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The observation of Photoluminescence (PL) from the semiconductor nanocrystals
embedded into the SiO2 matrix has drawn much attention in recent years because of its
promising solution for the fabrication of Si-based light emitting diodes (LEDs).
Recently, we have observed that Si implanted and post annealed samples show a broad
PL band near 850 nm. The broadness of the PL spectra is attributed to the nanocrystal
size distribution in the annealed films. The size distribution of the nanocrystals shows a
Gaussian distrubition as determined by TRIM calculations. It is shown in this study that,
nanocrystals with different sizes can selectivley be excited with a conrolled etch of SiO2

layer. Hence, by conducting an etch-measure experiment, the PL spectrum has been
shown to correlate with Si nanocrystal distribution in the SİO2. The red and blue shifts
observed during this measurement has evidenced that the observed light emission is a
size dependent phenomenon resulted from the Si nanocrystals.
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III-V gurubu yarı iletkenlerinin negatif-türevsel iletkenlik bölgelerinde uygun koşullar
altında Gunn salınımlannın oluştuğu uzun zamandır bilinmektedir. Hala çözülmemiş
çeşitli bulmacalar ve zengin fizik içermesi yanında, yüksek güçlü katı-hal osilatörleri
uygulamaları nedeniyle teknolojik öneme sahip bir araştırma konusudur.Bu doğrultuda,
geniş bant aralığı sayesinde yüksek güç verebilecek olan GaN malzemesinde, terahertz
frekanslarına yaklaşan Gunn osilasyonlarını toplu Monte Carlo (TMC) yöntemiyle
inceledik. Daha önce yapılmamış bir çalışma olarak yüksek harmoniklerdeki Gunn
salınımlarının verimliliğinin çeşitli yollarla temel-harmonik seviyesine çıkabileceğini
gördük. Araştırmamızda Pauli-Dışarlama etkisi, yüksek sıcaklıklardaki fonon
saçınımlarının ve katkılama profilinin etkilerini detaylıca inceleyerek salınım
dinamikleri hakkında önemli fikir sahibi olduk.
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Fotonik kristaller, kırılma indisi periyodik olarak tekrar eden doğal olmayan fotonik
yapılardır. Fotonik kristallerin özelliklerinden yararlanarak fotonik kristal dalga kılavuzu
tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmada elektromanyetik dalgaların transvers elektrik (TE) ve
transvers manyetik (TM) polarizasyonları incelenmiştir. Bu polarizasyonlar için bulunan
kılavuz modların enerji yoğunluklarının dağılımı incelenerek optimum tasarım
parametreleri saptanmıştır.Yapılan çalışmanın bir kısmı Ulakbim'in Beowulf paralel
sisteminde gerçekleştirilmiştir.
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Fotonik kristallerin bant aralıklarının, periyodik yapının fabrikasyonu sırasında
oluşabilecek rastgele hatalardan nasıl etkilenebileceğini inceledik. Tabaka kalınlıklarına,
periyodik değerlerin üzerine düzgün (uniform) ve exponansiyel dağılımlardan elde
edilen rastgele sayılar eklenerek elde edilen yapılar için, supercell yöntemi kullanilarak,
bant aralıkları hesaplandı. Rastgele hataların arttırılmasının, hal yoğunlukları (density of
states) ve transmisyon değerlerine olan etkisi incelendi. En düşük bant aralığının, %50
hatada bile kaybolmadığı gözlendi. Bu çalışmalar Ulakbim Beowulf paralel sisteminde
gerçekleştirildi.
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Geleceğin yüksek teknolojisi kesinlikle bugünlerden farklı, yeni malzemeler üzerinde
yapılanacaktır. Günümüzde yapılan çalışmalarda malzemelerin ölçeklerinde "mega" dan
"nano" ya doğru bir geçiş olduğunu göstermektedir. Bu da nanoteknolojiyi giderek önem
kazanan bir alan haline getirmiştir. Tek Duvarlı Karbon Nanotüpler (TDKNT)
sağlamlıkları ve ayarlanabilir elektronik özellikleri nedeniyle nanoteknoloji
araştırmalarında ön sıralarda yer almaktadır. Çap/boy oranlarının küçük olması
nedeniyle bükülme, burulma ve boylarına kıyasla büyük uzama özelliklerine sahiptirler.
Belirli sıcaklıklarda lokal termal uzamalarda ayrıca TDKNT leri etkilemektedir. Bu
nedenle TDKNT lerin fiziksel ve elektronik özelliklerinin sıcaklığın fonksiyonu olarak
incelenmesi önem kazanmaktadır.
Sıkı-Bağ Moleküler Dinamik (SBMD) simulasyon yöntemi, "Density Functional"
Moleküler Dinamiği ile beraber TDKNT lerin simulasyonu için sıkça kullanılan "first
principle" tekniklerden biridir. Geleneksel SB teorisi Schrödinger denklemini Hamilton
matrisinin köşegenleştirilmesiyle çözer. Bu da atom sayısı ile kübik orantılı O(N3) bir
çözüm zamanıdır. Diğer yandan O(N) metodu, sadece lokal bölgeyi bağa ve böylece
bağlanma enerjisi hesaplarına katan bir yaklaşım yapmaktadır. Bu durumda, simulasyon
zamanı atom sayısına bağlı olarak lineer orantılı olmaktadır. O(N) SBMD
yöntemi,{ Dereli et al, Comp.Phys.Comm., 148,188(2002); Dereli et al,
Phys.Rev.B,67,O35415(2OO3); Dereli et al, Phys.RevB,67,035416(2003)} çalışmalarında
geliştirilerek TDKNT lerin simulasyonuna başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmada, aynı
teknik kullanılarak (10,10) TDKNT lerin termal çalışması yapıldı. Çalışmada peryodik
sınır koşulları çok uzun KNT leri simule edebilmek amacıyla tüp ekseni boyunca
uygulandı. Velocity Verlet algoritması, kanonik topluluk moleküler dinamik (NVT) ile
beraber kullanıldı. Öncelikle sistem için uygun parametreler belirlendi. O(N)
algoritmasının "buffer skin size" parametresi dikkatlice incelendi. "Time step" için
sistemi hızlı bir şekilde termal dengeye getiren değeri tespit edildi. Bu parametreler
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belirlendikten sonra (10,10) "armchair", 400 atomlu TDKNT ler oluşturuldu, fiziksel
özelliklerinin ve enerjetikliklerinin sıcaklığa bağlı değişimleri incelendi. Simulasyonlar
İK den başlayarak 300 K adımlar halinde ısı etkisi uygulayarak yapıldı. Her sıcaklık
artışında, sistem belirli bir sürede dengeye getirildi ve toplam enerjinin MD adımına
bağlı değişimi kontrol edildi. Tüpler yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılarak yapılarına bağlı
olarak çapları, bağ açı ve uzunlukları, atomların radyal dağılım fonksiyonları, bunun
yanı sıra atomlararası enerjileri (band yapısı enerjisi, itme enerjisi, kinetik enerji, fermi
enerjisi vb.) kıyaslandı.
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