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HALL EFFECT ÖLÇÜM SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Van Der Pauw tekniği ile Hall Effect ölçümleri
N / P tipi yarıiletken tayini
Magneto resistans
Halk katsayısı belirleme
Bulk, Sheet Taşıyıcı konsantrasyonu
10mΩ - 200MΩ aralığında ölçüm imkanı
(opsiyonel olarak 10GΩ kadar)
Mobility aralığı: 1 ile 1 x 105 cm2/Vs
Akım aralığı: ±10 nA ile ±1A
Voltaj aralığı: 0V ile 200V
Taşıyıcı konsantrasyon yoğunluğu: 1 x 106 ile 1 x 1019 cm-3
2,1 T’ya kadar Elektromagnet, 12 T’ya kadar superiletken magnet ile manyetik alan
10K ile 800K aralığında ölçüm imkanı
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HALL EFFECT ÖLÇÜM SİSTEMİ MODELLERİ
Manyetik alan

HLF 1.8

HLF 2.1

HLF 12

(oda sıcaklığı)
(dğş. sıcaklığı)
Sıcaklık
standart
yüksek ısıtıcılı
Taşıyıcı konsantrasyon yoğunluğu
Mobilite
Akım (A)

± 1.8 T
± 1.2 T

Voltaj (V)

0 V - 200 V
%2 doğruluk - VdP minimum: 40 mΩ, minimum: 10 mΩ,
maksimum: 10 MΩ

Direnç aralığı

(standart)

Örnek boyutu

± 2.2 T
± 2.6 T
± 1.8 T
± 2.1 T
15 K - 350 K
350 K - 800K
1 × 106 - 1×1019 cm-3
1 - 1 x 105 cm2 / Vs
± 10 nA - ± 1 A

± 12 T
± 12 T
4 K - 350 K

500K’e kadar

10 x 20 mm kadar

Model DTM-133-DG (gaussmetre)
Keithley 2400 Source Meter
Keithley 2700 Multimeter
Keithley 7709 6 x 8 Matrix Card
Mıknatıs
Kutup çapı
Kutup yüz çapı
Maksimum manyetik alan
Oda sıcaklığında
Maksimum manyetik alan
Değişken sıcaklıkta
Bipolar magnet güç kaynağı
Bilgisayar ekipmanları
Magnet ve güç kaynağı için
soğutma suyu ihtiyacı
Giriş sıcaklığı
Basınç düşümü
Akış hızı
Su soğutma kapasitesi
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15x20 mm
kadar
---
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HLF 1.2

1
1
1
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Süperiletken
76 mm
100 mm
150 mm
--38 mm
50 mm
50 mm
--15 mm air gap
15 mm air gap
15 mm air gap
12 Tesla
1.8 Tesla
2.2 Tesla
2.6 Tesla
30 mm air gap
30 mm air gap
30 mm air gap
12 Tesla
1.3 Tesla
1.8 Tesla
2.1 Tesla
BOP20-50MG
858-70/65V
858-70/65V
430
Bilgisayar, LCD monitör, Keithley IEEE-488 USB adaptör ve yazılım
Kroyojen Free
Su soğutma ünitesi
(magnet)
o
o
o
18 C
18 C
--18 C
0.8 bar
2.0 bar
2.0 bar
--2 litre/dk
11 litre/dk
11 litre/dk
--2 kW
8.1 kW
8.7 kW
---
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AR-GE’MIZ TARAFINDAN
TASARLANAN SİSTEMLER

ELEKTRİKSEL VE AC MANYETİK ALINGALIK
ÖLÇÜM SİSTEMİ
UYGULAMALAR
hh
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hh

AC Alınganlık Ölçümü
Elektriksel Direnç, DC I/V
Optik Karakterizasyon
Hall Effect Ölçümü (ops.)
LCR metre ile Elektriksel Ölçümler (ops.)

TEKNİK ÖZELLİKLER
hh Mıknatıs tipi: NbTi sarım
hh DC Magnetik alan aralığı: ± 7 Tesla’ya kadar
hh AC Manyetik alan aralığı 15 Oe’ e kadar
(maksimum 20kHz)
hh Örnek sıcaklık aralığı: 4 K ile 325 K
hh Tipik soğutma hızı: 1 K / dak
hh Maksimum örnek boyutları: 10 x 10 x 1 mm
hh Elektriksel karakterizasyon için vakum 		
kırılmadan düşük sıcaklıktan “800 K” yüksek
sıcaklığa çıkabilme özelliği

Bir manyetik alıngalık ölçümü, bir numunedeki mıknatıslanmanın
derinlenmesine araştırılmasının yanı sıra alternatif alan altında da süperiletken
malzemeler hakkında önemli ek bilgiler verir. Geliştirilen ortak eksenli bobin
tasarımı ve manyetik alınganlık ölçümü ile elde edilen örnek sinyali, yüksek
performanslı faz kilitlemeli dijital sinyal yükselteçler ile yükseltilerek faz
tayinlerini de sağlamaktadır.
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DÖRT NOKTA PROB İSTASYONU

