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AGING OF POROUS SILICON AND THE ORIGIN OF BLUE SHIFT

T. KARAÇALI1 H.
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In spite of the efforts on understanding the mechanism of visible luminescence from
porous silicon (PS), detailed understanding of that has not been achieved. Proposed most
spectacular model for optical activity of PS is Quantum Confinement (QC) and the blue
shift of luminescence commonly attributed to the shrink in size of silicon pillars during the
anodization and/or aging. Present study showed that this shift is not fully related to the QC.
N-type epitaxy silicon samples were anodized in HF:EtOH(l:l) solution under the
illumination of 15mW He-Ne laser. Measurements showed that during the aging up to 1.5
months there was a blue shift. Unfortunately deconvoluation of spectrums showed that,
210 meV shift is not fully related to the QC. The peaks found at 1.51 eV, 1.56 eV and 1.70
eV were weakening by the aging. The peak at 1.7 eV reported to be related to Si-SiO2

interface state but the origin of other peaks is not known. Peak located at 1.81 eV shifted to
1.90 eV after 1.5 months and that showed us; effective blue shift was about 90meV. The
existence of these three peaks affects the optical stability of PS. For a stable PS formation
HF-EtOH-thCh solution used and an extra stabilisation in H2O2 carried out for 45 min after
the anodization and rinsing in EtOH. Three peaks given above disappeared and a stable
luminescence at 2.01 eV with a Gaussian distribution obtained.
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AI-Si ÖTEKTİK ALAŞIMINDA KATILAŞTIRMA HIZININ
MİKROYAPI PARAMETRELERİNE ETKİSİ

H. KAYA1. E.ÇADIRLl1. M.GÜNDÜZ2

'Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
2Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Bu çalışmanın amacı, düzensiz bir mikroyapıya sahip olan Al-Si ötektik sisteminde,
katılaştırma parametrelerinin mikroyapı parametreleri ile değişimlerini incelemektir.
Bunun için ilk olarak %99.99 saflıktaki Al metali vakumlu eritme fırınında eritildikten
sonra eriyik içerisine aynı saflıktaki Si metali yerleştirilmiş ve karıştırılarak homojen hale
getirilmiştir. Daha sonra eriyik haldeki alaşım, sıcak döküm fırını içerisindeki grafit
potalara dökülerek numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler, sabit sıcaklık
gradyenti (7.8 K/mm) ve değişik katılaştırma hızlarında (8.3-498.7 |̂ m/s), Bridgman tipi
kontrollü katılaştırma fırınında aşağıdan yukarıya doğru doğrusal olarak katılaştmlmıştır.
Yapı parametreleri (lameller arası mesafeler) Am, AM,ve Aort ile katılaştırma parametresi, V
arasındaki değişim incelenmiş ve doğrusal regrasyon analizi ile bu değişim bağıntılarının
dereceleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, benzer alaşım sistemi için daha önceden
yapılmış deneysel çalışmalarla, Jackson-Hunt (J-H) ve Trinedi- Magnin-Kurz (TMK)
ötektik teorilerinden hesaplanan sonuçlar ile karşılaştınlmıştır.

Yapılan deneyler sonucunda, enine kesitten alınan ölçümlerde, minimum mesafeler için

A m ~ . V = 317.8 u.m3 /s, maksimum mesafeler için AM .V =1411.2 ujn3 /s ve ortalama

mesafeler için Am .V =940.3 nm3/s sonuçlan elde edilmiştir. Aynı alaşım sistemi için

yapılan deneysel çalışmalarda da Yılamz ve Elliot A \V =1061.0 u,m3/s, Liu ve

arkadaşları A 2.V=1088.5^m3/s, Magnin ve arkadaşları A 2.V=1167.5 ^ım3/s, Khan ve

arkadaşları A 2. V =1347.7 um3/s sonuçlarını bulmuşlardır.

