
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

TR0500018

Al/SnO2/p-Si/Al YAPILARINDA YÜZEY ŞARTLARININ

ELEKTRONİKSEL İLETKENLİĞE ETKİSİ

Serdar KARADENİZ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

2001



Prof. Dr. Tülay SERÎN danışmanlığında, Serdar KARADENİZ tarafından hazırlanan bu '

çalışma 22 Kasım 2001 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Fizik Mühendisliği Anabilim

Dalı'nda Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Basri ÜNAL

Prof. Dr. Tülay SERİN

Doç. Dr. Mehmet KASAP

Yukarıdaki sonucu omıyianm.

! Dr. Esma KILIÇ
fatü Müdürü



ÖZET

Doktora Tezi

Al/Sn(Vp-Si/Al YAPILARINDA YÜZEY ŞARTLARININ

ELEKTRONİKSEL İLETKENLİĞE ETKİSİ

Serdar KARADENİZ

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Mühendisliği Anabiüm Dalı

Danışman: Prof. Dr. Tülay SERİN

Bu çalışmanın amacı yüzey şartlarından kaynaklanan yüzey durumlarının AL/SnO;/p-

Si/Al yapısının elektroniksel iletkenliğine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, p-tipi,

0.8 Q-cm özdirençli (111) yönünde silisyum tek kristali kullanılarak Al/SnOi/p-Si/Al

diyotlan hazırlanmıştır. SnÜ2 tabakasını oluşturmak üzere bir püskürtme sistemi

geliştirilmiştir. SnOî ince filmlerinin yüzey morfolojileri Atomik Kuvvet Mikroskobu

(AFM) yardımıyla alınmıştır. Elde edilen bu yapılara etki eden faktörler ve fiziksel

parametreler incelenmiştir. Düz beslem akım-gerilim (I-V) ve ters beslem kapasite-

gerilim (C-V) belirtkenleri 173K - 313K sıcaklık aralığında ölçülmüştür. C-V ölçümleri

lOOHz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 500kHz ve İMHz frekanslarında yapılmıştır. Yapıya

etki eden arayüzey durumlarının enerji bağımlılığı yüksek-düşük frekans kapusite

yönteminden, Chattopadhyay yönteminden ve ideallik faktörü ile yüzey durumları

arasındaki ilişkiden yararlanılarak elde edilmiştir.

2001, 114 Sayfa

ANAHTAR KELİMELER: AFM, Arayüzey Durumları, MIS, SnO:, TE Kuramı,

TAE Kuramı, AE Kuramı



ABSTRACT

Ph. D. Thesis

THE EFFECT OF SURFACE CONDITIONS ON ELECTRONIC

TRANSPORTATION MECHANISM OF Al/SnCtyp-Si/Al STRUCTURE

Serdar KARADENİZ

Ankara University
Graduate School Natural and Applied Sciences

Department of Engineering Physics

Supervisor: Prof. Dr. Tülay SERİN

In the present work it was aimed to determine the effect of surface states on the

electronic conductivity of Al/SnO2/p-Si/Al structure. In order to realize that goal, the

Al/SnOî/p-Si/Al diodes were prepared p-type, 0.8 f2-cm resistivity from single

crystalline silicon of orientation (111). A spraying system was established in order to

produce SnÛ2 thin films. The morphology of SnÛ2 thin films were measured by means

of Atomic Force Microscope (AFM). The physical parameters which effected on the

electronical conductivity of the structures were determined. The forward current-voltage

(I-V) measurements were performed in the temperature range of 173 - 313K.. The

reverse capacitance-voltage (C-V) characterictics were measured at lOOHz, 1kHz,

10kHz, 100kHz, 500kHz and 1MHz frequencies at the same temperature range. The

energy profile of the surface states effecting on diodes were determined by using high-

low frequency capacitance method, Chattopadhyay method and the relation between

surface states and ideality factor.

2001, 114 Pages

KEY WORDS: AFM, Interface States, MIS, SnO2) TE Theory, TFE Theory, FE

Theory
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Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi)'a, AFM ölçümlerindeki yardımlarından ötürü

Sayın Dr. Erdal TAN (Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi)'a teşekkürlerimi

sunarım.

Serdar KARADENİZ

Ankara, Ekim 2001



İÇİNDEKİLER

ÖZET i

ABSTRACT ii

TEŞEKKÜR İÜ

SİMGELER DİZİNİ vi

ŞEKİLLER DİZİNİ xi

ÇİZELGELER DİZİNİ xiv

1. GİRİŞ 1

2. KURAMSAL TEMELLER 3

2.1. Metal/Yaniletken (MS) Kontaklar 3

2.1.1. İdeal metal/yaniletken Schottky-Mott kuramı 3

2.2. Metal/Yarıiletken (MS) Kontaklarda Akım-İletim Mekanizmaları 6

2.2.1. Termoiyonik Emisyon kuramı (TE) 7

2.2.2. Difuzyon kuramı 9

2.2.3. Termoiyonik Emisyon Difuzyon (TED) kuramı 10

2.3. Engel Boyunca Tünelleme 12

2.4. Metal/Yahtkan/Yarıiletken Yapıların (MİS) Fiziği 14

2.5. MİS Yapılarda Akım-İletim Mekanizması 16

2.6. İdeallik Faktörü 20

2.7. Engel Yüksekliğini Ölçme Yöntemleri 22

2.7.1. Akım-gerilim (I-V) belirtkenleri 23

2.7.2. Kapasite-gerilim (C-V) belirtkenleri 25

2.8. Seri Direnç 26

2.8.1. Norde yöntemi 26

2.9. Arayüzey Durumları 29

2.10. Arayüzey Durumlarının Tayini 32

2.10.1. Yüksek-düşük frekans kapasite yöntemi 32

2.10.2. Chattopadhyay yöntemi 33

3. MATERYAL ve YÖNTEM 35

3.1. Yapıların Hazırlanması 35



3.1.1. Alttabaka temizleme işlemleri 35

3.1.2. Omilc kontağın oluşturulması .15

3.1.3. SnOj filmlerinin hazırlanması J6

3.1.4. Al/SnOj/p-Sİ/AI yapılarının hazırlanması 37

3.2. Kullanılan Ölçü Düzenekleri 3S

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTİŞMA 42

4.1. Giriş -12

4.2. SnOj İnce Filmlerinin Özellikleri 43

4.3. AI/SnO:/p-Sİ/Al Yapısının Diyot Belirtkenleri 49

4.3.1. Al/SnOj/p-Si/Al yapılarının düz beslemde I-V belirtkenleri 49

4.3.2. Kapasite-gerilim (C-V) belirtkenleri 76

4.4. Arayüzey Durumları 91

4.4.1. Yüksek-düşük frekans kapasite yöntemi 91

4.4.2. Chattopadhyay yöntemi 94

4.4.3. Yüzey durumlarının diyot ideallik faktöründen elde edilmesi 9S

5. SONUÇ 101

KAYNAKLAR. 107



SİMGELER DİZİNİ

Al

A

A"

A"

CHF

CLF

Cy

c,
css

Cı .

C2H5OH

c2

D.

Eg

Ec

Ev

1>F

Efm

EF

E(x)

E M

Ea

Eo

Ei

U

F(V)

r
Ge

Alüminyum

Angstrom

Richardson sabiti

Düzenlenmiş Richardson sabiti

Yüksek frekans kapasitesi

Alçak frekans kapasitesi

Yalıtkan kapasitesi

Tüketme kapasitesi

Tuzak kapasitesi

Oksit kapasitesi

Alkol

Alıcı yoğunluğuna bağlı sabit

Elektron difüzyon sabiti

Yarıiletkenin yasak enerji bant aralığı

İletkenlik bant kenarı enerjisi

Değerlik bant kenarı enerjisi

Fermi seviyesi ile değerlik bandı arasındaki enerji farkı

Metal Fermi enerjisi

Fermi seviyesi

Schottky bölgesindeki elektrik alanı

Tünelleme parametresi

Aktivasyon enerjisi

Boşluğun elektrik geçirgenliği

Yalıtkan tabakanın elektrik geçirgenliği

Yarıiletkenin elektrik geçirgenliği

Norde fonksiyonu

İdeallik faktöründen büyük olan keyfi bir sabit

Germanyum



GuAs Galyum arsenit

Hz Frekans birimi

H 2 0 Su

HF Hiroflorik asit

h Planck sabiti

I Akım

Io Doyma akımı

JSD Difuzyon teorisi için doyma akımı yoğunluğu

J s m Yarıiletkenden metale doğru olan akım yoğunluğu

J m s Metalden yarıiletkene doğru olan akım yoğunluğu

J o Doyma akımı yoğunluğu

JF Düz beslem akımı

J F n Düz beslem altında metalden yarıiletkene geçen elektron akımı yoğunluğu

J F P Düz beslem altında metalden yarıiletkene geçen deşik akımı yoğunluğu

J s m

h Yarıiletkenden metale geçen deşiklerin oluşturduğu akım yoğunluğu

J m s

h Metalden yarıiletkene geçen deşiklerin oluşturduğu alcım yoğunluğu

Jsm"" Yarıiletkenden metale geçen elektronların oluşturduğu akım yoğunluğu

Jms* Metalden yarıiletkene geçen elektronların oluşturduğu akım yoğunluğu

K. Termodinamik sıcaklık

k Boltzmann sabiti

m ' Elektron etkin kütlesi

m 0 Serbest elektron kütlesi

M Mega

N D Verici yoğunluğu

N A Alıcı yoğunluğu

N c İletkenlik bandındaki etkin taşıyıcı yoğunluğu

N v Değerlik bandındaki etkin taşıyıcı yoğunluğu

N s s Yüzey durumları yoğunluğu

N s a Metal ile dengede olan arayüzey durumlarının yoğunluğu

NSb Yarıiletken ile dengede olan arayüzey durumlarının yoğunluğu

n(x) Elektron yoğunluğu

n; Gerçek taşıyıcı yoğunluğu



n

N:

p-Si

Q«

Q»

Qm

qO(x)

Rs

RSK

Si

SnO2

SnCl4

T

To

ti

Vd

Vn

vP

VF

vr

VR

Vy

Vyi

Vx

* 0

<DB

0,

< t > m

4>Bn

4>Bp

Ideallik faktörü

Azot gazı

p-tipi silisyum

Yarıiletkendeki uzay yükü

Yarıiletken üzerindeki yüzey yükü

Metal üzerindeki yük

Yarım Fermi seviyesi

Seri direnç

Şönt direnci

Silisyum

Kalay dioksit

,5H2O Kalay tetra klorür

Mutlak sıcaklık

İdeallik faktörünün sıcaklık değişim katsayısı

Oksit kalınlığı

Eklemi oluşturan potansiyel (difuzyon potansiyeli)

İletkenlik bandı ile Fermi seviyesi arasındaki enerji farkı

Fermi seviyesi ile değerlik bandı arasındaki enerji farkı

Düz beslem

Yeniden birleşme hızı

Ters beslem

Yalıtkan üzerinde düşen gerilim

Yarıiletken üzerinde düşen gerilim

Taşıyıcı hızı

Yüzeydeki enerji seviyesi

Engel yüksekliği

Sıfır beslem engel yüksekliği

Yarıiletkenin iş fonksiyonu

Metalin iş fonksiyonu

n-tipi yarıiletken için engel yüksekliği

p-tipi yarıiletken için engel yüksekliği

Etkin engel yüksekliği



A

5

n
P

Xs

wD

u»

Sıfır kelvin etkin engel yüksekliği

Arayüzey potansiyeli

Engel alçalması

Yalıtkan tabaka kalınlığı

Deşiklerin mobilitesi

Ohm

Özdirenç

Elektron yakınlığı

Yüzey potansiyeli

Tüketme bölgesi kalınlığı

pi sayısı

Elektron mobilitesi

KISALTMALAR

A.C. Alternatif akım

AFM Atomik kuvvet mikroskopu

AE Alan Emisyonu

CP-4 Hiroflorik asit, nitrik asit ve asetik asit karışımı

D.C. Doğru akım

İR Kırmızıaltı

LCD Sıvı Kristal Gösterge

LED Işık yayıcı diyot

MİS Metal/Yahtkan/Yarıiletken

MS Metal/Yarıiletken

TAE Termoiyonik Alan Emisyonu

TE Termoiyonik Emisyon

TED Termoiyonik Emisyon Difuzyon

UV ' Morüstü



ŞEKILLER DIZINI

Şekil 2.1. ( £ m ( c I )

l olan p-tipi bir yarıiletkenin enerji-bant diyagramları

a) kontak olmadan önce ve b) kontak olduktan sonra 4

Şekil 2.2. Bir metal/p-Sİ diyodunun enerji-bant diyagramları: a) dengede, b) düz

beslem ve c) ters beslem altında 5

Şekil 2.3. MS kontaklarda düz beslem altındaki akım-iletim mekanizmaları 7

Şekil 2.4. Schottky alçalması ile birlikte enerji bant-diyagramı 12

Şekil 2.5. Schottky engeli içindeki AE ve TAE (n-tipi yarıiletken),

a) düz ve b) ters beslem 13

Şekil 2.6. İdeal MİS diyodunun elektronik şeması: a) biriktirme, b) tüketme

vec) terslenim 15

Şekil 2.7. Metal/yalıtkan/n-Sİ yapısının enerji-bant diyagramı 17

Şekil 2.8. Metal/yalıtkan/p-Si yapısının enerji-bant diyagramı 18

Şekil 2.9. Farklı akım-iletim mekanizmalarını tanımlamak için nkT/q - kT/q

çizimleri 22

Şekil 2.10. Arayüzey tabakası ile birlikte n-tipi bir MS kontağın detaylı enerji

Bant diyagramı 23

Şekil 2.11. MİS yapısının eşdeğer devresi: a) yüksek ve b) düşük frekans 30

Şekil 2.12. Oksitlenmiş silisyum üzerinde bulunan arayüzey durumları 31

Şekil 3.1. SnCh oluşturmak için kurulan püskürtme düzeneği 36

Şekil 3.2. Yapıların kesitleri; a) AVp-Si/Al, b) Al/SnO2/p-Sİ/Aİ yapısı 37

Şekil 3.3. Al/p-Si/Al ve Al/SnO^p-Si/Al yapılarının belirtkenlerinin ölçülmesinde

kullanılan bağlantı 38

Şekil 3.4. Metal kontakların ve alaşımların oluşturulmasında kullanılan vakum

düzeneği 39

Şekil 3.5. Ön ölçüm düzeneği 39

Şekil 3.6. Akım-gerilim ölçümleri için kurulmuş düzenek 40

Şekil 3.7. Kapasite-gerilim ölçümleri için kurulmuş düzenek 41

Şekil 4.1. SnÛ2 filmlerinin Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile elde edilmiş

yüzey morfolojileri: a) 300 °C,b) 350 °C, c) 400 °C ve d) 450 °C -14



Şekil 4.2. SnO2 filmlerinin morüstü (UV) spektnımları: a) 300"C, b) 35O"C,

c) 400°C ve d) 450;C 45

Şekil 4.3. SnO2 filmlerinin kırmızıaltı (İR) spektrumları: a) 300"C, b) 35O"C,

c) 400°C ve d) 450°C 46

Şekil 4.4. SnC>2 filmlerinin özdirencinin alttabaka sıcaklığına karşı değişimi 47

Şekil 4.5. Çeşitli alttabaka sıcaklıklarında p-tipi silisyum üzerinde oluşturulmuş

SnOî tabakasının yüzey morfolojileri: a) boş silisyum yüzeyi, b) 300 °C,

c) 350 "C, d) 400 °C ve e) 450 °C 48

Şekil 4.6. Dİ diyodunun 173-313K sıcaklık aralığındaki düz beslem I-V eğrileri 51

Şekil 4.7. Al/p-Si/Al ve b) AJ/SnOj/p-Si/AJ yapılarının oda sıcaklığındaki düz

beslem I-V eğrileri 52

Şekil 4.8. Dİ diyodunda <t>B - T değişimi 54

Şekil 4.9. Dİ diyodunda Io-T değişimi 55

Şekil 4.10. Dİ diyodunda nT-T değişimi 56

Şekil 4.11. Dİ diyodunda lnIo-1000/nT değişimi 57

Şekil 4.12. Dİ diyodunda n-1000/T değişimi 59

Şekil 4.13. Dİ diyodunun n-V değişimi 60

Şekil 4.14. Dİ diyodunda Ln(Io/T2)'nin 1000/Tve 1000/nT 'ye karşı değişimi 61

Şekil 4.15. Tünellerae etkisini içeren <Î>B-T eğrisi 64

Şekil 4.16. Dİ diyodunun deneysel Eo - kT/q değişimi 66

Şekil 4.17. Dİ diyodu için değişik sıcaklıklardaki F(V)-V eğrileri ...68

Şekil 4.18 Fit edilmiş kuramsal ve deneysel I-V eğrileri 69

Şekil 4.19. Seri direncin sıcaklıkla değişimi 71

Şekil 4.20. Şönt direncinin sıcaklıkla değişimi 72

Şekil 4.21 Farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnOj/p-Si/AJ

diyotlarının Lnl-V eğrileri 74

Şekil 4.22. İdeallik faktörünün alttabaka sıcaklığı ile değişimi 75

Şekil 4.23. Farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnOa/p-Si/Al

yapılarının n-V eğrileri 77

Şekil 4.24. Dldiyodunun frekansa bağlı C-V eğrileri 78

Şekil 4.25. Dİ diyodunun değişik sıcaklıklardaki C-V eğrileri (fMMHz) 79

Şekil 4.26. Dİ diyodunun sıcaklığa bağlı C'2-V eğrileri (fMMHz) 82



Şekil 4.27. Dİ diyodunun sıcaklığın fonksiyonu olarak değişen Es, OB, Vj ve

<t>F eğrileri S6

Şekil 4.28. Farklı alttabaka sıcaklıklarında hazırlanmış AJ/SnO;/p-Sİ/Al

yapılarının İMHz frekansındaki C-V eğrileri S S

Şekil 4.29. Yalıtkan kalınlığının alttabaka sıcaklığına bağlı değişimi 89

Şekil 4.30. Al/SnOj/p-SL/Al yapısının yüksek-düşuk frekans kapasite yöntemine

göre elde edilmiş arayüzey tuzak yoğunluğunun E-Ev'ye göre değişimi .. .93

Şekil 4.31. Dİ diyodunda 4VV değişimi 95

Şekil 4.32. Al/SnCVp-Sİ/Al yapısının Chattopadhyay yöntemine göre elde edilmiş

arayüzey tuzak yoğunluğunun E-Ev'ye göre değişimi 96

Şekil 4.33. Değişik sıcaklıklara karşı arayüzey durumlarının E-Ev'ye göre değişimi 97

