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The current-voltage (I-V) measurements on Ag/p-Si Schottky barrier diodes in the

temperature range 125-300 K were carried out. The experimental values of n and O i 0

were determined from intercepts and slopes of the forward bias In / -V plot at each

temperature. The O ^ and n determined from semilog-forward I-V plots were found to be

a strong function of temperature. The ideality factor n was found to increase, while the

<Pb0 decrease with decreasing temperature. The flat-band barrier height <î>^ and series

resistance Rs are also determined from the l-V measurements. Furthermore, the

diffusion potentialVQ, experimental carrier doping density N&, fermi level Ep, and

barrier height O c v are determined from the C-V measurements. It is shown that the

values of Rs estimated from Cheung's method were strongly/temperature dependent and

decreased with increasing temperature.
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Pozitif biquadratik etkileşmeli 2-boyutlu Spin-1 Ising (BEG) model, Creutz Cellular
Automaton Ising algoritmasını temel alarak oluşturulan bir algoritma kullanılarak
incelendi. Hesaplamalar D/K=-l değeri için -3< J/K <3 aralığında gerçekleştirilerek,
kritik sıcaklık (Tc) ve statik kritik üslerin (a, p, y ve u) J/K ile değişimi sonlu örgü
ölçekleme teorisi kullanılarak belirlendi. Göz önüne alınan parametre aralığı için elde
edilen sonuçlar, modelin evrensel kritik davranışa uyduğunu göstermektedir.
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Bu çalışmada, eksenel simetriye sahip (Chebyshev) parçacıkların fiziksel ve yapısal
özelliklerini incelemek üzere ışık saçılması yöntemi kullanılmıştır. İncelemeye aldığımız
konfigürasyon, eksenel simetriye sahip küremsi (prolate,ve oblate) yapılar şeklinde
modellendirilmiş ve modellenen bu sistemlere T- matris metodu uyarlanarak, dönüşüm
matrisi oluşturulmuş ve çözümler için programlar tasarlanmıştır. Gelen dalga, x- ekseni
doğrultusunda polarize olmuş kabul edilmiştir.
Yapılan nümerik hesaplamalar ve modelleme için " geliştirilen simülasyon
programlarında, yerdeğiştirmeli ferroelektrik metaryallerin en önemli örneği olan ve
ABO3 (A = Sr, Ba, K, Li, Pb, B = Ti, Ta, Nb vs.) kristalleri sınıfına ait KNbO3 kristali
üzerinde çalışılmıştır.
Yapılan simülasyonlarda, açısal saçılma şiddeti yani normalize edilmiş diferensiyel
saçılma tesir kesiti saçılma açısına bağlı olarak incelenmiştir. İncelenen örneklerin, 0°-
360°'de şiddet dağılımının asimetrik olduğu gözlenmiştir.
Bu çalışma sonucunda, Mie saçılma yönteminin, farklı yapı ve malzemelerin yapı,
oluşum ve dinamiğini inceleme ve özelliklerini belirleme olanağı verdiği gösterilmiştir.
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Melatonin, pek çok hastalıktan korunmada çok geniş kullanım alanına sahip lipofilik
antioksidan bir ilaçtır. Bu çalışmada, melatoninin nötr fosfolipid membranlarda
(dipalmitoyl phosphaditylcholine, DPPC) meydana getirdiği değişimler Fourier
Transform Infrared (FTIR) spektroskopisi ve diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC)
teknikleri kullanılarak incelenmiştir.
infrared spektrumları BOMEM 157 FTIR spektrometresi kullanılarak elde edilmiştir.
Spektrumlar 4000-1000 cm'1 bölgesi için elde edilmiştir. Her örnek için 2 cm"' çözme
gücü ile 50 tarama yapılmıştır. Sıcaklık Grace-Specac sıcaklık kontrol birimi ile
ayarlanmıştır. FTIR spektrumlarının analizi için Bomem Easy software kullanılmıştır.
DSC çalışmalarında ısıtma hızı dakikada 1 °C olan TA Q 100 DSC aleti kullanılmıştır.
Saf, düşük (%1, %6 mol) ve yüksek (%24, %30 mol) konsantrasyonlarda melatonin
içeren DPPC Iipozomlarının infrared spektrası sıcaklığa bağlı olarak incelenmiştir. C-H

gerilme, C=O gerilme, PO ~2 antisimetrik gerilme modları analiz edilmiştir.

FTIR ve DSC çalışmalarının sonucunda, düşük ve yüksek konsantrasyonlarda melatonin
eklenmesi ile DPPC Iipozomlarının öngeçişinin kaybolduğu ve ana faz geçişinin daha
alçak sıcaklıklara düştüğü, jel fazda sistemin düzeninin arttığı, sistemin dinamiğinin
arttığı ve hem jel hem de sıvı kristal fazda DPPC'nin C=O ve P=O grupları ve melatonin
ya da su molekülleri arasında kuvvetli hidrojen bağlanmasının olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca yüksek melatoninin konsantrasyonları DPPC membranlarında faz ayrılmasına
neden olmaktadır.
Bu çalışma kısmen 2002 Fen 025 no'lu Ege Üniversitesi araştırma fonu tarafından
desteklenmiştir.
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Bu çalışmada, farklı Mn konsantrasyonlarına sahip Fe-Mn ikili alaşımlarının geniş bir
sıcaklık ve zorlanma hızı aralığında deformasyon karakteristikleri araştırıldı. Elde edilen
deneysel sonuçlar, alaşımların zor-zorlanma eğrilerinin, kritik zor ve maksimum zor
değerlerinin sıcaklık, zorlanma hızı ve Mn konsantrasyonu ile sıkı bir ilişki içinde
olduğunu gösterdi. Bu sıkı ilişki, termal aktivasyon, alaşımdaki çizgisel kusur ve tane
yapısı özellikleri ile açıklandı.
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