Bu çalışmada elde edilen /lort .V =940.3 um3/s değeri, J-H ve TMK ötektik teorilerinden

hesaplanan A 2 . V = 1191.7 (im3/s değeri ve diğer deneysel çalışmaların sonuçlan

karşılaştınldığında birbiriyle oldukça uyumlu olduğu görülmektedir.
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Al-Tİ METALİK İKİLİ ALAŞIM SİSTEMİNDE KATI-SIVI
ARA YÜZEY ENERJİSİNİN ÖLÇÜMÜ

K. KESLİOĞLU ve N. MARAŞLI

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 38039 KAYSERİ

Maddelerin katı-swı arayüzey enerjisinin deneysel ölçüm metotlarından en güvenilir ve en
kullanışlı olanı tane arayüzey oluk metodudur. Tane arayüzey oluk metodu Gibbs-
Thomson denkleminin doğrudan uygulamasını içermektedir. Tane arayüzey oluk metodu
saydam organik maddelerin katı-sıvı arayüzey enerjilerinin ölçümünde kullanılabildiği gibi
saydam olmayan metalik alaşım sistemlerinde de kullanılabilmektedir. Tane arayüzey oluk
metodu elde edilen tane arayüzey oluk şekillerinden faydalanarak katı-sıvı ve katı-katı
arayüzey enerjilerinin ölçümünde kullanılan tek metottur. Tane arayüzey oluğu denge
durumundaki katı-sıvı arayüzeyi ile tane arayüzeyinin kesiştiği yerde oluşur. Saydam
olmayan maddelerde tane arayüzey oluk şekillerini elde etmek oldukça zordur. Bu zorluk
Gündüz ve Hunt tarafından geliştirilen deneysel bir sistemle giderilmiştir ve ayrıca Gibbs-
Thomson sabitini nümerik metotla hesaplamışlardır. Daha sonra bu deneysel sistem
Maraşlı ve Hunt tarafından erime sıcaklığı yüksek olan (600-700 °C) metalik alaşım
sistemleri için geliştirilmiştir. Bu çalışmada ise Maraşlı ve Hunt'ın geliştirmiş olduğu
deneysel sistemin çalışma sıcaklık aralığını genişletecek tarzda yeni bir deney sistemi
kurulmuştur. Kurulan deney sistemi ile Al-Ti peritektik sisteminde tane arayüzey oluk
şekilleri gözlendi.

Herhangi bir madde için tane arayüzey oluk şekilleri gözlenir, katı ve sıvı fazın ısı
iletkenlik katsayıları oranı (R) ve katı fazın sıcaklık gradyenti ölçülürse Gündüz ve Hunt'ın
geliştirmiş olduğu nümerik metotla Gibbs-Thomson katsayısı hesaplanır. Eğer erime
sıcaklığındaki birim hacim başına düşen entropi değişimi (AS*) bilinirse katı-sıvı arayüzey

enerjisi Gibbs-Thomson denkleminden T = rAT r=—^ hesaplanır. Burada T Gibbs-
AS

Thomson katsayısı, ATr eğrilik alt soğuması, r eğrilik yarıçapı ve OkS katı-sıvı arayüzey
enerjisidir. Yapılan deneyler sonucunda katı Al-sıvı AlTi için rorı= (1.27 ± 0.06) x 10" K
m, aks = 169.25 ± 16.59 mJ / m2 ve tane arayüzey enerjisi CTgb = 330.45 ± 35.69 mJ / m2

olarak elde edildi.
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YAPAY YAPILARLA PERİYODİK PİNNİNG

