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In this work we have studied the growth and equilibration of semiconductor surfaces
consisting of monoatomic steps separated by flat terraces using kinetic Monte Carlo
method. Atomistic processes such as diffusion on terraces, attachment/detachment of
particles to/from step edges, attachment of particles from an upper terrace to a bounding
step, diffusion of particles along step edges are considered. A rate equation for each of
these processes is written and the overall transition probabilities are calculated where the
processes are ordered to make the distinction between slow and fast processes tractable.
The interaction of steps is also included in the calculation of rate equations. The growth
of such a surface is simulated when there is a particle flux to the surface. The roughness
of the surface and its dependence on both temperature and kinetic parameters such step
edge diffusion barrier are investigated. The formation of islands on terraces is not
prohibited and the distribution of their number and sizes are investigated as a function
of temperature and appropriate kinetic parameters. In the absence of a flux to the surface,
the equilibration of the surface is investigated paying particular attention to the top of the
profile when the initial surface is a periodic profile where parallel monoatomic steps are
separated by terraces. It is observed that during equilibration of the profile, the topmost
step disintegrates quickly and leads to many islands on the top of the profile due to the
collision and annihilation of step edges of opposite sign. The islands then quickly
disintegrate due to the line tension effect and this scenario repeats itself until the surface
completely flattens.
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A ' " B V I tipi yarıiletken bileşimler, tabakalı ve zincir şekilli yapıya sahiptirler. Bu
bileşimler katıhal ve kuantum elektroniğinde fonksiyonel mikroelektronik ve lineer
olmayan optik cihazların ve bellek elemanlarının yapımı açısından geniş uygulama
alanına sahiptirler.

Bu bileşimlerden, fiziksel özelliklerinde büyük anizotropik düzene sahip £-GaSe

monokristali, hücre sabiti a = 3.755A 0, c — 15.996A olan D3h heksogonal yapıda

kristalleşmektedir. Heksogonal yapıya sahip olmasından dolayı, GASe monokristali
C|i,C|2, C13, C33, C4 4 gibi beş bağımsız elastiklik katsayısı ile karakterize olunur.

Deneyler, faz-impuls yöntemi ile 30 MHz frekansta yapılmıştır. Cu, C33, C44 ve C6 6

elastiklik katsayıları, [100] ve [001] yönünde enine ve boyuna saf dalgaların yayılma
hızlarına göre hesaplanmıştır. C ) 3 katsayısı [001] yönü ile 72°lik açı oluşturan örnekte
kuaziboyuna dalganın yayılma hızı kullanılarak hesaplanmıştır.

Bu katsayılar; C,ı=10.381010 N/m2, C12=3.251010 N/m2, C13=1.201010 N/m2,
C33=3.431010 N/m2 ve C44=0.981010 N/m2 değerleri elde edilmiştir.

Green-Kristofel denklemi kullanılarak GaSe için faz ve grup hızları yüzey yapıları
belirlenmiştir. [001] yönünde yayımlanan tüm dalgalar için enerjinin taşınma yönünün
dalgaların yayılma yönünden saptığı belirlenmiştir. Faz ve grup hızları arasındaki
maksimum sapma açıları L, T h T2 kuazidalgalar için sırasıyla 37.8°, 42.9° ve 49.4°
olduğu gözlenmiştir.

GaSe monokristalinin tabakalı yapısı fonksiyonel mikroelektronik cihazların yapımında
kullanılan teknolojinin yalınlaştırılmasına neden olması nedeni ile birlikte elde edilen
bilginin araçların yapımında yön seçimi için büyük öneme sahiptir.
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Katıhal tepkime yöntemi ile üretilen YBCO seramik süperiletkende temel ve yüksek
harmonik alınganlıklar 30 K ile 120 K arasında sıcaklığın fonksiyonu olarak düşük ac
ve de mağnetik alanda ölçüldü. Ölçülen harmonik alınganlıklar uygulanan hem ac ve de
alanın genliğine hem de ac alan frekansına bağımlı olduğu gözlendi. Deneysel
sonuçlardan, numunenin merkezine nüfuz etmesi için gerekli olan en küçük mağnetik

alan, Hp= Hn (l - t) , olacak şekilde sıcaklık bağımlılığı tespit edildi. Deney sonuçlan

