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Bilimsel Araştırma Projeleri MüdürIüğü'ne

20l9Kl2-|49045 nolu ve "Fotonik Malzeme ve Elektro-optik Aygıt Geliştirilmesi" isimli

projem için, aşağıda cinsi. miktarı ve özellikleri yazılı toplam (l) kalem malzemenin,

projemizin^makine teçhizat faslından" alınması |çin bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
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Sıra
No

Malzemenin cinsi
ve Özelliği

Miktarı Olçü
Birimi

Açıklamalar

l MOCVD Kristal
Büyütme Sistemi

l Adet Ekteki teknik şartnameye uygun olmalıdır.
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MocVD KRisTAL BÜYÜTME sisTEMi TEKNiK şARTNAMEsi
Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştlrma Merkezine kurulacak GaAs/lnP tabanIı Metal
organik Kimyasal Buhar Birikimi (MocVD) epitaksiyel kristal büyütme sistemi aşağıdaki
özellikleri sağlamalıdır.

sistem kontrol

1- Sistem bir kontrol bilgisayarına ve LCD düz ekran monitöre sahip olmalüdır
2- Sistem Bilgisayar kontrollü Ve entegre PLC kontrollü olmalıdır
3- sistem Bilgisayarı sistemin bütününü temsil eden grafik ara yüz programlna sahip

olmalıdır
4- Büyütme prosesleri için reçete hazlrlamaya olanak tanımalı Ve bu reçete ara yüz

programl ile otomatik olarak bilgisayar kontrollü olarak sürülebilmelidir
5- Yazılıma ait reçete edütörü reçete yazlmlna, analjzine, kopyalama/yaplştlrma

özelliğine, makro reçete tanlmlama özelliklerine sahip olmalldlr. Editörde üretilen
reçetelerin txt vb diğer erişilebilir yazılımiarda kolaylıkla açılmasına imkan tanıyacak
şekilde dlşa aktarlmü mümkün olmalıdır.

6- Sistem yazılımı şifre korumalı olmalıdır.
7- Sistem çevresel ekipmanlardan Ve sensörlerden gelen veriyi işleyebilecek elektronik

güVenlik sistemi ile donattlmış olmalıdır ve sonradan donanım ve yazılım güncellemesi
ile eklenebilir olmalıdır.

8- Sistem güvenliği su kaçağı, gaz kaçağı, elektriksel arza ve mekanik arıza gibi baştıca
alarm durumlaründa kendini otomatik olarak kapatan bir güVenlik sistemine sahip
olmalldlr ve harici güVenlik sinyalleri (yangın, duman, elektrik kesintisi, toksik gaz
kaçağı vb.) bağlanabilir olmalıdır,

9- sistem tüm proses ve donanım parametrelerini kaydetmeye (Logbook) Ve hem proses
esnasında hem de proses sonrasında tablo halinde ve grafiksel olarak analiz etmeye
imkan vermelidir.

Gaz Hatları ve Kaynaklar

1O- Sistemin AsH3 için Hidrit hattı olmalıdır
'1 1- Sistemin PH3 için Hidrit hattı olmalıdır
12- Sistemin SiH4 için Hidrit hattı olmalıdır
13- Sistemin 2 adet TMGa Metal Organik kaynak hattı olmalıdır
'l4- Sistemin 2 adet TMA| Metal organik kaynak hattl olmalldlr
'l5- Sıstemin 2 adet TMln Metal organik kaynak hattı olmalüdlr
16- Sistemin 1 adet CBr4 Metal Organik kaynak hattı olmalıdır
17- Sistemin 1 adet DMZn Metal Organik kaynak hattı olmalıdır
18-Sistemin enaz2adel yedek Metal Organik kaynak hattı oimalıdır
'19-Tüm Metal organik kaynaklar -10"c - +50'c araslnda slcakllk kontrol|ü olmalldlr
20-Tüm Metal organik kaynaklardan kütle akış kontrolcusü (MFc) ale aklş sağlanmalldlr.
2'l-Tüm Hidrit kaynaklardan (AsH3,PH3,SiH4) kütle aklş kontrolcüsü (MFC) ile akış