A. VARİLCİ. O. GÖRÜR. M. ALTUNBAS
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II. tip süperiletkenlere uygulanan gerek manyetik alanın, gerekse sürücü akımın etkisi
bilimsel ve teknolojik olarak büyük önem arzeder. Bu nedenle, II. tip süperiletkenlerde
girdap örgüsünü açıklamak için manyetik alan altında akım taşıma ve nötron saçılımı
ölçümleri yoğun olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, Si altlık üzerinde mikron ölçeğinde
periyodik aralıklı delikler, elektron beam litografi yöntemi kullanılarak elde edildi ve bu
deliklere buharlaştırma yoluyla Ni dolduruldu. Bu şekilde elde edilen altlığın üzerinde,
süperiletken Nb film, püskürtme (sputtering) yöntemi kullanılarak, elde edildi. Akjm
taşıma ölçümleri için film üzerinde reaktif iyon tekniği kullanılarak köprü geometrisi
gerçekleştirildi. Magnetotransport ve kritik akım ölçümleri sıvı helyumda, süperiletken Nb
filmin kritik sıcaklığı civarında yapıldı ve magnetik alan film düzlemine dik uygulandı.
Uygulanan manyetik alan düzenli adım aralıklarıyla -400 ve 4400 Oe arasında değiştirildi.
Sonuç olarak Si altlık üzerine dikdörtgen örgü şeklinde yerleştirilmiş olan yaklaşık 100 nm
çapında Ni noktalar ve üzerinde süperiletken Nb film. periyodik pinning gösterdi. Girdap
örgüsüyle periyodik pinning düzenlemesinin geometrik çakışması durumunda girdap
pinninginin artışından bahsedildi. Bu çalışma (altlık üzerine magnetik metallerin
gömülmesi) diğer magnetik metallerle de tekrarlanabilir ve diğer magnetik metallerin
pinning etkileri karşılaştınlabilir..
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AMORF METALİK SİSTEMLERİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK
BENZETİMİ

E. DURUK ve S. ÖZGEN

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 23169 - Elazığ.

Hızlı soğutma tekniği ile üretilen metal ve alaşımların atomları, kristal yapılı sistemler gibi
periyodik dizilişlere sahip olmayıp aperiyodik dizilişlere sahiptir. Son yıllarda, bu şekilde
elde edilen metal ve alaşımların kristal yapılı sistemlere göre daha üstün ve şaşırtıcı
özelliklere sahip olduğu keşfedilmiştir. Deneysel olarak oıtaya çıkartılan yeni özelliklerin
açıklanması ve teorilerinin kurulması çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir.

Bu çalışmada, çok cisim etkileşmelerini içeren Gömülmüş Atom Metodu (Embedded
Atom Method. EAM) kullanılarak demir ve alüminyum metalleri modellenmiş ve sıvı
fazdan hızlı soğutulması sonucu elde edilen amorf yapılan moleküler dinamik
benzetimiyle incelenmiştir. Sıvı faz içindeki atomik bağlar ile amorf yapıdaki atomik
bağlar arasında bir i l i şki kurulmaya çalışılmış ve ayrıca, amorf yapının termodinamik
özellikleri incelenmiştir.

377



TFD-21. Fizik Kongresi
11-14 Eylül 2002.SDÜ, İsparta YMF_P54

ALTIN YÜZEYLER ÜZERİNDE BÜYÜTÜLEN CdS İNCE
FİLMLERİNİN OPTİK ÖZELLİKLERİ

H. DERİN1, M. GÖZ2, K. KANTARLI2

'Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, AYDIN
2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü. İZMİR

Bu çalışmada Au yüzeyleri üzerinde vakumda buharlaştırma yöntemiyle büyütülen CdS
ince fimlerin optik özelllikleri incelenerek CdS'ün yasak band genişliği belirlendi. CdS
filmlerinin kalınlığı ve optik sabitleri görünür bölgede yapılan elipsometrik ölçümlerle
belirlendi.

Filmlerin kalınlığı iki gelme açısında yapılan elipsometrik ölçümlerin analiziyle
belirlenirken, optik sabitler tek gelme açısında yapılan elipsometrik ölçümlerden elde
edildi. Optik sabitlerinin spektral davranış özellikleri literatürde başka yöntemlerle elde
edilen sonuşlarla karşılıştınldı. Absorpsiyon katsayısının spectral davranışından elde edilen
yasak band genişliği optik geçirgenlik spekturumunun özelliklerine uygun olarak yaklaşık
2.4 eV değerinde bulundu. Bu değerin literatürde verilen yasak band genişliği değerleriyle
uyumlu olduğu gösterildi.
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Au/n-GaAs SCHOTTKY DİYOTLARININDA ARA YÜZEY DURUM
YOĞUNLUKLARIN YASAK ENERJİ ARALIĞINDAKİ DAĞILIM
PROFİLİNİN AKIM-VOLTAJ (I-V) KARAKTERİSTİKLERİNDEN

