1 pikinin kenarında omuz şeklinde belirmektedir. Bu 

spekturum da fit edilirken yine ekstradan Gaussyen eğrileri elde edilmiştir. Ancak 

bunlar da daha önce verilen benzer sebeplerden hesaplamalara dahil edilmemiştir. 
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Şekil 4.13-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.13-b: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.9 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

L1 0.15 7x10-22 

L2 0.18 4.5x10-22 
1985-IR LED 

 
L3 0.36 4.8x10-21 

 

Şekil 4.14-a’ da aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.14-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.10’da  verilmiştir. 

 

Şekil 4.14-a da 310K dolaylarında bir tane (M1) pik görülmektedir. M1 ve L3 pikinin 

aynı sıcaklık bölgesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca bu spektrumda 125K 

dolaylarında t1=2 ms için görünen pikin diğer t1 zamanlarında analizi güçleşmiştir. 

Dolayısıyla bu pik de hesaplamalara dahil edilmemiştir. 
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Şekil 4.14-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 

2 3 4
105

106

107

1000/T(K-1)

Lo
gT

M

2 τ(
K

2 sn
)

 M
1

1985_Isik kaynagi RED LED

0.25eV

 

Şekil 4.14-c: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.10 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmamış yedili kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

1985-RED LED M1 0.25 1.9x10-23 
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Şekil 4.15-a’ da ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu örneğin (1985A) 

kızılötesi ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu ve görülmektedir. 

Şekil 4.15-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki 

eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve 

yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır.  Ayrıca bunlar Tablo 4.11’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.15-a’ da 160K ve 305K dolaylarında O1 ve O2 olmak üzere iki tane pik 

görülmektdir. Şiddeti en büyük olan pik O2 tür. O2 pikinin yanında omuz şeklinde bir 

yapı belirmektedir. Fakat bu yapı da hesaplamalara dahil edilmemiştir. t1= 2 ve 4 ms 

olduğunda 50K civarında var olan küçük pikler daha büyük t1 değerlerinde 

kaybolmaktadır. 
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Şekil 4.15-a: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.15-c: Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.11 : Kızılötesi LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

O1 0.1 4.9x10-24 1985A-IR LED 

 O2 0.4 8.8x10-21 

 

Şekil 4.16-a’ da aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.17-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.12’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.16-a’ da 150 ve 300K dolaylarında P1 ve P2 olmak üzere iki tane pik  

görülmektedir. Şiddeti en büyük olan pik P2 dir. t1=2ms için 100K dolaylarında ortaya 

çıkan pik t1 zaman sabitinin değeri arttırıldıkça ortadan kaybolmaktadır. Dolayısıyla 

hesaplamalar yapılırken bu pik de dikkate alınmamıştır. Şekil 4.15-a ve 4.16-a’ daki 

spektrumlar kıyaslandığı zaman Şekil 4.16-a’ daki pikler daha temiz bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumun ısıl tavlamanın bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 4.16-a: Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.16-c : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örnek için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.12 : Kırmızı LED kullanıldığında ısıl işleme tabi tutulmuş yedili kuantum kuyulu 
katkısız örneğin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

P1 0.1 2.2x10-23 1985A-RED LED 

 P2  0.32 3.4x10-22 
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Şekil 4.17-a’ da üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örneğin (L1930) kızılötesi 

ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS spektrumu görülmektedir. Şekil 4.17-b’ de 

ise bu piklere ait Arrhenius grafiği görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne 

alındığında tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 4.13’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.17-a’ da 125K, 250K ve 290K  dolaylarında T1, T2 ve T3 olmak üzere üç tane 

pik görülmektedir. T1 pikinin dolaylarında ortaya omuz şeklinde yapılar çıktığı 

görülmektedir. Fakat bunlar da yine hesaplamalar yapılırken dikkate alınmamıştır.  
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Şekil 4.17-a: Kızılötesi LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örnek 
için PICTS spektrumu 
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Şekil 4.17-c : Kızılötesi LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örnek 
için Arrhenius grafiği 

Tablo 4.13 : Kızılötesi LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örneğin 
aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

T1 0.14 4.4x10-21 

T2 0.41 1.1x10-18 
L1930-IR LED 

 
T3 0.43 1.7x10-19 

 

Şekil 4.18-a’ da aynı örneğin kırmızı ışık kaynağı kullanılarak elde edilmiş PICTS 

spektrumu görülmektedir. Şekil 4.18-b’ de ise bu piklere ait Arrhenius grafiği 

görülmektedir. Bu grafikteki eğimler göz önüne alındığında tuzakların sahip olduğu 

aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar Tablo 

4.14’de  verilmiştir. 

 

Şekil 4.18-a’ da 90K, 230K ve 280K dolaylarında S1, S2 ve S3  olmak üzere üç tane pik 

görülmektedir. S1 pikinin yanında omuz şeklinde yapıların belirdiği görülmektedir. S1 

pikinin hemen yanında ortaya çıkan omuz şeklindeki yapılar da hesaplamalar yapılırken 

değerlendirilmemiştir. Ayrıca t1=2 ve 4 ms olduğu zaman sırasıyla 175 K dolaylarında 

görülen pikler t1=4 ve 8 ms olduğu zamanlarda ortadan kalkmaktadır. Şekil 4.17-a ve 

4.18-a kıyaslandığı zaman S2 ile T2 ve T3  ile S3 pikleri aynı sıcaklık bölgelerinde ortaya 

çıkmaktadır. 
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Şekil 4.18-a: Kırmızı LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örnek için 
PICTS spektrumu 
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Şekil 4.18-c : Kızılötesi LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örnek 
için Arrhenius grafiği 
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Tablo 4.14 : Kırmızı LED kullanıldığında üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örneğin 
aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 

S1 0.18 2.4x10-17 

S2 0.4 1.7x10-18 
L1930-RED LED 

 
S3 0.54 9.1x10-18 
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5. TARTI ŞMA VE SONUÇ 

5.1. I-V ÖLÇÜMLER Đ  

I-V ölçümlerinde ısıl işleme tabi tutulmuş örnekler ile tutulmamış örneklerin eğimlerin farklı 

olduğu, dolayısı ile örneklerin dirençlerinin değiştiği görülmüştü. Örnek boyutları 

düşünülerek yapılan özdirenç hesaplamalarında örneklerin özdirençlerinin de değiştiği 

görülmüştür. Isıl işleme tabi tutulmuş örneklerle ısıl işleme tabi tutulmamış örnekler için 

hesaplanan direnç ve özdirenç değerleri Tablo 5.1 de verilmektedir. 