sağlanmalıdır.
22- Sisteme Hidrolen gazı bağlanabilir olmalldlr
23- Hidrojen hattında en az bir adet paslanmaz regülatör (0-6ba0 olmalüdlr
24- Hidrojen hattında bir adet higrometre sensörü bulunmalıdır (-60C'- -120'C)
25- Sisteme Azot gazl bağlanabilir olmalldlr
26- Azot hattında en az bir adet paslanmaz regülatör (0-6ba0 olmalldlr
27 - Azot hattında bir adet higrometre sensörü bulunmalıdır (-60C"- -120"C)
28- Sistem N2 ve H2 gaz hattı üzerine saflaştırıcı (Purifier) içermelidir. Bu saflaştırıcların

değişimi anında kullanılmak üzere bypass hattı bulunmalıdır, Saflaştırıcılar minimum
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200lt dk akışa uygun olmalıdır. Saflaştırıcıların giriş ve çıkışında izolasyon vanaları
bulunmaIıdır.

29- Sistem egzoz hattl pompa öncesi klslmda en az bir adet partikül fitresine ve fosfor
tutucu tuzak filtreye sahip olmalıdır. Aynca egzoz hattı fosfor tutucu tuzak filtreye kadar
80'C-120"C sıcaklık aralığında çalışabilen ısıtıcı ceketlerle sarılmış olmalıdır.

30-Sistem egzoz hattı en az7o inch 316L paslanmaz çelik borudan imal edilmiş olmalıdır
3'l-Gaz hatlarınln bulunduğu kabin/bölüm en az 25cm çapında kabin havalandırma baca

çlklşına sahip olmalıdır,
32- Sistem taşlylcl gaz (N2 ve H2), Metal organik, Hidrat (AsH3,PH3,siH4) Ve egzoz

hatlarında Helyum kaçak testi yapmaya uygun ayrı ayrı kaçak test cihazı bağlantı
çıkışlarına sahip olmalldır.

33- Kabin havalandırması için fark basınç sensörleri, hava akış anahtarları bulunmalıdür.
34- Kabin içerisinde su soğutma hatlarının bulunduğu bölgelerde uygun Ve yeterli saylda

su kaçak sensörleri içermelidir.
35- Hem Metal Organik hem de hidrit hatlarında Reaktör akış ve Egzoz atış hatları arasında

fark basınç dengeleyici bir kontrolcü olmalıdır.

36- Fosfor tuzak filtresi güvenli kullanlm için aktif kömür içermeli. Bu filtrenin son kullanlcı
tarafından kurum içerisinde oksidasyon yoluyla nötralize edilmesi için uygun ekipman
sağlanmalldır. Bu ekipmanın kullanıcı eğatimi Son kullanlcıya Verilmelidir.

37- Partikül filtresi >3 mikron büyüklüğündeki partikülleri uzaklaştırmak için uygun bir
filtreye Sahip olmalldır.

Reaktör

38- Sistem dikey akışll reaktör tasarımlna sahip olmalİdlr ve büyütme kazanlna laminar bir
akış verebilmelidir. Bu akışı Verarken taşlylcİ Ve reaktant gazlarln büyütme kazanl
içinde son çıktığı noktaya kadar lll-Grubu ve V-Grubu gazları birbırine karışmadan
gelmelidir,

39- Sistem reaktörü aşlrl lslnmaya karşl korumall olmalıdlr
40- Sistem reaktörü aşırı basınca karşı korumalı olmalıdır
41- Sistem reaktörü atmosfer kontrollü bir eldivenli kabin içerisinde yerleşmelidir
42- Reaktör kabininde dahili entegreli oksijen, nem ve hidrojen gazlarını ppm seviyesinde