Şekil 4.34. Akım parametrelerinden elde edilmiş arayüzey durum

yoğunluğunun yarıiletkenin yasak enerji bölgesindeki değişimi 99

Şekil 4.35. Değişik alttabaka sıcaklıkları için elde edilmiş arayüzey enerji dağılımı... .100



ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 4.1. Dİ diyodunun değişik sıcaklıklardaki n, Io ve <t>B (I-V) değerleri 53

Çizelge 4.2. Dİ diyodunun nT, I0T ve tünelleme etkisini içeren O B (I-V)

değerleri 63

Çizelge 4.3. Dİ diyodunun değişik ölçüm sıcaklıkları için elde edilen I m i n , Vmjn,

F(Vmin), OB(F-V), R,, ve R lh değerlen 70

Çizelge 4.4. Seçilmiş diyotların oda sıcaklığındaki n, Io, <Î>B, RS ve RSh

değerleri '. 73

Çizelge 4.5. Değişik alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnO2/p-Si/Al

diyotlarınm n, Io, * B l ve R, değerleri 76

Çizelge 4.6. Dİ diyodunun C"2-V eğrilerinden elde edilen parametreleri 85

Çizelge 4.7. Farklı alttabaka sıcaklıklarında hazırlanmış AJ/SnCVp-Si/Al yapılarının

Vo, N A ve * B değerlen 90

Çizelge 4.8. Dİ diyoduna ait n, C2, I/C2 ve a parametreleri 90



1. GİRİŞ

Kalay dioksit (SnO;) ve indiyum oksiı (InıOj) gibi yarıiletkenler düşük elektriksel oz.di-

rençleri, yüksek optik geçirgenlikleri ve çevresel şartlara karşı dayanırlıkları nedem>le

opto-elektronik devre elemanlarında (Chopra vd. 19S3), güneş pillerinde (Singh ve

Tamakloe 1996), uçak ve arabaların ön camlarında buzlanmayı önleyici olarak (llulland

ve Siddal 1953), ince film dirençlerde (Maissel vd. 1970), anlisıaıik ve aııtırellecııon

tabakalarda (Maudes ve Rodrigues 1980), ışık yayıcı diyoılar (LED)'da (Muranoı ve

Furukoshi 1978), elektrot olarak sıvı kristal göstergeler (LCD)'de (Heilmier 1970) ve

gaz algılayıcılarında (Pink vd. 1980) kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten bazı spekırum

aralıklarındaki yansıtıcı özelliği sayesinde, elektrik ampullerinde sıcaklık-yansırnalı ay-

na olarak da kullanılmaktadır (Frank vd. 1981). Saf tek kristal I112O3 ve SnO2 yalıtkan

olmasına rağmen polikristal numune oksijen boşlukları ve safsızlıklar nedeniyle n-ıipi

iletkenlik sergiler (Jarzebski 1973). Aynı zamanda ince film özellikleri kaplama yönte-

mine ve şartlarına bağlı olarak da değişmektedir (Maudes ve Rodriguez 1980).

Son yıllarda SnOj/silisyum yapıları düşük fiyatlı güneş pilleri üretimi için p/n eklem

güneş pillerine bir alternatif olmuştur. Bu nedenle de SnOı/Sİ arayüzeyinin davranışı ve

akım-iletim mekanizmalarının anlaşılabilmesi için çok sayıda çalışma yapılmakla ve

çeşitli modeller geliştirilmektedir. Bu araştırmalardan biri Dubow vd. (1976) 'a ait olup,

SnCVp-Sİ arayüzeyinde bir inversiyon bölgesinin oluştuğu ve SnO2(n-üpi)/p-Si yapısı-

nın Schottky engeli gibi davrandığı belirtilmiştir. Shewchun (1974) yaptığı araştırmalar

sonucunda silisyum üzerindeki ince oksit tabaka nedeniyle SnCVSi yapısının me-

tal/yahtkan/yaniletken gibi davrandığını ve tünel akımının etkili olduğunu belirtmiştir.

Fonash (1975) ve Anderson (1975) da SnCVSi arayüzeyindeki yalıtkan tabakanın varlı-

ğına dikkat çekmişler ve yalıtkan tabakanın, SnOi'nin kararsız bir yapıya sahip olması

nedeniyle silisyum yüzeyinde SiCVye dönüşmesinden kaynaklandığını söylemişlerdir.

Bu çalışmada SnCVp-Si arayüzeyinin davranışını araştırmak, yapının akım-iletim me-

kanizmasını incelemek ve arayüzey durumlarını hesaplamak için Al/SnOVp-Si/Al ya-

pıları hazırlanmış, yapılardaki SnC>2 ince filmler geliştirilen bir püskürtme sisteminde



değişik alnabaka sıcaklıklarında kaplanmış ve ince film özelliklerini belirleyebilmek

için UV, İR ve AFM ölçümleri yapılmıştır. Yapıların ideallik faktörü n, doyma akımı Io,

sıfır beslem engel yüksekliği O'B, aktivasyon enerjisi E,, tünelleme faktörü, tünelleme

parametresi EK, engel yüksekliğinin sıcaklıkla değişim katsayısı G, kesişim gerilimi Vo,

difüzyon potansiyeli Vd, alıcı yoğunluğu NA, sıfır beslem engel yüksekliği <t>B(C-v), or-

talama arayüzey durum yoğunluğu N s s, tüketme tabakası genişliği WD, Fermi enerji se-

viyesi OF, elektrik alanı Em, Schottky engel alçalması AG>B, Cj ve a parametrelerini be-

lirleyebilmek için 173, 213, 243,273 ve 313K sıcaklık aralığında akım-gerilim (I-V) ile

aynı sıcaklık aralığında ve lOOHz, 1kHz, lOkHz, lOOlcHz, 500kHz ve İMHz frekansla-

rında kapasite-gerilim (C-V) ölçümleri yapılmıştır.



2. KURAMSAL TEMELLER

2.1. Metal/Yarıiletken (MS) Kontaklar

Bir metal yarıiletkene temas ettirilirse, ısısal denge kuruluncaya kadar bu iki madde

arasında taşıyıcı geçişleri olur. Metal/yarıiletken (MS) kontaklarda, metal ile yarıiletken

arayüzeyinde bir potansiyel engel oluştuğunu ilk olarak Schottky, eklemde oluşan bu

potansiyelin, metal ile yarıiletkenin iş fonksiyonları arasındaki farktan kaynaklandığını

ise Mott ortaya atmıştır. MS kontaklar hakkında bilgiler birtakım varsayımlar üzerine

dayandırılmış olup halen kesinlik kazanmamıştır.

2.1.1. İdeal metal/yarıiletken Schottky-Mott kuramı

Bir metal ve yarıiletken eklem yapmak üzere birleştirildiğinde, her iki maddenin Fermi

enerji düzeyleri eşit oluncaya kadar bir taraftan diğer tarafa elektron akışı olur ve yeni

bir yük dağılımı sonucunda da bir potansiyel engeli oluşur. Engeün doğrultucu ya da

omik olması yarıiletkenin tipine, metalin ve yarıiletkenin iş fonksiyonlarına bağlıdır.

Genel olarak yüzey durumlarının bulunmadığı metal/n-tipi yarıiletken eklemlerde meta-

lin iş fonksiyonu <!>„, yarıiletkenin iş fonksiyonu O, 'den büyükse engel doğrultucu

aksi halde omiktir. Metal/p-tipi yarıiletken eklemlerde Om}<I>, ise engel omik, C>m(<I>]

ise engel doğrultucudur.

Bir metal/p-tipi yarıiletken kontağın ayrıntılı enerji bant diyagramı Şekil 2.1.'de göste-

rilmiştir. Kontak yapılmadan önce yarıiletkenin Fermi seviyesi metalin Fermi seviye-

sinden (<î>, - C>m) kadar aşağıdadır (Şekil 2.1a.). Kontak yapıldıktan sonra elektronlar

metal ve yarıiletkenin Fermi seviyeleri aynı yükseklikte olana kadar metalden yarıilet-

ken içine doğru akarlar. Bu elektronlar p-tipi yarıiletkendeki azınlık taşıyıcılardır ve

bunlar yarıiletkene ulaştıktan sonra deşiklerle yeniden birleşir. Uzay yük bölgesindeki



deşiklerin yoğunluğu alıcıların yoğunluğuna nazaran çok küçüktür ve ihmal edilebilir.

Bu yüzden kontağın yarıiletken tarafında kalınlığı WD olan tüketim tabakası oluşur.

Böylece bu uzay yük bölgesi iyonize olmuş alıcı atomlar ile dolar. Yarıiletken yüzey

tabakası negatif olarak yüklüdür ve yarıiletken gövdesinde enerji düzeyleri (Os - <3>m)

kadar yükselmiştir (Şekil 2.1b.). Bu nedenle yarıiletken tarafındaki deşikler için engel

yükseldiği veya eklemi oluşturan difüzyon potansiyeli

(2.1)

şeklindedir. Metalden yarıiletkene doğru engel yüksekliği

(2-2)

ile verilir. Burada & elektron yakınlığı ve Eg yasak enerji-bam aralığıdır. (2.2) ifadesi

Schottky ve Mott tarafından birbirinden bağımsız olarak verilmiştir. Schottky'ye göre

A" "A
vakum

I
melal yarıiletken metal' yanileıken

a) b)

Şekil 2.1. O,,,(<t>s olan p-ıipi bir yarıiletkenin enerji-bant diyagramları: a) kontak olma-

dan önce ve b) kontak olduktan sonra.



yarıiletken homojen bir şekilde katkılanmıştır. Bu durum arayüzey tüketim bölgesinde

homojen bir yük yoğunluğu verir. Bu sabit uzay yükü için elektrik alan şiddeti uzay

yük tabakasının kenarından olan uzaklığı ile artar ve oluşan parabolik engel "Schottky

Engeli" olarak bilinir. Mott'a göre yarıiletkenin hiç yük içermeyen ince bir tabakası,

düzenli olarak katkılanan bir yarıiletken ve metal arasına yerleştirilmiştir. Bu ince böl-

gedeki elektrik alan büyüklüğü sabittir ve potansiyel, bu bölgeye doğru geçerken çizgi-

sel olarak artar. Engelin bu tipi "Mott Engeli" olarak bilinir. Şekil 2.2.'de bir metal/p-Sİ

diyodunun dengede, ters ve düz beslem altındaki enerji-bant diyagramları görülmekte-

dir. Şekil 2.2a.'da ısısal denge halinde, engeli aşan elektronların oranı, engeli ters yön-

de aşan elektronların oranı ile aynıdır ve net akım sıfırdır.

metal yarıiletken metal yarıiletken metal yarıiletken

a) b) c)

Şekil 2.2. Bir metal/p-Si diyodunun enerji-bant diyagramları: a) dengede, b) düz

beslem ve c) ters beslem altında.

Şekil 2.2b., metal negatif, yarıiletken ise pozitif olacak şekilde uygulanan bir gerilimin

(düz beslem) tüketim bölgesinin genişliğini azalttığım ve bu bölge üzerinde düşen geri-

limin Vd 'den, (Vd - VF)'ye düştüğünü göstermektedir. Deşikler yarıiletken tarafında

azalan bir engel ile karşılaşırlar ve bunun sonucu olarak yarıiletkenden metale doğru

olan deşik akışı artar. Metalden yarıiletkene doğru olan deşik akımı bu durumunu de-

ğiştirmez, yani engel yüksekliği uygulanan gerilimden etkilenmez. Metal pozitif, yarıi-

letken negatif olacak şekilde (ters beslem) uygulanan bir dış gerilim, tüketim bölgesin-



letken negatif olacak şekilde (ters beslem) uygulanan bir dış gerilim, tüketim bölgesin-

deki potansiyeli (Vd + VR)"ye yükseltir (Şekil 2.2c).

Gerçekte, MS kontaklar yukarıdaki sözü edilen şartlara uymazlar. Özellikle (2.2) denk-

lemi, d>B 'nin d>m ile çizgisel olarak gittikçe arttığını gösterir. Engel yüksekliğinin Om

'ye çok kuvvetli bağlı olması sadece iyonik yarıiletkenlerde baskın olur. Çoğu kovalent

yarıiletkenlerde engel yüksekliği <3>m'ye daha az bağlıdır. Kovalent yarıiletkenlerde en-

gel yüksekliğinin, metalin iş fonksiyonuna duyarsızlığı ilk defa Bardeen tarafından a-

çıklanmıştır (Sharma 1984).

Si, Ge ve GaAs gibi kovalent bağlı yarıiletkenler bant aralığında büyük yoğunluklu yü-

zey durumlarına sahiptir. İyonik bağlı yarıiletkenlerde bant aralığında az miktarda yü-

zey durumu vardır ve engel yüksekliği <I>m- O5 farkı ile tayin edilir.

2.2. Metal/Yarıiletken Kontaklarda Akım -İletim Mekanizmaları

MS ve MİS yapılarda başlıca akım-iletim mekanizmaları Termoiyonik Emisyon (TE),

Difüzyon, Termoiyonik Emisyon-Difüzyon (TED), Termoiyonik Alan Emisyonu

(TAE), Alan Emisyonu (AE), Azınlık Taşıyıcı Enjeksiyonu, Üretilme-Yeniden Birleş-

me ve Çok Katlı Tünellemedir. Akım iletimi çoğunluk taşıyıcılarıyla olur. Şekil 2.3.'de

meıal/n-Si yarıiletkende doğru beslem altında temel akım iletim mekanizması gösteril-

miştir.
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metal yaniletken

Şekil 2.3. MS kontaklarda düz beslem altındaki akım iletim mekanizmaları.

Bunlar, potansiyel engelin tepesi üzerinden yarıiletkenden, metalin içerisine doğru e-

lektronlann iletimidir (a). Bu, ideal katkılanmış (Si, ND < 1017 cm'3) Schottky diyotlan

için bir modeldir. Elektronların engel içinden doğrudan kuantum-mekaniksel

tünellemeleri (b). Bu durum yüksek katkılı yarıiletkenler ile çoğu omik kontaklar için

uygundur. Uzay yük bölgesinde yeniden birleşme (c) ve doğal bölgede metalden yarıi-

letkene deşik enjeksiyonudur (d).

2.2.1. Termoiyonik Emisyon (TE) kuramı

Schottky kontaklarında yeterli ısısal enerjiyi kazanan taşıyıcıların yarıiletkenden metale,

metalden yarıiletkene geçmeleri TE olayı olarak bilinir. Bethe'nin MS kontaklarda akı-

mın çoğunluk taşıyıcılar tarafından iletildiğini kabul ederek kurduğu TE kuramının te-

mel varsayımları şunlardır (Sze 1981):

- Engel yüksekliği (qO8), kT enerjisinden çok büyüktür.

- Isısal denge kurulmuş olup, net akımın akması bu dengeye etki etmez.

- Engel profilinin biçimi önemsiz olup, akım engel yüksekliğine bağlıdır.



- Schottky bölgesinde taşıyıcı çarpışmalar olmamaktadır. Yani taşıyıcıların orta-

lama serbest yollan Schottky bölgesinin kalınlığından daha büyüktür.

- Görüntü kuvvetlerin etkisi ihmal edilmektedir.
',1

Yarıiletkenden metale doğru olan akım yoğunluğu, Jsm, potansiyel engelini geçmeye

yetecek kadar enerjiye sahip elektronların konsantrasyonu ve bunların hızı ile ifade edi-

lir:

(2-3)

Burada EF + q^B metalden TE için gerekli minimum enerji, vK ise iletim yönündeki

taşıyıcı hızıdır, dn, küçük bir enerji aralığında elektron yoğunluğudur. Bu ifadeden ha-

reketle yarıiletkenden metale geçen elektronlar için akım denklemi,

şeklinde verilir. Burada, m , taşıyıcının etkin kütlesi, k ve h sırasıyla Boltzmann ve

Planck sabitidir. Buradan,

ifadesi yazılır. Burada A*, TE için Richardson sabitidir. Metalden yarıiletkene hareket

eden elektronlar için engel yüksekliği aynı kaldığından dolayı, yarıiletkene akan akım

yoğunluğu, uygulanan gerilimden etkilenmez. Bu akım yoğunluğu dengede (V = 0 i-

ken), yarıiletkenden metale geçen akım yoğunluna eşittir. Buna göre metalden yarıilet-

kene doğru akan akım,

(2.6)



şeklinde ifade edilir. Toplam akım yoğunluğu (2.5) ve (2.6) denklemlerinin toplamı

olup,

(2.7)

şeklinde ifade edilir. Burada A'T'exp(-q<l>B/kT) terimi, doyma akımı yoğunluğudur.

2.2.2. Difüzyon kuramı

Aralarında yoğunluk farkı bulunan bölgeler arasında, yoğunluğun çok olduğu bölgeden

az olduğu bölgeye doğru olan yük geçişlerine difüzyon denilir. Schottky tarafından ve-

rilen difüzyon kuramı şu varsayımlara dayanır (Sze 1981).

- Engel yüksekliği kT enerjisinden çok büyüktür.

- Engel bölgesindeki elektronların çarpışma etkisi göz önüne alınmıştır.

-x = 0vex = W deki taşıyıcı konsantrasyonları ısısal denge değerlerine sahip olup,

akan akımdan etkilenmez.

- Akım difüzyon ve sürüklenme ile sınırlanmıştır.

- Yarıiletkendeki safsızlık konsantrasyonu dejenere değildir.

Tüketim bölgesindeki akım, bölgesel alan ve yoğunluk farkına bağlı olduğundan akım

yoğunluğu denklemi kullanılır.

Jx = J a =q|n(x)uE(x)+D n | l j (2.8)

-qn(x)YaV(x)^| da'

kT A 3x J 3x
(2.9)



Burada n(x). elektron yoğunluğu, u, elektron mobilitesi, Dn, elektron difüzyon sabiti ve

E(x) Schottky bölgesindeki elektrik alanıdır. Difîlzyon kuramı için akım ifadesi,

T

ile verilir. Burada JSDdoyma akımı yoğunluğudur ve

şeklinde ifade edilir. Burada, N t ) iletkenlik bandındaki etkin taşıyıcı yoğunluğu, Vj,

difuzyon gerilimi, ND, verici yoğunluğu ve Es, yarıiletkenin elektrik geçirgenliğidir. Bu

iki kuramdan elde edilen ifadeler birbirine çok benzerdir. Bununla beraber difüzyon

kuramının JSD doyma akımı yoğunluğu, gerilim ile daha çabuk değişir fakat sıcaklığa

bağımlılığı TE'deki doyma akımına göre daha küçüktür.