Tablo 5.1: Isıl işleme tabi tutulmuş örneklerle ısıl işleme tabi tutulmamış örneklerin direnç ve özdirenç 
değerleri 

Örnek R (Ω) ρ (Ωm) 

1982 3.44x109 3.93x109 

1982A 0.39x109 0.44x109 

1983 4.34x109 4.96x109 

1983A 1.05x109 1.2x109 

1985 2.63x109 3x109 

1985A 0.22x109 0.25x109 

 

Tablo 5.1 de ısıl işleme tabi tutulmuş örneklerin özdirençleri, ısıl işleme tabi tutulmamış 

örneklerin özdirençlerinden küçük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla özdirencin küçük 

olduğu örneklerde ısıl işlem sonucu kristal yapısının daha düzgünleştiği sonucuna 

varılmaktadır. Isıl işlem sonucu düzensizlikler giderildiği için, taşıyıcıların safsızlık 

atomlarından saçılmaları azaltılmış olmaktadır. Böylece iki çarpışma arasında geçen zaman 

artacağından (relaksasyon zamanı) mobilitenin artması beklenir. Kristali oluşturan atomlar ne 

kadar düzensizse bu zaman o kadar kısa olacaktır. Dolayısıyla ısıl işleme tabi tutulmuş 

örneklerin mobiliteleri, ısıl işleme tabi tutulmamış örneklerin mobilitelerinden, iletkenlik 

bandındaki elektron konsantrasyonu sabit kalmak kaydıyla, büyük olduğu düşünülmektedir. 

Çünkü mobilite, özdirenç ile ters orantılı olarak değişmektedir. 
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5.2. PICTS ÖLÇÜMLERĐ  

Deneylerde örneği uyarmak için kullanılan ışık kaynakları kızılötesi LED (RS ultrabright IR 

LED, 940nm ) ve kırmızı LED (RS ultrabright RED LED, 660nm) dir. Deneyde kullanılan 

ışık kaynaklarının dalga boylarına karşılık gelen enerji değerleri kızılötesi LED için 1.3eV, 

kırmızı LED için 1.8eV tur. Örnek üzerine gönderilen ışığın enerjisi yapı içerisindeki 

herhangi bir tabakanın band aralığından büyükse o tabakalardaki tuzak seviyeleri hakkında 

bilgi sahibi olunmaktadır. Tam tersine küçükse ışık o tabakayı uyarmadan diğer tabakalara 

geçer. Dolayısıyla ışığın uyarmadan geçtiği tabakadaki tuzaklar hakkında bilgi sahibi 

olunmamaktadır. Ölçümlerde kullanılan ışık kaynaklarından kızılötesi LED ile 

GaInNAs’deki, kırmızı LED ile de GaAs ve GaInNAs deki tüm tabakaların uyarıldığı yapılan 

absorbsiyon hesaplamaları neticesinde görülmüştür. Bu hesaplamalar detaylı olarak Ek-2 de 

verilmektedir. 

 

Ölçümler örneklerin ana kolları üzerinden alındığı için, kırmızı LED ile örnek 

aydınlatıldığında tavlanmış örneğe 2V, tavlanmamış örneğe 1V uygulanmıştır. Benzer şekilde 

kızılötesi LED ile örnekler aydınlatıldığında tavlanmış örneğe 1V,  tavlanmamış örneğe 0.5V 

uygulanmıştır. Örnek boyutlarına bağlı olan bu durumda, uygun voltaj değerleri kullanılarak 

elektrik alanın örnekler üzerinde aynı olması sağlanmıştır.  

 

Ölçümlerde örnekleme zamanları t2¥8t1 seçildiği için t1 pratik olarak t’ya eşit seçilmektedir. 

Deneyde seçilen t1 değerleri bu şartı sağladığından aktivasyon enerjisi ve yakalama tesir 

kesitleri hesaplamaları yapılırken emisyon zaman sabiti emisyon zaman sabitine eşittir.  

Aktivasyon enerjisi ve yakalama tesir kesitleri hesaplamalarında emisyon zaman sabiti t=t1 

alınmıştır. t sıcaklıkla ters orantılı olduğundan, t nun arttırılması ile PICTS spektrumlarında 

düşük sıcaklık bölgelerine doğru bir kayma olmaktadır. PICTS spektrumlarının grafiklerde 

net görülebilmesi için, spektrumlar belirli oranlarda ötelenmiştir. PICTS spektrumlarında 

belirli sıcaklık bölgelerinde gözlenen piklerin oluşturduğu grup, bir tuzak seviyesini temsil 

etmektedir.  

 

Yapılan PICTS ölçümleri sonucunda örneklerin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir 

kesitleri hesaplanmıştır. Buna göre örneklerin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesirleri 

Tablo 5.2’de verilmektedir. Ayrıca bu tabloda tuzakların aktif olduğu sıcaklık bölgesi ve 

hangi tabakada bulunma ihtimalinin olduğu da verilmektedir. 
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Tablo 5.2. PICTS ölçümleri yapılan örneklerin aktivasyon enerjileri ve yakalama tesir kesitleri 

Örnek Pik Ea(eV) σ (cm2) 
Aktif Olduğu 

Sıcaklık 
Bölgesi (K) 

Muhtemel Tabaka 

A1 0.15 2.1x10-21 130-140 GaInNAs 
1982-IR 

A2 0.3 8.3x10-22 280-300 GaInNAs 

B1 0.13 5.05x10-22 120-127 GaInNAs 
1982-RED 

B2 0.36 3.4x10-21 275-290 ? 

1982A-IR C1 0.1 1.8x10-21 85-95 GaInNAs 

D1 0.02 0.7x10-24 45-55 GaAs 
1982A-RED 

D2 0.38 8.3x10-21 275-295 ? 

E1 0.18 1.7x10-20 135-145 GaInNAs 
1983-IR 

E2 0.47 4.8x10-19 280-295 GaInNAs 

1983-RED F1 0.23 2.1x10-23 270-290 GaAs 

G1 0.16 2.4x10-22 165-180 GaInNAs 
1983A_IR 

G2 0.57 1.1x10-17 285-305 GaInNAs 

H1 0.2 2.16x10-20 135-140 GaInNAs 
1983A-RED 

H2 0.54 4.9x10-18 275-290 GaInNAs 

L1 0.15 7x10-22 145-155 GaInNAs 

L2 0.18 4.5x10-22 180-190 GaInNAs 1985-IR 

L3 0.36 4.8x10-21 285-300 GaInNAs 

1985-RED M1 0.25 1.9x10-23 290-315 GaAs 

O1 0.1 4.9x10-24 150-165 GaInNAs 
1985A-IR 

O2 0.4 8.8x10-21 290-305 GaInNAs 

P1 0.1 2.2x10-23 145-155 GaInNAs 
1985A-RED 

P2 0.32 3.4x10-22 290-305 GaInNAs 

T1 0.14 4.4x10-21 115-125 GaInNAs 

T2 0.41 1.1x10-18 235-250 GaInNAs L1930-IR 

T3 0.43 1.7x10-19 275-290 GaInNAs 

S1 0.18 2.4x10-17 90-95 GaAs 

S2 0.4 1.7x10-18 225-235 GaInNAs 
L1930-RED 

 
 
 S3 0.54 9.1x10-18 270-280 GaInNAs 

 

Tablo 5.1’e göre tekli kuantum kuyulu katkısız örnek için A1, B1 ve C1 olarak adlandırılan 

piklerin temsil ettiği tuzaklar, birbirlerine çok yakın değerde aktivasyon enerjisine sahiplerdir. 

