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It is widely accepted that indentation hardness test is one of the most valuable
experimental techniques for measuring mechanical properties of materials. In recent
decades, more attention has been paid to the microhardness indentation due to the
development of depth-sensing indentation techniques [1-3]. The depth-sensing
microindentation method now offers great advantages over the conventional Vickers
microhardness testing in two aspects. Firstly, apart from microhardness, the method can
also provide well-defined mechanical parameters such as elastic modulus of the
interfacial zone. Secondly, as load and depth of an indentation are continuously
monitored, optical observation and measurement of the indentation diagonal length,
which can be difficult and subjected to inaccuracy, is no longer required.
In this study, the indentation load-penetration depth curves of melt spun ribbons were
measured under different peak load levels. The unloading segments of these curves were
analyzed using widely adopted Oliver & Pharr method. It was found that both hardness
and Young's modulus exhibit significant peak load dependence. Empirical approaches
were then proposed to determine the load independent hardness and modulus. The
results deduced from these empirical approaches are highly accurate according to the
correlation coefficients ranging in all cases between 0.99988 and 0.99999 for nonlinear
regression analysis.
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Langmuir-Blodgett (LB) tekniği kullanılarak üretilen aşırı ince filmler, moleküler
kalınlık mertebesindeki (nanometre) organik malzemelerin su yüzeyinden katı bir yüzey
üzerine transfer edilmesi ile elde edilir. Son yıllarda çok çalışılan ve geniş ölçekte
uygulama alanı bulan bu teknik, yeni malzemelerin sentezlenmesi ve teknolojide yeni
uygulama alanları bulunmasına yol açmıştır. Örneğin; yakın zamanda LB tekniği ile CdS
nanoparçacıklar içeren ve yarıiletken özellik gösteren değişken katmanlı organik ince
filmlerin üretimi gerçekleştirilmiş olup, CdS içerikli ince filmler opto- ve nanoelektronik
uygulamalar için oldukça umut vericidir. CdS içeren ince filmlerin yapısal ve fiziksel
özelliklerindeki değişim, spektroskopik ve elektriksel ölçüm teknikleri ile tesbit
edilebilir.
Bu çalışmada Ankara Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak proje
kapsamında sterik asit (A) ve aykosilamin (B) maddeleri kullanılarak ABABA yapısına
sahip organik LB filmi üretilmiştir. Kadmiyum (Cd2+) iyonlarının sterik asit
moleküllündeki karboksilik asit grubuyla etkileşmesi sonucunda, kadmiyum iyonlarının
çok katlı LB ince film tabakaları içinde toplanması sağlanmıştır. Oluşan LB filmin,
hidrojen sülfür (H2S) gazına maruz bırakılması sonucunda sülfür atomlarının kadmiyum
ile etkileşmesi ile LB film tabakaları arasında CdS nanoparçacıkları oluşturulmuş ve bu
LB filmlerin elektriksel karakterizasyonları (I-V, C-V) incelenmiştir. CdS
parçacıklarının bulunduğu ve bulunmadığı durumlara göre elektriksel özellikler
farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir.
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Nanogözenekli kalıplar kuhanılarak yapılan yüksek yoğunluklu Co nanotellerin
manyetik özellikleri ferromanyetik rezonans (FMR) tekniği kullanılarak çalışıldı.
Polymethylmethacrylate ve polisitiren'den oluşan diblock kopolimer P(S-b-MMA)
nanotel yerleştirmek için gözenek oluşturmada kullanılır. P(S-b-MMA) kalıplarının
gözeneklerine l/im uzunluklu ve çapları 24nm-12nm olan Co nanoteller elektron
biriktirme tekniği (electron deposition) ile büyütülmüştür. Nanoteller film düzlemine dik
ve iki boyutku altıgen latis şeklindedir. FMR sinyali, uygulanan manyetik alanın
düzlemin içinde (manyetik alan her zaman film düzleminin içinde (nanotel eksenlerine
paralel) ve film düzleminin dışında (manyetik alan nanotel eksenlerine dik konumdan tel
eksenlerine paralel olacak şekilde değişir) değişen açıların fonksiyonu olarak çalışıldı.
Çok geniş (birkaç kGauss) FMR soğurma çizgisi gözlendi. FMR spektrumların çizgi
genişliği, genliği ve rezonans alanı uygulanan manyetik alanın yönelimine kuvvetli bir
bağlılık göstermiştir. Manyetik parametreler teorik modelin deneysel sonuçlarla
karşılaştırılması sonucunda elde edildi. Böylece 24nm çaplı nanotellerden ulusan filmde
zor eksen (hard axis) film düzlemine dik (nanotellerin eksenine paralel) olduğu
gösterildi.
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CuGeO3 ve Cuo.96Ni0.o4Ge03 ESR çalışmaları 3-3OOK aralığında yapıldı. Her iki
örnektede Cu2+ iyonlarının ESR spektrumları sıcaklığa kuvvetli bir bağlılık
göstermişlerdir. Ni2+ iyon katkılı örneğin ESR genliğinde ise küçük sıcaklıklarda
gözlenen sinyalin ESR sinyalin şiddeti arttı ve genliği 150K ve 50K'da iki defa
maksimumdan geçti. Ni2+ iyon katkılı örneğin rezonans alanların sıcaklığa göre
değişimlerinde ise azalan sıcaklıkla 110-130K ya kadar hemen hemen bir değerde
seyrederken, bu değerde bir maksimumdan geçerek 50K'ya kadar hızlı bir şekilde azaldı.
Böylece manyetic Ni2+ iyonları tek boyuttaki manyetik etkileşmeli Cu2+ zincirlerini
kırarak, azalan sıcaklıkla; ESR çizgi genişiliği, genliği ve rezonans alanlarında kuvvetli
bir değişmeye neden olmuştur. 50-120K arasındaki çok açık değişmeye ise spin-flop
olayı neden olduğu tesbit edildi. Düşük sıcaklıklarda çiftlenmiş spinlerin temel durumu
singlet olduğu tesbit edildi. Bir boyutta antiferromanyetik olarak etkileşen Cu+2 spin
zincirleri Ni + iyonları ile kırılmış ve zincirlerin sonlarında çiftlenmemiş spinier
oluşturması düşük sıcaklıkta fazladan spektruma neden olmuştur.
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