Teknik Özellikleri
hh
hh
hh
hh
hh
hh
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6¨ kadar yuvarlak veya kare örnek ölçüm imkanı
Sürücünün aşağı - yukarı hareket kolu
Prob başlığının Z ekseninde 16 mm’ye kadar hareket imkanı
Prob uçlarının yaylı mekanizmasıyla 10μm’ye kadar hareketi
BeCu veya Tungsen prob uçları
Prob uçlarının örnek yüzeyine uyguladığı yük: 45,85 ve 180 gram
Prob uçlarının çapı: 40,6µm

Opsiyonel Özellikler
hh
hh
hh
hh

Mikroskop
Isıtmalı örnek tutucu
XY hareket edebilen vakum kanallı örnek tutucu
XYZ Micropositioner

Uygulamalar

hh Sheet Resistivity
hh Resistance
hh I/V Ölçümleri
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AR-GE’MIZ TARAFINDAN
TASARLANAN SİSTEMLER

KRYOJENİK PROB İSTASYONU

Kryojenik prob istasyonu nanoteknoloji malzemelerin elektriksel
karakterizasyonunu ön plana almaktadır. Günümüz teknolojisinde kullanılan
yarıiletken cihazlar, mikron altı veya nano boyutlarda yeni malzemeler
üzerinde kullanıldığı için, bu cihazların özellikleri tamamen geçerli teori
ile izah edilememektedir. Bu nedenle, üretilen bu yeni malzemelerin temel
araştırmalarının çoğu kryojenik sıcaklıklarda teste tabi tutulmaktadır. Yüksek
elektron hareketliliğine sahip transistör (HEMT), kızılötesi odak düzlemi dizileri
ve süper iletkenler içeren bu malzemeler, muhtemelen yeni nesil cihazların bir
parçası haline gelecektir.
GENEL ÖZELLİKLER
hh
hh
hh
hh
hh
hh

4 ila 400 K sıcaklıkta örnekleriniz test edilebilmektedir
Problama, standart ölçümler aygıt üzerinde basit olarak ayarlanabilmektedir
Kolay ve özel örnek taşıyıcıları ile ergonomik yerleştirme yapılabilmektedir
Tam bir kryojenik test çözümü için aksesuarlar (turbo moleküler pompa istasyonu v.b.)
Manuel ve yarı otomatik versiyonları bulunmaktadır.
Vakumlu ve kryojenik prob sistemi, 30 mm’ye kadar örneklerinizi karakterize etme kolaylığı
sağlamaktadır.
hh Patentli tasarım kullanarak, kryojenik prob sistemi 4 K aşağı sıcaklıklara ulaşmak mümkün, bu
kryojenik sistem kapalı devre soğutma sistemi ile çalışması için yerleştirilebilmektedir.
hh Örnek yüzeyleri çizilmemesi için hassas yaylı, özel problar, kablolar ve üç boyutlu pozisyonlayıcı
yer almaktadır.
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AR-GE’MIZ TARAFINDAN
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GÜNEŞ HÜCRESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Fotovoltaik (PV), ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen bir
teknolojidir. Güneşden enerji elde edilmesi noktasında en iyi bilinen sistem
güneş hücrelerinden yararlanılmaktır. Yarı iletken aygıtlar olan fotovoltaik
gözeler üzerinde temel araştırmalar büyüyen bir altyapı ile her gün
güçlenmektedir. Ar-Ge’miz bünyesinde fotovoltaik aygıtlar için Keithley 2400
Source Measure Unit ile temel karakterizasyon sistemi tasarlanmıştır.
Karakterizasyon Sistemimizde Hesaplanan Veriler
hh DC elektriksel iletkenlik,
hh Güneş pillerinin açık devre gerilimlerinin 			
sönüm zamanı,
hh Diyot anahtarlama hızı,
hh Fotoiletkenlik,
hh Güneş pillerinin kuantum verimliliği
hh Impp maksimum güç noktasındaki akım
hh Vmpp maksimum güç noktasındaki gerilim
hh Isc kısa devre akımı
hh Voc açık devre gerilimi
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AR-GE’MIZ TARAFINDAN
TASARLANAN SİSTEMLER

GAZ SENSÖRLERİ ANALİZ SİSTEMİ

Firmamızın AR-GE misyonunda sensörlerin gaz algılama ve özelliklerinin
ölçüldüğü gaz sensör analiz sistemini araştırmacıların kullanıma sunmaktadır.
Gaz algılama karakterizasyonu sistemi, algılama deneylerin yapıldığı bir test
odası ve farklı gaz konsatrasyonlarını ppm düzeyde karışımı sağlayan akış
kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.
Karakterizasyon Sistemimizde Hesaplanan Veriler

hh Sensör direnci değişiklikleri izleyenerek 1-1000 ppm konsantrasyon aralığında akım-voltaj 		
karakteristiklerinden sensörlerin konsatrasyonlara bağlı davranışları ölçülebilmektedir.
hh Sensörlerin tepki süreleri alçak sıcaklardan yüksek sıcaklık aralığına kadar (4-800K veya 90 –
500 K) ölçümleri yapılabilmektedir.
hh Aynı koşullar ve gaz akış oranının sabit tuttulmasını sağlayan bilgisayar kontrolü ile 			
test odası istenilen basınç seviyesinde iken veri toplama kontrolü istatiksel analizleri ile 		
değerlendirilebilmektedir.
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