Ayrıca bunlardan A1 ve B1’in aktif oldukları sıcaklık bölgeleri aynıdır. Dolayısıyla bu piklerin 

temsil ettiği tuzak seviyelerinin aynı olduğu söylenebilir. Yakalama tesir kesitlerine 

bakıldığında ise birbirlerine yakın değerlerde oldukları görülmektedir. A1 ve C1 kızılötesi 
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LED, B1 ise kırmızı LED ile örnek aydınlatıldığında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunların 

GaInNAs’den kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca aynı örnek için B2 ve D2 olarak 

adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzakların aktivasyon enerjileri birbirine yakındır. Bu tuzak 

seviyelerinin aktif oldukları sıcaklık bölgeleri de aynıdır. Dolayısıyla bu piklerin temsil ettiği 

tuzak seviyelerinin aynı olabileceği söylenebilir. Bunların yakalama tesir kesitlerine bakıldığı 

zaman aynı mertebede oldukları görülmektedir. B2 ve D2 nin kırmızı LED ile ortaya 

çıkmalarından dolayı bunların GaAs’e ait olabilecekleri düşünülmektedir. 

 

Üçlü kuantum kuyulu katkısız örnek için E1, G1 ve H1 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği 

tuzak seviyeleri yine benzer aktivasyon enerji değerlerine sahiptir. Ancak bunlardan E1 ve H1  

aynı sıcaklık bölgesinde aktif olmaktadır. Yakalama tesir kesitleri de aynı olduğundan 

bunların temsil ettiği tuzak seviyeleri aynıdır. E1 kızılötesi LED H1 de kırmızı LED ile 

örneklerin aydınlatılması ile ortaya çıktığı için için bunların GaInNAs den kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Faklı sıcaklık bölgesinde aktif olan G1 ise kızılötesi LED ile örnek 

aydınlatıldığında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunun da GaInNAs den kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Aynı örnek için F1 ve H1 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzak seviyelerinin de 

birbirlerine yakın aktivasyon enerji değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ancak bunların 

aktif oldukları sıcaklık bölgelerinin farklı olduğu görülmektedir. H1 in daha önce GaInNAs 

den kaynaklanan bir kusur seviyesi olabileceği düşünüldüğünden bunun GaInNAs de 

olabileceği düşünülmektedir. F1 ise kırmızı LED ile aydınlatıldığından bunun GaAs den 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca H1 ve F1 in tesir kesitleri de farklı olduğundan 

bunların aynı tuzak seviyesi olma ihtimali azalmaktadır. 

 

Yine aynı örnekte G2 ve H2 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzak seviyelerinin 

aktivasyon enerjilerinin ve tesir kesitlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca 

bunların aktif olduğu sıcaklık bölgeleri aynı olduğundan bunların temsil ettiği tuzak 

seviyelerinin de aynı olabileceği düşünülmektedir. G2 kızılötesi LED, H2 ise kırmızı LED ile 

örnek aydınlatıldığında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla G2 ve H2’nin GaInNAs’den 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Yedili kuantum kuyulu örnek için L3 ve P2 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzakların 

hem benzer aktivasyon enerjilerine sahip olmaları hem de aktif oldukları sıcaklık bölgelerinin 
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birbirlerine yakın olmaları dolayısıyla bunların aynı tuzaklar olabileceği ihtimali yüksektir. 

Ayrıca bunların tesir kesitlerinin de birbirlerine çok yakın mertebede oldukları da 

görülmektedir. Dolayısıyla L3 kızılötesi, P2 ise kırmızı LED ile örneğin aydınlatılması sonucu 

ortaya çıktıklarından, bunların GaInNAs’den kaynaklanabilecekleri sonucuna 

varılabilmektedir. Benzer şekilde L3 ve O2 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzak 

seviyelerinin aktivasyon enerjileri, aktif oldukları sıcaklık bölgeleri ve tesir kesitleri 

birbirlerine çok yakın değerlerdedir. O2 seviyesi kızılötesi LED ile aktif olduğundan bunun da 

GaInNAs deki bir tuzak seviyesine karşılık gelebileceği düşünülmektedir. 

 

Yine aynı örnek için O1 ve P1 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzak seviyeleri hem 

aktivasyon enerjileri hem de aktif oldukları sıcaklık bölgeleri aynıdır. Tesir kesitleri de benzer 

mertebede olduğu için bunların aynı tuzak seviyeleri olma ihtimalleri yüksektir. O1 kızılötesi 

P1 de kırmızı LED ile aktif olmaktadır. Dolayısıyla bunların GaInNAs den kaynaklanabileceği 

sonucuna varılabilmektedir. Aynı örnek için L1 ve L2 olarak adlandırılan tuzak seviyeleri 

birbirlerine yakın aktivasyon enerjilerine sahip olmasına rağmen farklı sıcaklık bölgelerinde 

aktif olmaktadırlar. Dolayısıyla bunların yine GaInNAs deki farklı tuzaklara karşılık 

gelebileceği düşünülmektedir. 

 

Üçlü kuantum kuyulu modülasyon katkılı örneğin için T2, T3 ve S2 olarak adlandırılan 

piklerin temsil ettiği tuzaklar benzer aktivasyon enerjisine sahiptir. Bunlardan T2 ve S2 nin 

aktif olduğu sıcaklık bölgesi birbirine yakındır. Tesir kesitlerinin de aynı olması nedeniyle 

bunların aynı tuzak seviyelerine karşılık gelebileceği ihtimali yüksektir. Dolayısıyla T2 

kızılötesi S2 ise kırmızı LED ile aktif olmaktadır. Bunların GaInNAs den kaynaklanabileceği 

sonucuna varılmaktadır. T3 ün ise aktif olduğu sıcaklık bölgesi ise farklıdır. Bu kızılötesi LED 

ile örnek aydınlatıldığında ortaya çıktığından bunun GaInNAs den kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Aynı örnekde T1 ve S1 olarak adlandırılan tuzak seviyelerinin birbirlerine 

yakın aktivasyon enerjileri vardır. Ancak bunların tesir kesitleri ve aktif oldukları sıcaklık 

bölgeleri farklıdır. T1 kızılötesi,  S1 ise kırmızı LED ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla T1 in 

GaInNAs deki, S1 in de GaAs deki bir tuzak seviyesi olabileceği düşünülmektedir. 

