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EFFECT OF SURFACE STATES ON ELECTRICAL
CHARACTERISTIC OF METAL-INSULATOR-SEMICONDUCTOR

(MIS) DIODES

Ş. ALTINDAL, 1. DÖKME, A. TATAROĞLU AND R. ŞAHINGÖZ

Physic Department, Faculty of Art and Sciences, Gazi University, 06500-Ankara. TURKEY

The current-voltage (7-V) characteristics of Metal-Insulator-Semiconductor (MIS) Schottky
barrier diodes which is consider distribution of interface states in equilibrium with
semiconductor 1-2] were determined at two (low and high) temperature. The interface
states were responsible for non-ideal behavior of the forward I-V characteristic of diodes.
Both diodes (n and p type Si) showed non-ideal behavior with an ideality factor 1.6 and
1.85 respectively at room temperature. The higher values of n-type Si were attributed to an
order of magnitude higher density of interface states in the both diodes. The effect of an
interfacial insulator layer between the metal and semiconductor are also studied. The high
density of interface states also caused a reduction in the barrier height of the MIS diode. It
is shown that by using Norde functional at low and high temperature, barrier height Gb,
series resistance Rs and ideality factor n can be determined even in the case l<n<Q. The
ideality factor n and series resistance Rs obtained from Norde function strongly depend on
temperature, and decrease with increasing temperature. In addition, the potential barrier
height increases with increasing temperature. The mean density of interface states Nss

decreases with increasing temperature. Particularly av low temperature the I-V
characteristics are controlled by interface states density.
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ELEKTRODEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN CuCoNi
ALAŞIMLARINDA MAGNETOREZİSTANS
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Çok katlı magnetik ince filmler, değişik magnetik ve elektrik özelliklerinden dolayı
teknolojide uygulama alanları bulabilmektedirler. Co/Cu, Co/Ag, NiCo/Cu, gibi çok katlı
filmler bu sistemler arasındadır. Heterojen yapıya sahip CuCu1 ve CoCuNi alaşım filmleri
de magnetik alan etkisinde özdirençlerinin önemli bir şekilde değişmesinden dolayı
araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir.

CoCuNi alaşım filmleri değişik yöntemlerle büyütülebilmektedir. Bu çalışmada değişik
bileşimli CoCuNi alaşım filmleri elektro kimyasal depolama yöntemi ile büyütüldü. Dört
nokta çıkış tekniği kullanılarak bu alaşımların özdirençleri ve 8 kOe magnetik alan
kullanılarak magnetorezistans etkileri sıcaklığa bağlı olarak " Çok Büyük
Magnetorezistans " olarak adlandırılan büyüklükte negatif ve izotropik magnetorezistans
etki gözlendi. Çok büyük magnetorezistans değerlerinin sıcaklığa bağlı olarak değişmesi ,
fononlann ve magnetik kobalt ve magnetik Nikel atomlarının bu değişikliğe kalkılan
araştırıldı.

[1] Bakkaloğlu Ö.F, Karahan İ.H., Efeoğlu H., Yıldırım M, Çevik U,Yoğurtcu Y.K., Magnetic studies on
electrodeposited CuCo alloy films. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 190 p 193-198, (1998).
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FQM YÖNTEMi İLE HAZIRLANMIŞ ZnO İLAVELİ YBaCuO
MALZEMELERİNİN ELASTİK VE PLASTİK DAVRANIŞI.
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FQM yöntemi ile elde edilmiş olan ZnO ilaveli YBaCuOx malzemeleri alışılmış katıhal
tepkimesi yöntemi ile hazırlandı. Bu çalışmada YBaCuO ve % IZnO ilaveli YBaCuO
malzemelerinin farklı yükler (200, 300, 500, 700 ve lOOOg ) altındaki davranışı incelenerek
malzemelerin elastik ve plastik davranışı hakkında bilgi edinildi. Bu sonuçlardan
yararlanarak temiz YBaCuO malzemesinin % Elastik geri kazanım oranının % IZnO
ilaveli YBaCuO' ya oranla daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.
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GaJn^Ası.yNy/GaAs YAPILARININ FOTOLÜMİNESANS
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya

Fiber optik teknolojisindeki son gelişmeler, optik haberleşmelerin aşın kayıplara neden
olmadan 1.3um-1.5nm dalgaboyu aralığında yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Bu nedenle,
optoelektronik araştırmalar bu dalga boyu aralığında çalışan yaniletken laserler,
dedektörler ve yaniletken optik/fiber yükselteçler üzerine yoğunlaşmıştır.

GaAs taban üzerine lOnm kalınlıklarda örgü uyumsuzluğu oluşturmadan büyütülebilen
GaxInı.xAsı_yN, yapısındaki kuantum kuyu sistemleri kararlı sıcaklık karakteristikleri ile
optik iletişim uygulamaları için günümüzün dikkat çekici malzemelerindendir. Bu yapılar ,
iletişim uygulamaları dışında fotovoltaik hücre ( güneş pilleri), 1.3um bölgesinde çalışan
fotodedektörler , Bragg filtreleri ve heterojunction bipolar transistor (HBT)
uygulamalanndada önemli gelişmeler seğirmektedirler.

