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FAST RESPONSE PDFLC DISPLAYS

R. KARAPINAR andM.O'NEILL*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fizik Bölümü, Van, Türkiye
^University of Hull, Department of Physics, Hull, UK

Polymer dispersed liquid crystals (PDLCs) are of great interest for light control devices
like optical shutters, switchable windows and flexible displays. These composite
materials consist of micron sized droplets of a low molecular mass nematic liquid crystal
dispersed in a polymer matrix. If appropriately aligned, the PDLC films can be optically
switched between a translucent state and a transparent state by application of an external
electric field. Recently new electro-optical materials based on polymer dispersed
ferroelectric liquid crystals (PDFLCs) are reported. These materials combine the
advantages of the PDLCs with the rapid response of the ferrolectric liquid crystals. In a
PDFLC system, ferroelectric liquid crystal droplets are dispersed in an ultraviolet
curable polymer matrix in such a way that the droplets are aligned in one direction in the
film plane. In this study, the planar oriented PDFLC samples were produced by
polymerization induced phase separation method. The uniaxial alignment of the samples
was achieved by an application of mechanical shear effect during the ultraviolet curing.
The electro-optical switching behaviour of the PDFLC films was studied. These
materials are possible candidates for fast response flexible display devices.
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NÜKLEER TIP ALANINDA KULLANILAN TANI
TEKNİKLERİ VE DOZ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

E. KAYA, Y. YARAR

Yıldız Teknik Üniversitesi ,Fizik Bölümü ,Davutpaşa, İstanbul.Türkiye,

yarar@yildiz. edu. tr
renkaya@yahoo. com

Günümüzde tıp alanında tanı amacıyla x-ray, ultrasonografi, manyetik rezonans,
bilgisayarlı tomografi, gibi birçok görüntüleme tekniği kullanılmaktadır. Bu tekniklerin
bazılarında iyonlaştırıcı radyasyonlar kullanılmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyonların canlı
dokuda biyolojik hasar oluşturduğu bilinmektedir. Canlıların doğal radyasyon
kaynaklarından kaçınılmaz olarak belirli bir düzeyde doz aldıkları göz önüne
alındığında, iyonlaştırıcı radyasyonların kullanıldığı tıbbi uygulamalara maruz kalan
kişilerin ilave radyasyon dozları alacağı ve bunun da bir risk oluşturacağı açıktır. Bu
nedenle, tıbbi görüntüleme sistemlerinin neden olabileceği biyolojik etkilerin
araştırılması gereklidir. Bu amaçla, bu çalışmada nükleer tıp alanında kullanılan tanılama
yöntemleri, kullanılan radyoaktif maddeler, bu maddelerin doz etkileri araştırılmıştır.
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BATI ANADOLU FAY HATTINDA YER ALAN BURDUR İLİNİN
EV İÇİ RADON ÖLÇÜMLERİ

A.ULUĞ*. D. KILIÇ* . N.ÇELEBİ**

*Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE,
aulug @ akden iz. edu. tr

*Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE,
dkilic @ akdeniz. edu. tr

**Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE,
celebin @nukleer.gov. tr

Burdur il merkezi tümüyle Batı Anadolu' nun en önemli aktif faylarından biri olan
Burdur Fay Zonu üzerinde kurulmuştur. 1. derece deprem kuşağı üzerinde yer alan bu
ilimiz, geçtiğimiz yüzyıl içinde 11' i orta ve yüksek şiddette olmak üzere sayısız deprem
yaşamıştır. Ev içi radon gazı konsantrasyonunu artıran nedenlerden birisi de, bölgenin
fay hattı üzerinde kurulmuş olmasıdır. Yüksek radon oranı bölgede yaşayanlar için
önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Renksiz, kokusuz ve tatsız olan bu gazın
hissedilmesi de zor olduğu için risk artmaktadır. Akdeniz Bölgesi' nde fay hattı üzerinde
yerleşimi olan illerin ev içi radon konsantrasyonunun ölçüm çalışmaları kapsamında,
Burdur ili için CR-39 nükleer iz dedektörleri kullanılarak, ölçümler yapılmıştır. Üçer
aylık dönemde yaz ve kış mevsimleri için rastgele seçilen 40 evde 160 dedektör
kullanılarak radon konsantrasyonu belirlenmiştir. Sonuçlar, diğer illerin sonuçlarıyla
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
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MAVİ IŞIK KULLANIMININ SAĞLANMASIYLA OSL
(OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS) CİHAZININ

GELİŞTİRİLMESİ VE KUVARS-FELDİSPAT UYGULAMALARI

NECMETTİN NUR, KASIM KURT, ZEHRA YEĞİNGİL

Ç. Ü. Fizik Bölümü, Adana, Türkiye,
madneco78@hotmail. com

Yapılan deneysel çalışmada önce Ç.Ü. Fizik Bölümü, Arkeometri Laboratuarı'nda
bulunan OSL cihazına mavi ışık yayan diyotlardan oluşan bir başlığın montajı
gerçekleştirildi. Böylece orijinal biçimiyle sadece kızıl ötesi ışık yayan OSL cihazı
geliştirilmiş oldu. Daha sonra da Kuvars ve Feldispat gibi doğal kristallerin dar-band
(kızılötesi) ve görünür (mavi) ışık ile uyarılması sonucunda ele edilen OSL bozunum
eğrileri değişik parametreler baz alınarak incelendi. Deneysel olarak LED devrelerinin
oluşturulması ve OSL cihazına monte edilmesi şeklinde planlanan bu çalışmayla OSL
cihazı Mavi ve Kızılötesi ışıklarla rutin olarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Böyle bir
çalışmanın önemi geçmişi kapsayan (retrospektif) dozimetre ölçümlerine uygulanabilir
bir çalışma olmasıdır. Bu amaçla kuvars ve feldspat örneklerinden çeşitli ölçümler
alınmıştır. Bundan sonraki aşamalarda OSL cihazı retrospektif doz ölçümlerinde de
kullanılabilecektir.
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BAZI ADAMANTAN TÜREVLERİNİN YAPISAL İNCELENMESİ