 

Farklı sayıda kuantum kuyulu örnekler için ise seviyeler arasında bir kıyaslama yapılacak 

olursa A1,B1, L1 ve T1 olarak adlandırılan piklere karşılık gelen tuzak seviyeleri birbirlerine 

çok yakın aktivasyon enerjisine sahiptir. Bunlar kızılötesi LED ile aydınlatıldığında aktif 

oldukları için bunların GaInNAs den kaynaklanma ihtimali yüksektir. 
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E1, L2 ve S1 olarak adlandırılan piklere karşılık gelen tuzak seviyeleri ise yine aynı aktivasyon 

enerji değerine sahiptir. Bunların aktif oldukları sıcaklık bölgeleri ise birbirlerinden farklıdır. 

Dolayısıyla E1 ve L2 kızılötesi LED ile S1 ise kırmızı LED ile örnek aydınlatıldığında ortaya 

çıktığından, E1 ve L2 GaInNAs, S1 ise GaAs e ait bir tuzak seviyesi olabilir. Ayrıca daha 

önceki kıyaslamalardan S1 in GaAs e ait olabileceği düşünülmüştü. Bu yüzden S1 in GaAs’ 

deki bir tuzak seviyesinin olma ihtimali artmaktadır. 

 

B2, D2 ve L3 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzakların aktivasyon enerjileri 

birbirlerine yakın değerdedir. Ayrıca bunların aktif oldukları sıcaklık bölgeleri de çok 

yakındır. Bunların tesir kesitleri ise aynıdır. Dolayısıyla bu üç pikin aynı tuzakları temsil etme 

ihtimali yüksektir. Bunlardan B2 ve D2 kırmızı LED, L3 ise kızılötesi LED ile 

aydınlatıldığında ortaya çıktığından  bunların GaInNAs den kaynaklanma ihtimali vardır. 

Ancak daha önce B2 ve D2 nin GaAs e ait olan bir tuzak seviyesi ihtimalinin olduğu 

söylenmişti. Dolayısıyla bu seviyeler hakkında net bir düşünce olamamaktadır. 

 

G2, H2 ve S3 olarak adlandırılan piklere karşılık gelen tuzakların aktivasyon enerjileri birbirine 

yakın olmakla beraber bunların aktif oldukları sıcaklık bölgeleri de birbirleriyle aynıdır. G2 

kızılötesi LED ile H2 ve S3 ise kırmızı LED ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunların 

GaInNAs deki bir tuzak seviyesi olma ihtimali vardır. Daha önceki kıyaslamalarda ise G2 ve 

H2 nin GaInNAs den kaynaklandığı belirtilmişti. Dolayısıyla bu kıyaslama ile bu düşünce 

kuvvetlenmektedir. 

 

A2 ve P2 olarak adlandırılan piklere karşılık gelen tuzak seviyeleri ise benzer aktivasyon 

enerjisine sahiptir. Bunların aktif oldukları sıcaklık bölgesi ise aynıdır. Bunların tesir kesitleri 

de aynıdır. Dolayısıyla bunların aynı tuzak seviyesi olma ihtimali yüksektir. Bunlardan A2 

kızılötesi P2 ise kırmızı LED ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunlar GaInNAs den 

kaynaklanabileceği sonucuna varılmaktadır. 

 

F1 ve M1 in aktivasyon enerjileri yakalama tesir kesitleri ve aktif oldukları sıcaklık bölgesi 

aynı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bunların kırmızı LED ile aktif oldukları göz önünde 

bulundurulacak olursa GaAs e ait olabileceği düşüncesi bu kıyaslama ile kuvvetlenmektedir. 
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O2, T2, T3 ve S2 olarak adlandırılan piklerin temsil ettiği tuzak seviyelerin aktivasyon 

enerjileri birbirine yakındır. Bunlardan O2 ve T3 ile T2 ve S2 benzer sıcaklık bölgelerinde aktif 

olmaktadır. O2, T2 ve T3 kızılötesi; S2 kırmızı LED ile aktif olmaktadır. Ayrıca daha önceden 

bunların GaInNAs den kaynaklanabileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bunların GaInNAs deki 

bir tabakadan kaynaklanabileceği ihtimali kuvvetlenmektedir. 

 

Erol ve çalışma arkadaşları PICTS ile yaptıkları çalışma sonucunda 0.16 ve 0.18 eV luk 

aktivasyon enerjisine sahip tuzak seviyeleri bulmuşlardır [25]. Bunların yakalama tasir 

kesitleri ise sırası ile 10-18 cm2 ve 10-16 cm2 dir. Bunların GaInNAs den kaynaklanabileceği 

sonucuna varmışlardır. Bu çalışma sonucu bulunan A1, E1, G1, L1, L2, T1, S1 pikleri bu 

aktivasyon enerjilerine yakın bir aktivasyon enerjisine sahiplerdir. Fakat bunlardan A1, E1, G1, 

L1, L2 ve T1 in GaInNAs’den kaynaklanabildiği düşünülmüştür. Dolayısıyla bu seviyelerinin 

GaInNAs den kaynaklanabileceği ihtimali literatürce desteklenmektedir. Ayrıca bunlardan A1, 

E1, G1, L1, L2, T1 ’ in tesir kesitleri 10-21-10-22
 cm2 arasında değişmektedir. Dolayısıyla 

literatürde bulunan bu seviyeler ile bu çalışmada bulunan seviyelerin yakalama tesir kesitleri 

oldukça farklıdır. Literatürde bulunan bu iki seviyenin aktif oldukları sıcaklık bölgesi yaklaşık 

100K dir. Bu değer bu çalışmada bulunan seviyelerin aktif olduğu sıcaklık bölgelerinden 

farklıdır. 

 

Cenk tarafından yapılan çalışmada 0,17 ve 0,19 eV aktivasyon enerjilerine sahip olan iki 

tuzak seviyesinin GaAs den kaynaklanabileceği verilmektedir [28]. Bu çalışmada ise bu 

aktivasyon enerjisine yakın değerde aktivasyon enerjisine sahip olan S1 seviyesinin GaAs den 

belirtilmişti. Dolayısıyla bu seviyenin GaAs den kaynaklanma ihtimali artmaktadır. Ayrıca 

literatürdeki bu seviyelerin tesir kesitleri sırası ile 10-15 ve 10-14 cm2 dir. Bu çalışmada ise S1 

seviyesinin tesir kesiti 10-17 cm2 dir.  