2.2.3. Tcrmoiyonik Emisyon Difüzyon (TED) kuramı

Crowel ve Sze, TE ve Difüzyon kuramını birleştirerek TED modelini geliştirdiler (Sze

19S1). Bu kuram MS arayüzeyi kenarında tanımlanmış olan V, yeniden birleşme hızı

üzerine kurulmuştur. Metal ile yarıiletken gövde arasına uygulanan bir gerilim, metale

doğru bir elektron akışına neden olur (Şekil 2.4.). Burada q4/(x) elektron potansiyel

enerjisi ve qO(x) yarım-Fermi seviyesidir, x,,, ile WD arasındaki bölgenin her yerinde

nkmı voîuınluüu.

(112)



şeklinde verilir ve burada n, bir x noktasındaki elektron yoğunluğu olup,

( 2 , 3 ,

ile verilir. Taşıyıcıların bir kısmı optik-fonon geri saçılmalarına bir kısmı da kuantum

yansımalarına uğradığından akımın değeri azalır. Sze (1981), bunun nedenini yeniden

birleşme hızındaki azalmaya bağlamıştır. Bu kurama göre MS arayüzeyinden elektron-

ların optik fononlarla etkileşmeksizin potansiyel engeli üzerinden salınma olasılığı ve

ortalama iletim katsayısı değerleri göz önüne alındığında A* Richardson sabiti A" ola-

rak değişir. Buna göre J0) doyma akımı yoğunluğu olmak üzere, en genel halde J-V ifa-

desi,

ile verilir. Burada Jo,

(2.5)

dır ve A", düzenlenmiş etkin Richardson sabitidir. İdeal bir diyottan sapmaları belirle-

mek amacı ile bir ideallik faktörü, n, tanımlanır. Buna göre akım yoğunluğu ifadesi,

( 2 1 6 )

şeklini alır. Engel alçalması ve A" 'nın alan bağımlılığı nedeni ile n, Schottky

diyotlarında 1 <n <1.2 arasında değerler alır.



yarıiletken

Şekil 2.4. Schottky alçalması ile birlikte enerji bant diyagramı.

2.3. Engel Boyunca Tünellerae

TE mekanizmasının yanında, elektronlar kuantum mekaniksel olarak tünelleme ile engel

boyunca geçiş yaparlar. Bu durum iki türlü tünelleme şeklinde oluşur (Şekil 2.5.). Bura-

da yarıiletken aşırı katkılanmıştır ve Fermi seviyesi iletkenlik bandının altındadır. Dü-

şük katkılı yarıiletkenlerde de tünelleme işlemi ters beslemde ortaya çıkar (Padovani ve

Strarton 1966). Aşın katkı nedeniyle tüketme bölgesi oldukça incedir. Alçak sıcaklık-

larda, Fermi seviyesine çok yakın elektronlar yarıiletkenden metale doğru tünelleme

yapabilir. Bu işleme AE kuramı adı verilir. Yüksek sıcaklıklarda, elektronların önemli

bir kısmı Fermi seviyesinin üstüne doğru yükselir. Bu elektronlar engelin üst seviyesine

ulaşmadan metale tünelleme yapabilirler. Isısal olarak uyarılmış bu elektronların

tünellemesi TAE olarak bilinir. Fermi seviyesi üzerindeki enerjiye sahip elektronların

sayısı hızlıca azalır. Aynı zamanda engel kalınlığı ve yüksekliği de azalır. Bu yüzden bir

enerji (Enl) oluşur. TAE katkısı maksimum hale gelir. Sıcaklık yükselirse elektronlar

yüksek enerjilere uyanılmış olurlar ve böylece tünelleme ihtimali hızlıca artar. Çünkü

elektronların gördüğü engel daha ince ve düşüktür. Eğer sıcaklık daha da anarsa bütün

elekıronlar engelin üst kısmına ulaşırlar ve bu kez de termoiyonik mekanizması üstün-

lük kazanır. Schotlky engellerindeki tünellemeyi kuramsal olarak Padovani ve Sıratıon
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b)

Şekil 2.5. Schottky engeli içindeki AE ve TAE (n-tipi yarıiletken); a) düz ve b) ters

beslem.

(1966), Crowell ve Rideout (1969) inceledi. AE sadece dejenere yarıiletkenlerde, düz

beslem altında oluşur. Çok düşük düz beslemler hariç tünelleıne varken ki 1-V karakte-

ristiğini,

I = I , e x p | i l | (2.17)

şeklinde yazabiliriz. Burada,

Eo = E00cothf | ş . | (2.18)

ve

M m e.



şeklindedir. Burada m", elektronun etkin kütlesi, NA, alıcı yoğunluğu ve h, Planck sa-

bitidir. I,, zayıf bir şekilde gerilime bağlı olup engel yüksekliğinin, yarıiletken para-

metrelerinin ve sıcaklığın bir fonksiyonudur. E M enerjisi, tünelleme işleminde önemli

bir parametre olup, kT/EM , TE 'nin ve tünellemenin önemli bir ölçümüdür (Padovani

1971). Alçak sıcaklıklarda E M , kT 'ye nazaran büyük bir değer alır ve Eo = E» 'dır.

Lnl-V eğrisinin eğimi sabit ve T 'den bağımsız olur. Bu durum alan emisyonu demektir.

Yüksek sıcaklıklarda, ( E M « k T ) , Eo =kT olur. Lnl-V eğrisinin eğimi q/kT olur ki,

bu da TE "ye karşılık gelir. Orta sıcaklık değerleri için eğimi, q/nkT şeklinde yazabili-

riz. Burada,

(2,0)

dir. TAE 'nin diyot akımına katkısı, EM = kT olduğu zaman mümkündür. TAE 'nin

maksimum katkısı olduğu zamanki Em enerjisi,

(2.21)

şeklindedir. Burada Vd, toplam bant bükülme gerilimine karşılık gelir. Em ise, tüketim

bölgesi kıyısında iletkenlik bandının altından ölçülür. NA>10ncm"3 iken (300 K'de)

silisyumda TAE önem kazanır. Daha alçak katkı yoğunluklarında TAE ihmal edilebilir

ve TE önem kazanır.

2.4. Mctal/Yalıtkan/Yanilctkcn Yapıların (MİS) Fiziği

N4IS yapılan yarıiletken yüzeylerini incelemek için çok yararlı bir diyottur (Nicollian ve



Brews 1982). Yalıtkan tabaka metali yarıiletkenden yalıtmak amacı ile kullanılır Bir

MİS diyot silikon alttabaka, bu alttabakaya kontak yapılmış bir arka omik kontak, bir

oksit tabakası ve metal doğrultucu kontaktan meydana gelir. Bu yapının iki önemli

arayüzeyi vardır. Metal-yalıtkan arayüzeyi ve yalıtkan-yaniletken arayüzeyi. İdeal bir

durumda yükler yarıiletkende ve yalıtkana yakın olan metal yüzeyinde bulunur. DC

gerilim altında yalıtkan içinden hiçbir akım geçmez. İdeal bir MİS diyotta üç yük siste-

mi için devre şeması Şekil 2.6.'daki gibidir (Sze 1981, Nicollian ve Brews 1982). Bu

sistemler; biriktirme, tüketme ve tersine çevrilme adını alır.

Cy e , . . .

b ) • -

Şekil 2.6. tdeal MIS diyodunun elektronik şeması, a) biriktirme, b) tüketme ve c)
terslenim.

Gerçekte M3S diyotlannda, yerleşmiş elektronik durumlar yarıiletken-yalıtkan

arayuzeyinde bulunur ve bu yüzden, diyot ideal durumundan farklılıklar gösterir. Bazı

diyotlarda yalıtkan tabaka üzerinden de akım geçer (Sze 1981, Nicollian ve Brews

1982). Uygun teknikler kullanılarak bu etkiler açıklanabilir.



2.5. MIS Yapılarda Akım-İletim Mekanizması

İdeal bir MİS diyotta yalıtkan filmin iletkenliği sıfırdır. Fakat gerçekte, yeterli büyük-

lükte elektrik alan ve sıcaklık varsa iletkenlik gösterir. Bir MS yapıda, arada herhangi

bir yalıtkan tabaka olmadığı zaman, akim iletimi çoğunluk taşıyıcılarının enerji engeli

üzerinden TE yoluyladır. Küçük bir düz beslem geriliminin uygulanması halinde akım-

gerilim ilişkisi üsteldir ve

bağıntısı ile verilir. Burada,

(2.23)

ifadesi ile verilen Jo doyma akımı yoğunluğudur. A*, Schottky engel alçalması dikkate

alındığında etkin Richardson sabiti, VF düz beslem gerilimidir. (2.23)'deki OB ise A"

uygun değerlerine karşılık C>Bn veya <î>Bp Schottky engel yüksekliğidir, n-tipi Schottky

engelinde metal, yarıiletkene göre pozitif, p-tipinde ise yarıiletken, metale göre pozitif

olarak beslenir. (2.22) ve (2.23) denklemleri, VF >3kT/q için geçerlidir ve LnVye göre

VF grafiği, J eksenini Jo' da kesen ve eğimi q/kT olan çizgisel bir doğrudur. Eğer me-

tal/yarıiletken arasında bir yalıtkan tabaka varsa, LnJF -VF grafiğinin eğimi q/kT'den

küçük hatta q/2kT veya daha küçük de olabilir ve akım (2.22) ile verilen ifadeden farklı

olur. MİS Schottky engellerinde yalıtkan tabakanın etkisi Card ve Rhoderick (1971) ve

Fonash (1983) tarafından araştırılmıştır. Şekil 2.7. ve 2.8. düz beslem altında sırasıyla n-

tipi ve p-tipi silikon MİS yapıları için enerji-bant diyagramlarını gösterir. Uygulanan

düz beslem gerilimi,

VF=V y,+V y (2.24)

ifadesi ile verilir. Burada, Vy; uygulanan VF geriliminin yarıiletken üzerinde düşen kıs-



mı, Vy ise yalıtkanın üzerinde düşen kısmıdır. Düz besleın »erilimi VK allında ıne-

tal/yalıtkan/n-Sİ için akım yoğunluğu aşağıdaki şekilde verilir (azınlık taşıyıcıların et-

kileri ihmal edilmiştir),

Burada, Jpn, düz beslem altında metalden yarıiletkene gecen akım yoğunluğudur. T ' .

yarıiletkenden metale geçen elektronların oluşturduğu akım yoğunluğudur. J~,', melal-

den yarıiletkene geçen elektronların oluşturduğu akım yoğunluğudur. Doğru beslem Vh

altında, metal/yalıtkan/p-Si için akım yoğunluğu ise,

- J sın J (2.26)

metal

|qcva-v,,) Ec

, _ E F

yarıiletken

Şekil 2.7. Metal/yalıtkan/n-Si yapısının enerji bant diyagramı.



metal

Er.

yarıiletken

•Ev

Şekil 2.8. Metal/yalıtkan/p-Si yapısının enerji bant diyagramı.

şeklinde verilir. Burada J ^ , yarıiletkenden metale geçen deşiklerin oluşturduğu akım

yoğunluğudur. J ^ , metalden yarıiletkene geçen deşiklerin oluşturduğu akım yoğunlu-

ğudur. Düz beslem VF gerilimi altında metai/yalıtkan/p-Si için (2.26)'daki akım yo-

ğunluğu ifadesi,

h F =Jl-C = AV{exp[p(-0B p + V,)]-exp[p(-<*Bp -V,)] (2.27)

dir. Burada p = q/kT'dir. Bu ifade exp[-P(<I>Bp + Vy)j parantezine alınırsa,

= A'T2exp(-p(<I.Bp + v (2.28)

ifadesine dönüşür. Eğer metal ile yarıiletken arasında yalıtkan bir tabaka yoksa (Vy = 0),

(2 28) ifadesi, (2.22) ifadesi ile aynı olur. (2.28) ifadesinden görüleceği gibi yalıtkan

tabakanın varlığı, Jr 'nin VF' ye bağımlılığını azaltır. Yani, yalıtkan tabakanın kalınlığı

artınca LnVin Vf 'ye göre grafığindeki doğrunun eğimi (q/kT)'den küçük olur. Düz

beslem, altında metal/yalıtkan/n-Si için (2,25)'deki akım yoğunluğu ifadesi,



p|3(-(l.Bn +Vyl)]-exp[p(-<t»Bn - VJ]

+V,)]»cp[(pVp)-l] (2.29)

şekline dönüşür. Sonuçta, n veya p-tipi MIS için akım yoğunluğu ifadesi V> > 3kT/q

iken,

(2.30)
nıu j

şeklinde yazılabilir. Burada Jo doyma akımı olup,

(2.31)

ifadesi ile verilir ve OB, n ve p-tipi MİS için Schottky engel yüksekliği olup sırasıyla

^Bn ve $ B p 'ye karşılık gelir. VF> 3kT/q durumunda (2.29) ve (2.30) ifadelerinin

birbirine eşit olması için Vr-/n = Vp - Vy olması gerektiğinden, diyodun ideallik faktörü

n = VF/(VF - Vy) olur. İfadeden görüldüğü gibi yalıtkan kalınlığı ve VF'deki artış n'i

arttırır (Card ve Rhoderick 1971). Bununla beraber yalıtkan kalınlığı ince olan

numuneler için n 'nin VF ile değişimi azalır. Arayüzeydeki yalıtkan tabakanın yeterince

kaim olması durumunda (elektron tünelleme geçiş katsayısı 1 değil ise) ters doyma

akımı, arayüzey yalıtkan tabakanın olmadığı durumdaki ters doyma akımı ile arayüzey

yalıtkanın geçiş katsayısının çarpımına eşittir. Yani,

Jo(yahtkan) = T(5)J0 (2.32)

dır. Burada J0(yalıtkan), kalınlığı 5 olan bir arayüzey yalıtkan tabakasının varlığında ve

bir T(6) geçiş katsayısına sahip olması durumundaki ters doyma akımıdır. Düz beslem

I-V belirtkenleri beslemin çoğu üzerinde çizgisel ise (2.30)'da Jo yerine Jo(yalıtkan)

yazılarak buradan etkin engel yüksekliği <t>t hesaplanabilir. Yani,



(2.33)

eşitliğinden 3>e çekilirse,

<DC = ^ l L n ^ j j - ^ ( L n T ( 5 ) ) = cDB-^(LnT(6)) (2.34)

elde edilir. Böylece T(ö), l'den küçük ise elkin engel yüksekliği (d e) yalıtkan tabakanın

olmadığı durumdaki OB engel yükseldiğinden büyüktür.

2.6. İdeallik Faktörü

İdeallik faktörü arayüzey durumlarının yoğunluğuna (Nss) ve yalıtkan kalınlığına bağlı

olup (Card ve Rhoderick 1971, Card 1976),

P.35)

ile verilir. Bu ifade limit durumunda üç değişik hal alır. Burada e;, oksit tabakasının

geçirgenliği, es, yarıiletkenin geçirgenliği, Nsa meta! ile denge de olan arayüzey

durumlarının yoğunluğu, NSb yarıiletken ile dengede olan durumlarının yoğunluğu ve

WD ise tüketim bölgesinin genişliği olmak üzere (2.35) ifadesi, eğer arayüzey

durumlarının yoğunluğu çok küçük ise,



olur. Eğer tüm arayüzey durumları metal ile dengede ise,

W D ( £ | + S q N j

olur. Eğer tüm arayüzey durumları yarıiletken ile dengede ise.

(217)

n = 1 +1 -—Y ^ I (2.3S)

şekline dönüşür. İlk iki durumda arayüzey durumlarının ve oksit tabakasının n ideallık

faktörüne katkısı küçüktür ve numune ideal bir Schottky diyodudur. Üçüncü durumda

ise oksit tabakasının kalınlaşması ve arayüzey durumlarının artmasıyla n artar (Card ve

Rhoderick 1971). Bunların dışında sıcaklığın artması ile n değeri azalır. Bu durum ise

toplam MİS akımındaki difüzyon bileşeninin artmasının bir sonucudur (Krawczyk vb

1981). Kalite faktörünün MİS diyotlarda sıcaklıkla azaldığı gözlenmiştir (Tarr ve

Pulftey 1979, Nielsen 1980, Nielsen 1982). nT değerlen T'ye karşı çizildiğinde Şekil

2.9,'daki gibi farklı akım iletim mekanizmaları tanımlanabilir. TE mekanizması etkin

olduğu zaman 1 (n = 1), 2 (n > 1) ve 3 (To etkili) eğrileri elde edilir. 4 eğrisi TAE 'yi ve

5 eğrisi ise AE 'yi temsil eder. Eğer akım, TE mekanizmasına göre akıyorsa, büyük

alanlı diyotlarda (burada To bütün diyot alanına etki eder) nT - T çizimleri akım iletim

mekanizmasının AE veya TAE olduğunu gösterir.



I
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Şekil 2.9. Farklı akım-iletim mekanizmalarını tanımlamak için nkT/q - kT/q çizimleri.

2.7. Engel Yüksekliğini Ölçme Yöntemleri

Engel yüksekliğinin çok detayb bir gösterimi Şekil 2.10.'da verilmiş olup iki varsayıma

dayanır (Cowley ve Sze 1965). Birincisi, bir arayûzey tabakası ile birlikte metal ve

yarıiletkenin çok yakın temas etmesidir. Bu arayûzey tabakası elektronlar için

geçirgendir. İkincisi ise, yüzey durumları metalden bağımsız olup, yaniletken yüzeyinin

bir özelliğidir. Yüzeydeki enerji seviyesi, q«I>o, kontak sağlanmadan önce Fermi seviyesi

ile aynı yerde oluşur. Bu seviyeler yük nötralliğinden dolayı doludur (Bardeen 1947).

Engel yüksekliğini, qtt>B, ölçmek için dört yöntem vardır: Akım-gerilim (I-V),

aktivasyon enerjisi, kapasite-gerilim (C-V) ve fotoelektrik yöntemi. Burada, G>m,

metalin iş fonksiyonu, OB, engel yüksekliği, 0Bo, $B'nin sıfır gerilimdeki değeri, C)o,

yüzeydeki enerji seviyesi, A<î>, engel alçalması, A arayûzey potansiyeli, %, yarıiletkenin

elektron yatkınlığı, Vd, diflizyon potansiyeli, Qsc, yarıiletkendeki uzay yük yoğunluğu,

Q,<, yaniletken üzerindeki yüzey durum yoğunluğu ve Qm, metal üzerindeki yüzey yük

yoğunluğudur.



metal yarıiletken

Şekil 2.10. Arayüzey tabakası ile birlikte n-tipi bir MS kontağın detaylı enerji-bant

diyagramı.

