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In this work surface roughness scattering of electrons in a two dimensional electron gas
(2DEG) formed at heterojunction interfaces is investigated for different auto-correlation
functions and potential forms. Gaussian, exponential and lorentsian auto-correlation
functions are used to represent surface roughness. Both an infinitely deep triangular
potential model and the potential that is found from the numerical solution of Poisson
and Shrödinger equations self consistently are used as the potential that holds 2DEG at
the hetero interface. Using the wave functions appropriate for the potentials just
mentioned and the auto-correlation functions indicated above, the scattering rates due to
surface roughness are calculated. The calculations were repeated when the effect of
screening is also included for the case of triangular potential.
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Bu çalışmada yüksek Miller indisli Cu(551) yüzeyinin durum yoğunluğunun frekansa
bağlı değişimi Real space Green's Function yöntemi(RSGF) (Gerçek Uzay Green
Fonksiyonu) kullanılarak hesaplanmıştır.[l,2] Bu yöntem için gerekli olan etkileşim
matrisi Gömülü Atom yöntemi ile üretilen kuvvet sabitleri ile oluşturuldu. Ayrıca
yüzeydeki atomlarının durum yoğunluklarının Bulk'a nazaran ne şekilde değiştiği
incelenmiştir. Bu değişimin farklı teras ve basamak yönelimine sahip yüzeyler için ne
türde bir farklılık yarattığı arştırılmıştır. Yüzeyin sahip olduğu geometrik, yapısından
dolayı yüzeydeki atomlar için x, y ve z doğrultusunda bir dejenerasyon gözlenmemiştir.
Yüzeydeki atomların durum yoğunluklarında bulk'a nazaran düşük frekanslara doğru bir
kayma eğilimi görülmüştür. Bu çalışmada bir yüzeyin yerel titreşimsel özelliklerinin
ilgili atomik çevreye duyarlı olduğu gözlenmiştir.
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