ELDE EDİLMESİ

S. KARATAS2. Ş. ALTINDAL1, A. ÖZMEN1, A.M. TÜRÜT3, M. ÇAKAR2
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2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, K.Maraş

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, K.Maraş
'Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Erzurum

Hazırlanan Au/n-GaAs Schottky diyotlanndaki arayüzey durumlarının yasak enerji
aralığındaki dağılım profili akım-voltaj karakteristiklerinde elde edildi. İdealite faktörü,
uygulanan doğru öngerilim voltajına bağlı olarak hesaplandı ve artan doğru öngerilim
voltajı ile İdealite faktörüniin(n) artmakta olduğu gözlendi. Hesaplanan arayüzey
durumlarının yoğunluğu(Nss), İdealite faktörü(n), seri direnç(Rs) ve potansiyel engel
yüksekliği oda sıcaklığında sırasıyla 1013 cm"2eV"', 1.7, 8 Q ve 0.78 eV olarak hesaplandı.
Hesaplanan bu değerler literatürde daha önce bazı yazarlar tarafından hesaplanan değerler
ile iyi bir uyum içinde olduğu gözlendi [l-5]. Ancak İdealite faktörünün birden büyük
çıkması arayüzey durum yoğunluklarının büyüklüğüne ve yasak enerji aralığındaki özel bir
dağılımına atfedildi[3] Arayüzey durumları ile seri direncin hazırlanan Schottky
diyotlannın elektriksel parametrelerini önemli ölçüde etkilediği ve ideal durumdan
sapmaya neden olduğu gözlendi.

*Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) FEF- 05/2002-17 ve
FEF-5/2002-46 tarafından desteklenmiştir.

[1] R.Hackam., P.Harop., Transactions on Electron Devices.l9(12),1231,(1972)
[2] M.K.Hudait.,S.B.Krupanidhi.,Physica B. 307, 125, (2001)
[3] K.Maeda..H.fkoma.,K.Sato.,T.İshida.,Appl.Phys.Lett.,62(20),2560, (1993)
[4] A.S.Bhuıyan.,A.Martınez.,D.Esteve., Thin Solid Films.,161,93,( 1988)
[5] A. Gümüş.,A.Türüt.,N.Yalçın., J.Appl. Phys. 91(0,245, (2002)
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Au/SnCViî-Si/Aıı YAPILARDA AKIM İLETİMİ VE FİZİKSEL
PARAMETRELER

D. E. YILDIZ1. M. ÖZER, S. KARADENiZ2

'Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Teknikokullar ANKARA
2Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Beşevler ANKARA

Metal-yalıtkan-yaniletken(MIS) yapılar yarıiletken teknolojisinde belirli bir süredir
kullanılagelmekle birlikte bu yapıların parametrelerinin değerlerini belirleyen fiziksel
sebepler henüz tam olarak herkesi tatmin edecek düzeyde açıklanamamıştır. Bu nedenle de
konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Bu çalışmada, n-tipi Silisyum(n-Si) kristaller kimyasal yöntemle temizlenerek Au/SnO2/n-
Si/Au yapılar oluşturuldu. Bu MİS yapı oluşturulurken taban sıcaklığı 400 °C da tutularak
püskürtme yöntemi ile SnC>2 tabakası oluşturuldu. Metal buharlaştırma yöntemi ile de omik
ve doğrultuca kontaklar hazırlandı. 200-350 K sıcaklık aralığında akım-gerilim(I-V) ve
sığa-gerilim(C-V) ölçümleri yapılarak elde edilen verilerden idealite faktörü, engel
yüksekliği gibi parametrelerin ölçüm yapılan sıcaklık aralığındaki davranışı belirlendi.
Yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçlara göre, idealite faktörü ve engel
yüksekliğinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiği, akım iletiminde tünelleme etkisinin var
olduğu görüldü. I-V ölçümlerinden oda sıcaklığındaki idealite faktörünün değeri için n =
3,1 ve engel yüksekliğinin etkin değeri için <5B(I-V) = 0,578 eV, C-V ölçümlerinden ise
engel yüksekliği için <J>B(C-V) = 0,641 eV bulundu. Bulunan sonuçlar literatürdeki
bulgularla uyuşmaktadır.