YUSUF ÖZCAN, NESİMİ ULUDAĞ*, NEFİSE DİLEK** BİLAL GÜNEŞ***,

SEVGİBAYARI*, SEMRA İDE

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Müh. Bölümü, Beytepe,
ANKARA-TÜRKİYE,

yusufo @ Hacettepe, edu. tr, side @ hacettepe. edu. tr
'Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü, 06800 Beytepe,

ANKARA-TÜRKİYE,
ne s imi @ hacettepe. edu. tr, bayari @ hacettepe. edu. tr

**Gazi Üniversitesi,Fen Fakültesi,Fizik Bölümü, Beşevler,ANKARA-TÜRKİYE,
nefise® gazi. edu. tr,

***Gazi Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Fizik A.B.D., Beşevler, ANKARA-
TÜRKİYE

bgunes@gef.gazi. edu. tr

Genelde antiviral aktivitelerinden yararlanılan adamaman ve türevleri, bazen anti-
depresan ve Parkinson ilacı olarak kullanılabilecek biyoaktif yapıları da
içerebilmektedirler. Doğal olarak üretilebilen adamantanın sentetik olarak türevleri elde
edilebilmekte ve tıbbi alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Yapılan bu çalışmada,
üç yeni adamantan türevi olarak;
- adamantanone-2- semi carbozon,
-adamantanone-2-oxim ve
-adamantanol-1-phenylcarbamat adlı bileşikler sentezlendi. Toz formunda elde edilen
bileşiklerin infrared spektrumları ve X-ışını toz kırınım desenleri kaydedildi. Elde
edilen spektrumlar ve desenler yardımıyla, moleküler yapı analizi yapılarak, adamantan
halkasına bağlanan substituentlerin etkileri incelendi. HYPERCHEM ve ALCHEMY
paketleri kullanılarak, yarı deneysel ve moleküler mekanik hesaplama tekniklerini
içeren bazı programlar (AMI, PM3, MM+ ve MM3) yardımı ile en olası-üç boyutlu
moleküler yapılar belirlendi. Deneysel olarak kaydedilen infrared spektrumlarında
gözlenen bandların, titreşimsel işaretlemeleri yapılırken ve X-ışını toz kırınım
desenlerinde şiddetli pikleri oluşturan kristallografık düzlemlerin hangi atomları
içerebileceği olasılığını araştırırken, elde edilen hesaplama sonuçlarından yararlanıldı.
Ayrıca, en olası moleküler yapılara karşılık gelen enerji değerleri ile X-ışınları toz
kırınım desenleri kristaJlinite oranları incelenerek sentezlenen örneklerden hangisinin tek
kristal formunun daha kolay elde edilebileceği saptandı.
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Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 0102602002 No'lu proje
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desteklenmiştir.
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BAZI LİKEN VE KARA YOSUNU TÜRLERİNİN KAZDAĞI
BÖLGESİNDE RADYOAKTİF 2 1 0Po VE 2 1 0Pb'UN ATMOSFERİK

AKISININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILMASI

B.ÖZDEN. A.UĞUR VE I. UYSAL*

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye,
banu @ nükleer, ege. edu. tr
ay sun @ nükleer, ege. edu. tr

^Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Çanakkale, Türkiye,

iuysal @ comu. edu. tr

Likenler ve karayosunlarının yüksek bitkiler gibi kök sistemleri olmadığından
biriktirdikleri kirleticiler atmosferik kaynaklıdır. Bu nedenle hava kirliliğine duyarlı
olduğu bilinen likenler ve karayosunları, suni ve doğal kaynaklı radyonüklidler ile çeşitli
metallerin çevresel kontaminasyonunun biyoindikatörü olarak kullanılmaktadır. Bu
bitkiler, metalleri seçimsiz olarak biriktirebilmeleri, yılın her mevsimi toplanabilmeleri
ve geniş coğrafik yayılıma sahip olmaları nedeniyle çevresel çalışmalarda çok sık
kullanılmaktadırlar. Çeşitli coğrafi alanlarda yapılacak olan örneklemelerle
kontaminasyonun yayılımını izlemeye imkan sağlarlar. Bu araştırmada materyal olarak
kullanılan likenler (Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm., Cladonia rangiformis Hoffm.,
Pseudevernia furfuracea (L.)Zopf) ve karayosunları (Antitrickia curtipendula
(Hedw.)Brid., Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr, Rhizomnium magnifolium
(Itarik.)Kop., Plagiomnium undulatum (Hedw.)Kop., Tortella tortuosa (Hedw.)Limpr.,
Cratoneuron commutatum (Hedw.)Roth, hothecium myurum Brid.) Kaz Dağlan'ndan
toplanmıştır. İncelenen liken ve karayosunu örneklerindeki 210Po ve 2 l 0Pb
konsantrasyonları alfa spektroskopisi kullanılarak belirlenmiştir. 2 l 0Po ölçümleri, iç
izleyici olarak 2 0 8Po (5.11 Mev, t1/2=2.9 yıl) kullanımı ile 210Po'un 5.30 Mev'lik alfa
parçacık emisyonundan faydanılarak yüzey engelli silikon dedektörü ile yapılmıştır. Elde
edilen sonuçların, daha önce Yatağan Bölgesinden toplanan farklı karayosunu ve liken
türlerinde ölçülen 2 l 0Po ve 2 l 0Pb konsantrasyonlarından düşük olduğu gözlenmiştir.
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RADYOİZOTOP ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