2.7.1. Akım-gerilim (I-V) belirtkenleri

Yüksek mobiliteli yarıiletkenlerden yapılan Schottky diyotlarında düz beslem çok

yüksek olmadıkça akım iletimi TE kuramına uyar. Bu kurama göre, akım-gerilim

ilişkisi,

T /.-ıA 1
(2.39)

ile verilir. Burada I, birim alan başına akım yoğunluğu ve Io ise,

(2.40)

şeklinde verilen doyma akımıdır. Burada <Î>B0 - A3>B etkin engel yüksekliğidir ve <t>e

ile ifade edilir. A*', yarıiletkendeki elektronların etkin kütlesi, engeli geçen elektronların

kuantum mekanik yansımaları ve metal yüzeyi ile engel tepesi arasındaki elektronların



fonon saçılması dikkate alınarak düzenlenmiş Richardson sabitidir. A, kontak alanıdır.

Gerçekte diyotlarda I-V karakteristiği (2.39)'daki ideal durumunu sağlamaz. Buna göre

gerçek diyot için akım ifadesi,

şeklindedir. Burada n, gerilime ve sıcaklığa bağlı olabilen ve değeri l'den büyük olan

ideallik faktörüdür. İdeallik faktörünün l'den büyük olmasının bir çok nedeni vardır ve

bunlardan en çok karşılaşılanı <t>Bo ve A$ B 'nin gerilime bağlı olmasıdır. (2.41) ifadesi,

V>3kT/qiçin,

(2.42)

şeklinde yazılabilir. Lnl'nın V'ye göre grafiği bir doğrudur. Bu grafik çizgisel değilse,

ideallik faktörünün değeri büyük demektir ve bu da diyodun idealden uzak olduğunu

gösterir. Bunun sebebi ise bir arayüzey tabakasının varlığı veya tüketim bölgesindeki

yeniden birleşmedir. Bu durumda akım iletimi TE kuramına uymaz. Akım-gerilim

belirtkenleri, I0'ın güvenilir bir değerini verecek şekilde yeterince ideal duruma

yaklaşırsa engel yüksekliği aşağıdaki iki yoldan hesaplanabilir: Birinci yol, Lnl-V

eğrisini elde etmektir. Eğrinin çizgisel kısmının akım eksenini kestiği noktadan Io elde

edilir. İkinci yol ise, değişik sıcaklık bölgelerinde I-V belirtkenlerinin ölçülmesi ve I0'ın

sıcaklığın bir fonksiyonu olarak elde edilmesidir. Ln(l<j/T2) 'nin l/T 'ye karşı grafiği,

eğimi -q$cc/k olan bir doğru verir ve bu doğrunun dik ekseni kestiği nokta

Ln(AA* )'ya eşittir. Burada A, kontak alanıdır. Engel yüksekliği genelde sıcaklığın bir

fonksiyonu olarak artar. Çünkü örgünün genleşmesi yarıiletken yasak enerji aralığı ve

ÇV'ı tayin eden diğer parametrelerin değişimine sebep olur. Bir ilk yaklaşım için

*«>(T) = O£O(0) + bT yazılabilir. Bu durumda Ln(I/T2)'nin l/T 'ye karşı grafiğinin

eğimi, -qO£O(0)/k olur ve dik ekseni ln(A"+ (qb/k)) 'da keser. Bundan dolayı bu

yöntem mutlak sıfırda engel yüksekliğini verir.



2.7.2. Kapasite-gerilim (C-V) belirtkenleri

Ters beslem altında yarıiletken için diferansiyel kapasite,

ifadesi ile verilir. Burada A kontak alanı, VR ters beslem gerilimi ve Vp ise Fermi

seviyesi ile yarıiletkenin değerlik bandı arasındaki farktır. C'1 ise,

1 C 4 4 )

olur. Eğer bir arayüzey tabakası yoksa (<Î>B, VR 'den bağımsız) C": - VR grafiği, bir

doğru verir. Bu doğrunun yatay ekseni kestiği nokta ise (fJ>B - Vp - kT/q) terimini verir

Bu durumda engel yüksekliği, OB ,

— (2.45)

ifadesi ile verilir. Eğer, bir arayüzey tabakası varsa kesme noktası <DB(o)+ <r>,/4

niceliğini verir ve bütün durumlarda Oı terimi tI>D(o)'dan daha küçüktür. Burada

d>B(0), düz-bant engel yüksekliği ve <t>, = 2e"qNA/£ s 'dir ve burada

9 = 5eJ/(ei +qJN11)'dir. C-V yöntemi aslında düz-bant engel yüksekliğini verir.

Denklem (2.45) ile verilen engel yüksekliği, A* B görüntü-kuvvet alçalmasını içine

almaz. C-V belirtkenlerinden engel yüksekliğinin tayin edilmesindeki değişik hata

kaynaklarının daha iyi bir tartışması Goodman (1963) tarafından verilmiştir.



2.8. Seri Direnç

Seri direnç, beş farklı kaynaktan meydana gelebilir: i) Doğrultucu kontaktan ölçüm için

alınmış tel, ü) silisyum kristaline temas ettirilmiş arka (omik) kontak, iii) gövde ile arka

kontak arasına yerleşmiş kirli bir film tabakası veya parçacık, iv) doğrultucu kontak

altındaki silisyum yüzeyi kıyısında bulunan tüketme tabakası ve arka kontak arasındaki

gövde direnci, v) doğrultucu kontak altında bulunan silisyum içerisindeki düzgün

olmayan katkı dağılımı. Bu son derece düzensiz katkı profili oldukça yüksek özdirençli

bölge meydana getirir ki, bu da yavaş taşıyıcı yoğunluğu oluşturur. Seri direnç,

admittans yardımıyla olan arayüzey özelliklerinin hesaplanmasında ciddi hatalara sebep

olabilir. Bu hatalardan kaçınmak için, seri direnç etkisi azaltılmalıdır. Seri direnç

etkisini çeşitli şekillerde azaltabiliriz. Arka kontak direnci, ısısal bir işlem ile metalin

yarıiletken yüzeyine çöktürülmesi (alloying) ile azaltılabilir, ölçümler alçak

frekanslarda yapılmak suretiyle seri direnç etkisi azaltılabilir. Seri direnç ölçüldükten

sonra ölçülmüş admittans üzerinde düzeltme yapıldıktan sonra istenen bilgiler elde

edilebilir. Yarıiletken gövde direncinden gelen katkı ise küçüktür ve ihmal edilebilir.

Seri direnç, Lnl-V grafiği yardımıyla yüksek gerilimler için hesaplanabilir. Ancak seri

direnç çok büyükse, en önemli dört diyot parametresi olan "1>B, n, A', R.'ler sıcaklık

ve akıma bağlı olduklarından dolayı hesaplamalar karmaşık bir hal alır. Son zamanlarda

seri direnç hesapları için modern yöntemler kullanılmaktadır (Norde 1979, McLean

1986, Manifaciervd. 1988).

2.8.1. Norde yöntemi

"MS ve MİS yapıların akım-iletim mekanizmaları ve diğer çoğu temel özellikleri Milnes

ve Feucht (1972), Sze (1981), Sharma (1984), Rhoderic ve Williams (1988) tarafından

çeniş şekilde verilmiştir. Bunlara ilaveten son zamanlarda yüksek seri dirence sahip

5:h:r.ky krr;.ık\ır.r.dî. «eri dire-.;. idsaJ.Uk fıktöTü ve. ence! yüksekliği gibi temel diyoı



parametrelerini tayin etmek amacıyla yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan ilki

Norde (1979) tarafından geliştirilmiş olup, n=l durumu için seri direnç ve engel

yüksekliğini, tanımlanan orijinal bir F(V) fonksiyonu yardımıyla elde edilmesini

amaçlamaktadır. Bu yöntem, Rs ve <\>B 'nin sıcaklıkla değişmediği durumlara

uygulandığı için sadece bir sıcaklıktaki I-V eğrisine ihtiyaç vardır. Daha sonraları Sato

ve Yasamura (1985), Norde (1979) tarafından sunulan yöntemi geliştirerek ideallik

faktörünün 1' den büyük olduğu (l<n<2) durumlarda da n, R, ve <I>B değerlerinin

hesaplanabileceğini gösterdiler. Bu yöntem, R, ve <I>B 'nin sıcaklık ile değiştiği

durumlara da uygulanabileceğinden en az iki farklı sıcaklıktaki I-V eğrisine ihtiyaç

vardır. Benzer yöntem McLean (1986) tarafından da geliştirilmiştir. TE kuramına göre

Schottky diyotlannda doğru beslem altındaki akım yoğunluğu-gerilim ilişkisi,

şeklindedir. Burada ilk çarpan Jo doyma akımı yoğunluğudur ve Vyi ise yarıiletken

üzerindeki gerilim düşmesidir. Pratik olarak gerçekleştirilen Schottky diyotlannda,

doğru beslem akım-gerilim belirtkenlerinde ideal durumdan bazı sapmalar gösterebilir

(n>l). Bundan dolayı (2.46)'daki akım yoğunluğu ifadesi,

şeklini alır. Burada exp(qVyi/nkT)» I durumu göz önüne alınırsa, Schottky diyoduna

uygulanan V geriliminin bir kısmi diyoda bağlı seri direnç üzerinde düşeceğinden

(2.47) ifadesi,

şeklinde yeniden yazılabilir. Seri direnç büyükse standart Lnl-V grafiğinin

değerlendirilmesi daha karışık bir hal alacağından bunun yerine Norde (1979) tarafından



fonksiyonunun çözumlenmesiyle, engel yüksekliği <&% için daha güvenilir bir değer elde

edilebilir. (2.47) ifadesinin her iki tarafının Ln'i alınıp (2.49)'de yerine yazılırsa,

(2.50)

elde edilir. Burada R=0 ideal durumu için F(V)-V grafiğinin eğimi (n-2)/2n olan bir

doğrudur ve F(V) eksenini V = 0 'da kestiği nokta doğrudan $ B yi verir. Fakat seri

direnç sıfırdan farklı ise F(V) fonksiyonu bir minimumdan geçer ve

(2,,)

olur. Bohlin (1986) ise, ideallik faktörünün l<n<y olması durumunda (l 'den çok büyük)

Sclıottky engel diyodunun 1-V ölçümünden elde edilen Rs, O B ve n'in belirlenmesini

mümkün kılan Norde fonksiyonunu yeniden düzenledi. Buna göre; Norde

fonksiyonunun ilk terimi olan V/2 ifadesi yerine V/y terimini kullanmıştır. Burada 7

ideallik faktöründen küçük, olmamak üzere {y>n) keyfi bir sabit sayıdır. Buna göre

Norde'fonksiyonu,

( 1 5 2 )

şeklinde yazılabilir. (2.48) denkleminde iki tarafın Ln'i alınıp (2.52)'de yerine yazılırsa,

F(V,y) = FR (V) = ( i - I ) V + « I ) B I 1 + — (2.53)
7 n n



ifadesi elde edilir. Eğer R sıfırdan farklıys.v ve ,̂2 5-1 deııklenundckı I lüdcsium ,u;ık

şekli yazılırsa.

( 2 5 4 )

olur. (2.53) denkleminin V 'ye göre diferansiyeli alınır ve gerekli düzeltmeler yapılırsa

Ra ve OB için,

7 n (pnj
(2.55)

ve

ifadeleri elde edilir.

2.9. Arayüzey Durumları

Yüzey durumlarının varlığının sebebi, yüzeydeki periyodik örgü yapısının kesintiye

uğramasıdır (Nicollian ve Brews 1982). Bir M3S yapı için arayüzey tuzaklar ve oksit

yüklerinin varlığı, bu yapının ideal belirtkenlerini etkileyecektir. Bu tuzakların ve yük-

lerin temel bir sınıflandırılması Şekil 2.11.'de gösterilmiştir. Bundan dolayı bu

durumlar, bant aralığı içerisinde bulunur. Öyle ki, bunlar diyodun C-V belirtkenlerine

etki eder. Uygulanan A.C. ve D.C. gerilimlerine farklı karşılık verirler. A.C. sinyal

uygulandığında C-V eğrilerinde frekansa bağlılık vardır. İdeal durumda C-V eğrileri

frekansa bağlılık göstermez. Tüketme bölgesine (diyoda) bir A.C. sinyal

uygulandığında, yakalama ve emisyon işlemleri meydana gelir ve çoğunluk taşıyıcı



bandı oluşur. Bu işlemler, Shockley-Read-Hall: (SRG) tarafından kullanılmıştır

(Shockley ve Read 1952, Nicollian ve Brews 1982).

C JS

a) b)

Şekil 2.11. MİS yapısının eşdeğer devresi, a) yüksek ve b) düşük frekans.

Bununla beraber silisyumun üzerinde sonradan oluşabilecek doğal oksit tabakası birçok

yüzey tesirini azaltarak eklem belirtkenlerinin daha iyi kontrol edilebilmesini sağlar. Bir

fiziksel model olarak, arayüzey durumlarının dipoller gibi davrandığını göz önüne

alabiliriz. Böyle dipoller, uygulanan A.C. sinyaline bağlı olarak kapasitif olabilir veya

olmayabilirler. Dipollerin bu harici sinyale olan karşılıkları bir zaman sabiti, t, ile ifade

edilebilir, T, frekans aralığının üst limitidir. WT = 1 ifadesi, arayüzey durumları için bir

rezonans şartıdır. Frekans arttığı zaman kapasite tepkisi daha fazla olmaz ancak

çoğunlukla kayıp olarak bir iletkenlik tepkisi oluşur. Bu kayıplar tüketme bölgesinde

meydana gelir. Ajayüzey durumlarına etki eden bir diğer parametre ise, uygulanan

cerilimdir.

Yüzey durumları yoğunluğu için kuramsal tahminler yüzey atomlarının yoğunluğu

mertebesinde, yani 10 l ! cm"2 civarındadır. Fakat deneysel sonuçlar bunun sadece 10" -

10 " cm'2 mertebesinde olduğunu göstermektedir (Sze 1981).Yüzey durumları yavaş ve

hızlı olmak üzere ikiye ayrılır. Yavaş yüzey durumları yalıtkanın metal tarafındaki

yüzeyinde bulunur. Bunlar oksit yapısındaki hareketsiz yükler ihtiva eden bozukluklar

ile yeterli sıcaklıklarda ve özellikle yüksek elektrik alan altında oksit içerisinde göç



etmeye yatkın, hareketli iyonlar tarafından meydana getirilir. Bunlar MİS kapasitesini

etkilemez. Hızlı yüzey durumları yalıtkanla yarıiletkenin arayüzeyi yakınında yer alır ve

yasak enerji bölgesinin ortasına yakın enerjilere sahiptir. Dolayısıyla bant bükülmesi

yani yüzey potansiyelinin değişmesi ile yüzey durumları da bükülmeyen Fermi

seviyesine göre aşağı yukarı hareket edeceğinden iletkenlik vfc değerlik bandı ile ani yük

alışverişi yapar. Arayüzeyde bulunan ve yasak enerji bölgesi dışındaki enerjilere sahip

yüzey durumlarına sabit yüzey durumları ve taşıdıkları yüke de sabit yüzey yükü veya

oksit yükü denir (Şekil 2.12.).

Silisyum oksit arayüzeyinde tuzaklanmış arayüzey yükleri yasak enerji bant aralığındaki

enerji durumları ile veya değerlik bandındaki enerji durumları ile, ani yük alış verişi

yapabilirler. Bundan dolayı bu yüzey durumları yüzey yeniden birleşme merkezleri

olarak tanımlanır. Arayüzey tuzak bir verici olarak düşünülürse, o arayüzey durumu

nötral durumdadır veya bir elektron vererek pozitif hale gelebilir. Arayüzey tuzak bir

alıcı ise nötral durumdadır veya bir elektron kabul ederek negatif olabilir.

tuznklanmış

yükler

sabitleşme'
oksit yükü

hareketli—
iyonik yük

\
tuzaklanmış arayüzy

yükleri

retal

yalıtkan

SiQ,

Si

Şekil 2.12. Oksitlenmiş silisyum üzerinde bulunan arayüzey durumları.
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Bir yarıiletkenin yasak enerji bant aralığındaki arayüzey durumlarının dağılımını tayin

etmek için bir çok yöntem geliştirilmiştir. İletkenlik ve kapasite yöntemleri en çok

kullanılanlardandır. Örneğin, kuramsal yüzey yük kapasitesi ve düşük frekans paralel

kapasitesi deneysel değerleri kullanılarak arayüzey durum yoğunlukları hesaplanabilir.

Burada iki farklı frekansta (yüksek ve düşük) çizilmiş C-V eğrisinden integrasyon

yöntemiyle yüzey potansiyeli elde edilir (Kar ve Varma 1985). Gerilim ile yüzey

potansiyeli arasındaki ilişkiyi elde etmek için hassas yöntemler kullanılmıştır (Berglund

1966).

2.10.1. Yüksek-düşük frekans kapasite yöntemi

Bu yöntemde yüksek frekans CHF ve düşük frekans CI_F deneysel değerleri kullanılarak

Nss'ler hesaplanır (Castagne ve Vapaille 1971, Kelberlau ve Kassing 1981),

( 2 5 7 )

Burada Cj, oksit kapasitesi olup yüksek frekans ve kuvvetli akümülasyonda sabit

maksimum kapasite olarak kolaylıkla,

( 2 . 5 S )

denkleminden bulunabilir. Burada e ; , yalıtkan tabakanın dielektrik sabiti, EU , boşluüun

elektrik geçirgenliği ve A, numunenin alanıdır. (2.57) ifadesinde görüldüğü gibi Cm- ve

CLI- kapasitelerinin normalize edilmesi hem yüzey potansiyeli 4' 'nin hem de arayüzey

durum yoğunluklarının hesaplanmasında kolaylık sağlar.



2.10.2. Chattopadhyay yöntemi

Bu yöntemde deneysel kapasite ölçümlerinden doğaldan yarıiletkenin arayuzey

durumlarının enerji dağılımı elde edilir (Chattopadhyay 1996). Arayuzey tabakasının ve

seri direncin var olduğu durumda kapasite ve arayuzey durum yoğunluğu arasındaki

ilişki hesaplanamaz (Chattopadhyay ve Raychoudhuri 1993). Bir A.C. gerilimin

varlığında yüzey potansiyeli, tüketme tabakası yük yoğunluğu ve tünelleme akım

yoğunluğu değişir. AJçak frekanslarda arayuzey durumları A.C. sinyalini takip eder ve

kapasite,

LF 5V 6V

şeklinde ifade edilir (Chattopadhyay 1996). Yüksek frekanslarda ise arayuzey durumları

A.C. sinyalini takip edemez. Yani 5Q]l/6vPs = 0 'dır. Buna göre kapasite,

(2.60)

ile ifade edilir. Burada ¥,, yüzey potansiyeli olup,

vi/,(v) = 1 ' B - C 2 V - a ) F (2.61)

şeklinde tanımlanır (Szatkowski ve Sieranski 1988, Szatkovvski ve Sieranski 1992). Rs

ise seri dirençtir. C2, C'2-V eğrisinin eğiminden elde edilir. (2.59) ve (2.60) ifadeleri

yardımıyla arayuzey durum yoğunluğu,



r c -r 2T.
(2.62)

şeklinde ifade edilir. Burada Cj. yalıtkan tabakanın kapasitesidir.



3. MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Ynpılnrın Hazırlanmnsı

3.1.1. Alttabakn temizleme işlemleri

Kalay dioksit (SnCh) filmlerinin kaplanacağı cam alttabakalar kromik asit (HjCrO4)

içerisinde kaynatıldıktan sonra ultrasonik su banyosunda çalkalanmıştır. Daha sonra

üzerinden azot gazı (Nj) geçirilerek kurutulmuştur.

Yapıları oluşturmak için p-tipi, özdirenci 0.8 îî-cm olan ve (111) düzleminde kesilmiş

silisyum tek kristalleri kullanılmıştır. Yaklaşık lxlcm2 'lik parçalar halinde kesilmiş

kristaller önce kaynayan aseton içerisinde 2 dakika, daha sonra sırasıyla % 25'lik CP-4

(hidroflorik asit (HF), nitrik asit (HN03), asetik asit (CH3COOH ) ve su karışımı) ve %

12'lik HF içerisinde ikişer dakika yıkanmıştır (Kobayashi vd. 1997). Kristaller

deiyonize su (yaklaşık 3 Mfî özdirençli) ile iyice çalkalanmıştır. Daha sonra kristaller,

üzerlerinden azot gazı geçirilerek kurutulmuştur.

3.1.2. Omik kontağın oluşturulması

Silisyum tek kristal parçalarının arka yüzeylerine 3xl0's Torr'da kalınlığı yaklaşık 1500

A olan % 99.999'luk saflığa sahip alüminyum metali buharlaştırılmıştır. Alüminyum

kaplı silisyum tek kristal parçaları 3x10'6 Torr vakumda ve 650 °C 'de ısıtılarak alümin-

yum silisyum alaşımı yapılmıştır.



3.J.3. SrıOj filmlerinin hazırlanması

Kalay dioksit (SnOj) tabakası püskürtme yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu işlem için

Şekil 3.1.'de gösterilen sistem kurulmuştur. Bu yöntemde ısı alan bir reaksiyon olan,

SnCl< + 2H2O — SnO3 + 4HC1

denkleminden yararlanılmıştır. % 32,2 etil alkol (C:H 5OH), % 40,4 deiyonize su (HjO)

ve % 27,4 kalay klörür (SnCLı.5H2O) karışımı taşıyıcı kuru azot gazı (Nı) kullanılarak

püskürtülmüştür. Püskürtülen karışım alttabakaya ulaşmadan önce bir ön ısıtma fırının-

dan geçirilmiş ve alttabaka sıcaklığınm değişmesi önlenmiştir.

kanşım

BBB

\
\
acaliik
denetleyicileri

BBB [r

1canşımn
çdaşıcu

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

= ;

L — "

0
0
0
0
0
0
0 '
0
0
0
0

, — •

püskürteç ,

ctiisitoa
finn

/

kesici kapak

alUabaka

1>^

1
gaz

V O ş akışmare

gaz akış
düzenleyici

' \

Şekil 3.1. SnÜ2 filmlerini kaplamak için kurulan püskürtme düzeneği.



Gaz akış oranı 3.5 It/dak olarak alınmış ve püskürtme sırasında alttabaka sıcaklığının

değişmemesi için Şekil 3.1.'de gösterilen kesici kapak belirli sürelerle kapatılıp açılmış

ve alttabaka sıcaklığı değişiminin ± 2 °C 'de kalması sağlanmıştır.

3.1.4. Al/SnOj/p-Si/Al yapılarının hazırlanması

Üzerinde p-Si/AJ omik kontağı oluşturulmuş p-Sİ tek kristal parçaları ısıtıcı üzerine

yerleştirilmiştir. Kristal parçalarının yüzeyleri cam maskeler kullanılarak 300, 350, 400,

450 °C aJttabaka sıcaklıklarında SnOî ince filmleri kaplanmıştır. Ayrıca SnO; filmleri-

nin UV ve İR spektrum ölçümleri ve bazı özelliklerinin belirlenmesi için aynı şartlarda

cam alttabakalar üzerine de SnOî filmleri büyütülmüştür.

p-Si/Al silisyum tek kristal parçaları ve üzerlerinde SnO? büyütülmüş p-Sİ/Al silisyum

parçaları 3x10"* Torr'da yaklaşık kalınlığı 1500 Â olan alüminyum metali ile kaplanmış

ve AJ/p-Sİ/Al ile Al/SnCVp-Sİ/AJ şeklinde iki ayrı diyot yapıları elde edilmiştir (Şekil

3.2.).

doğrultucu kontak (Al)

p-Si

doğrultucu kontak (Al)
SnO,

p-Sİ

omik kontak (Al) omik kontak (Al)
a) b)

Şekil 3.2. Yapıların kesitleri; a) Al/pSi/Al, b) AJ/SnO:/p-Sİ/Al yapısı.



Bu diyotlar, elektriksel ölçümlerin yapılabilmesi için boyutları yaklaşık 18xl5mm olan

bakır levhalara gümüş pasta yardımıyla yapıştırılmıştır (Şekil 3.3.)'

doğnıltucu kontak

bakır levha

yapıştırıcı

bakır tel bağlantı delikleri

Şekil 3.3. AI/p-Si/AJ ve AJ/SnCVp-Si/Al yapılarının belirtkenlerinin ölçülmesinde kul-

lanılan bağlantı.

3.2. Kullanılan Ölçü Düzenekleri

Metal kontakların alınmasında ve p-Si/Al üzerinde alaşımların hazırlanmasında Şekil

3 4.'de gösterilen Edwards marka vakum düzeneği kullanılmıştır. Metal filmlerin kalın-

lık denetimleri için Infıcon Leybold Heraeus'un XTM model cihazından yaralanılmıştır.

Hazırlanan çok sayıda numune arasından en iyi diyot belirtkenliği gösterenlerin seçile-

bilmesi için Şekil 3.5.'te gösterilen Yokogawa 3023 X-Y çizicisinden oluşan düzenek

kullanılmıştır.



numune

algılayıcı

elektrot flaman ve
buhari aştırılacak
madde

Şekil 3.4. Metal kontakların ve alaşımların oluşturulmasında kullanılan vakum düzene-

ği-

Şekil 3.5. Ön ölçüm düzeneği.



Yüzey incelemeleri Topomeirix TMX2000 Explorer marka Atomik Kuvvet Mikrosopu

(AJ:M) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Akım-gerilim (I-V) ölçümleri, Keithley 228A

bilgisayar kontrollü akım-gerilim kaynağı, Keitlıley 485 pikoampermetre ve Keithley

6514 elektrometre'sinden oluşan bir düzenek ile alınmıştır (Şekil 3.6.). Kapasite-gerilim

(C-V) ölçümlerinde ise yine bilgisayar kontrollü Hewlett Packard 4192A empedans

köprüsü kullanılmıştır (Şekil 3.7.). Farklı sıcaklık bölgelerindeki ölçümler Lake Shore

330 kriyostat ile yapılmıştır.

Cam alttabaka üzerindeki SnCb filmlerinin geçirgenlik ve yansıma spektrumları sıra-

sıyla, Perkin Elmer'in Lambda 2 UV/VIS spektrometresi ve Perkin Elmer'in 337 İR

spektroraetresi yardımıyla alınmıştır.

gerilim kaynağı

O

bilgisayar

pikoampermetre

kriyostat

Şekil 3.6. Akım-gerilim ölçümleri için kurulmuş düzenek
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Şekil 3.7. Kapasite-gerilim ölçümleri için kurulmuş düzenek.



4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

4.1. Giriş

Bu bölümde ilk olarak cam alttabakalar ve p-Si kristali üzerinde püskürtme yöntemiyle

kaplanmış SnOî ince filmlerinin AFM görüntüleri, UV ve ER. spektrumları verilmiştir.

Bu veriler yardımıyla püskürtme sistemiyle kaplanan SnOj filmlerinin özellikleri ince-

lenmiştir.

Bölümün ilerleyen kısımlarında Al/SnOj/p-Si/AJ yapılarının 173, 213, 243, 273 ve

313K sıcaklıklarında ve lOOHz, 1kHz, lOkHz, 100kHz, 500kHz ve İMHz frekansların-

daki C-V ölçümlerine ve aynı sıcaklıklardaki I-V ölçümlerine ait sonuçlar verilmiştir.

Değişik sıcaklıklardaki I-V ölçümlerinden yaralanılarak yapıya ait; ideallik faktörü n,

doyma akımı Io, sıfır beslem engel yüksekliği <I>B, aktivasyon enerjisi E,, tünelleme

faktörü, tünelleme parametresi Eoo bulunup, yapının akım iletim mekanizması hakkında

bilgi edinilmiştir. Ayrıca gelişmiş Norde yöntemi kullanılarak seri direnç değerleri R*,

sıfır beslem engel yükseklikleri C>B(F-V), imin, Vm;n ve Fmin değerleri, fit etme yöntemi

kullanarak da şönt direnç değerleri bulunmuştur.

Değişik sıcaklık ve frekanstaki C-V ölçümlerinden yararlanarak da yapıya ait; kesme

gerilimi Vo, difüzyon potansiyeli Vj, alıcı yoğunluğu NA, sıfır beslem engel yüksekliği

^H(c-v), ortalama arayüzey durum yoğunluğu Nss, tüketme tabakası genişliği WD, Fermi

enerji seviyesi <T>F, elektrik alanı Em, Schottky engel alçalması A<1>B, CJ ve a parametre-

leri bulunmuştur. EB yasak enerji aralığının, <J>B(C-V) engel yüksekliğinin, Vd difüzyon

potansiyelinin ve <I>F Fermi enerjisinin sıcaklıkla değişim katsayıları hesaplanmıştır.

Aynı zamanda I-V ve C-V verileri yardımıyla arayüzey durum yoğunluklarının enerji

pozisyonuna göre dağılım profili yüksek-düşük frekans kapasite yöntemi,

Clıattopadhyay yöntemi ve ideallik faktörü ile yüzey durumları arasındaki ilişkiden fay-

dalanılarak elde edilmiştir. Ayrıca, M', yüzey potansiyelinin profili Clıattopadhyay

yöntemi yardımıyla elde edilmiştir. Bu bölümde, yapılan çok sayıdaki diyottan en iyisi



seçilerek deneysel sonuçlar grafik ve çizelgeler halinde verilmiştir. Yöntemlerin uygu-

lanması bu verilerden yararlanılarak açıklanmıştır. Bunlara ilaveten seçilmiş diûer

diyotlarm bulunan parametre sonuçlan çizelgeler halinde sunulmuştur.

4.2. SnOı İnce Filmlerinin Özellikleri

Cam alttabakalar üzerinde değişik sıcaklıklarda (300, 350, 400, 450öC) hazırlanmış

SnO: filmlerinin AFM yardımıyla elde edilen yüzey morfolojileri Şekil 4.1.'de verilmiş

ve alttabaka sıcaklığına bağlı olarak belirgin bir kristalleşme görülmüştür (Maudes ve

Rodriguez 1980, Muranaka vd. 1981). 300 ve 450 'C için tanecik boyutları sırasıyla

0.25 ve 0.66 (im bulunmuş ve tanecik boyutlarının sıcaklık arttıkça büyüdüğü gözlen-

miştir. Bu sonuçların literatür ile uyum içersinde olduğu görülmüştür (Maudes ve

Rodriguez 1980).

SnO: filmlerinin UV ve İR spektrumları sırasıyla Şekil 4.2. ve 4.3.'de görülmektedir.

UV bölgede 0.4 ile 1.1 um arasında yüksek bir geçirgenlik, İR bölgede ise 18 ile 34 um

arasında yüksek bir yansıma mevcuttur (Muranoi ve Furukoshi 1978, Muranaka vd.

1981).

SnOî Filmlerinin alttabaka sıcaklığına karşı özdirenç eğrisi Şekil 4.4.'de görülmektedir.

Özdirenç, belirli bir biriktirme sıcaklığına gelinceye kadar azalmakta sonra tekrar art-

maktadır. Elde edilen sonuçların Manifacier vd. (1975) ve Kojima vd. (1988) tarafından

bulunanlarla uyum içinde olduğu görülmüştür. Yüzeyi SnOı kaplanmamış silisyum tek

kristallerinin AFM ile alınmış yüzey görüntüleri Şekil 4.5a'da, yüzeyleri 300, 350, 400

ve 450 °C alttabaka sıcaklıklarında SnOj ince filmleri kaplanmış silisyum yüzeylerinin

AFM görüntüleri ise Şekil 4.5b-e'de verilmiştir. Bu görüntüler, Şekil 4.1.'de verilen

cam alttabakalar üzerinde büyütülmüş SnOı filmlerinde görülen tür kristalleşmenin si-

lisyum kristali üzerinde de meydana geldiğini göstermiştir. Bu sonuç SnCh tabakasında-

ki kristalleşmenin alttabaka sıcaklığına sıkıca bağlı olduğunu, alttabakanın cinsinden ise

bağımsız olduğunu göstermiştir. (Muranaka vd. 1981).



a) b)

c) d)

Şekil 4.1. SnO2 filmlerinin Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile elde edilmiş yüzey
morfolojileri: a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C ve d) 450 °C.
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Şekil 4.2. SnOj filmlerinin morüstü (UV) spektruralan: a) 300°C, b) 35O°C, c) 400°C ve
d) 450°C.
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Şekil 4.3. SnO2 filmlerinin kırmızıaltı (İR) spektrumları: a) 300°C, b) 350°C, c) 400°C
ve d) 450c'C.
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Şekil 4.4. SnCh filmlerinin özdirencinin alttabaka sıcaklığına karşı değişimi.



a) b)

>;'iS^"*

/

d)

e)

Şekil 4.5. Çeşitli alttabaka sıcaklıklannda p-tipi silisyum üzerinde oluşturulmuş
tabakasının yüzey morfolojileri; a) boş silisyum yüzeyi, b) 300 °C, c) 350 °C, d)
400 °C ve e) 450 °C.
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Al/SnO:/p-Sİ/Al yapısının akım-gerilim (1-V) ve kapasite-geriliuı (C-V) ölçümleri 173 -

313 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. SnCh filmlerinin yapıdaki etkisinin belirlenebil-

mesi için ayrıca AJ/p-Sİ/AJ şeklinde yapılar hazırlanmış olup, I-V ve C-V ölçümleri oda

sıcaklığında alınmıştır.

4.3.1. AL/SnO2/p-Si/Al yapılarının düz beslemde I-V belirtkenleri

MİS yapıları gibi yüzey engelli diyotlarda diyot akımına değişik akım mekanizmaları

katkıda bulunur. Belirli bir sıcaklıkta diyot üzerinde bütün gerilim aralıklarında tek bir

mekanizma etkili olabileceği gibi, aynı anda iki veya daha fazla akım mekanizması da

akım iletimine katkıda bulunabilir. Bu yüzden elde edilen elektriksel belirtkenleri açık-

lamaya çalışmak oldukça zordur (Kar vd. 1980, Karvd. 1982).

Bu kesimde SnOj tabakası 400 °C alttabaka sıcaklığında püskürtme yöntemi ile elde

edilmiş çok sayıdaki Al/SnCVp-Si/Al yapılardan seçilmiş Dİ diyoduyla ilgili eğriler ve

hesaplamalar ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlardan yapıdan geçen akıma uygun akım-

iletim mekanizmaları belirlenmeye çalışılmıştır. Benzer özellikler gösteren diğer

diyotlara ait sonuçlar çizelge şeklinde verilmiştir.

Dİ diyodunun 173 - 313K sıcaklık aralığındaki düz beslem I-V belirtkenleri Şekil

4.6.'da gösterilmiş ve yaklaşık 0.1-0.3V aralığında bir çizgisel bölgenin olduğu göz-

lenmiştir. Bu beslem bölgesinde yapıya uygulanan gerilim ve yapıdan geçen akım ara-

sındaki bağıntı,



ifadesiyle verilir (Rhoderic ve Williams 1988). Burada n, diyot ideallik faktörü ve Io ise

çoğunluk taşıyıcıları için ters doyma akımı olup, Termiyonik Emisyon (TE) akımının

etkin olduğu durumda,

I0=AAT2exp|-j3-!-] (4.2)

bağıntısıyla verilir. Burada A, A* ve <J>B sırasıyla diyot alanı, Richardson sabiti ve etkin

MS engel yüksekliğidir. U değeri, çizgisel eğrinin akım eksenini kestiği noktadan elde

edilmiştir. <Î>B değeri ise (4.2) denkleminden (deşiklerin oksit tünelleme ihtimali 1 kabul

edilerek) ve ideallik faktörü n Lnl-V eğrisinin eğiminden hesaplanmıştır. Sıcaklığa bağlı

olarak Dİ diyodu için elde edilen n, Io ve <J>B(I-V) değerleri Çizelge 4.1.'de verilmiştir.

Al/p-Si/Al yapısının Şekil 4.7.'deki I-V ölçümlerinden yukarıda belirtildiği şekilde en-

gel yüksekliği 0.749 eV ve ideallik faktörü 1.20 olarak bulunmuştur. Al/SnOj/p-Si/Al

numunesinin oda sıcaklığındaki engel yüksekliği 0.579 eV ve ideallik faktörü 2.35 bu-

lunmuştur. Engel yüksekliğinin Al/SnOj/p-Si/Al yapılarında SnO2'siz yapılara göre

küçük ve ideallik faktörünün daha büyük bulunması Al/SnOj/p-Sİ/A) yapılarının MİS

yapısı özelliğine sahip olduğunu göstermiştir.
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Şekil 4.6. Dİ diyodunun 173-313K sıcaklık aralığındaki düz beslem I-V eğrileri.



Mı-Z

1E-3

1E-4

1E-5

1E-6

1E-7

1E-8

. y »

. - • "

• "•"
B

a
a

•
e A A

i f

: A 0
1 A °: A o

0
A •

0

0
; o

•
e

o

0

:e

'.

\

•

, • • • "

0

. A

» AI/SnO2/p-Sİ/AI (350C)

•> AI/p-Si/AI

A AI/SnO2/p-Sİ/AI (450C)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

V (Volt)

0,5 0,6

Şekil 4.7. AJ/p-Si/AJ ve AI/SnO2/p-Si/A! yapılarının oda sıcaklığındaki düz beslem I-V

eğrileri.



