GAzl ÜNlVERslTEsl
BlLlMsEL ARAŞT|RMA PRoJELERIıHT|YAç FoRMU
alnlııl ve
BöLüMü

PRoJE YÖNETlclslNlN ADl soYADl

TAR|Hl

No

3,1lo7l2o18
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PRoF.DR. ŞEMsETTiN ALTlNDAL

Fen Fakültesi
Fen Fakültesi

TEL :

2'126030

GAzl ÜNlVERslTEsl REKTöRLÜĞü,NE
(Bilims6l Araştlrma Projolori Birimi)
,05201&10,

kodlu ve ,PoLYMER VE YAL|TKAN ARAYÜZEY TABAKAL| METAL-YARIILETKEN (Ms) YAPll_ARlN

HAzlRLANMAS|VE ELEKrR|K lLE DlELEKrR|K özELLlKLERlNlN GENlş BlR FREKANs, sıcAKLıKRADyAsyoN,
AYD|NLATTı,IA ŞlDDETl VE VoLTAJ ARAL|ĞlNoA DETAYL| lNCELENMESr konulu projem için zorunlu
olan aşağıda cinsi,
miktarl Ve özellikleri yazlİ toplam g kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln tahsis edi|en ödenekten
temin edilmesü için
bilgilerinizi ve gereğini az ederim.

imza

Sıra
No
1

Malzemonin cinsi

MiKarı

n-tipi lnP kristal|2 inch çapll(5.08 cm)28o mikronelre
kallnllkll(1 00)yönehmlilohmcm özdllencli ve

lTo caml 20mmx2ommx,r.lmm

2

3
4
5
6
7
8
9

n{lpi si kristal. 2 inch çapll (5.08 cm) 35o miklom€tre
kallnllkll (100) ydnehmli 1ohmch dzdlrenc
p_tipisi knstal| 2 inch çapll (5,o8 cm) 35o mikromotre
kaIlnllkl| {100) vönelimli 1ohmcm özdi.enÇ

,n{ip 4H-slc

krista]| 2 inch çapll (5,08 cm)2oo

mikrometre kallnllkll (100) yönelimli 1ohmcm dzdir
n-lipi GaN kristalj2 inch çapll (5.o8 cm) 28o

,

mlkometre kalınllkll (1oo)yönelimli 1ohmcm özdirencl
Beş m6tre uzunluklu 2 mm çapll 99.999 safılkta
sertifikaİ aluminyum tel (Al)
60cm uzunluklu 2 mm çapll 99.999 safllkta sertifikall
gümüş tel (Ao)
n{ipl GaAs knstal: inch çapll (5,08 cm)300
m.kro.netre kallnllkll (100) yönelimli 1ohmcrri özdlrenc

,

öıçu

Birimi

Özelllğl

5

adet

100

adel

20

adet

20

ade1

5

adet

10

adei

2 inch çapİ(5.08 cm)280 mikromoko kaİnılğlnda
olmalldlr
1.1To cam| 27mmx27mm x 0.4 mm olmal|dIr
2.1To camlnın direnci5 ohm/Kare olmalldlr
3,1To camın iletkenliği 5x'l0 üzeri 3 s/cm Ve
absorpsiyon katsayısl 0,025 cm-1 olma||dIr
4,1To caml 15 nm li nanoparçaclklardan oluŞan Tio2
ale 4 mmx4 mm şeklinde kaplanm|ş olmilldlr,
5 lTo cahl ile Venmi yüzdo 8 d'en büyiik olan güneş
pilleri hazlrlanabilmeIidir, hazldanamaisa f rma ürünij
geri almayl kabıJl otİnelidir.
6,Klrllma indisi 250 nm de 4 olmalldlr
2 inch çapll (5-08cm) 350 mikromeko kallnllkıl (1oo)
yönelimli 1ohmcm özdirenc
2 inch çapll(5,08 cm) 350 mik.ometre kallnllkll (1oo)
yönelimli 1ohmcm özdirenc
2 inch çaplü (5.08 cm)200 mlklometre kallnllkll (1oo)
yönelimli ve 1ohmcm özdİençli olmalldlr,
inch
2
çapll (5.08 cm) 280 mikromelre kalınllkll
(100)Yönelimli 1ohm- cm dzdirencli

,]

adet

99.999 safllkla sertifikall aluminyum tel olmalldıl

1

adet

60cm uzunluklu 2 mm çapll 99.999 safllkta sertafikall

10

adet

2 inch çapl| (5,08.cm)300 mikrometİe kallnllkİ (1oo)
yönelimli 1ohmcm özdirenc
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