A.ÖZKAN, Y. YARAR

Yıldız Teknik Üniversitesi ,Fizik Bölümü ,Davutpaşa, İstanbul,Türkiye,

yarar@yüdiz. edu.. tr
ahu_ozkan@hotmail.com

Bu çalışmada, nükleer tekniklerin endüstri, tıp ve tarım alanlarında yaygın olarak
kullanılması ile önem kazanan radyoizotopların tanımı yapılmış, kullanılma biçimleri ve
yararları, yan etkileri, üretim yöntemleri araştırılmıştır. Radyoizotop kullanımının
bilimsel araştırmalardaki yeri, dünyada ve Türkiye'deki radyoizotop uygulamalarının
durumu incelenmiştir.
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2- propanol+ su, 2-propanol+l-propanoI,2-propanoI+n-hekzan IKILI
SIVI KARIŞIMLARININ İÇ BASINÇ ve MOLAR BAĞLANMA

ENERJİLERİNİN AKUSTİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

GÖKHANSAVAROGLU *,E.ARAL

Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Eskişehir,
Türkiye

*gsavarog @ogu. edu. tr

298.15 K sıcaklığında ve atmosfer basıncında farklı mol kesirlerinde hazırlanan 2-
propanol+ su, 2-propanol+l-propanol, 1-propanol+n-hekzan ikili sıvı karışımlarının ses
hızı, yoğunluk ve viskozite değerleri ölçülmüştür. Bu ölçülen değerler kullanılarak iç
basınç ve molar bağlanma enerjileri hesaplanmıştır. Bu veriler kullanılarak ikili sıvı
karışımların moleküller etkileşimleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
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EVİMİZDEKİ GÖRÜNMEYEN TEHLİKE RADON GAZI:
TÜRKİYE DEĞERLERİ VE DİĞER ÜLKELERLE

KARŞILAŞTIRILMASI

A.ULUĞ,N. ÇELEBİ*

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye,
aulug@ akdetı iz. edu. tr

*Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul,Türkiye,
celebin @ nukleer.gov. tr

Radon gazı ve onun kısa yarı ömürlü bozunma ürünleri, doğal kaynaklardan alınan
radyasyon dozunun yaklaşık %50'sini oluşturmakta ve radyoaktif bir gaz ofan radon
evlerimizde görünmeyen tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. Radon ve bozunma
ürünlerinin solunumu akciğer kanseri oluşumunda, sigaradan sonra ikinci faktör olarak
bilinmektedir. Türkiye evlerinde CR-39 nükleer iz dedektörleri ile radon
konsantrasyonlarının belirlenmesi çalışmaları devam etmekte olup, ölçülen bölgeler için
Türkiye radon haritası oluşturulmuştur. Çalışmada, bu değerler ile diğer ülkelerin radon
haritası oluşturma çalışmaları ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca Türkiye için,
UNSCEAR tarafından 40 Bqm"3 olarak verilen ev içi radon konsantrasyonunun dünya
aritmetik ortalama değerini aşan bölgeler belirlenmiş ve nedenleri tartışılmıştır.
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AFYON İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KAPALI VE AÇIK
MEKANLARDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

S.B. HERSAT, K.V. EYÜPOĞLU, M. OĞUL, B. KESER, A. SARI, M.ZEKİLER
ve M. DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
mdogan @ aku. edu. tr

Afyon ili merkezinde kapalı ve açık mekanlarda gürültü düzeyi ölçümü yapılmıştır.
Çalışma, otomobil ve motorlu taşıma araçları kaynaklı ve insan kaynaklı gürültü
seviyesinin belirlenmesi şeklinde iki kısma ayrılmıştır.
Afyon ilinde coğrafi konumu nedeniyle şehirlerarası ulaşımın sağlandığı pek çok
şehirlerarası yolun kesiştiği bir noktada yer alması, şehir planlamasındaki yetersizlikler
de göz önüne alındığında otomobil ve motorlu taşıma araçlarının oluşturduğu gürültü
kirliliği insan sağlığı açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu sebeple birinci kısımda,
karayollarında ve şehrin belirlenen noktalarında gürültü düzeyi ölçümü yapılmıştır.
Özellikle mesai saati ve okulların dağılma saatleri dikkate alınarak ölçümler yapılmış ve
sonuçların insan sağlığı üzerinde etki yapabilecek seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmanın ikinci kısmında Afyon ilinin farklı iş yeri ve eğitim kurumlarında gürültü
seviyesi ölçümlerine devam edilmektedir. Sonuçlar, gürültü kontrol yönetmeliklerinde
belirtilen insan sağlığını etkileyen gürültü seviyesi değerleri ile karşılaştırılarak
değerlendirilecek ve konferansta ayrıntılı olarak sunulacaktır.
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ERİMİŞ UCh'ün YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN KURAMSAL
TAYİNİ

Ü. AKDERE. B. KAVANOZ, Ç. TAŞSEVEN ve M. YILMAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul,
Türkiye,

tasseven @yildiz. edu. tr

Uranyum (III) Klorür'ün (UCI3) statik yapısı ve erime mekanizması, erime sıcaklığının
(T=1110K) hemen üzerindeki bir sıcaklıkta (T=1200K) çalışılmıştır. Hesaplar, sıvı halin
hypernetted-chain (HNC) kuramı kullanılarak yapıldı. Sistemdeki iyonlar arası
etkileşmeler Vashishta-Rahman potansiyel modeli ile katı haldeki özelliklerinden
yararlanarak modellenmiştir. Radyal dağılım fonksiyonları ve toplam yapı faktörleri X-
ışını saçılması ve moleküler dinamik simülasyon (MD) sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Ayrıca bu çalışmada kullanılan potansiyel modeli diğer potansiyel modelleri ile
kıyaslanmıştır.
Elde edilen sonuçlar deneysel ve simülasyon sonuçları ile oldukça iyi uyum
göstermektedir. Sıvı UCI3 ün statik yapısının özellikleri sistemin süperiyonik iletken
fazından eridiğini işaret etmektedir. Şu anda bu sistemin aynı şartlarda MD simülasyonu
çalışılmakta ve yakında daha kesin statik yapı sonuçlarıyla birlikte dinamik özelliklerinin
de elde edileceğini ümit ediyoruz.
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ŞEKİL HATIRLAMALI CU-11AL-3.38Nİ VE CU-11AL-3.82Nİ
ALAŞIMLARININ OKSİTLENME MEKANİZMALARININ