 

Yine Erol ve çalışma arkadaşlarının aynı çalışmada buldukları ve 24meV aktivasyon 

enerjisine sahip olan bir tuzağın GaAs’den kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu seviyenin tesir 

kesitinin oldukça küçük (10-26 cm2) bulunmuştur. Ayrıca [29] referans numarası ile belirtilen 

çalışmada 20meV aktivasyon enerjisine sahip bir tuzağın GaAs’den kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Bu seviyenin karbon kirliliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu çalışmada ise 

bu seviyelere en yakın D1 seviyelerinin olduğu görülmektedir. D1 in GaAs den kaynaklandığı 

belirtilmişti. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bu sonuç literatür ile desteklenmektedir. 
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330meV aktivasyon enerjisi değerine sahip olan tuzak seviyesi Erol ve çalışma arkadaşları 

tarafından bulunmuş olup, bunun GaInNAs den kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Bu 

çalışmada ise bu değere yakın aktivasyon enerjisine sahip olan pikler A2, B2, L3, P2 dir. 

Bunlardan A2, L3 ve P2 nin GaInNAs den, B2 nin ise GaAs veya GaInNAs den kaynaklandığı 

sonucuna varılmıştı. Literatürde de bunun GaInNAs ve GaAs den kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Dolayısı ile bu çalışmada bu seviyelerin hangi tabakalarda bulunabileceği tam olarak 

anlaşılamamıştır. Literatürdeki bu seviyenin tesir kesiti 10-19 cm2 olduğu bulunmuştur. Bu 

değer bu çalışmada bulunan tesir kesitlerinden farklıdır.  

 

Polyakov ve çalışma arkadaşları DLTS ölçümleri sonucu yaptıkları çalışmada 0.35 (EL6), 0.4 

(EL5) ve 0.5eV (EL5) tuzak seviyeleri bulmuşlardır [30, 31]. Bu çalışma grubu yayınladıkları 

iki ayrı makalede EL5 olarak adlandırdıkları tuzak seviyesinin aktivasyon enerji değerlerini 

520, 510 ve 400 meV olan üç ayrı değere sahip olduklarını göstermişlerdir. Literatürde 

bulunan ve bu aktivasyon enerjisine sahip EL5 seviyesinin GaNAs/GaAs yarıiletkenine, EL6 

seviyesinin ise GaInAsN/GaAs yarıiletkenine ait olabileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada EL5 

seviyesi E2, H2, O2, T2, T3, S2 ve S3 olarak adlandırılan seviyeye, EL6 seviyesi ise L3, D2, P2 

ve B2 seviyelerine yakın aktivasyon enerjisine sahiplerdir. L3, H2, P2, E2, O2, T2, T3, S2 ve S3 

seviyelerinin GaInNAs den kaynaklandığı belirtilmişti.  Ancak B2 ve D2 hakkında net bir 

düşünce olmadığından bunların hangi tabakalardan kaynaklandığı kestirilememektedir. 

 

Kuoppa ve çalışma arkadaşları yaptıkları Derin Seviye Fourier Transient Spektroskopi (Deep-

Level Transient Fourier Spectroscopy, DLTFS) ölçümleri sonucunda  bir tuzak seviyesinin 

aktivasyon enerjisini 407 meV olarak belirlemişlerdir [32, 33]. Bunun yakalama tesir kesiti 

10-14 cm2 olarak bulunmuştur. Bu seviye Krispin ve çalışma arkadaşları tarafından da 

bulunmuştur [4]. Bu grup bu seviyenin kaynağını (As-N)As kusuru olarak göstermişlerdir. Bu 

değer bu çalışmada O2, T3, T2 ve S2 seviyelerine karşılık gelmektedir. Ancak bu seviyelerin 

yakalama tesir kesitleri sırası ile 10-21, 10-19, 10-18, 10-18 cm2 dir. Bu değerlerin literatürden 

oldukça farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca bu grup 458 meV aktivasyon enerjisine sahip 

800 ˚C de ısıl işleme tabi tutulmuş C olarak adlandırılan seviye bulmuşlardır. Ayrıca bu 

seviyenin yakalama tesir kesiti 10-13 cm2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada bu seviye E2 

seviyesine karşılık gelmektedir. Yine bu çalışma grubu tarafından bulunmuş ve 298 meV ısıl 

işleme tabi tutulmamış örneğin D olarak adlandırılan seviyesinin, bu çalışmada A2 seviyesine 

karşılık geldiği görülmektedir. Ayrıca literatürdeki bu seviyenin yakalama tesir kesitleri 10-15 

cm2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada bulunan seviyenin yakalama tesir kesiti 10-22 cm2 dir. 
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Dolayısıyla bu değer ile literatürden bulunmuş olan değerin oldukça farklı olduğu 

görülmektedir. Literatürde bulunan bu değer ile bu çalışmada bulunan değerlerin aktivasyon 

enerjileri birbirlerine yakın değerdedir. Dolayısıyla bunların D seviyesi olma olasılığı 

yüksektir. Bu grubun bulduğu diğer seviye ise 250meV luk 750 ˚C de tavlanmış örneğin E 

seviyesine karşılık geldiği görülmektedir. Literatürdeki bu seviyenin gerçek olmayan bir tesir 

kesitinin olduğu belirtilmektedir. Yani oldukça küçük bir tesir kesiti elde etmişlerdir. Ayrıca 

bu seviyenin As atomlarınca zengin olan örneklerde görüldüğü belirtilmiş. Bu seviyeye VGa 

ve As kümelenmelerinin sebep olabileceği de belirtilmiştir.  Bu çalışmada ise bu seviyeye en 

yakın seviyelerin temsil edildiği pikler F1, H1 ve M1 dir. Bu çalışmada bulunan seviyelerin 

tesir kesitleri ise sırası ile 10-23, 10-20, 10-23 cm2 dir. Bu değerlerin literatürle bulunan 

yakalama tesir kesiti ile uyumlu olduğu görülmektedir. Yani bu çalışmada bulunan seviyelerin 

oldukça küçük tesir kesitlerinin olmasından ötürü, literatürde bulunan seviye ile aynı 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

Kuoppa ve çalışma arkadaşlarının buldukları ve buraya kadar tartışılan seviyelerin Si katkı 

konsantrasyonu 2x1016 cm-3 olan örnekte bulunmuştur. Katkı konsantrasyonu 1018 cm-3 olan 

örnek için ise birbirine çok yakın aktivasyon enerji değerlerine sahip ısıl işleme tabi 

tutulmamış ve 650, 700, 750, 800 ˚C de tavlanmış örneklerde C ile adlandırılmış bir seviye 

elde edilmiştir. Tavlama sıcaklığına göre sırası ile bu seviyenin aktivasyon enerjileri 350, 360, 