Çizelge 4.1. Dİ diyodunun değişik sıcaklıklardaki n, Io ve O u (I-V) değerleri.

T(K)

173

213

243

273

295

313

n

2.42

2.55

2.43

2.42

2.35

2.35

Io(A)

8.2xlO'8

9.9x10'7

2.3x10"'

6.3x10"6

l.lxlO"3

1.5xlO"5

Ou(l-V) (eV)

0.393

0.446

0.497

0.540

0.579

0.603

Al/SnO /̂p-SL/Al yapılarının engel yükseldikleri, uygulanan gerilimin bir kısmının SnO;>

tabaka üzerinde düşmesinden dolayı MS yapılara nazaran düşük çıkmıştır. Şekil 4.8.'de

Al/SnCVp-Si/Al yapısı için Oe'nin sıcaklığa karşı grafiği verilmiştir. Görüldüğü gibi

engel yüksekliği sıcaklığın bir fonksiyonudur ve artan sıcaklıkla anmaktadır.

Şekil 4.6.'da görüldüğü gibi 0.1 ile 0.3 V gerilim aralığında ve tüm sıcaklıklarda Lnl-V

eğrilerinin eğimleri sabit değildir. Bunun sonucunda diyot ideallik faktörü n sabit kal-

mayıp sıcaklığa zayıfça bağlıdır ve değeri de l'den çok büyüktür. İdeallik faktörünün

l'den çok büyük ve Lnl-V eğrilerindeki çizgiselliğin çok küçük bir gerilim bölgesinde

olması, TE veya azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ihtimalini güçlendirir (Kar vd. 1980). Şekil

4.9. ve 4.10.'da sırasıyla I<,-T ve nT-T eğrileri görülmektedir. Dl'in doyma akımının

sıcaklığa bağlı (Io-T) grafiği, çizgisel olarak değişmemektedir ve nT ifadesi de sabit

değildir. Bu durumda akım iletim mekanizmasında çok katlı tünellemeden söz etmek

mümkün değildir (Kar vd. 1980). Şekil 4.11.'de Lnlo - 1000/nT grafiği görülmektedir.

Eğri çizgisel olarak elde edilmiştir. Akım iletim mekanizmasında Termoiyonik Alan

Emisyonu (TAE)'ndan bahsedebilmek için akımın sıcaklığa bağlı ve Lnl0 -1000/nT

eğrisinin çizgisel olmasının yanında nT sıcaklık fonksiyonunun da çizgisel olmaması

beklenir (Saxena 1969, Padovani 1971, Ashok vd. 1979).
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Şekil 4.8. Dİ diyodunda * B - T değişimi.
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ŞekiJ 4.9. Dİ diyodunda 1,,-T değişimi.
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Şekil 4.10. Dİ diyodunda nT-T değişimi.
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Şekil 4.11. D1 diyodunda Lnlo -1000/nT değişimi.
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Çizelge 4.1.'e bakıldığında, ideallik faktörünün artan sıcaklıkla azaldığı görülmektedir. Bu

durum grafik üzerinde gösterildiğinde (Şekil 4.12.), ideallik faktörünün sıcaklığın tersi ile

çizgiscl olarak değiştiği görülür. Buna göre ideallik faktörü için,

(4.3)

ifadesi geçerlidir.

Şekil A. 12.'deki doğrunun eğiminden ve n eksenini kestiği noktadan To ve rio katsayıları Dİ

için sırasıyla 131.7 K ve 1.92 olarak bulunmuştur.

İdeallik faktörünün V'ye karşı grafiği Şekil 4.13.'de görülmektedir, n, uygulanan gerilime

kuvvetli bir şekilde bağlıdır.

Dİ diyodunun Ln(I</T2)'nin l/T ve 1/nT 'ye karşı Richardson çizimleri Şekil 4.14.'de gö-

rülmektedir. Ln(Itt/T2) - l/T eğrisi beklenildiği gibi çizgisel çıkmamıştır. Ln(I/r2) - 1/nT

eğrisi daha çizgiseldir. n değerinin büyük ve gerilime bağlı çıkması ve Ln(lJT2) - 1/nT

eğrisinin çizgisel olması akım denkleminde n'nin etkili olabileceğini gösterir (Eftekhari vd.

1983).



3,0 3,5 4,0 4,5

1000/T (K'1)

5,0 5,5

Şekil 4.12. Dİ diyodunda n- 1000/T değişimi.
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0,25 0,35
V (Volt)

Şekil 4.13. Dİ diyodunun n-V değişimi.
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Şekil 4.14. Dİ diyodundaLn(Io/T2)'nin 1000AT ve 1000/nT 'ye karşı değişimi.
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Buna göre (4.1) ifadesi,

I = AA T2exp - 3 İ S . exp
\ nkT I

(4.4)

şeklini alır. Metal ile yarıiletken arasındaki yalıtkan tabakadan dolayı meydana gelen

tünelleme etkisi dikkate alınırsa (Card ve Rhoderick 1971), akım ifadesi yeniden,

şeklinde yazılabilir. Burada, 2(2mx)^5/7i terimi tünelleme faktörüdür ve doyma akımı,

(4.6)

bağıntısıyla verilir. Buna göre tünelleme etkisini de içine alan yeni engel yüksekliği,

(4.7)

ile ifade edilir. Burada m, tünelleme etkin kütlesi, x> ortalama tünelleme engeli ve 5,

arayüzey tabakasının kalınlığıdır. <1>B, bu ifadeden oda sıcaklığı için 0.262 eV bulunmuştur.

Bu değer (4.2) denkleminden bulunan değere nazaran daha küçüktür. Ln(I/T2) - 1000/nT

eğrisinden aktivasyon enerjisi Ea ve tünelleme faktörü sırasıyla, 0.339 eV ve 18.1 bulun-

muştur. D1 diyodunun nT, 1OT ve tünelleme etkisi dikkate alınarak hesaplanmış OB değerle-

ri Çizelge 4.2.'de verilmiştir. Görüldüğü üzere ideallik faktörünün sıcaklık ile çarpımı (nT)

sabit deûildir.



Tünelleme faktörünü de içeren alan <I>B-T grafiği Şekil 4.15.'de görülmektedir. Bu grafiğin

eğiminden engel yüksekliğinin sıcaklıkla değişim katsayısı (a) -2.3x10'3 eV/K bulunmuş-

tur. Görüldüğü gibi engel yüksekliği bu defa sıcaklık ile azalan bir şekilde bulunmuştur.

Böylece buradan da akım iletim mekanizmasına tünelleme faktörünün etkidiği anlaşılmak-

tadır.

Çizelge 4.2. Dİ diyodunun nT, I0T ve tünelleme etkisini içeren <3t>a (I -V) değerleri.

T(K)

173

213

243

273

295

313

nT

418.7

543.1

590.5

660.7

693.2

735.6

I.T (fiAK)

1.42x10'
3

2.11X10"
4

5.59X10-
4

1.72xlO
J

3.25xlO-
3

4.70x10"
3

cDB(I-V) (eV)

0.562

0.438

0.362

0.301

0.262

0.239
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Şekil 4.15. Tünelleme etkisini içeren $ B -T eğrisi.



nT ifadesi Şekil 4.10.'da görüldüğü gibi sıcaklığın fonksiyonu olarak çizıjisel bir şekilde

elde edilmiştir. Buna rağmen ona sıcaklık ve orta katkılama seviyelerinde akım iletim me-

kanizması TAE yoluyla olabileceğinden düz beslem 1-V eğrileri için akım-gerilim ilişkisi,

= I o e x p | | - | (-18)

şeklinde ifade edilir (Singh vd. 1990). Burada Eo, ideallik faktörü ile ilişkili olup,

ile verilir. E,» ifadesi enerjidir ve

<«•"»

şeklinde verilir. Burada h, m', N A ve E, sırasıyla Planck sabiti, etkin kütle, etkin alıcı yo-

ğunluğu ve silisyumun dielektrik sabitidir. Dİ diyodu için, N A = 3.95xlO21 m'3, m'= O.55nı0

ve es= 11.8x8.85.10"12 F/m değerleri alınarak, oda sıcaklığında ve 173 K'de E,» sırasıyla,

0.689 ve 0.630 meV bulunmuştur. Birinci değer, oda sıcaklığındaki kT/q'nun 25 meV'lik

değerinden çok küçüktür. Ayrıca, numuneler 101Ğ cm"3 mertebesinde katkılandırılmıştır.

Buna göre oda sıcaklığında akün iletim mekanizmasında TAE olayı beklenemez. İkinci

değer, kT/q'nun 173 K'deki 15 meV'lik değeri ile kıyaslandığında ihmal edilebilecek kadar

küçük değildir. Bu nedenle çok düşük sıcaklık Lnl-V eğrilerinde AE beklenebilir. Deneysel

olarak elde edilmiş Eo - kT/q eğrisi Şekil 4.16.'da görülmektedir. Bu eğri, Şekil 2.9.'daki 3

nolu eğri ile uyum içersindedir. Buna göre akım



10 15 20

kT/q (meV)

25

Şekil 4.16. Dİ diyodunun deneysel Eo - kT/q değişimi.



iletiminde To etkili TE mekanizması etkindir. Şekil 4.14.'de ise görüldüğü gibi

Ln(lc/T:)'nin 1000/T grafiği tam çizgisel değildir ve bu eğrinin bir doğruya fit edilmesiyle

elde edilen aktivasyon enerjisi 0.130 eV bulunmuştur. Bu değer Şekil 4.8.'deki TE'den elde

edilen OB(I-V) - T grafiğinde engel yüksekliğinin sıcaklık eksenini 0 K'de kestiği 0.123 eV

değerine karşılık gelir. TE'ye göre bulunan engel yüksekliği Q>Q değerlerinin sıcaklıkla art-

tığı görülmüştür. Gerçekte engel yüksekliğinin sıcaklıkla azalması gerektiğinden negatif

sıcaklık katsayısına aykırılık vardır. Tünelleme kuramı göz önüne alındığında engel yük-

sekliğinin sıcaklıkla azaldığı görülmüştür (Şekil 4.15.). Buradan yapının akım mekanizma-

sında tünellemenin de etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Deneysel sonuçlardan seri direncin küçük olmadığı ve ayrıca ideallik faktörü ile engel yük-

sekliğinin sıcaklığa bağlı olduğu görülmektedir. Buna göre, ideallik faktörünün l<n<y ol-

ması durumunda (l'den çok büyük) Bohlin (1986) tarafından düzenlenmiş olan Norde

fonksiyonu kullanılmıştır. Kesim 2.8.1.'deki (2.55) ve (2.56) denklemlerinden sırasıyla

^BtF-v) ve Ra değerleri hesaplanmıştır. Düz beslem I-V verilerinden faydalanılarak değişik

sıcaklıklarda çizilen F(V) -V eğrileri Şekil 4.17.'de verilmiştir. Görüldüğü gibi 0.1 V değe-

rinde her doğru bir minimumdan geçmektedir. Bu minimum nokta Vm;n ve Imin 'a karşılık

gelen FCV ,̂,) noktasıdır. Çizelge 4.3.'de Dİ numunesinin değişik sıcaklıklar için deneysel

olarak bulunan Imin, Vmin FCV ,̂,) değerleri ile birlikte, bunlardan faydalanılarak elde edilen

F-V) ve Rj değerleri verilmiştir.

R, direnci, bir diğer yöntem olan Lnl-V eğrisinin yüksek gerilimler için fit edilmesi yoluyla

da hesaplanmıştır. Buna göre (4.1) denklemi yapıya etki eden dirençler cinsinden,

şeklinde ifade edilebilir. Burada R«h, şönt direncidir ve sızıntı akımlarına sebep olur. Şekil

4.18.'de kuramsal Lnl-V eğrisinin (dolu daireler) deneysel Lnl-V eğrisine (boş daireler) fit

edilmiş şekli görülmektedir.
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Şekil 4.17. Dİ diyodu için değişik sıcaklıklardaki F(V)-V eğrileri.
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Şekil 4.18. Fit edilmiş kuramsal ve deneysel I-V eğrileri.



Burada üçgenler, şönt direncinin sebep olduğu akımı göstermektedir. Oda sıcaklığı için,

R, ve R,h değerleri sırasıyla 44.1fl ve 2.5 kû bulunmuştur. Bu yöntemden elde edilen

seri direnç değeri Norde yönteminden elde edilen seri direnç değeri ile uyum içindedir.

Değişik ölçüm sıcaklıkları için fit etme yönteminden elde edilmiş olan R«h değerleri

çizelge 4.3.'de verilmiştir.

Çizelge 4.3. Dİ diyodunun değişik ölçüm sıcaklıkları için elde edilen I^,,,
F(Vmin), <»B(F-V), R« ve R.h değerleri.

T(K)

173

213

243

273

295

313

imin QlA)

6.5

6.8

17.3

34.2

58.3

74.0

Vmin(V)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

F(Vm i n) (V)

0.403

0.450

0.495

0.541

0.578

0.603

* B ( F - V ) (eV)

0.403

0.451

0.496

0.542

0.579

0.604

fc(Û)

2.31xl03

270.4

121.5

68.8

44.1

36.5

fch(kû)

470.10

18.40

10.50

4.50

2.50

1.92

Görüldüğü gibi seri direnç sıcaklıkla azalmaktadır. Değişik sıcaklıklarda F(V)-V eğri-

sinden elde edilen *B(F-V) değerleri ile I-V belirtkenlerinden elde edilen *B(i-v) değerleri

tamamen aynıdır. Oysa saf Norde teoreminden elde edilen <Î>B(F-V) değerleri ile I-V

belirtkenlerinden elde edilen OB(I-V) aynı çıkmamıştır. O halde direncin mevcut olduğu

ve ideallik faktörünün l'den çok büyük olduğu örneklerle Bohlin (1986) tarafından dü-

zenlenmiş Norde yönteminin iyi sonuç verdiği söylenebilir.

Şekil 4.19. ve 4.20.'de sırasıyla seri direnç ve şönt direnç değerlerinin sıcaklığa karşı

eürileri görülmektedir. Seri direnç ve şönt direnç değerleri artan sıcaklıkla azalmıştır.

Benzer sonuçlar Donoval vd. (1991) tarafından da elde edilmiştir.
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Şekil 4.19. Seri direncin sıcaklıkla değişimi.
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Şekil 4.20. Şönt direncinin sıcaklıkla değişimi.



Seçilmiş diyotların oda sıcaklığındaki I-V belirtkenlerinden elde edilen n, lOl ct>u, R, ve R,,,

değerleri Çizelge 4.4.'de verilmiştir.

Çizelge 4.4. Seçilmiş diyotlann oda sıcaklığındaki n. I», <I>B, R. ve Rsh değerleri.

Diyot

n

Io (xlO-'A)

<PB(I-V) (eV)

R.(û)

R.h (kQ)

D2

3.26

15.0

0.357

67.1

2.8

D3

3.50

7.4

0.425

85.0

2.8

D4

3.57

8.8

0.418

223.6

3.7

D5

3.00

13.0

0.376

195.1

1.9

Farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş AI/SnCVp-Si/Al diyotlarmın Lnl-V grafiği

Şekil 4.21'de görülmektedir. SnCh tabaka oluşturma sıcaklığı arttıkça eğrilerde aşağı doğru

kayma görüLmektedir. Çizelge 4.5.'de bu eğrilerden elde edilmiş n, lu, <Î>B ve R, değerleri

verilmiştir.

Doyma akımı değerleri Şekil 4.21.'de görüldüğü gibi alttabaka sıcaklığı azaldıkça artmıştır.

Çünkü SnOî'nin yalıtkanlık özelliği alttabaka sıcaklığı azaldıkça büyük ölçüde artmaktadır

(Manifacier vd. 1975). Dolayısıyla elektronların tünelleme yaparak yalıtkan içerisinden

geçmeleri sonucu akım artmaktadır. Engel yükseklikleri artan alttabaka sıcaklığı ile artmış-

tır. SnOj'nin artan sıcaklıkla yalıtkanlık özelliği azaldığı için uygulanan gerilimin çok bü-

yük bir kısmı diyoda düşmektedir. Bunun sonucu olarak da engel yüksekliği artmaktadır.

Şekil 4.22.'de ideallik faktörünün alttabaka sıcaklığına karşı grafiği görülmektedir. Burada

n, alttabaka sıcaklığı arttıkça azalmaktadır.
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Şekil 4.21. Farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnCVp-Si/Al diyotlarının Lnl-
V eğrileri.
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Şekil 4.22. İdeallik faktörünün alttabaka sıcaklığı ile değişimi.
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Çizelge 4.5. Değişik alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnOj/p-Sİ/Al diyot-

larımn n, Io, <Î>B, ve R« değerleri.

Tıiu

300 °C

350 °C

400 °C

450 °C

n

3.66

3.04

2.35

1.67

Io

2.15x10""

3.88xl0"5

LlOxlO"3

5.00x10'7

OB(eV)

0.504

0.552

0.579

0.623

R.(ö)

7.5

30.2

44.1

400

İdeallik faktörü n'nin değişik alttabaka sıcaklıklarındaki gerilime bağlı değişim grafiği Şe-

kil 4.23.'de verilmiştir. İdeallik faktörü, alttabaka sıcaklığı arttıkça azalmakta ve dolayısıyla

şekilde görülen eğriler aşağı doğru kaymaktadır.

4.3.2. Kapasite-gerilim (C-V) belirtkenleri

Elde edilmiş yapıların diftizyon potansiyeli, Schottky alçalmasını da içine alan sıfır beslem

engel yüksekliği, alıcı yoğunluğu, arayüzey durum yoğunluğu, tüketme bölgesi genişliği,

arayüzey tabaka kalınlığı gibi parametrelerinin elde edilebilmesi için kapasite-gerilim öl-

çümleri yapılmıştır. Böylece yapının elektriksel iletkenliğine etki eden arayüzey durumları-

nın enerji dağılımı hakkında bilgi edinilmiştir.

Dİ diyodu için C-V belirtkenleri, lOOHz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 500kHz ve İMHz fre-

kanslarında ve 173-313 K sıcaklık aralığında elde edilmiştir. Ölçümlerden elde edilen fre-

kansa bağlı C-V eğrileri Şekil 4.24.'de verilmiştir. Küçük frekanslarda daha uzun zaman

sabitine sahip arayüzey durumları ölçülebilir. Bu durumda C'2-V eğrisinin eğiminden elde
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Şekil 4.23. Farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş AJ/SnCVp-Sİ/Al yapılarının n-V

eğrileri.
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Şekil 4.24. Dİ diyodunun frekansa bağlı C-V eğrileri.
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Şekil 4.25. Dİ diyodunun değişik sıcaklıklardaki C-V eğrileri (f = lMHz).
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edilecek alıcı yoğunluğu değeri gerçek değer olmayabilir. Yüksek frekanslarda arayuzey

durumları uygulanan sinyali takip edemez. Bu yüzden 1 MHz'de C-V ölçümü yapılmıştır.