TG/DTA İLE İNCELENMESİ

Ü. AKGÜL, A. AYDOĞDU*, Y. AYDOĞDU**,O. ADİGÜZEL***

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
uakgul@firat. edu. tr

*Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
aay doğdu @fir at. edu. tr

**Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
yay doğdu @fır at. edu. tr

***Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
oadiguzel @fır at. edu. tr

Cu-llAI-3.38Ni (ağırlık yüzdeli) numunesi 920 °C ve Cu-llAl-3.82Ni numunesi ise
930 °C de I J-faz bölgelerinde 30 dakika bekletilerek homojenleştirildiler. Tuzlu-buzlu su
içerisine atılarak ani olarak soğutuldular. Daha sonra argon, hava, oksijen ortamında 10-
30 °C/dakika tarama hızları ile DTG/DTA ölçümleri alınarak kütle artışları belirlendi ve
farklı tarama hızlarında alınan TGA sonuçlarından, tarama hızının artışına bağlı olarak
oksitlenme hızının değiştiği gözlendi. Yüksek sıcaklıklarda kütle artışının daha fazla
olduğu ve bununda yüksek sıcaklıklarda oksitlenmenin daha fazla olmasından
kaynaklandığı belirlendi. DTA ölçümleri ile austenit başlama (As) ve bitiş (Af)
sıcaklıkları ile martensit başlama (Ms) ve bitiş (Mf) sıcaklıklarının argon, hava ve oksijefi
ortamına bağlı olarak değişimleri incelendi.
Bu çalışmada kullanılan alaşımlar TREFIMETAUX Centre de Recherce (Fransa) den
sağlanmıştır.
&Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
desteklenen DPT 2OO3K 120440-1 nolu ve Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen FÜBAP 714 nolu projeler kapsamında
kurulan Yarıiletkenler Fiziği Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır.
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ZNO-(50-X)CUO-XNİO KOMPOZİTLERİNİN TERMAL VE
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

C. AKSU. A. AYDOĞDU*, Y. AYDOĞDU**

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
caksu@firat.edu.tr

*Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
aaydogdu @firat. edu.tr

**Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
yaydogdu @fırat. edu. tr

Toz halindeki ZnO, CuO, NiO oksitlen, ZnO-(50-x)CuO-xNiO (x=30, 25, 20, 10
ağırlıkça %) oranlarında 50 mi aseton içerisinde azot gazı atmosferinde manyetik
karıştırıcı ile 100 °C de karıştırılarak, aseton buharlaştırıldı. Toz halinde elde edilen
numunelerin %99.999 argon atmosferi altında 20 °C/dakika ısıtma hızı ile 40-1100 °C
arasında TG/DTA ölçümleri alındı. TG grafiklerinde 890-920 °C sıcaklık aralığına kadar
kompozitlerin kararlı bir yapıya sahip oldukları ve bu sıcaklıktan 1000 °C ye kadar olan
bölgede %3-5 oranında kütle kayıplarının oluştuğu gözlendi. Kütle kayıp başlangıç
sıcaklıklarının, kompozitlerdeki oksitlerin oranına bağlı olarak değiştiği bulundu.
Elektriksel ölçümler için toz numuneler 80 MPa basınç altında disk haline getirildiler ve
1100 °C sıcaklığında 1 saat azot atmosferi altında ısıtılıp oda sıcaklığına soğutuldular.
Pellet halindeki numunelerin her iki yüzeyine elektriksel ölçümler için gümüş pasta
kullanılarak ohmik kontaklar oluşturuldu. Kapasite-frekans (C-f). iletkenlik-frekans (G-
f) ve iletkenlik-sıcaklık (OT) ölçümleri yapılarak elektriksel parametreleri belirlendi. C-
f ölçümlerinde düşük frekanslarda kapasitelerde düşme gözlenmekte yüksek frekans
bölgesinde ise değişim gözlenmemektedir. ' 1-f grafiklerinde frekans artışı ile
iletkenliklerde artma oluşmuştur. Kompozitteki CuO oranının azalması (NiO oranının
artması) ile orantılı olarak iletkenliklerde azalma gözlenmekte ve bu azalma yüksek
frekans bölgesinde daha da artmaktadır. I İ-T ölçümlerinde, kompozitlerin
iletkenliklerinin sıcaklığa bağlı olarak arttığı ve yarıiletken özellik sergiledikleri görüldü.

&Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
desteklenen DPT 2003K 120440-1 nolu ve Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen FÜBAP 714 nolu projeler kapsamında
kurulan Yarıiletkenler Fiziği Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır.
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ANTİFERROMANGETİK ETKİLEŞİMLİ BİR BOYUTLU ISING
SPİN

SİSTEMLERİNDE (S>1) MAGNETİK PLATOLARIN
İNCELENMESİ

C.AKYÜZ. E.AYD1NER

Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesijzmir, Türkiye.
e-mail: cenk.akyuz@deu.edu.tr

e-mail: ekretn. aydiner@deu. edu. tr

Spin-Peierls sistemleri, Haldane sistemleri, spin merdivenleri (ladders) olarak bilinen bir
boyutlıiıveya yarı-bir boyutlu engelli (gapped) spin sistemlerinin çok düşük sıcaklıklarda
(taban durumunda) magnetik platolara sahip olduğu denyesel [1-4] ve teorik [5-16]
yoldan gösterilmiştir.

Bu çalışmada, antiferromagnetik etkileşimli klasik Ising spin sistemlerinde (S> 1) ortaya
çıkan magnetik platoları gözlemek için şimdiye kadar yapılan çalışmalar [15,16] ayrıntılı
olarak ele alındı ve bu tip sistemler için diğer termodinamik nicelikler tartışıldı. Ayrıca,
antiferromagnetik etkileşimli bir boyutlu klasik Ising ( S>1) sisteminde magnetik
platoların varlığı Transfer Matris metodu kullanılarak incelendi.