350, 300 ve 330 meV dur. Bu değerlerden 350 ve 360 meV değerlerine daha önce belirtildiği 

gibi B2, L3 ve D2 seviyeleri karşılık gelirken, 300 ve 330 meV değerlerine A2, P2 seviyelerine 

karşılık gelmektedir.  Literatürde bulunan 350 ve 360 meV aktivasyon enerjisine sahip 

seviyelerin tesir kesiti 10-14 cm2 dir. Bu çalışmada ise bu seviyeye karşılık gelen seviyelerin 

tesir kesiti 10-21cm2 mertebesindedir. Dolayısıyla bu seviyelerin literatürden oldukça farklı 

tesir kesitleri vardır. Ayrıca literatürde bulunan 300 ve 330 meV aktivasyon enerjisine sahip 

seviyelerin tesir kesitleri sırası ile 10-15 ve 10-13 cm2 dir. Bu çalışmada ise bu seviyeye karşılık 

gelen seviyelerin tesir kesiti 10-22 cm2 mertebesindedir. Dolayısıyla bu tesir kesitlerinin de 

literatürdeki değerlerden oldukça küçük olduğu görülmektedir.   

 

Ptak ve çalışma arkadaşları yapmış oldukları DLTS ölçümlerinden biri elektron tuzağı diğeri 

ise rekombinasyon merkezi olmak üzere buldukları iki tane tuzak seviyesinin aktivasyon 

enerjilerini farklı azot oranı içeren örnekler için belirlemişlerdir [3]. Sonuçta yapı içerisine 

katılan azot oranı değiştikçe, tuzakların sahip olduğu aktivasyon enerji değerlerinin de 

değiştiğini göstermişlerdir. Dolayısıyla bu çalışmada kullanılan örnekler için bulunan 
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aktivasyon enerjilerinin değeri literatürde bulunmuş değerlerden yapı içerisine katılan azot 

oranı ile değişiklik gösterecektir. 

 

DLTFS yöntemi ile Kuoppa ve çalışma arkadaşları, Si katkı konsantrasyonu 2x1016 cm-3 

(medium doped) olan yapılarda ısıl işlem sonucu extradan dört tuzak seviyesinin oluştuğunu, 

Si katkı konsantrasyonu 1018 cm-3 (heavily doped) olan bu yapılarda ise ekstradan derin 

seviyelerin ortaya çıkmadığını yaptıkları ölçümlerden göstermişlerdir [32, 33]. Dolayısıyla ısıl 

işlemin etkisi katkı konsantrasyonlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu 

çalışmada bulunan 298meV luk aktivasyon enerji değeri, bu çalışmada A2 seviyesine karşılık 

gelmektedir. Bu grup, bu seviyenin In ve N atomlarının ara bölgelere yerleşmeleri sonucu 

veya bunların kümelenmeleri sonucu kristalde boşluklar oluşması ile oluştuğu sonucuna 

varmışlardır.  

 

Yine Kuoppa ve çalışma arkadaşlarının DLTFS ölçümleri neticesinde buldukları 0.55eV luk 

bir seviyeyi As atomlarınca zengin örneklerde görüldüğünü ve bunların noktasal kusurlar 

şeklinde örnekte bulunabileceğini belirtmişlerdir. Bu seviye bu çalışmada H2 ve S3 e karşılık 

gelmektedir. Polyakov ve çalışma arkadaşları da bu aktivasyon enerjisine sahip bir seviye 

bulmuşlardır ve bunun GaInNAs deki oksijen kirliliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

 

Bu çalışmada kullanılan katkısız üçlü, beşli ve yedili kuantum kuyulu yapılar ısıl işleme tabi 

tutulduğu için ısıl işlemin bu örnekler üzerindeki etkisine bakılmıştır. Yapılan PICTS 

ölçümlerinden sonra ısıl işleme tabi tutulmuş örnekler ile ısıl işleme tabi tutulmamış örnekler 

kıyaslandığı zaman ısıl işlemin tüm örneklerde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Literatürde ısıl işlem sonucunda örneklerde mevcut olan tuzak seviyelerinde azalmanın 

olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada  tekli kuantum kuyulu örneğin kızılötesi LED ile 

aydınlatılması ile elde edilen tuzak seviyesi iki iken bu örneğin ısıl işleme tabi tutulması ile bu 

seviyeler bire inmiştir. Dolayısıyla 300K dolayındaki seviye ısıl işlemle ortadan kaldırılmıştır. 

Ayrıca yedili kuantum kuyulu örneğin kızılötesi LED ile yapılan ölçümleri sonucu bulunan üç 

tuzak seviyesinin, bu örneğin ısıl işleme tabi tutulması ile ikiye indiği görülmektedir. Ancak 

L1 ve L2 seviyeleri ısıl işlemle kaybolmasına rağmen O1 seviyesi ısıl işlem sonucu ortaya 

çıkmıştır. Isıl işlemin bu örnekler için olumlu sonuç verdiği görülmektedir. Ayrıca tekli 

kuantum kuyulu örneğin kırmızı LED ile yapılan ölçümünde, B1 seviyesinin kaybolup, D1 

seviyesinin ortaya çıktığı görülmektedir. Üçlü kuantum kuyulu örneğin kızıötesi LED ile 

yapılan ölçümlerinde ısıl işlemin örnekler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 
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görülmektedir. Bu örneklerde tuzak seviyelerinin sayısı değişmemekle beraber başka tuzak 

seviyelerin aktif olabileceği düşünülmektedir. Son olarak üçlü kuantum kuyulu örneğin ve 

yedili kuantum kuyulu örneğin kırmızı LED ile yapılan ölçümleri sonucunda ısıl işlem ile 

tuzak seviyesinin arttığı görülmektedir. Üçlü kuantum kuyulu örnekte ısıl işlemle ekstradan 

H1, yedili kuantum kuyulu örnekte ise ısıl işlemle ekstradan P1 seviyesinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Sonuç olarak ısıl işlemin etkisi sadece tekli ve yedili kuantum kuyulu 

örneklerin kızılötesi. LED ölçümlerinde ve tekli kuantum kuyulu örneğin kırmızı LED 

ölçümünde B1 seviyesinin kaybolmasında etkili olduğu görülmektedir. 