Şekil 4.25.'de 1 MHz'de değişik sıcaklıklarda çizilmiş C-V eğrileri görülmektedir. Litera-

türde, alıcı yoğunluğu hesaplanacak kapasite-gerilim eğrisinin en az 100 kHz'de çizilmiş

olması gereklidir (Kar ve Varma 1985).

Vd difüzyon potansiyelini ve NA alıcı yoğunluğunu hesaplayabilmek için Şekil 4.24.'teki

veriler yardımıyla ters beslemde C"2-V eğrileri çizilmiştir (Şekil 4.26.). C'2-V eğrilerinin

gerilim eksenine ekstrapole edilmesiyle, Vo kesme gerilimleri, bu doğruların eğimlerinden

de NA alıcı yoğunluklar; hesaplanmıştır (Çizelge 4.6.) Vo ile Vd arasındaki bağıntı arayuzey

durumları yokken,

kT E - * +Y
V = V d - — = - i =1—^ (4.12)

şeklindedir. Burada, Eg yasak enerji aralığı, C>m metal iş fonksiyonu, % elektron yakınlığı,

OF Fermi enerjisi ve Vy yalıtkan üzerinde düşen potansiyeldir. Arayuzey durumları varken

Vo ile Vd arasındaki ilişki

(4.13)

şeklinde verilir (Akkal vd. 2000). Arayuzey durumlarının etkileri dikkate alındığında C'2-V

doğrularının eğimi,

W ^ <«••«>dV qe,A2N

şeklinde yazılabilir, a = qN^S/s, 'dır. Burada NM, arayuzey durum yoğunlukları ve 6 yalıt-
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şeklinde yazılır. Burada N A , kuramsal alıcı yoğunluğu olup, p-tipi silisyum için verilen

0.8 fl-cm'lik özdirenç ve p-tipi silisyum kristali için mobilite up = 450 cnr/V-sn değerleri

(Sze 1981) kullanılarak p = l/qu, pNA ifadesinden 1.736x10" cm'3 olarak bulunmuştur

Şekil 4.26.'daki C"2-V doğruların eğiminden değişik sıcakhklardaki N A ' I I T bulunmuş olup

kuramsal ve deneysel olarak bulunan bu alıcı yoğunlukları denklem (4.15)'de kullanılarak

C2 değerlen elde edilmiştir ve bu değerler Çizelge 4.8.'de verilmiştir. Oda sıcaklığındaki

bulunan C2=0.515 değeri, arayüzey durumlarının mevcut olduğunu göstermektedir. Çünkü

N s s-»oo için C2—• 0 v e N s s - » 0 için C 2 - > 1 değerine yaklaşır (Sze 1981). Oda sıcaklığında

Dİ diyodu için, 5=536.14 Â ve a = 0.939 değeri alındığında a = q N u 5 / e ı ifadesinden or-

talama arayüzey durumları yoğunluğu N s s = 6.78x10" cm'2 e V 1 bulunmuştur.

Değişik sıcakhklardaki Vd değerleri, C*2-Y eğrisinin gerilim eksenini kestiği Vo değerleri ve

Çizelge 4.8.'deki a değerleri kullanılarak (4.13) denkleminden bulunmuştur. Dİ diyodu

için oda sıcaklığındaki Vd değeri 0.140 eV'tur.

İdeallik faktörü, arayüzey durumlarının etkileri dikkate alındığında,

5E,

n = l + 7 ! r (4 16)

bağıntısı ile verilir (Card ve Rhoderick 1971). (4.16) ifadesinden N İ S için,
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Şekil 4.26. Dİ diyodunun sıcaklığa bağlı C'2-V eğrileri (f=lMHz).



( 4 , 7 ,

bağıntısı elde edilir. Burada WD tüketme tabakasının genişliği olup,

(4.18)

şeklinde verilir. Eı, yalıtkan tabaka için dielektrik sabitidir (eı = 7s0) (Manifacier vd. 1977).

Dİ diyodu için oda sıcaklığında C"2-V eğrisi yardımıyla elde edilen V<j ve N A değerleri

yukarıdaki bağıntıda kullanılarak tüketme tabakası genişliği 1431.4 Â bulunmuştur. Bu

değer ile oda sıcaklığındaki I-V belirtkenlerinden daha önce 2.35 olarak hesaplanan ideallik

faktörü (4.17) ifadesinde yerine yazılırsa, ortalama arayüzey durum yoğunluğu 5.18x10"

cm'2 eV"1 olarak elde edilir. Fermi seviyesi sıcaklığa bağlı olarak,

bağıntısından hesaplanmıştır ve burada Nv, değerlik bandındaki etkin durumların yoğunlu-

ğu olup sıcaklığa,

N v = 4.82xlO 1 3T^ — (4.20)

I m I

ifadesiyle bağlıdır. Burada m' deşiklerin etkin kütlesi olup değeri m'=0.55mo 'dır (Jaros

1989). Dİ numunesi için oda sıcaklığında elde edilen 8.95x10" cm'3 alıcı yoğunluğu ve

(4.20) denkleminden, hesaplanan N v=0.99xl0"cm' : ! değeri (4.19) ifadesinde yerine konursa

oda sıcaklığındaki Fermi enerji değeri 0.178 eV olarak bulunur, ni sıcaklığa bağlı saf taşıyı-

cı yoğunluğu,



(4.21)

bağıntısından 8.92xlO9 cm"3 olarak hesaplanmıştır (NicoUian ve Brews 1982). Dİ diyodu

için Em maksimum elektrik alanı ve A<Î>B Schottky engel alçalması sırasıyla,

(4.22)

ve

(4.23)
47ie, £„

bağıntıları yardımıyla 1.96x104 Vcm'1 ve 0.015 eV olarak bulunmuştur. Silisyumun E s ya-

sak enerji aralığının sıcaklığa bağlı ifadesi aşağıdaki gibidir (Sze 1981):

E (T)= 1.21-4.15xl0""T-1.37xl0~9|^- | ' (4.24)

Bu ifadeden Dİ diyodu için oda sıcaklığında E£ değeri yaklaşık olarak 1.08 eV bulunmuş-

tur.

C'-V eğrisinden elde edilen engel yüksekliğini, C>B(C-V), Vd sıcaklığa bağlı difüzyon ifadesi,

OF Fermi enerjisi ve Schottky engel alçalması cinsinden,

( V - V ) = V < + ( I ) F - A < J > B (4.25)

şeklinde ifade ederiz. Burada, Op, E; gerçek Fermi enerji seviyesi ile EF Fermi seviyesi ara-



sındaki enerji farkıdır. Oda sıcaklığında Dİ diyodu için (4.25) denkleminden hesaplanan

engel yüksekliği 0.303 eV'dur. Yine arayüzey tabakası dikkate alındığında <P0,

(4.26)

şeklinde yazılır (Szatkowski ve Sieranski 1988). Buna göre oda sıcaklığında Dİ diyodu için

a>Bl (4.26) denkleminden 0.293 eV bulunmuştur. Şekil 4.27.'de Dİ diyodu için sıcaklığın

fonksiyonu olarak değişen yasak enerji aralığı E g (T), engel yüksekliği <Î>B(C-V), difüzyon

potansiyeli Vj ve Fermi enerjisi O F eğrileri verilmiştir. Burada, E s , <Î>B<C-V) ve Vj'nin sıcak-

lıkla değişim katsayıları sırasıyla -4.15x10"" eV K"1, -2.38x10° ve -3.09x10° eVK"''dır.

Fermi enerjisinin sıcaklıkla değişim katsayısı pozitif olup, 6.63x10"* eV K- l 'dir.

Seçilen Dİ diyodunun C"2-V belirtkenlerinden ve kuramsal değerlerden sıcaklığın fonksi-

yonu olarak hesaplanan parametreler Çizelge 4.6.'da verilmiştir.

Çizelge 4.6. Dİ diyodunun C'2-V eğrilerinden elde edilen parametreleri.

T

(K)

173

213

243

273

295

313

N A (cm 0)

(1015)

7.49

7.67

7.87

8.15

8.95

10.9

v<

(eV)

0.506

0.419

0.364

0.207

0.140

0.096

WD

(A)

2971.3

2669.9

2458.2

1821.7

1431.4

1072.4

Q;

(cm 3)

2.09xl02

5.8OxlO5

4.12xlO7

1.17x10'

8.92x10'

3.83x10'°

E s

(eV)

1.138

1.121

1.109

1.097

1.087

1.080

Nv(xl0 l s)

(cm°)

4.47

6.11

7.44

8.86

9.96

10.90

O F

(eV)

0.095

0.123

0.144

0.164

0.178

0.186

OB(eV)

(C-V)

0.581

0.522

0.489

0.355

0.303

0.268

E^xlO 4)

(Vcm'1)

3.41

3.14

2.96

2.27

1.96

1.80

AO

(eV)

0.0203

0.0195

0.0190

0.0166

0.0154

0.0147
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Şekil 4.27. Dİ diyodunun sıcaklığın fonksiyonu olarak değişen E s, <I>B, Vd ve cJ>F eğrileri.



Şekil 4.28.'de farklı alttabaka sıcaklıklarında SnOî oluşturulmuş AI/SnCVp-Sİ/AI yapıları-

nın İMHz frekansında C-V grafikleri görülmektedir. SnO; tabaka oluşturma sıcaklığı art-

tıkça eğriler kaymaktadır. Bu eğrilerden yararlanılarak bulunan NA ve Vo değerleri ve

akümülasyon kapasitesinden yararlanılarak bulunan 5 kalınlıkları Çizelge 4.7.'de verilmiş-

tir. Aynı zamanda Şekil 4.21.'deki I-V eğrilerinden elde edilmiş ve çizelge 4.5.'de verilmiş

olan OB değerleri ile Çizelge 4.7.'deki NA ve Vo değerleri, Hattori ve Torii (1991) tarafın-

dan verilen,

2S« I «r/ı I .*. t r " * I / ^ ^ ^ • ı

bağıntısında kullanılarak 5 değerleFfbulunmuş ve yine Çizelge 4.7.'de verilmiştir. Burada,

£0 ve NA sırasıyla boşluğun dielektrik sabiti ve alıcı yoğunluğudur, e;, arayüzey tabakasının

etkin dielektrik sabitidir. Her iki şekilde de elde edilen kalınlık değerleri birbirine oldukça

yakındır. Alttabaka sıcaklığı arttıkça yalıtkan tabaka kalınlığının arttığı gözlenmiştir. Şekil

4.29.'da yalıtkan kalınlığının alttabaka sıcaklığına bağlı grafiği görülmektedir. Alttabaka

sıcaklığı arttıkça kalınlık da çizgisel bir şekilde artmaktadır.

I-V ölçümlerinden elde edilen ideallik faktörü, I/Q2 ile kıyaslandığında küçük ise yalıtkan

tabakada pinholler oluştuğu bilinmektedir (Çhattopadhyay ve Daw 1986). Elde edilen n

değerleri, 1/Cî'den büyüktür. Buna göre yalıtkan tabaka içinde pinholler yoktur. 1/Cj değe-

rinin büyük ( - 3 - 5 civarı) çıkması ki, bu kalın bir yalıtkan tabaka demektir, yalıtkan taba-

kanın oldukça düzensiz olduğunu gösterir (Szatkowski ve Sieranski 1988). Oda sıcaklığı

için elde edilen I/C2 değeri 1.93'dür ve küçüktür. Bu da silisyum üzerinde oluşturulmuş

yalıtkan tabakanın oldukça düzenli olduğunu göstermektedir. Çizelge 4.8.'de değişik sıcak-

lıklar için Dİ diyoduna ait n, Cj, I/C2 ve a parametreleri verilmiştir.
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Şekil 4.28. Farklı alttabaka sıcaklıklarında hazırlanmış Al/SnCVp-SL/Al yapılarının 1 MHz

frekansında C-V eğrileri.
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Şekil 4.29. Yalıtkan kalınlığının alttabaka sıcaklığına bağlı değişimi.
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Çizelge 4.7. Farklı alttabaka sıcaklıklarında hazırlanmış AJ/SnCVp-Si/Al yapılarının Vo>

ve C>B değerleri.

T r t (C)

300

350

400

450

Vo(e\0

1.30

1.22

1.00

0.79

4>B(eV)

0.504

0.552

0.579

0.623

5 (A) (C-Vden)

457.06

499.82

536.14

569.65

8 (A) (5/Ei'den)

917.1

798.3

597.7

356.2

Çizelge 4.8. Dİ diyoduna ait n, CÎ, 1/CJ ve a parametreleri.

T(K)

173

213

243

273

295

313

rjfl.v)

2.42

2.55

2.43

2.42

2.35

2.35

d

0.431

0.441

0.453

0.469

0.515

0.629

1/Cj

2.31

2.26

2.20

2.13

1.93

1.59

a

1.31

1.26

1.20

1.13

0.94

0.59



4A. Arayüzey D urum Liri

Arayüzey tuzak yoğunluklarını hesaplamak için değişik yöntemler mevcuttur. Bu yöntem-

lerin tümü gerilimin fonksiyonu olarak ölçülen yüksek frekans kapasite veya düşük frekans

kapasite eğrilerinin ya kuramsal ya da deneysel olarak elde edilen kapasite eğrileriyle kar-

şılaştırılması esasına dayanır (Kar ve Varma 1985). Ayrıca iletkenlik yöntemi de sıkça

kullanılan yöntemler arasındadır (Nicollian vd. 1969). Bu çalışmada, yüksek-düşük frekans

kapasite ve son yıllarda geliştirilmiş Chattopadhyay yöntemleri kullanılmıştır. Bunun için

MİS diyotlarının, bir önceki bölümde yapılan kapasite ölçümlerinden yararlanılmıştır.

Bunlara ilaveten arayüzey durumları ideallik faktörü ile yüzey durumları arasındaki ilişki-

den yararlanılarak da elde edilmiştir.

4.4.1. Yüksek-düşük frekans kapasite yöntemi

Al/SnCVp-Si/Al yapılarının kapasitesine arayüzey tuzaklarının dinamik katkısı sadece dü-

şük frekans ölçümlerinde gözlenmiştir. MİS yapısının düşük frekans kapasite eşdeğer dev-

resi Kesim 2.9.'daki Şekil 2.lib.'de gösterilmiştir. Buna göre arayüzey tuzak kapasitesi

şöyle çıkarılabilir:

Burada, Cy yalıtkan, d tüketme bölgesinin ve C,j arayüzey durumlarının kapasitesidir.

Yüksek frekanslarda arayüzey tuzakları A.C. uyarmalara cevap veremez dolayısıyla toplam

kapasiteye doğrudan bir katkıda bulunamazlar. Eşdeğer kapasite, Cy ve Q'nin seri bağlan-

masıdır ve şöyle verilir:
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-U-U-L (4.29)
c c c
'"HF *~y *~l

(4.28) ve (4.29) denklemlerinden birim alan için arayüzey yoğunluğu (C ! s = qN!S) ifadesi

elde edilir:

(4.30)
: '"y)

Bir p-tipi yarıiletkende arayüzey durumlarının enerjisi,

E u - E v = q(d>e - V) (4.31)

ile verilir (Singh vd. 1990). Burada etkin engel yüksekliği d>C(

<I> = <I> -Ad) +FV f4 321

bağıntısıyla ifade edilir. F, d>e'nin gerilimle değişim katsayısı olup F = l - l /n 'd i r . Dİ

diyodu için (4.30) denkleminden hesaplanan arayüzey tuzak yoğunluklarının dağılımı Şekil

4.30.'da verilmiştir. Arayüzey tuzak yoğunlukları Fermi enerji seviyesinden itibaren azal-

makta daha sonra bir minimumdan geçerek iletim bandı enerji seviyesine doğru gidildikçe

artmaktadır. Benzer sonuçlar Sullivan (2001) tarafından da elde edilmiştir.
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Şekil 4.30. AJ/SnCh/p-Sİ/Al yapışırım yüksek-düşük frekans kapasite yöntemine göre elde
edilmiş arayüzey tuzak yoğunluğunun E-Ev'ye göre değişimi.
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4.4.2. Chatlopadlıyay yöntemi

Bölüm 2'de de bahsedildiği gibi, bu yöntem ile yüzey durumlarının enerji dağılımı doğru-

dan ölçülmüş kapasite bilgilerinden elde edilmiştir. Bunun için f, yüzey potansiyelinden

yararlanılmıştır. Ancak yapıların dirençleri büyük olduğu için, Bölüm 2'de bahsedilen

. (2".61) denklemi değil,

(4.33)

denklemi kullanılmıştır. (Chattopadhyay 1995). Burada Cı, Kesim 4.3.2.'de belirtildiği gibi

C'2-V grafiğinin eğiminden elde edilmiştir. J, deneysel olarak elde edilen akım yoğunluğu

ve Rs, seri dirençtir. Şekil 4.31.'de T, yüzey potansiyelinin, uygulanan gerilime karşı grafi-

ği verilmiştir. Görüldüğü gibi ¥, , bir gerilim değerine kadar (V = 0.25V) doğrusal bir şe-

kilde azalmakta daha sonra ise seri direncin etkisiyle doğrusallıktan sapmaktadır. Benzer

sonuçlar Chattopadhyay (1995) tarafından da elde edilmiştir.

Chattopadhyay yöntemine göre elde edilmiş arayüzey tuzak yoğunluğu dağılımı Şekil

4.32.'de görülmektedir. Arayüzey tuzak yoğunluğu Fermi seviyesi kıyısında fazla, iletim

bandına doğru gidildikçe hızla azalmaktadır.

Değişik sıcaklıklara karşı arayüzey durumlarının dağılımı Şekil 4.33.'de görülmektedir.

Sıcaklık arttıkça yüzey durumlarının sayısı azalmaktadır. Bunun sebebi arayüzeydeki yeni-

den yapılanma ve düzenlenmedir (Akkal vd. 1998).
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4.4.2. Chattopadhyay yöntemi

Bölüm 2'de de bahsedildiği gibi, bu yöntem ile yüzey durumlarının enerji dağılımı doğru-

dan ölçülmüş kapasite bilgilerinden elde edilmiştir. Bunun için SP, yüzey potansiyelinden

yararlanılmıştır. Ancak yapıların dirençleri büyük olduğu için, Bölüm 2'de bahsedilen

(2 61) denklemi değil,

(4.33)

denklemi kullanılmıştır. (Chattopadhyay 1995). Burada CÎ, Kesim 4.3.2.'de belirtildiği gibi

C2-V grafiğinin eğiminden elde edilmiştir. J, deneysel olarak elde edilen akım yoğunluğu

ve Rs, seri dirençtir. Şekil 4.3 1.'de ¥ , yüzey potansiyelinin, uygulanan gerilime karşı grafi-

ği verilmiştir. Görüldüğü gibi 4^, bir gerilim değerine kadar (V = 0.25V) doğrusal bir şe-

kilde azalmakta daha sonra ise seri direncin etkisiyle doğrusallıktan sapmaktadır. Benzer

sonuçlar Chattopadhyay (1995) tarafından da elde edilmiştir.