[I] F.J.Mompean et al. Physica B 234 (1997) 572.
[2] Y.Narumi et al. Physica B 246 (1998) 509.
[3] M.Kato et al. Physica B 28i (2000) 663.
[4] Y.Ajiro et al. Physica B 329 (2003) 1004; 329 (2003) 1008.
[5] F.D.M.Haldane, Phys. Lett. 93A( 1983) 464; Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1153.
[6] G.Gomez-Santos, Phys. Rev. B 41, (1990) 6788.
[7] K.Hida, J. Phys. Soc. Jpn. 63 (1994) 2359.
[8] T.Tonegawa, T.Nakao, M.Kaburgi, J. Phys. Soc. Jpn. 65 (1996) 3317.
[9] M.Oshikawa, M.Yamanaka, I.A_eck, Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 1984.
[10] D.C.Cabra, A.Honcker, P.Pujol Phys. Rev. B 58 (1998) 6241.
II1] K.Totsuka, Phys. Rev. B 57 (1998) 3454.
[12] T.Tonegawa, T.Nishida, M.Kaburgi, Pysica B 246 (1998) 368.
[13] T.Sakai, M.Takahashi, Physica B 246 (1998) 375.
[14] T.Yamamoto, M.Asano, C.Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. 59 (2000) 3965.
[15] X.Y.Chen, Q.Jiang, W.Z.Shen, C.G.Zhong J. Magn. Magn. Mat. 262 (2003) 258.
[16] E.Aydıner. Submitted.
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KONTROLLÜ ATMOSFERDE CdTe NANOKRİSTALLERİNİN
BÜYÜTÜLMESİ

Ç. ALLAHVERDİveM. H. YÜKSELİCİ*

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,
caverdi@hotmail.com

*Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,
yukseli@yildiz. edu. tr

RG850 ticari Schott filtre cam içinde CdTe nanokristalleri kontrollü argon gazı
atmosferinde büyütülmüş, optik ve elektronik özellikleri oda sıcaklığı soğurma
spektroskopisi yardımıyla incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, argon atmosferinde
hava ortamına göre cam içerisinde nanokristal sayısının daha az oluştuğu ve hava
ortamındaki oksijenin nanokristal sayısını artırıcı yönde bir etki yaptığı belirlendi.
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HEMT 'DEKİ İKİ BOYUTLU ELEKTRON GAZININ
MOBİLİTESİNİN ELEKTRON SICAKLIĞI, ELEKTRİK ALAN

VE SÜRÜKLENME HIZINA BAĞLILIĞI

MEHMET ARI

Erciyes Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kayseri, Türkiye,
A ri @ Erciyes. Edu. Tr

Bu çalışmada, AlGaAs/GaAs yarıiletkeninden üretilen HEMT(High Electron Mobility
Transistor) transisto- rünün kanalında meydana gelen iki boyutlu elektron gazının(2DEG
(2 Dimensional Electron Gas) ) mobilitesinin; elektrik alan, örgü(lattice) ve elektron
sıcaklığı ile sürüklenme hıza bağlılığı, iki farklı elektron yuğunluğuna sahip örnek ele
alınarak düşük elektron sıcaklık( 1.7-70 K) ve elektrik alan(0.1-250 V/m) bölgesinde,
incelendi. 1.7-70 K elektron sıcaklık aralığında etkin saçılma mekanizmaları olan akustik
fonon ve optik fonon saçılmaları kullanıldı. Hesaplamalar yapılırken, 1.7-40 K elektron
sıcaklıkları arasıdak akustik fonon saçılma mekanizmasının, 40 K 'den daha yüksek
sıcaklıklarda ise optik fonon saçılma mekanizmasının etkin olduğu varsayıldı. İki
boyutlu elektron gazındaki elektronların sıcaklığı, deneysel olarak ölçülen güç kaybı
verileri ile teorik eşitliklerin birlikte kulanılmasıyla elde edildi. Ayrıca, denge eşitlikleri
yardımıyla mobilite ile elektron sıcaklığı, elektrik alan ve sürüklenme hızı arasındaki
ilişkiler elde edildi ve grafiklerle gösterildi. Mobilitenin elektron sıcaklığıyla değişimi ile
mobilitenin örgü sıcaklığıyla olan değişimi arasında bir farklılığın olmadığı görüldü.
Buradan, fazladan bir içsel saçılma mekanizmasının etkin olmadı sonucuna varıldı.
Bunlara ek olarak, bu fiziksel niceliklerin teorik olarak hesaplanan sonuçları, deneysel
sonuçlarla karşılaştırılarak aralarında bir uyumun olduğu görüldü.
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l-N-BÜTİL-2-(3,4-DIKLOROFENİL)-lH-BENZIMIDAZOL-5-
KARBOKSİLİK

ASİT METİL ESTER

N.B.ARSLAN.C. KAZAK H.KARATAŞ*,S.ÖZDEN*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun,Türkiye,
nbarslan @ ttnet.net.tr

*AnkaraÜniversitesi, Ankara, Türkiye

Giriş
Benzimidazol halka sistemi,antibakteriyel,antiallerjik, kanser hücrelerine, parazitlere ve
ülsere karşı olan çeşitli biyolojik özellikleri nedeniyle geniş bir kullanım alanına
sahiptir.Omeprazol, kandesartan, mizolastin gibi benzimidazol kısmı taşıyan yeni ilaçlar
kilinik olarak kullanılmakta ve son zamanlarda araştırmacılara yeni kuvvetli etmenler
bulmak için çok cazip gelmektedir. Bu özellikleri nedeniyle molekül ve kristal yapısının
belirlenmesine çalışılmıştır.