 

PICTS ölçümlerinde iki farklı ışık kaynağı kullanılmıştır. Deneyde kullanılan kırmızı LED ile 

hem GaAs hem de GaInNAs tabakasının uyarıldığı, kızılötesi LED ile de yalnızca GaInNAs 

tabakasının uyarıldığı belirtilmişti. Sonuç olarak kırmızı LED ile daha fazla tabaka uyarıldığı 

için daha fazla tuzağın var olacağı, kızılötesi LED ile de daha az tabaka uyarılacağı için daha 

az tuzağın var olacağı öngörülmüştür. 1982, 1983A, 1985A , L1930 örneklerinin kızılötesi ve 

kırmızı ölçümlerinde eşit sayıda tuzak elde edilmiştir. 1982A ve 1985 örneklerinin IR 

ölçümünde elde edilen tuzak sayısı, kırmızı LED ölçümlerinde elde edilen tuzak sayısından az 

olduğu görülmektedir. Ayrıca 1983 ve 1985 örneklerinin kızılötesi LED ölçümlerinde 

bulunan tuzak sayısı ile kırmızı LED ölçümlerinde bulunan tuzak sayısından fazla olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla öngörülen bu durum da bu ölçümlerde elde edilememiştir. 

 

Bundan sonraki çalışmalarda, bu yapıların sıcaklığa bağlı fotolüminesans ve fotoiletkenlik 

ölçümlerine bakılacaktır.  
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EKLER 

EK 1. LABVIEW KOMUTLARI ve ANLAMLARI 

Bu kısımda PICTS ve PC ölçümleri için kullanılan bilgisayar programında yer alan herbir 

elemanın ne anlama geldiği verilecektir. 

 

Bir veriyi elektronik bir cihazdan bilgisayara aktarmak ve sonra o veriyi kaydedebilmek için 

geliştirilen pek çok program vardır. Labview programı ise bu programlardan biridir. Bu program 

ön panel (front panel) ve blok diyagramdan (block diagram) oluşmaktadır. Blok diyagrama 

programdan yapılması istenen koşulların gerçekleşebilmesi için arabirimler yerleştirilmektedir. 

Eğer birden çok değer elde edilecekse bu değerler döngü (while loop) içerisine 

yerleştirilmektedir. Bu ölçümlerde kullanılan ara birimler Şekil-1 de verilmektedir. Blok 

diyagramda numaralarla gösterilen her bir arabirimin anlamı vardır. Blok diyagram da Şekil-2 de 

verilmektedir. Ayrıca blok diyagramda yer alan ve sayılarla gösterilmiş olan ara birimlerin 

karşılığı ön panelde yine sayılarla verilmektedir. Buna göre; 

 

(1) Send message: Bu arabirime bağlanan 25 sayısı deneyde voltaj değerlerinin okutulduğu 

Keithley 199 DMM cihazının adresidir. Ölçümlerde kullanılan elektronik cihazların  

kimliklerinin programa tanıtılması için bir adres değeri gereklidir. Ayrıca send message 

ara birimine belli komutlar yazılmaktadır. Bu komutların ne olduğu ön panelde 1 ile 

numaralandırılmıştır.  Bu komutlar Keithley 199 DMM in el kitabında verilmektedir.  

 

(2) VISA serial: Sıcaklık kontrol ünitesinden sıcaklık değerlerini bilgisayara aktaran seri 

portun ara birimidir. Burada COM2 (Communication 2) komutu ile seri portun sıcaklık 

kontrol cihazına bağlı olduğu kanaldaki veriler alınmaktadır. 

 

(3) ITC4-temp-subprog. : Bu ara birimle, sıcaklık kontrol cihazından sıcaklık değerleri 

okunabilmesi için yazılmış alt programdır. Bu alt program da Şekil-3 de detaylı olarak 

incelenebilir. Burada write buffer R1 olarak girilmiştir. Bu, sıcaklık kontrol cihazındaki 

birinci sensörün ölçtüğü sıcaklık değerlerini alması anlamındadır. Ayrıca komutlardan 
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sonra carrige return eklendikten sonra seri porta gönderilir. Buradaki girilen 20 değeri bit 

sayısını vermektedir. Elde edilen sıcaklık değerlerinden ikinci karakterden başlayarak 

beşinci karaktere kadar alınması 2 ve 5 sayıları ile yapılabilmektedir. Elde edilen bu değer 

10 ile bölünerek virgüllü bir sıcaklık değeri okunmasını sağlamaktadır. 

 

(4) Delay Time: Programda her bir dögüsünden sonra kaç saniye bekletilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 

 

(5) Temperature read buffer: Örnek sıcaklığının ne olduğunu görmemizi sağlayan ara birim. 

 

(6) Receive Message: Keithley 199 DMM den çıkan voltaj değerlerini bilgisayara aktaran ara 

birim. 

 

(7) Built array: x ve y olmak üzere iki boyutlu bir dizi oluşturmaktadır. Burada x sıcaklık 

değerlerini, y ise voltaj değerlerini vermektedir. 

 

(8) Read buffer: Voltaj değerlerinin görülmesini sağlamaktadır. 

 

(9) Search and replace string: Voltaj değerlerinde noktaları bulup virgüle çevirmektedir. 

 

(10) Fract /Exp String to number: Karakteri sayıya çeviren arabirimdir. 

 

(11) Built array :Sıcaklık kontrol cihazından sıcaklık, multimetreden voltaj değerlerini  

 alıp (7) numaralı arabirimde toplanmasını sağlamaktadır. 

 

(12) Build table: x ve y değerlerinden tablo oluşturmaktadır. 

 

(13) XY graph: x ve y değerleri ile çizdirilen grafik değerlerini ön panelde görülmesini  

 sağlamaktadır. 

 

(14) Build XY Graph: x ve y değerleri ile grafik çizdirilmektedir. 

 

(15) Stop: Programı durdurmaktadır. 
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(16) Write to spreadsheet file: Elde edilen dataların kaydedilmesini sağlamaktadır. 

 

(17) Data: Program süresince kaç tane datanın elde edildiğini ön panelde görülmesini  

 sağlamaktadır.  

 

(18) Visa stop: Seri portu kapat komutudur. 

 

Bunlara ek olarak Keithley 199 DMM cihazındaki verilerin bilgisayara aktarımı GPIB IEEE 

488, sıcaklık kontrol cihazındaki verilerin bilgisayara aktarımı seri port kablosu ile 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla program çalıştırılmadan önce bu kablolara ait protokollerin 

bilgisayara tanıtılması gerekmektedir. 
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 Şekil-1: Ön panel 
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 Şekil-2 : Blok diyagram 
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Şekil 3: Sıcaklık kontrol cihazı için yazılmış alt program 

EK 2. ABSORBSĐYON HESABI  

Yarıiletken tabaka üzerine düşen ışığın şiddetindeki azalma Beer Yasası ile verilmektedir [34]. 