KAYNAKLAR:
l.Muranaka,S., Bando.Y. and Takada, T., Thin Solid Films, 86, H, (1981)
2. Chaudhuri, U.K., Ramkumar, K., and Salyam, M., J.Appl.Phys., 66, 1748, (1989)
3. Chattopadhyay, P. And Daw, A.N., Solid State Elektron. , 29, 555, (1986)
4. Nielson, M., ffiE.Proc., 129, 153, (1982)
5. Sze, S.M., Physics of Semiconductors Devices, 2nd Ed., John Willey and Sons (1981)
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu (FEF.05/2001-11) tarafından desteklenmiştir
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AuGe/MBE n-GaAs/CrNiCo SCHOTTKY DİYOTLARINDA
SERİ DİRENCİNİN SICAKLIK BAĞIMLILIĞI

A. GÜMÜŞ1. A.M. TÜRÜT2, N. YALÇIN3

'Niğde Univ. Fen Edeb. Fak. Fizik Böl. -NİĞDE
Atatürk Univ. Fen Edeb. Fak. Fizik Böl. -ERZYRUM

3Gazi Univ. Eğitim Fak. Fen Bil. Eğitimi Böl. ANKARA

Bu çalışmada , [100] doğrultulu, 400um kalınlığında p = 0,07352 Q-cm özdirençli ve
MBE tekniği ile büyütülmüş n-tipi GaAs yarıiletken kristali yaklaşık 5x5mm2'lik dilimler
halinde kesilerek bir yüzüne AuGe ve diğer yüzüne de CrNiCo alaşım metalleri 10"5torr
basınç altında buharlaştınlarak AuGe/MBE n-GaAs/CrNiCo Schottky Diyot yapısı
oluşturuldu. Bu yapının 130°K-330°K sıcaklık aralığında karakteristik I-V(akım'gerilim)
eğrileri elde edilerek elektriksel parametreleri hesaplanarak seri direncin numune
sıcaklığına bağlılığı araştırıldı.
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BİR BOYUTLU NONLİNEER ELEKTRİKSEL İLETİM HATTINDA
İLERLEYEN DALGALARIN İNCELENMESİ

H.YARANERİ, T.KUTLU

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Mersin

Bu çalışmada Elektriksel İletim Hattın elektronik yazılım programı Electronic Workbench
(EWB) kullanılarak simulasyonu (benzetişimi) yapılmış ve anharmonik dağınımlı kristal
örgüler, plazma, optiksel fiberler gibi birçok fiziksel nonlineer sistemlerde dalga
yayılımını incelemede nasıl kullanılabileceği gösterilmiş ve değişik özelliklerdeki
ortamların dalgaların ilerlemesine nasıl etki ettiği incelenmiştir.

İlerliyen dalgaların küçük genlik ve frekanslarda bile lineer normal kiplerin kararsız
olduğu ve bunların cnoidal ve soliton gibi yerel dalga kiplerine dönüştüğü görüldü. Kesim
frekansına yakın frekanslarda ise İlerliyen dalgalar zarf solitonlan ve breather haline
geldikleri gözlendi

Sonuçta, nonlineer elektriksel örgüye gönderilen dalgaların frekans ve genlik değerlerine
göre; KdV solitonlan, cnoidal dalgalar ve zarf solitonlan gibi nonlineer kipler elde edildi.
Bütün bu sonuçlar EWB yazılımının nonlineer ortamlardaki dalgalann ve bunlann
etkileşiminin değişik özelliklerinin incelemesinde çok iyi bir yöntem olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Nonlineerlik, Elektriksel iletim hattı, Elektronic Workbench, Nonlineer kipler.