HoC

Yöntem
Moleküler ve kristal yapı tek kristal x-ıştnları kırınımı yöntemiyle I > 20(1) koşulunu
sağlayan 6464 yansıma kullanılarak , SHELX97 direkt yöntemlerle çözülmüş ve 452
parametre tam matris en küçük kareler yöntemiyle SHELX97 kullanılarak arıtılmıştır.
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Sonuç
Madde monoklinik yapıda P 2 l/n uzay grubunda a = 13.6598(9)A° , b = 14.4036(8)A°
,c =18.6702(13)A° ,a= 90.00 , p = 91.306(6)), y = 90.00, V = 3672.4(4) (A0)3 Z = 4
olacak şekilde kristallendi. Molekül düzlemsel yapıda oluşmadı. Shelx97 arıtımı
sonucunda R 0.0380 S = 0.811 olarak elde edildi

*X-ışını kırınım verileri ;Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik
Bölümünde STOEIPDS 2 difraktometresi ile toplanmıştır.
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4,5-BİS[2-İSOPROPYL-5-METHYL-

PHENOXY]PHTHALONİTRİLE'NİN KRİSTAL VE

MOLEKÜL YAPISININ ANALİZİ

S.ATALAY. U. ÇORUH*, N. AKDEMİR** ve E. AĞAR**

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun, TÜRKİYE,
atalays @ omu. edu. tr

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Samsun, TÜRKİYE,
ucoruh @ omu. edu. tr

** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,Samsun,TÜRKİYE,
nakdemir@ omu. edu. tr

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun,
TÜRKİYE,

eagar@omu.edu.tr

Bu çalışmada, 4,5-bis[2-isopropyl-5-methyl-phenoxy]phthalonitrile isimli ^ s ^ s ^ C ^
kristalin yapısı, tek kristal x-ışın kırınımı yöntemiyle çözülmüştür. C28H28N2O2 molekülü
üç fenil halkası içermektedir. Yapının kararlı halde olmasını sağlayan dört tane C-H...7T
etkileşmesi bulunmaktadır.

C28H28N2O2,triclinic, P~Y , a=9.268(9)Â, b=L0.150(10)Â, c=13.J 15(13)Â, a=93.919(8)°,
P=101.078(8)°, Y=95.278(8)°, V=1201(2)Â3, Z=2, DK= 1.174 Mg m'3, u=0.07mm"',
R=0.044, wR=0.120, S=0.87.
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BİR, İKİ VE ÜÇ ÇEKİRDEKLİ SCHİFF BAZLI FE2+

KOMPLEKSLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

B.M.ATEŞ, H. SÖZERI*. H. NAZİR**, İ. ERCAN***, O.ATAKOL** VE
F.ERCAN

Fizik. Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi,
Beytepe, Ankara, Türkiye,
bmates @ hacettepe. edu. tr

Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi,
Beytepe, Ankara, Türkiye,

filiz @ hacettepe. edu. tr
*TUBİTAK-UME, Uluslararası Metroloji Enstitüsü, PO Box 54, TR-41470,

Gebze, Kocaeli, Türkiye,
huseyin. sozeri @ ume. tubitak. gov. tr

**Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler,
Ankara, Türkiye,

nazır @ science.ankara. edu.tr
**Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler,

Ankara, Türkiye,
atakol@ science, ankara. edu. tr

***Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy, Ankara, Türkiye,
ismail, er can @ taek. gov. tr

Schiff Bazları ve türevlerinin X-ışınları kırınımı yöntemiyle kristallografik özelliklerinin
araştırılması 196O'lı yıllara dayanır. Schiff Bazlarfnın Cu2+, Zn2+, Fe2+...vb. gibi geçiş
serisi elementleri ile oluşturdukları çok çekirdekli metal komplekslerinin yapı-özellik
ilişkilerinin araştırılması ise son on yılda yoğunluk kazanmıştır. Bilindiği üzere Schiff
Bazlan'nın bir üyesi olan SALPD2" (N,N'-bis(salisiliden)-l,3-propandiaminato) Iigandı
farmakolojik öneme sahip olup, metal kompleksleri antibakteriyel etki gösteren ilaçların
yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca SALPD2" ve indirgenmiş Mgandların homo-, hetero-,
lineer veya lineer olmayan çok çekirdekli metal kompleksleri magnetik özellikleri
açısından ilginçtir. İkili veya üçlü oksijen köprülerinden oluşan bu tür bileşiklerdeki
metal iyonları diamagnetik oksijen atomları üzerinden süper değiş-tokuş mekanizmasına
göre etkileşirler. Metaller arasındaki köprü ligandlarının türü ve metal...metal arası
mesafelerin değişmesi etkileşme türlerini ve yapıların kristallografik özelliklerini
değiştirebilmektedir. Bu amaçla [Ciot^C^^FeCy tek çekirdekli, (I), [C38H.4004NıoFe2İ
iki çekirdekli , (II), ve [C,2H26Oi2N<jFeNi2] üç çekirdekli , (III), Fe2+ komplekslerinin
yapı-özellik ilişkileri araştırılmıştır. İncelenen örnekler monoklinik kristal sisteminde
olup uzay grupları sırasıyla P2!/a, (I), P2)/c (II, III), dir. Her üç yapı paramagnetik
davranış göstermektedir.
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BİS(l-METİL-3-ETİLBENZİMİDAZOLİDİN-2-
YLİUM)TETRAFLOROBORAT (C20H24N4B2F8) BİLEŞİĞİNİN X-

IŞINLARI KIRINIM YÖNTEMLERİ İLE KRİSTAL VE
MOLEKÜL YAPISININ TAYİN EDİLMESİ, FOTOGRAFİK

ÇALIŞMASINDAN VE CAD-4 DİFRAKTOMETRESİNDEN ELDE
EDİLEN VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ABDULLAH AYDIN. MEHMET AK KURT*

Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi,Fen Bilgisi Eğitimi(Fizik)A.B.D.,
Kastamonu, Türkiye,
aaydin @gazi- edu. tr

*Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kayseri, Türkiye
akkurt @ erciye s. edu. tr

C2oH24N4B2Fg bileşiği elektronlarca zengin olefinler olarak bilinen, halkalı bir karbon
kompleksidir. Bu bileşik ve türevleri çok çeşitli ilaçlarda kullanılır. Genellikle fizyolojik
hareket ve doku kültüründe virüs üretiminde kendi kendine engelleyici etki gösterirler.
Adı geçen bileşiğin X-ışınları kırınım Yöntemleri ile kristal ve molekül yapısı tayin
edilerek hem fotografik olarak hem de CAD-4 difraktometresinden elde edilen sonuçlan
karşılaştırılmıştır.