ölçen ve kesintisiz monitör eden sensörler bulunmalıdır.
43- Söz konusu atmosfer kontrollü kabin içerisınde Nem ve oksijen değeri 20ppm altlnda

olmalıdır
44- Reaktör kabini dahili Azot temizleme Ve sirkülasyon özelliğine sahip olmalldlr
45- Reaktör kabina gerektiğinde temizlik amaçll Azot boşaltım özelliğine sahip olmalldlr
46- Eldivenli reaktör kabini Fzot gaz| ile süpürme özelliğine sahip olmalldlr. söz konusu

kabin içerisinde en az 1 adet Azot tabancasl, en az 1 adet Vakumlu alttaş clmblzı Ve

vakumlu süpürge bulunmalıdır.
47- Reaktör kabini alttaş ve reaktör için gerekli malzemelerin yükleme ve boşaltımına

olanak tanlyacak büyüklükte bir yükleme-boşaltma kazanına sahip olmalıdlr. Söz
konusu kazan Azot ile doldurulabilir, vakumlanabilir ve boşaltılabilir özellikte olmalıdır-

48- Sistem en az 1 adel4 inch ('1O'1 ,6mm) Alttaş üzerine büyütme yaptmına uygun olmalıdır
49- Sistem en az 1 adet 3 inch(76,2mm) Alttaş üzerine büyütme yapImlna uygun olmalldlr
50- Sistem en az 3 adet 2 inch(SO,8mm) Alttaş üzerane büyütme yapımına uygun olmalıdır
51- Sistemin reaktör kazanı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır
52- sistemin reaktör kazanl su soğutmall olmalldtr.
53- Sistem reaktöründe alttaş ısıtması 950'C'ye çıkabilmelidir ve

sıcaklık kontrol hassasiyetine sahip olmalıdır
bu sıcaklıkta t3
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54-Sistem kuru pompalı olmalıdır ve reaktör basıncını Ombar( Gaz akışsızrejim) ile ATM
arasında kontrol edebilmelidir.

55-Sistem alttaş yüzey sıcaklığını ve a|ttaş taşıyıcı yüzey sıcaklığını gerçek zamanlı
monitör edebilen pyrometrik sıcaklık haritalama donanımına sahip olmalıdır.

56- Sistem büyütme prosesi esnasında film kalınlığını gerçek zamanlı olarak monitör eden
harici bir ince film kalınlık ölçüm sistemi entegre edilebilmesine olanak vermelidir.

57- Sistem reaktörü büyütme prosesi esnasında homojen film özellik|eri elde edebilmek
iÇin alttaş döndürme özelliğine sahip olmalıdır. Bu dönüş hızı en az30 rpm ile enfaz
300 rpm aralığında olmalıdır.

58-Alttaşların yerleştiği alttaş taşıyıcının sıcaklığı C tipiTermokuplveya pyrometrik olarak
ölçülebilmelidir.

59- Reaktör iÇinde büyütme kazanının paslanmaz çeperlerinin proses gazlarıyla
kaplanmasını önlemek için kuvars vb proses koşullarına dayanıklı ve kirletmeyen
malzemeden astar parçası (lineQ bulunmalıdır.

60- Reaktör kapağı kaçakların engellenmesi için çift o-ring sistemli olmalı ve kaçak basıncı
sürekli izlenebilmelidir,

GeneI

6'1- Sistem AR-GE ve pilot ölçekli üretime uygun olmalıdır
62- Üretici firma garanti süresinin bitiminden başlayarak en az 1 O yıl boyunca sisteme ait

tüm parçaları ücreti karşılığında sağlamayı taahhüt eder
63- Üretici firma sisteme ait tüm kullanım kılavuzlarını, mekanik ve elektriksel şematikleri

basılı ve elektronik ortamda son kullanıcıya sağlamalıdır.
64- Üretici firma Sistemin içerisinde bulunan tüm ana bileşenlerin marka-model bilgileri ile

kullanıcı kılavuzlarını son kullanıcıya basılı veya elektronik ortamda sağlamalıdır
65-Sistem yazılımı ve donanımı güncelleme ve yeni eklentilere uygun olacak şekilde

esnek olmalıdır.
66- Sistem kabini üzerinde operatörün kolaylıkla görebileceği ve ulaşabileceği noktalarda

en az 1 adet acil durum durdurma butonuna sahip olmalıdır.
67- Üretici firma üretmiş olduğu ve teklif ettiği modelle eş olmak üzere halihazırda

kullanımda olan ulusal ve/veya uluslararası kullanıcılarının yer aldığı en az 20 referans
kullanıcı içeren liste sunmalıdır veya Ge/GaAs tabanlı çoklu eklem güneş hücresi
üretiminde kullanılan MOCVD (fark|ı model veya teklif ettiği ile aynı model olabilir)
cihazlarını kullanan en az 5 farklı referansın olduğu bir liste sunmalıdır.