383



TFD- 21. Fizik Kongresi
11-14 Eylül 2002.SDÜ, İsparta YMF_P60

Bİ-TABANLI SERAMİK SÜPERİLETKENLERDE PELLETLEME
BASINCININ İNCELENMESİ
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Bu çalışmada BSCCO seramik süperiletkenlerde pelletleme basıncının yapısal ve
süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Amacımız, Bi-tabanlı seramik
süperiletkenlerde 2223 yüksek-Tc fazını tek faz olarak elde etmek için gerekli optimum
pelletleme basıncını bulmaktır. Sistem I. (Biı.7Pbo.3Sr2Ca2Cu3Oy) ve Sistemli. (
Biı.6Ago.ıPbo3Sr2Ca2Cu3Oy ) katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan
örnekler 150, 300, 450, 600 ve 750 MPa basınç altında preslendikten sonra 850 °C'de
sinterlenmiştir. Örneklerin kritik sıcaklığı sıvı azot ortamında yapılan özdirenç - sıcaklık
ölçümleriyle belirlenmiştir. XRD ölçümleri x-ışını toz kırınımı yöntemiyle yapılmıştır.
Örneklerin tanecikli yapısı hakkındaki veriler Sistem I için \2000 elektron mikroskobu
(SEM) fotoğraflarından elde edilmiştir. Sistemlerin özellikleri hakkındaki diğer veriler
Archimedes su yer değiştirme yöntemiyle yapılan yoğunluk ölçümleri ve XRD
sonuçlarından hesaplanan a, b, c örgü parametreleriyle saptanmıştır. Sistem I için Tc 109-
115K aralığında iken Sistem n için 104-109K aralığındadır. Örneklerin saflığı hakkında
bilgi veren geçiş aralığı her iki sistem için de dar bir aralığa sahiptir. X-ışını kırınımı
sonuçlan örneklerin çok fazlı bir yapıya sahip olduğunu ve ana faz olarak 2223 fazının var
olduğunu göstermiştir. Sistem I ve Sistem D için hesaplanan a, b, c örgü parametreleri
teorik değere çok yakın sonuçlar vermiştir. Yoğunluk değerleri teorik değerden daha
küçüktür. Sistem I için 450MPa basınç altında preslenen örnekler için yoğunluk değeri en
yüksek olup Sistem II' de ise öOOMPa basınç altında preslenen örnek en yüksek
yoğunluğa sahiptir. Daha küçük bir yoğunluk daha az sıkı formun ve tanecikler arası
gözeneklerin varlığının işaretidir. SEM mikrofotoğraflarmm karşılaştırılması her iki grupta
düzlemsel tanecik diziliminin baskın olduğunu göstermektedir.
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CAM İÇİNDE CdSe VE CdTe KUANTUM NOKTALARININ
ÇEKİRDEKLEŞMESİ VE BÜYÜME KİNETİĞİ

M H YÜKSELİCİ VE Ç ALLAHVERDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
34010 Davutpaşa-Topkapı / İstanbul

Cam içinde oluşturulan yan-iletken CdSe ve CdTe kuantum noktalarının çekirdekleşmesi
ve büyümesi, optik soğurma spektrumlannın, fiziksel bir model yardımıyla analizi ile
incelenmiştir. Soğurma- sınırındaki kaymalar, yan-iletken kuantum noktalarının cam
içindeki büyüklüklerini belirlemek için kullanılmıştır. Ayrıca kristal büyümesi için gerekli
aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır.
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CAMPHEN-2.57%wt SALOL ALAŞIMINDA KATILAŞTIRMA
HIZININ MİKROYAPI PARAMETRELERİNE ETKİSİ