Monoklinik, C2 uzay grubuna dahil kristalde, beşli ve altılı halkalar düzlemsel, fakat etil
yerine geçenler, ;ızot atomlarındaki geometri gibi pramit şeklindedir. Bileşikteki
düzlemsel halkaların karşı kenarları düzlemden dışarı çıkma eğilimindedirler.
Merkezdeki C-C bağı 1.47(1) Â dur. Benzer bir çalışma olan bis( 1,3-
dimetilimidazolidin-2-ylium)tetrafloroborat (Çetinkaya ve diğerleri, J994) deki değer ile
hemen hemen aynıdır ve 1.46(1) A dur. Yapıdaki moleküller birbirini etkileyen Van der
Waals bağları ile sınırlıdır.

Hem fotografik yöntemle hemde CAD-4 difraktometresinden elde edilen sonuçlar
karşılaştırıldığında, sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Fotografik
çalışmada elde edilen birim hücre parametreleri; a=23.87(2) A, b=8.39(l) A, c=l l.53( I)
Â, a=90°, P=90.10°(8), y=90°, CAD-4 difraktometresinden elde edilen birim hücre
parametreleri ise; a=23.79(5) Â, b=8.33(2) Â, c=l 1.47(2) Â, a=90°, (3=90.17°(2), y=90"
dir.
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Au/POLİANİLİN/p-Si YAPININ DOĞRULTMA ÖZELLİĞİNİN
İNCELENMESİ

Ş. AYDOĞAN, M. SAĞLAM, A. TÜRÜT

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 25240, Erzurum,
TÜRKİYE,

Saydogan @ atauni. edu. tr

Elektrokimyasal polimerizasyon yöntemi ile, 55 °C elektrolit sıcaklığında direkt
yarıiletken yüzeyi üzerine polianilinin büyütülmesi ile elde edilen
Au/(Polianilin)PANyp-Si yapının T=300 K'de akım-voltaj 1-V ve f=l MHz'de
kapasite-voltaj {C-V) ölçümleri yapıldı. 1-V ölçümünden engel yüksekliği, idealite
faktörü ve Cheung fonksiyonları kullanılarak yine 1-V ölçümlerinden engel yüksekliği,
idealite faktörü ve seri direnç değerleri hesaplandı. Ters beslem C-V değişimi
yardımıyla da difüzyon potansiyeli, Fermi enerji seviyesi, taşıyıcı konsantrasyonu ve
engel yüksekliği değerleri hesaplandı. Au/PANI//?-Si yapının iyi bir doğrultucu özellik
gösterdiği görüldü.
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POLİPİROL/^-Si ve POLİPİROL/n-Si YAPILARIN BAZI
KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN AKIM-VOLTAJ ve
KAPASİTE-VOLTA J ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLMESİ

Ş. AYDOĞAN, M. SAĞLAM, A. TÜRÜT

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 25240, Erzurum,
TÜRKİYE,

Saydogan@ atauni. edu. tr

Elektrokimyasal polimerizasyon yöntemi ile, 55 °C elektrolit sıcaklığında direkt
yarıiletken yüzeyi üzerine polipirolün büyütülmesi ile elde edilen (polipirol)PPy/p-Si ve
PPy/ıı-Si yapıların T=300 K'de akım-voltaj (1-V) ve kapasite-voltaj (C-V) ölçümleri
yapıldı. 1-V ölçümlerinden engel yüksekliği, idealite faktörü ve Cheung fonksiyonları
kullanılarak yine 1-V ölçümlerinden engel yüksekliği, idealite faktörü ve seri direnç
değerleri hesaplandı. Ters beslem C -V değişimleri yardımıyla da difüzyon potansiyeli,
Fermi enerji seviyesi, taşıyıcı konsantrasyonu ve engel yüksekliği değerleri hesaplandı.
Bu yöntemle büyütülen polipirolün her iki yapı için iyi derecede doğrultucu özellik
gösterdiği görüldü.
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BENZOFURAN-2-YL-(3-PHENYL-3-METHYLCYCLOBUTYL)
KETONE BİLEŞİĞİNİN TERMAL VEOPTİKSEL

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

M. KOCA, Y. AYDOĞDU*. M. AHMEDZADE**

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültes.i Kimya Bölümü, Elazığ,
mkoca @fır at. edu. tr

*Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ,
yay doğdu @fi rat. edu. tr

**Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ,
mahmedzade @fırat. edu. tr

Günümüzde yarıiletken teknolojisinde önemli bir yere sahip olan yeni tür organik ve
polimer yarıiletkenlerin termal, elektriksel ve optiksel özelliklerini belirleme çalışmaları
devam etmektedir. Organik yarıiletkenler ile diyotlar, schottky kontaklar, kimyasal gaz
algılayıcıları gibi devre elemanları yapılmış ve teknolojik gelişmelere bu tür
yarıiletkenler büyük katkı sağlamışlardır. Bu çalışmalar ışığında, benzofuran-2-yl-(3-
phenyl-3-methylcyclobutyl) ketone (PMCBK) organik bileşiği sentezlendi. FT-IR ve *H-
NMR ile yapı karakterizasyonu yapıldı. X-ışınları toz difraktoğramı alınarak kristal
yapısı belirlendi. TG/DTA ve DSC ölçümleri ile bozunma mekanizması incelendi.
Termal bozunmanın tek aşamada gerçekleştiği ve PMCBK nın kararlı bir yapıya sahip
olduğu gözlendi. 5, 10, 15, 20 °C/dakika tarama hızlarında alınan DSC piklerinden,
Kissinger metodu kullanılarak, termal erime aktivasyon enerjisi 1J87 kJ/mol olarak
bulundu. PMCBK nın 200-1100 nm dalga boyu aralığında optik soğurma spektrumu
alındı. Optiksel olarak direk geçişe sahip olan PMCBK nın yasak enerji aralığı 2.70 eV
olarak bulundu.

&Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
desteklenen DPT 2003K 120440-1 nolu ve F'ırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen FÜBAP 714 nolu projeler kapsamında
kurulan Yarıiletkenler Fiziği Araştırma Laboratuvannda yapılmıştır.
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YİTRİYUM İÇEREN SÜPERİLETKEN BİLEŞİKLERİN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

M.Z. BALBAĞ, S. AYDOĞU, Ö. ÖZBAŞ

Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir, TÜRKİYE,
zbalbag @ ogu. edu. tr

Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE,
say doğu @ ogu. edu. tr

Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir, TÜRKİYE,
oozbas@ogu. edu. tr

Bu çalışmada, yitriyum içeren süperiletken bileşiklerin fiziksel özellikleri üzerinde
durulmuş, yitriyumun süperiletken bileşiklerdeki etkileri araştırılmıştır. Yüksek sıcaklık
süperiletkenliği, günümüzün önemli araştırma alanlarından birisini teşkil eder ki bu
alanda en yoğun çalışılan bileşiklerin başında YBCO lar gelir. YBCO bileşikleri 123
süperiletkenleri olarak adlandırılır. Normal halde süperiletken olmayan bakır ve
oksijenin yitriyum elementi ile oluşturduğu birleşikler süperiletken özellik
göstermektedirler. II. Tip bir süperiletken olan Yitriyum elementi, YBCO süperiletken
bileşiklerindeki yitriyum, bu bileşikte yer alan bakır oksit tabakalarıyla birleşerek kritik
sıcaklık değerini daha yükseğe çıkarmaktadır.
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AL x GA l x AS/GAAS HETEROYAPIŞI İLE OLUŞTURULAN
SİLİNDİRİK KUANTUM TELİNDE EKSİTONİK BAĞLANMA

ENERJİSİNİN DIŞ MANYETİK ALANA, POTANSİYEL
PAARMETRELERİNE VE TEL YARIÇAPINA BAĞLI OLARAK

HESAPLANMASI

P. BASER, H. D. KARKI* S. ELAGÖZ*. C. ALPER* ve U. YAHŞİ

M. Ü. Fen Fakültesi, İstanbul, Türkiye,
pbaser@marmara. edu. tr

*C. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sivas, Türkiye,
kargi@ cumhuriyet, edu. tr

*C. Ü. Fen Edebiyat Fakültes, Sivas, Türkiye,
elagoz @ cumhuriyet, edu. tr

M. il. Fen Fakültesi, İstanbul, Türkiye,
uyahsi @ marmara. edu. tr

İki boyutlu kuantum kuyuları (2D-QW), bir boyutlu kuantum telleri (lD-QW's), ve sıfır
boyutlu kuantum noktaları(OD- QD's) gibi çeşitli düşük boyutlu sistemlerin
üretilebilmesi, onların optik, elektronik özelliklerinin çalışılmasına imkan vermiştir.
Deneysel olarak, bu yapılar üzerine uygulanan dış manyetik alan, yüklü parçacıklara
ekstra bir kuşatma uygular. Bu yapıların boyutlarının azaltılmasına bağlı olarak, optik ve
elektronik özelliklerinin değiştirilebilmesi, düşük boyutlu yapılarda bulunan kuantum-
boyut etkilerine ilgiyi daha da artırmıştır.
Bu çalışmada AlxGaı_, As/GaAs silindirik kuantum telindeki eksitonların taban durum
bağlanma enerjisi, tel eksenine paralel doğrultuda uygulanan düzgün manyetik alan
altında farklı x konsantrasyonları için, elektronik taban durum dalga fonksiyonu esas
alınarak hesaplanmıştır. Bağlanma enerjisinin dış alan etkilerine, kuşatma
parametrelerine ve tel yarıçapına bağlılığı grafiklerle birlikte ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
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"BASİLLUS SUBTİLİS" BAKTERİSİNİN OLUŞTURDUĞU
KOLONİ SİMULASYONLARI

M.BAYIRLl'.ZMERDAN2. M.KALAY* .A.GÜNEN4

' Bahçeli Evler Mh. Zübeyde Hanım Sk. No: 12/6, BALIKESİR,
mehmetbayirli @yahoo. com

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik
Bölümü, Taşhçiftlik/TOKA T

zmerdan @gop. edu. tr
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü, Denizli,

mkalay@pamukkale.edu.tr
4Gazi Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü,Beşevler/AN KARA,

agımen @ gazi. edu. tr

Bu çalışmada, Petri kabı yüzeyine aşılanan Basillus Subtilis bakteri kümesinin nasıl
büyüyerek koloni oluşturduğu, difüzyonla sınırlı kümeleşme (DLA) modeline göre
simülasyonla elde edilmesi mümkün olan kümelerle karşılaştırılarak incelenmektedir.
Bu amaçla, farklı bakteri kolonilerinin görüntü tarayıcı ile resimleri elde edilerek
bilgisayar ortamına geçirilmektedir. Koloniler lokal ekolojik şartlar altında oluşmuş en
az yoğun ile en çok yoğun arasında birbirlerinden farklı olduğu görülmekte ve dentritik
yapılı koloni için yoğunluk korelasyon fonksiyon üssü (a=0.28) ve fraktal boyutu
(D=1.7J) hesaplanmaktadır. DLA modeli ile farklı olasılık değerleri aralığında
(0.3>Ç>0.08) kullanılarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmış ve Basillus Subtilis
bakteri kolonileri bu olasılık değer aralığında dentritik bir yapıya sahip olduğunu
görülmektedir.
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