68- Sistem fizikse| boyutları kurulması planlanan laboratuvarın boyut limitleri sebebiyle
Uzunluk.4. 5m, Genişlik, 1 . 5m, ve yükseklik,. 2.2m' yi aşmamal ıd ı r.

Kalifikasyon ve gösterim
69- Üreticifirma kendi mühendislik ekibi ve/veya yerli temsilci mühendislik ekibi vasıtasıyla

sistem kurulumunu tamamlamalı ve müşteriye çalışır halde teslim etmelidir.
70- Üretici firma aşağıdaki ince film tabakalarını sistemde üretip belirtilen kriterlere uygun

olduğunu göstermelidir
71-Bu filmlerin üretim koşullarını içeren reçeteleri müşteriye teslim etmelidir.

Tabaka
No

Ozellik Test yöntemi Garanti Edilen

1 Katkısız GaAs
1.1 Büvütme hızı SEM > 3 um/h
1,2 Kalın|ık Homoienitesi Bevaz lşık Yansıma S 2o/o

1.3 Arkaplan Katkı Seviyesi (@RT) Hall Etkisi Ölçumu < 1X1015cm_3
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1.4 Mobilite Hall Etkisi Olçümü
@ 300K

2 katkısız lnp
2,1 kalınlık Homoienitesi Bevaz lsık yansıma

= 
2o/o

22 Arkaplan Katkı Seviyesi (@RT) Hall Etkisi Olçümü < 1x1O1scm-3
2.3 Mobilite Hall Etkisi Ölçumu > 3500 cm2A/s

@ 300K
3 Katkısız lnGaAs*
3.1 Ka|ınlık Homoienitesi Bevaz lsık yansıma 3 2o/o

3.2 Arkaplan Katkı Seviyesi (@RT) Hall Etkisi Olçümü < 3x1015cm-3
33 Mobilite Hall Etkisi Ölçumu > 7000 cm2Als

@ 300K
3.4 ln*Ga 1-x As Alaşım Oranı

kontrolü ve homoienitesi
XRD, PL

4 Katkısız Al30Ga7OAs*
4.1 kalınlık Homoienitesi Beyaz lşık Yansıma <2%
4.2 Al*Ga 1-x As Alaşım Oranı

kontrolü ve homoienitesi
XRD veya PL t%05

5 katkısız Galnp
51 kalınlık Homoienitesi Bevaz lşık Yansıma <2%
5.2 Arkaplan Katkı Seviyesi (@RT) Hall Etkisi Olçümü < 5x1015cm-3
b AIlnP*
6.1 kalınlık Homoienitesi Beyaz lşık Yansıma <2%
6.2 A1,1nı-,P Alaşım Oranı Kontrolü

ve homojenitesi
XRD < t 500 ppm

(GaAs Alttaş ile
örqü uvumlu)

7 AlGa!nP* (GaAs Orgü Uyumlu)
71 kalınlık Homoienitesı Bevaz lşık yansıma < 2o/o

7.2 Alaşım Oranı Kontrolü PL 590nm
Alasım oranı homoıenitesi PL < Snm

8 katkılı Tabakalar
8.1 P tipiAlGaAs Hall Etkisi Oiçümü NA = 2x1018 cm-

3to
5x10'18 cm-3

82 N tipiAlGaAs Hall Etkisi Olçümü ND = 2x1018 cm-
3to
1x1018 cm-3

8.3 P tipi lnGaP Hall Etkisi Olçümü NA = 2x1018 cm-
3to
5x1018 cm-3

84 N tipi lnGaP Hall Etkisi Olçümü ND = 2x1018 cm-
3to
5x1018 cm-3

* GaAs alttaş üzerine
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