Bu çalışmada, 50 Â ve 75 Â kuantum kuyu genişlikleri olan GaJnı.xAsı.yNy/GaAs
sistrminin fotolüminesans özellikleri oda sıcaklığı, 77K ve 5K de incelenmiştir. Verimlilik
çalışmaları için deneysel veriler teorik sonuçlarla kanlaştınlarak yorumlanmıştır.
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GaS].xSex (O < x < 1) karışık katmanlı kristallerde etkin Raman frekanslarının ve
çizgilerinin sıcaklık ile (10-300 K) değişimleri 10-400 cm"1 frekans aralığında ölçüldü.
Optik fonon frekanslarının, sıcaklık artışıyla azaldığı gözlendi. Deneysel veriler katmanlar
içi ve katmanlar arası fonon çizgilerinin kayma ve genişlemesiyle ilgili teorik modellerle
karşılaştırıldı. Raman frekanslarının sıcaklığa bağlı değişimlerine termal genleşmenin,
harmonik olmayan titreşimlerin ve yapısal düzensizliğin kalkılan belirlendi. Anharmonik
katkının (fonon-fonon etkileşmesi) üç-fonon sürecinden kaynaklandığı bulundu.
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YANSITMA SPEKTRUMLARI İÇİN KRAMERS-KRONİG
DÖNÜŞÜMLERİ VE

HARMONİK OSİLATOR MODELİ

S. EKER. H. KAVAK, E. MEHMETOV

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adana

Kramers-Kronig dönüşümleri ve Lorentz Dispersiyon teorisi, yansıtma spektrumlanndan
optik sabitler ve titreşim parametrelerinin elde edilmesi için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Gerçek bir deneyde sadece sonlu bir frekans değerlerinde ölçüm yapmak
mümkündür. Bu teknik kullanılarak ölçülemeyen aralıktan da bilgi elde etmek mümkün
olmaktadır.

Amorf silisyum ince film bileşikleri için yansıtma verileri kullanılarak bu yöntemle enerji
bant aralığı hesaplanmış ve farklı bir yöntemle elde edilen sonuçla uyumlu olduğu
bulunmuştur.
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GexSİ!.x<Cu, Sb> KRİSTALLERİNDE NEGATİF FOTOİLETKENLİK
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Çokralsky yöntemiyle büyütülmüş saf ve Cu, Sb atomlanyla katkılanmış GexSil.x (0,8< x
<1,0) kristallerinin galvanomanyetik ve fotoelektrik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu
kristallerde, amfoter Cu katkısının Cu"1, Cu"2 ve Cu"3 durumlarının yasak band aralığında
oluşturduğu düzeyler araştırılmıştır. GexSiı.x kristallerinde bakırın amfoter dengeleyici Sb
atomları ile Nst,~Ncu, NSb~2NCu, Nsb~3NCu oranlannda katkılanarak incelemeler
yapılmıştır.

Katkılı GexSiı_x <Cu,Sb> kristallerinde fotoiletkenliğin uzun dalgaboyu sının Cu"1 alıcı
düzeyi ile belirlenmiştir. Cu atomları kristallere difüzyon yöntemi ile katkılanmıştır. Bu Cu
katkı atomlarının Cu"1, Cu"2 ve Cu"3 durumları incelenmiştir. Deneysel sonuçlardan,
boşlukların yoğunluğu l, 1-2,3.1016 m"3 olarak bulunmuş ve Cu atomların oluşturduğu üç
enerji düzeyinin konumunun x'e bağlı olarak GexSiı.x ' de EC u ' = Ev + (0,06-0,07)eV,
ECU = Ev + (0,32-0,36)eV ve ECu"' = Ev + (0,26-0,33)eV eşit oldukları bulunmuştur.

T=80-400K aralığında Hail katsayısı araştırmalarından alıcı Cu katkılarının etkisiyle yük
taşıyıcılarının mobilitesinin küçüldüğü görülmüştür. Saçılmanın Cu"1, Cu"2 ve Cu"3

iyonlarından gerçekleştiği belirlenmiştir. Aynı zamanda yük taşıyıcılarının GexSiı_x

<Cu,Sb> kristallerinde katkıların rasgele paylaşılmasından kaynaklanan bir saçılma
nedeniyle mobilitesinin azaldığı görülmüştür.