A. ARSLANDOĞAN. M. GÜNDÜZ

Erciyes Üniversitesi Fen Ed. Fak. Fizik Bölümü KAYSERİ

Katılaştmlarak üretilen malzemenin mekanik ve fiziksel özellikleri büyük ölçüde
mikroyapı parametrelerine bağlıdır. Metalik alaşımların katılaştmlmasında en çok
dendritik yapı görülür. Doğrusal katılaştırmada, katılaştırma parametreleri (V: katılaştırma
hızı, G: sıcaklık gradyenti, C0: çözünen konsantrasyonu ve f : soğuma hızı) ile katılaştırma
esnasında oluşan dendritferin mikroyapı parametreleri (X\: birinci kollar arası mesafe, A2:
ikinci kollar arası mesafe, R: dendrit uç yarıçapı) değiştirilebilir.

Bu çalışmamızda düşük erime entropisinden dolayı metallere benzer katılaşma yapısı
gösteren Camphen ve yan iletkenlere benzer katılaşma yapısı gösteren Salol
malzemelerinin alaşımı kullanılmıştır. Saydam organik malzeme kullanımı, katı-sıvı faz
dönüşümünü ve katılaşma olayını deney anında daha iyi inceleme imkanı sağlamaktadır.

Çalışmamızda, öncelikle Camphen-Salol alaşımının, Camphen-0-10%wt Salol çözünen
kompozisyon aralığında, faz diyagramı erime noktası cihazı ile belirlenmiştir. Camphen-
2.57%wt Salol alaşımı sabit sıcaklık gradyenti altında dört farklı hızda katılaştınlmıştır.
Deney esnasında sıcaklık gradyenti G ve katılaştıma hızı V tespit edilmiş ve katılaşma
anında çekilen dijital fotoğraflardan mikroyapı parametrelerinin (A.ı, X.2, R) değerleri
ölçülmüştür. Mikroyapı parametrelerinin (A-ı, A,2, R), V'ye bağlı olarak nasıl değiştiği
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili teorilerle ve daha önce yapılan benzer çalışmalarla
karşılaştmlrmştır.
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Co-doped TiO2 THIN FILMS STUDIED BY MAGNETIC
RESONANCE TECHNIQUE

F. YILDIZ1 JB.Z. RAMEEV1, B. AKTAŞ1, J. MOODERA2 W.K. PARK2, L.R. TAGİROV3

'Gebze Institute of Technology, P.K. 141, 41400 Gebze/Kocaeli, Turkey
2Francis Bitter Magnet Lab., MIT, Cambridge, MA 02139, USA

3Kazan State University, 420008 Kazan, Russia

thin films with different Co nanoparticle content were prepared by reactive co-
sputtering onto Si (100) substrates. The films thicknesses were in range of 200 to 330 nm.
Electron probe microanalysis showed the Co content (x) of the Ti].xCoxO2 samples was
2.2, 3.0, 4.4, 6.5, and 8.5 %. X-ray diffraction measurements revealed polycrystalline
Rutile structure of the samples. Magnetization measurements showed hysteresis behavior
for all samples with the coercive field in range of 55 - 65 Oe. The saturation magnetization
at room temperature ranged from 7 emu/cm3 (2.2 % Co) to 28 emu/cm3 (8.5 % Co).

X-band (9.5 GHz) Electron Spin Resonance measurements were performed as a function
of the sample orientation and temperature. Weak ESR signals that depended on Co content
were observed at room temperature. Different contributions to the room temperature
spectra were attributed to super-paramagnetic cobalt particles, some ferromagnetic phase
in the sample, and paramagnetic impurities in silicon substrate.

Very strong temperature dependence of ESR spectra has been observed in all samples. The
room temperature signals decreased with cooling, and vanished at lowest temperatures. A
very broad signal appeared with cooling, dramatically intensified at about 50-80K, and
then decreased at lowest temperature (10K). A kind of phase transition in the temperature
behavior of the intensity was observed in the temperature range of 50-60K. We attribute
this behavior to unconventional spin-glass-like ordering realized in the system. The results
received are important for understanding the tunnel magnetoresistance behavior of such
systems.
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