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In this study, physical properties, such as Pair Distribution Function g(r). Structure Factor
S(k)u, Diffusion Coefficient D2'4, Intermadiate Scattering function S(k,t)3'4 and
Dynamical Structure Factor S(k,w)3'4 of some transition metals and metal alloys are
investigated by using molecular dynamics simulation method. The simulation is specified
for Pd, Al transition metals and Pd-Al binary metal alloys in the liquid form for different
concentrations and at various temperatures by using Quantum Sutton-Chen (Q-SC) inter
atomic potential. Intemadiate scattering function and dynamical structure factor are
calculated for various values of wave vector k. Results are in good agreement with
published data''3'4.
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İletken polimerler ışık yayan diyotlar (LED)"1, Schottky diyodu'2"41, p-n eklemleri,
transistor15' ve bilgi depolamak için hafıza elemanı (DRAM)161 olarak elektronik
devrelerinde kullanılmaktadır.

Geleneksel bir Schottky diyodu bir metal ile yarıiletkenin eklem oluşturmasından meydana
gelmektedir. Günümüzde metal ve yaniletkelerin yerini polimerlerin aldığı Schottky
diyodlan yapılmaktadır. Polimerler kullanılarak Shottky eklemlerinin elde edilmesi iki
şekilde olur. Birinci tip eklem, polimer-inorganik yarıiletkenlerden (Si ve GaAs gibi)
meydana gelir'71. Bu tip eklemde polimer iletken rolünü oynar. İkinci tip eklem, polimer-
metal ekleminden oluşur'41. Bu eklemde polimer yarıiletken rolünü oynar. Polimer
tabakasının yarıiletken özellikte olması için, genellikle iletken polimerle bir başka yalıtkan
polimerin kompoziti veya kopolimeri elde edilmekte, aynca katkılamanın da uygun olması
gerekmektedir.

Bu çalışmada, platin üzerine poliamid (PA) kaplanan elektrod çalışma elektrodu olarak
kullanılarak iki farklı türdeki anyon ile katkılanan polipirol (PPy) filmleri elde edildi. İlk
olarak, sulu ortamda paratoluen sülfonik asit (PTSA) anyonları ile katkılanan PPy filmleri
elde edildi. Daha sonra da asetonitrilli ortamda tetrabütil amonyum tetrafloraborat
(TBAFB) destek elektrotunun BF4 anyonları ile katkılanarak PPy filmleri elde edildi. İki
farklı türdeki anyon için de farkh konsantrasyonlarda filmler elektrokimyasal olarak
sentezlendi.

Elde edilen filmlerin üzerine, buharlaştırma yöntemiyle Al, in, Au ve Ağ metal kontaklar
yapıldı. Daha sonrada Pt elektrot ve metal kontaklar arasındaki eklemin I-V ölçümleri
alındı. Elde edilen eğrilerden, yapılan eklemlerin idealite faktörleri ve iş fonksiyonları
hesaplandı.
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