Basitleştirilmiş Kim modeli ile karşılaştırıldı. Ayrıca, aktivasyon ve akı kayıpları
hesaplandı.
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Metal-yarıiletken Schottky kontaklarda, idealite faktörü, engel yüksekliği, ters beslem
akımı gibi parametrelerin sıcaklık, taşıyıcı konsantrasyonu, fiziksel ve kimyasal temizlik
işlemleri, yarıiletken tipi gibi faktörlere bağlı olarak incelenmesi, amaca uygun
özellikteki diyot fabrikasyonunda oldukça önemlidir. Diyot karakteristiklerini etkileyen
bir diğer önemli faktör ise doğrultucu kontağı oluşturan metalin kalınlığıdır. Nanometre
mertebesinde, farklı kalınlıklarda (5, 25, 50, 75 ve 100 nm) yarıiletken yüzeyine vakum
ortamında buharlaştırma yöntemiyle depozite edilen Au metali ile oluşturulan Schottky
kontakların akım-gerilim ölçümleri oda sıcaklığında ve karanlık ortamda yapılarak,
diyotlara ait engel yüksekliği, idealite faktörü ve sızıntı akımlarının metal kalınlığına
bağlı değişimleri incelenmiştir.
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Adiyabatik bağ yükü modeli ilk olarak Grup IV yarı-iletkenler için geliştirilmiş ve daha
sonra Grup III-V ve Grup II-VI çinkoblend ve wurtzit yapısındaki yarı-iletkenlere de
uygulanmıştır. Bu çalışmada adiyabatik bağ yükü modeli kalkopirit yapısındaki üçlü
yarı-iletkenlere uygulanabilecek şekilde geliştirildi. Bu model için bir bilgisayar
programı tasarlandı, fonon frekansları ve yerdeğiştirme hesapları için kodlandı.
Uygulama olarak, kalkopirit yapısındaki AgGaS2, AgGaSe2, CuInS2, CuInSe2, CuGaS2,
CuGaSe2, CuAIS2 ve CuAlSe2 maddeleri için Brillouin bölgesi merkezindeki fononlar
çalışıldı. Yeni modelin sonuçlarının Raman, infrared ve nötron ölçümleri ile hem düşük
hem de yüksek frekans modlarda karşılaştırıldığında diğer fenomenolojik modellere göre
daha uyumlu olduğu gözlendi.
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Mikrokristal Silisyum ince film tabanlı güneş pilleri için yeni ancak gelecek vaadeden
bir malzeme olarak son zamanlarda yoğun olarak çalışılmaktadır.Bu malzemenin bu
alanda yoğun olarak kullanılmakta olan amorf silisyuma temel üstünlüğü zaman içinde
yoğun ışığa maruz kaldığında amorf silisyumda gözlenen ve malzemenin verimini
düşüren etkilerin (Stabler-Wronski effect) gözlenmemesidir.Bu çalışmada HW-CVD ve
VHF PECVD teknikleri kulanılarak hazırlanan hidrojen katkılı mikrokristal silisyum
(^-Si:H) ince filmler Kararli Durum Işıliletkenlik, İki Demetli Işıliletkenlik İzgegozlem
(DBP) ve Isıl ışın Saptırma İzgegozlem (PDS) teknikleri kulanılarak karekterize
edilmiş ve bu filmlerin geniş bir enerji aralığında soğurma katsayı izgeleri elde
edilmiştir. Mikro yapının bant içi kusur durumları üzerindeki etkileri bant içi soğurma
izgesi ile ilişkilendirilmiştir.
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