
 مقدمه

، امـا  ، امـا  ، براي پیشرفت میکروالکترونیـک بسـیار مفیـد بـوده انـد     ، براي پیشرفت میکروالکترونیـک بسـیار مفیـد بـوده انـد     سیلیسیمسیلیسیم  نیمه هادي هاي تک عنصري وخصوصا نیمه هادي هاي تک عنصري وخصوصاً
از این رو، گسیل نوري از این رو، گسیل نوري . . گاف انرژي اصلی این نیمه هادي ها غیر مستقیم استگاف انرژي اصلی این نیمه هادي ها غیر مستقیم است..نارسایی هاي مهمی هم داشته اندنارسایی هاي مهمی هم داشته اند

از نظر فن آوري و بعنوان یـک مبـدل   از نظر فن آوري و بعنوان یـک مبـدل     Siعنصر عنصر . . آنها بسیار ضعیف بوده و داراي ضریب جذب کوچک می باشندآنها بسیار ضعیف بوده و داراي ضریب جذب کوچک می باشند
علیرغم اینکـه  علیرغم اینکـه  . . انرژي خورشیدي، مناسب است، ولی بدلیل گاف انرژي کوچک داراي ضریب تبدیل کم می باشدانرژي خورشیدي، مناسب است، ولی بدلیل گاف انرژي کوچک داراي ضریب تبدیل کم می باشد

Si  ر جهانی تلقی می شد، این واقعیت که ایـن عنصـر، کـارایی    ر جهانی تلقی می شد، این واقعیت که ایـن عنصـر، کـارایی    بعنوان یک نیمه هادي  فراگیبعنوان یک نیمه هادي  فراگی   توسط افراد زیاديتوسط افراد زیادي
لذا توجه به مواد دیگـر، خصوصـا  در کاربردهـاي    لذا توجه به مواد دیگـر، خصوصـاً در کاربردهـاي    . . شکار گردیده استشکار گردیده است  الزم براي بسیاري از عملیات مهم را ندارد آالزم براي بسیاري از عملیات مهم را ندارد آ

شواهد نشان داده اند که نیمه هادي هاي مرکـب داراي خـواص   شواهد نشان داده اند که نیمه هادي هاي مرکـب داراي خـواص   . . الکترونیک نوري، امري بدیهی به نظر می رسدالکترونیک نوري، امري بدیهی به نظر می رسد
نیمه هـادي هـاي   نیمه هـادي هـاي   همان طوري که از نامشان پیداست، همان طوري که از نامشان پیداست،   ..ده و دستیابی به آنها نیز چندان دشوار نیستده و دستیابی به آنها نیز چندان دشوار نیستمطلوب بومطلوب بو

 و یا و یا    III - V   ، ،II - VI   ، ،IV-VI  ترکیب هايترکیب هاي. . مرکب از عناصر ستون هاي مختلف جدول تناوبی بدست می آیندمرکب از عناصر ستون هاي مختلف جدول تناوبی بدست می آیند

IV-IVاز مصادیق آن می باشنداز مصادیق آن می باشند.. 

 