Bu yasaya göre d kalınlığındaki bir tabaka üzerine I0 şiddetinde düşürülen ışığın şiddetindeki 

azalma şu şekildedir: 

)(
0)( deIdI α−=                                                                                                             (4.1) 

Burada a tabakanın absorbsiyon katsayısıdır. Direk band aralıklı yarıiletkenlerin absorbsiyon 

katsayılarının yaklaşık değerleri a(Ef)~(Ef -Eg)
1/2 mm-1 ile hesaplanmaktadır [35]. Burada Ef 

fotonun enerjisini Eg ise ışığın düştüğü tabakanın band aralığını vermektedir. Burada 

kullanılacak olan fotonun enerjisi yarıiletkenin band aralığından büyük olmalıdır. Bu durumda 
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GaAs için absorbsiyon katsayısı; a(hn=1.8eV)~ 1.19x106m-1 ve GaInNAs için absorbsiyon 

katsayısı; a (hn=1.8eV)~ 2x106 m-1 dir. 

  

Buna göre bir kuantum kuyulu katkısız örneklerde GaInNAs ve GaAs in absorbsiyon katsayısı 

ve tüm tabakaların kalınlıkları dikkate alınıp absorbsiyon hesaplamaları yapıldığı taktirde 1.8eV 

luk enerji ile uyarılan tabakalarda ışığın %73,6 lık kısmı en alt tabakaya kadar gitmektedir. Üçlü 

kuantum kuyulu yapılarda ışığın %68,7 si ve yedi kuantum kuyulu yapılarda %42,3 ü en alt 

tabakaya kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla bu enerji değeri ile hem kuantum kuyusunda, hem 

bariyerde hem de arakesit yüzeylerinde bulunabilecek olan tuzak seviyeleri hakkında bilgi sahibi 

olunur. 

 

Bu enerji değeri ile modülasyon katkılı örnekler uyarıldığında ışığın %75,7 lik kısmı yarı 

yalıtkan GaAs tabakasının sonuna kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla da bu enerji değeri ile de tüm 

tabakalar uyarılmış olur.  

 

Matlab programı ile yapılan hesaplamalar sonucunda, modülasyon katkılı örnek için GaInNAs 

ve GaAs tabakalarının band aralığının sıcaklığa göre değişimi Şekil 4-a ve Şekil 4-b de 

görülmektedir. Ayrıca tekli kuantum kuyulu katkısız örnek için yapılan fotoışıma sonuçlarından 

bulunmuş band aralığının sıcaklığa göre değişimi Şekil 5 de verilmektedir. Diğer katkısız 

örnekler benzer yapıda olduğundan Şekil-5 e bakılarak diğer örnekler hakkında da bilgi sahibi 

olunmuş olur [36]. hn=1.8eV luk enerji değeri 40-320K aralığındaki tüm sıcaklık değerlerinde 

tüm örnekler için GaInNAs ve GaAs tabakalarının band aralığından büyük olan bir enerji değeri 

olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda görülmüştür. Dolayısıyla bu enerji değeri ile hem GaAs 

hem de GaInNAs taki tuzak seviyeleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 
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Şekil 4-a : Modülasyon katkılı örnek için GaInNAs in band aralığının sıcaklığa göre değişimi 

 

 

Şekil 4-b : GaAs’in band aralığının sıcaklığa göre değişimi 
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Şekil 5 : Tekli kuantum kuyulu katkısız örnek için yapılan fotoışıma sonuçlarından bulunmuş band 

aralığının sıcaklığa göre değişimi 

hn=1.3eV luk enerji değeri de deneyde süpürülen her sıcaklık değerinde tüm örneklerde 

GaInNAs in band aralığından büyük bir enerji değerine karşılık geldiği için bu enerji ile 

GaInNAs tabakasını uyarmak mümkündür. Dolayısı ile yalnızca bu tabaka uyarıldığından bu 

tabakadaki tuzak seviyeleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Şekil 4-a ve 4.b de hem 

modülasyon katkılı örneğin hem de tekli kuantum kuyulu katkısız örneğin GaInNAs tabakasına 

ait band aralığının sıcaklığa göre değişimi görülmektedir. Matlab ile yapılan hesaplamalar, 

örneklerin [1] referans numarası ile verilen çalışma neticesinde fotoışıma ölçümlerinin fit 
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edilmesi ile T=0K için bulunan band aralıklarından (E(0)) yararlanılarak yapılmıştır. Ayrıca 

Helene ve çalışma arkadaşları tarafından k.p metodu ile hesaplanmış Ee1 ve Ehh1 enerji 

değerlerinden yararlanılarak bu hesaplamalar yapılmıştır [37]. Bu programın komutları Ek-3 de 

verilmektedir. 

 

1.3eV ışık kaynağı ile örnek aydınlatıldığında bu enerji değeri için GaInNAs ın absorbsiyon 

katsayısı  a(hn=1.3eV)~ 1.26x106m-1 ve kalınlığı 6x10-9m olduğundan ışığın büyük bir bölümü 

tüm kuyu tabakalarını uyarmaktadır. Yani tekli kuantum kuyulu katkısız örnek için yapılan 

absorbsiyon hesaplamalarında ışığın %99,2 lik kısmı, üçlü kuantum kuyulu yapılarda ışığın 

%97,7 lik kısmı, yedili kuantum kuyulu yapılarda ise ışığın %94,6 lık kısmı en alt tabakaya 

kadar ulaşmaktadır. 

 

Bu enerji değeri ile modülasyon katkılı örnekler uyarıldığı zaman ise ışığın %97,3 lük kısmı yarı 

yalıtkan GaAs tabakasının sonuna  kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla bu enerji değeri  ile 

tabakaların arakesit bölgelerindeki, kuantum kuyularındaki ve bariyerlerdeki tuzak seviyeleri 

hakkında bilgi sahibi olunur. 

 

EK 3. MATLAB KOMUTLARI 

GaInNAs için: 

%Laas1930 icin e1-hh1 geçiş enerjisinin sıcaklığa bağlılığı 

Ec1=0.0516; % [37] numaralı referanstan yararlanılarak yazıldı. 

Ehh1=0.0113; % [37] numaralı referanstan yararlanılarak yazıldı. 

T=0:5:300; %in Kelvin 

Eeff=Ec1+Ehh1+(0.9631-(0.00045*T.^2)./(480+T)) 

plot(T,Eeff,'redx'), axis([0 310 1.0 1.2]) 

text(200,1.08,'\uparrow Laas1930 hh1-e1','Fontsize',12) 

title('EFFECTIVE BANDGAP OF GaInNAs vs TEMPERATURE') 

xlabel('Temperature (K)') 

ylabel('Eeffbandgap(eV)') 

GaAs için: 

T=0:5:320; %in Kelvin 

Eg=1.519-(0.00054*T.^2)./(204+T) 

plot(T,Eg,'blackx'), axis([0 330 1.35 1.6]) 
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text(200,1.43,'\uparrow GaAs','Fontsize',14) 

title('BANDGAP OF GaAs vs TEMPERATURE') 

xlabel('Temperature (K)') 

ylabel('Bandgap(eV)') 
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