Chattopadhyay yöntemine göre elde edilmiş arayüzey tuzak yoğunluğu dağılımı Şekil

4.32.'de görülmektedir. Arayüzey tuzak yoğunluğu Fermi seviyesi kıyısında fazla, iletim

bandına doğru gidildikçe hızla azalmaktadır.

Değişik sıcaklıklara karşı arayüzey durumlarının dağılımı Şekil 4.33.'de görülmektedir.

Sıcaklık arttıkça yüzey durumlarının sayısı azalmaktadır. Bunun sebebi arayüzeydeki yeni-

den yapılanma ve düzenlenmedir (Akkal vd. 1998).
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4.4.3. Yüzey durumlarının diyot ideallik faktöründen elde edilmesi

Denklem (4.17) ile verilen ideallik faktörüne bağlı arayüzey durumları yararlanılarak elde

edilmiş arayüzey durum yoğunluğunun yarıiletkenin yasak enerji bölgesindeki profili Şekil

4.34.'de gösterilmiştir. Bunun için ideallik faktörünün Şekil 4.13.'deki gerilime karşı çizil-
•V.

miş grafiğinden yararlanılmıştır.

n ideallik faktörünün değişik alttabaka sıcaklıklarındaki gerilime bağlı değişim grafiğinden

faydalanılarak, değişik alttabaka sıcaklıkları için elde edilmiş arayüzey enerji dağılım pro-

fili Şekil 4.35."de görülmektedir.
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Şekil 4.34. Akım parametrelerinden elde edilmiş arayüzey durum yoğunluğunun yarıiletke-
nin yasak enerji bölgesindeki değişimi.
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5. SONUÇ

Atomik Kuvvet Mikroskobu (Af M), morüstü (UV) ve kırmızıaltı (LR.) analizleri, kurulan

püskürtme düzeneğinde hazırlanan kalay dioksit (SnCh) filmlerinin literatürde verilen de-

ğerlerle uyum içinde olduğunu göstermiştir (Maudes ve Rodrigues 1980, Muranaka vd.

1981). SnCh filmlerindeki kristalleşme alttabaka sıcaklığıyla artmıştır ve bu tür kristalleş-

menin silisyum kristali üzerinde de aynı şekilde tekrarlandığı gözlenmiştir (Şekil 4.5.).

AFM yardımıyla alınan yüzey görüntülerinde tanecik boyutlarının artan alttabaka sıcaklığı

ile büyüdüğü görülmüştür (Maudes ve Rodrigues 1980). Yapılan görüntü analizleri sonucu

filmlerdeki tanecik boyutları 300 °C alttabaka sıcaklığı için 0.25 u.m, 450 °C alttabaka sı-

caklığı için ise 0.66 um bulunmuştur. SnÛ2 filmlerinin elde edilen spektrumlarından UV ve

görünür bölgede geçirgen, ER bölgede ise yansıtıcı özelliğe sahip olduğu görülmüştür

(Muranoi ve Furukoshi 1978, Muranaka vd. 1981). SnCb filmlerinin özdirenci anan

alttabaka sıcaklığı ile azalmakta sonra tekrar artmaktadır (Şekil 4.4.). Benzer sonuçlar

Manifacier vd. (1975) ve Kojima vd. (1988) tarafından da elde edilmiştir.

Uygulanan gerilimin bir kısmı yalıtkan tabaka üzerinde düştüğü için engel yüksekliği geri-

lime bağlıdır. Bu nedenle engel yüksekliği ideal diyodunkinden daha küçük olur

(Rhoderick 1980). AVSnO2/p-Si/Al ve Al/p-Si/M yapılarının akım-gerilim (I-V) eğrilerinin

karşılaştırılmasından engel yüksekliğinin AJ/SnOj/p-Si/Al yapılarında daha küçük olduğu

görülmüştür. 173 - 313 K sıcaklık aralığındaki Lnl-V eğrileri (Şekil 4.6.) görüldüğü gibi

farklı eğimli üç bölgeden oluşmuştur. Düşük beslem bölgesi, orta beslem bölgesi ve seri

direncin etkin olduğu yüksek beslem bölgesi. Diğer diyotlarda da aynı davranışlar gözlen-

miştir. Düşük beslem bölgesinin fiziksel etkilerini iyi anlayabilmek ve açıklamak oldukça

zordur (Aboelfotoh 1989). Fakat genellikle düşük beslem bölgesinde yeniden birleşme a-

kımı etkindir ve artan sıcaklık ile azalır (Kar vd. 1980). Orta bölgede bir çizgisellik vardır

(0.1 - 0.3V) ve temel hesaplamalar bu bölgeden yararlanılarak yapılmıştır. Daha büyük

gerilim bölgelerinde ise gerek arayüzey durumlarından gerekse seri dirençten dolayı bir

bükülme vardır (Shwechun vd. 1974). Elde edilen ideallik faktörü n, doyma akımı l0 ve
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engel yüksekliği OBCI-V) değerleri Çizene l.'de verilmiştir. Çizelge 1. incelendiğinde, TE

modeline göre hesaplanan <I>B(i.v) engel yüksekliğinin değerleri artan sıcaklık ile artmakta

ve dolayısıyla beklenen negatif sıcaklık katsayısına ters düşmektedir. Buna ilaveten Şekil

4.6.'da görüldüğü gibi 173-313 K sıcaklık aralığında Lnl-V eğrilerinin eğimleri sabit değil-

dir. Bu eğrilerin eğiminden elde edilen ideallik faktörü n, artan sıcaklık ile azalmaktadır ve

değeri de I'den büyüktür. Bu durum yalıtkan tabakanın varlığmın bir sonucudur

(Szatkowski ve Sieranski 1988). Şekil 4.12.'de görüldüğü gibi n değeri sıcaklığın tersi ile

çizgisel olarak değişmektedir. Benzer sonuçlar literatürde (Kar vd. 1980, Nielson 1983,

Hanselaer vd. 1984, Aboelfotoh 1988, Aboelfotoh 1989) gözlenmiştir, n değerinin alçak

sıcaklıklarda yüksek çıkması muhtemelen yalıtkan tabakadaki potansiyel düşmesidir (Quan

ve Hbib 1993). Çünkü yeniden birleşme akımının bir kısmı arayüzey durumları içerisinden

geçer. İdeallik faktörünün bu şekilde çıkması, arayüzey durumlarının özel bir dağılımına

atfedilebilir (Arnold 1968, Saxena 1969). İdeallik faktörünün I'den çok büyük olması ise

arayüzey durumları ve arayüzeydeki elektrik alanından dolayı Schottky engelindeki düşme

ile uzay yük bölgesinde üretme-yeniden birleşme akımlarından ileri gelmektedir (Werner

ve Gütler 1991). Çizelge 4.2.'den görüldüğü gibi nT çarpımı sabit değildir. İdeallik faktörü

ile sıcaklık çarpımının nT, sabit olmamasından dolayı Io - T grafiği çizgisel çıkmamıştır

(Şekil 4.9.). Bu sonuca göre akım-iletim mekanizmasında çok katlı tünellemeden bahset-

mek mümkün değildir (Kar vd. 1980). Akım-iletim mekanizmasında TAE'nin etkili olduğu

durumda akım sıcaklığa bağlı ve Lnlo -1000/nT eğrisi çizgisel olur. Buna ilaveten bir de nT

ifadesinin, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak çizgisel olmaması beklenir (Saxena 1969,

Padovani 1971, Ashok vd. 1979). Ancak elde edilen nT - T eğrisi çizgisel çıkmıştır (Şekil

4.10.). Bu durumda akım iletim mekanizmasında TAE'den söz edilemez. Öte yandan, o-

luşturulan yapıların akım-iletim mekanizmasında Alan Emisyonu (AE) iki sebepten dolayı

etkili değildir. Birincisi kullanılan silisyum kristalleri yüksek katkılı değil, ikincisi ise, çok

düşük sıcaklıklarda ölçüm alınmamıştır. Çok düşük sıcaklıklarda AE etkili olabilir. Çünkü

düşük sıcaklıklarda elde edilen tünelleme akım parametresinin (qE00) değeri, kT/q ile kı-

yaslanabilir mertebededir. Oda sıcaklığında ise, kT/q elde edilen değerin yanında çok bü-

yüktür. Buna göre büyük sıcaklıklarda akım-iletim mekanizmasına AE etkili değildir. Şekil

4.14.'den Ln(Io/T2) - l/T grafiğinin çizgisel olmayan tarzda ve yine aynı şekilden
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L.n(I,/r2)-l/nT grafiğinin ise çizgisel olarak çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlar incelenen

numunelerin akım-iletim mekanizmasında saf TE'nin etkin olmadığını göstermektedir

Şekil 4.16'daki Eo - kT/q deneysel eğrisi eğimi hemen hemen değişmeyen bir doğrudur ve

Eo eksenini sıfırdan büyük bir değerde keser. Bu da yine, TAE 'nin incelenen numuneler

için etkin mekanizma olmadığını gösterir. Çünkü Eo - kT/q eğrisinin, düşük sıcaklıklarda

sabit olması ve orta sıcaklıklarda ise çizgisel olması beklenir (Saxena 1969). Azınlık taşıyı-

cı enjeksiyonu durumunda, engel yüksekliğinin yaklaşık yasak enerji aralığına eşit olması-

nın (G>B - Eg) yanında, doyma akımının çok küçük ve ideallik faktörünün de 1 olması bek-

lenir (Shwechun vd. 1974, Green vd. 1974, Tarr ve Pulfrey 1979). Fakat elde edilen so-

nuçlar böyle değildir. Buna göre akım iletim mekanizmasında azınlık taşıyıcı enjeksiyonu

da etkin değildir.

Sonuçlardan görüldüğü gibi sıfır beslem engel yüksekliği ideal bir diyodun engel yüksekli-

ğinden daha düşük çıkmıştır. TE teorisinden elde edilen <J>s'ler artan sıcaklıkla artmaktadır.

Elektronların yalıtkan tabaka içerisinden tünelleme ile metale geçtiği dikkate alınarak yeni-

den hesaplanan Oe'ler artan sıcaklıkla azalma göstermiştir. Tünelleme etkisinden dolayı

diyot parametreleri beklenenlerden farklı çıkmıştır. Uygulanan gerilimin bir kısmı da yalıt-

kan tabakaya düşeceğinden elde edilen <1>B değerleri gerilime bağlı olacaktır.

Lnl-V eğrilerine bakıldığında gözlenen bir diğer durum ise, yapıların seri dirençlerinin kü-

çük olmadığıdır. Seri direnç hesaplamalarında iki yöntem kullanılmıştır. Bunlardan birisi

güvenilir olan Norde yöntemi, diğeri ise fit etme yöntemidir. Bu yöntem yardımıyla sızıntı

akımlarına sebep olan şönt direnci de hesap edilmiştir. Elde edilen sonuçlar seri ve şönt

direncinin artan sıcaklıkla azaldığını göstermiştir (Şekil 4.19. ve 4.20.). Benzer sonuçlar

Donoval vd. (1991) tarafından da elde edilmiştir. Değişik sıcaklıklardaki Lnl-V eğrilerin-

den hesaplanan n'nin sıcaklığa kuvvetlice bağlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Sato ve

Yasamura (1985) tarafından geliştirilen Norde yönteminden n değerinin hesaplanması

mümkün değildir. Seri direnç ve engel yüksekliğinin hesaplanmasında n değeri kullanıldı-

ğından bunların güvenilir değerlerini elde etmek oldukça güçtür. Bu nedenle Lnl-V eğrile-

rinin eğiminden her sıcaklık için ayrı hesaplanan n değerleri kullanılarak K, ve <I>B değerleri
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bu sıcaklıklar için ayrı ayrı hesaplanmıştır (Çizelge 4.3.).

Şekil 4.21.'de farklı alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş yapıların Lnl-V grafiği görül-

mektedir. 300 'C'de oluşturulmuş yapının doyma akımı, 450 "C'deki oluşturulmuş yapıya

göre daha büyüktür. Bunun sebebi SnO2'nin yalıtkanlık özelliğinin azalan alttabaka sıcaklı-

ğı ile artmasıdır (Manifacier vd. 1975). Çünkü elektronlar tünelleme yaparak yalıtkan içeri-

sinden geçmeleri sonucu akım artmıştır. Diğer taraftan, engel yükseklikleri artan alttabaka

sıcaklığı ile artmıştır. SnCVnin artan alttabaka sıcaklığı ile yalıtkanlık özelliği azaldığı için

uygulanan gerilimin büyük bir kısmı diyoda düşmektedir.

Şekil 4.26'dan görüldüğü gibi C"2-V eğrileri hemen hemen birbirine paraleldir. Bu sonuç

ise NA alıcı yoğunluğunun sıcaklıkla çok yavaş değiştiğini göstermektedir ve bu değer sili-

konun özdirenç değerinden hesaplanan kuramsal değerden biraz küçüktür. Bu fark ise

arayüzey durum yoğunluklarının mevcut fakat büyük olmadığını göstermektedir (Kelberlau

ve Kassing 1981). Çünkü arayüzey durum yoğunluklarının olmadığı veya çok küçük oldu-

ğu durumlarda deneysel olarak elde edilen NA değeri, kuramsal değerine çok yakındır.

Arayüzey durumlarının ideallik faktörü üzerinde de etkisi vardır. Denk. (4.17)'ye bakıldı-

ğında ideallik faktörünün artması ve yalıtkan tabakanın kalınlığının azalması arayüzey du-

rumlarının yoğunluğunu artırmaktadır. Yapıların arayüzey durumları genelde küçük çık-

mıştır. Püskürtme esnasında stokiyometreden sapmadan dolayı ince SiOx tabakası oluşur ve

bu tabaka ideal örgü sürekliliğine yakın bir eklem meydana getirir. Böylece arayüzey du-

rumları etkisiz hale getirilmiş olur. Benzer sonuçlar literatürde de gözlenmiştir (Reinhardt

vd. 1988). Ayrıca C-V eğrilerinin frekansla değişmemesi arayüzey durumlarının olmadığını

gösterir.

Dİ diyodu için C'2-V eğrilerinden ve kuramsal değerlerden sıcaklığa bağlı olarak elde edi-

len (emel parametreler Çizelge 4.6.'da verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi artan sıcak-

lıkla difüzyon potansiyeli Vd, engel yüksekliği OB, yasak enerji aralığı EE, elektrik alan Em

ve tüketim tabakasının genişliği WD azalırken, taşıyıcı yoğunluğu NA, saf taşıyıcı yoğunlu-

ğu m, değerlik bandındaki durumların yoğunluğu Nv ve Fermi enerjisi <I>F artmaktadır.
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Bunlardan Es, <I>u, Vj, ve % Şekil 4.27.'de gösterilmiştir. kT/q tüketim bölgesinde elektrik

alandaki hareketli taşıyıcıların etkisinden dolayı gelen bir düzeltme terimidir (Charlson ve

Lien 1975). Vd ve dolayısıyla OB'deki azalma, kristal örgünün ısısal etkiyle genleşmesin-

den dolayı Eg'deki azalmadandır.

C-V ölçümlerinden elde edilen <I>B değerleri, I-V ölçümlerinden elde edilen OB değerlerin-

den oldukça büyük çıkmıştır. Bu durum, arayüzey tabakasının varlığıyla açıklanabilir. Bu

iki engel yüksekliği arasındaki fark yüksek yoğunluklu yarıiletkenlerde daha yüksektir

(Sullivan vd. 1991). Ayrıca, C-V ve I-V ölçüm tekniklerinin farklı tabiatından dolayı, bu

tekniklerden bulunan engel yükseklikleri daima birbirinden farklıdırlar (Singh vd. 1990,

Chin vd.1990, Thomas ve Luo 1993). I-V yöntemi ile ölçülen engel yükseklikleri engel

alçalmalarını da kapsar. Yani bu yöntem engel yüksekliklerinin ortalamasını alır. Çünkü

akım engel yüksekliğine üstel olarak bağlıdır. C-V yönteminde, bir D.C. gerilim üzerine

bindirilen küçük bir A.C. sinyaliyle uyanlan tüketme kapasitesi ölçülür. Bu yöntem,

arayüzeyde bant bükülmelerine sebep olan engel alçalmasını kapsamaz. (Chin vd. 1990,

Sullivan vd. 1991, Mui vd. 1991).

4VV eğrisine bakıldığında (Şekil 4.31.), yüzey potansiyeli, bir gerilim değerine kadar çiz-

gisel bir şekilde azalmakta, bu gerilim değerinden sonra ise seri direncin etkisiyle çizgisel-

lik bozulmaktadır. Benzer sonuçlar Chattopadhyay (1995) tarafından da elde edilmiştir.

Hem yüksek-düşük frekans C-V ölçümlerinden, hem de Chattopadhyay yönteminden elde

edilen arayüzey durum yoğunluklarının enerji pozisyonuna göre dağılımı sırasıyla, Şekil

4.30. ve 4.32.'de verilmiştir. Yüksek-düşük frekans kapasite yönteminden ve ideallik faktö- '

ründen elde edilen arayüzey durum yoğunlukları taşıyıcı bant kenarından itibaren aniden

azalmakta daha sonra artış göstermektedir. Benzer sonuçlar El-Sayed vd. (1984), Passlack

vd. (1996) tarafından da elde edilmiştir. Chattopadhyay yönteminden elde edilen arayüzey

durum yoğunluğu ise Fermi enerjisi civarında artış göstermekte olup, iletim bandına doğru

azalmaktadır. Benzer arayüzey durum yoğunluğu dağılımı Singh vd. (1990), Sullivan vd.

(2001) tarafından da elde edilmiştir.

Değişik alttabaka sıcaklıklarında oluşturulmuş Al/SnO2/p-Si/Al yapılarının ideallik faktö-
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ründen elde edilmiş arayüzey durumları alttabaka sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. Bunun

sebebi arayüzeydeki yeniden yapılanma ve düzenlenmedir. Benzer arayüzey durum dağılı-

mı Akkal vd. (1998) tarafından da elde edilmiştir.

10û
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