T=90K sıcaklığı civarında Geo.ssSio.ıs <Cu,Sb> kristalinde So=0,54eV enerjili fotonlarla
uyarılması sonucu iletkenliğin küçüldüğü görülmüştür. Bu negatif fotoiletkenliğin (CT]SID-
o~karanhk=Aaf<0) oluşum nedeninin Cu atomlarının hızlı rekombinasyon (tekrar birleşim)
merkezleri olması gerektiği sonucuna ulaştık. Buna paralel olarak alaşımlarda katkı
atomlarının ve ikinci bileşeninin Ge rasgele paylaşımı rekombinasyonu ve drift
engellerinin oluşumunu sağlar. Bu türlü kristallerde fotoelektrik özelliklerin uzun süreli
oluşumu meydana gelir. Deneysel sonuçlardan, amfoter katkı atomları Cu alıcı
düzeylerinin parametreleri rekombinasyon merkezlerinin özellikleri belirlenmiştir.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ KRİTİK HAL MODELİ İLE MANYETİK
ZORLANMA (MAGNETOSTRICTION) ANALİZİ
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2KTU Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü -TRABZON

HTS malzemelerde manyetik zorlanmanın çok çeşitli parametrelere bağımlı olmasından
dolayı henüz her deneysel veriyi tam olarak analiz edecek genel bir model geliştirilebilmiş
değildir. Bu çalışmada Jc = a/(H + H 0)" şeklinde kritik akım yoğunluğuna sahip sonsuz

uzunluktaki slab malzemelerde magnetik zorlanınım alan bağımlılığı simule edildi. Burada
genelleştirilmiş "power-law" modeli kullanıldı. Bu model çerçevesinde p pinning
parametresi tanımlandı. Bu tanımlanan p parametresi sıcaklık içerdiği için alan
bağımlılığının yanında sıcaklık bağımlılığı da beraber ele alınmış olmaktadır.
Hesaplamalar yalnızca I. tip manyetik alan çevrimi için incelendi ve sonuçlar deneysel
verilerle karşılaştırıldı.
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HTS SLAB VE SİLİNDİR MALZEMELERDE AKI - ÇİVİLENMESİ
SONUCU OLUŞAN MAGNETİK ZORLANMANIN (FLUX-PINNING

INDUCED MAGNETOSTRICTION) SICAKLIK BAĞIMLILIĞI
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Teknolojik çalışmalarda geniş bir kullanım alanı bulan HTS malzemelerin gerek
mekaniksel gerekse manyetik özelliklerinin bilinmesi büyük bir önem kazanmıştır. Bu
çalışmada sabit alan altında, çeşitli sıcaklıklarda, sonsuz uzunluktaki slab malzemesinin
manyetik zorlanıra histeresizi simule edildi. Bu çalışmada "power-law" modeli
çerçevesinde ele alman üç önemli kritik hal modeli (Bean Modeli, Yasukochi Modeli, Kim
Modeli) ve Exponansiyel model kullandı. Modelleme denklemleri türetilirken ve
hesaplama yapılırken uygulanan maximum alanın büyüklüğüne bağlı olarak üç farklı bölge
ile karşılaşılmaktadır. Bu bölgeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Literatürde yayınlanan
çeşitli deneysel verilere hesaplama ile en iyi uyum eğrileri elde edilerek , Jc=Jc0(l-T/Tc)

m

ile verilen kritik akım yoğunluğundaki m parametresi belirlendi.
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Katkısız «-InS tek kristallerde 10-300 K sıcaklık aralığında ısıl uyarılmış akım ölçümleri
yapıldı. Düşük sıcaklık deneyleri çok az derinliği olan tuzak seviyeleri bulunma olasılığını
kontrol imkanı verdi. InS tek kristallerinde iletişim bandının 20, 80 ve 120 meV altında üç
tür tuzak merkezi bulunduğuna ilişkin deneysel kanıtlar elde edildi. Deneysel veriler yavaş
tuzaklanma ile ilgili kuramsal modellemelerin öngörüleriyle uyumludur. Bu durum,
sözedilen tuzak merkezlerinde yeniden tuzaklanma sürecinin ihmal edilecek kadar az
olduğunu göstermektedir. Tuzak parametreleri (aktivasyon enerjisi, yakalama tesir kesiti
ve konsentrasyon) değişik analiz yöntemleriyle belirlendi, bulunan sonuçların birbiriyle
uyumlu olduğu görüldü.

347



TFD- 21. Fizik Kongresi
11-14 Eylül 2002.SDÜ, işporta YMF_P24

KUANTUM KUYULARINDA GEÇİRGENLİK TAŞIYICI
YOĞUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

S. DİNDAROĞLU ve B. GÖNÜL

Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 27310, Gaziantep,

Son elli yıl yarıiletken fiziğinin ve yarıiletken malzemelerin elektronik ve optoelektronik
aygıtlarda kullanılmasında çok büyük ilerlemeler kaydetmesine şahit oldu. Olgunlaşan
teknoloji sayesinde yarıiletken malzemenin bant yapısı değişik metodlar ile
değiştirilebilmekte ve ideale yakın bant yapısı elde edilebilmektedir. Bu çalışmada ideal
bant yapısına sahip katkılı va katkısız kuantum kuyu lazerlerinin geçirgenlik taşıyıcı
yoğunluğu grafik metodu ve nümerik yol ile hesaplanıp, karşılaştırıldı. Sonuçların uyum
içerisinde olduğu gözlenildi. Ayrıca katkı atomu miktarının ve tipinin yarıiletken kuantum
kuyu lazerlerin kazanç parametreleri üzerindeki etkisi incelendi.
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