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Diffusion of a single atom on metal surfaces remains a subject of continuing interest in
the surface science community because of the important role it plays in several
technologically important phenomena such as thin-film and eptaxial growth, catalysis
and chemical reactions. Except for a few studies, most of theoretical works, ranging
from molecular dynamic simulations to first principle electronic structure calculations,
are devoted to determination of the characteristics of the diffusion processes and the
energy barriers, neglecting the contribution of lattice vibrations in adatom diffusion.
However, in a series of theoretical works on self-diffusion on the flat surfaces of
Cu(100), Ag(100) and Ni(100), Ulrike et al.[l-3], showed that the vibrational
contributions are important and should be included in any complete description of the
temperature dependence of the diffusion coefficient.

In this work, it is our aim to examine the role of lattice vibrations in adatom diffusion at
stepped surfaces of Cu(100) and Ni( 100) within the framework of transition state theory.
Ehrlich-Shwoebel energy barriers for an adatom diffusing over a step-edge are
calculated through the inclusion of vibrational internal energy. Local vibrational density
of states, main ingredient to the vibrational thermodynamic functions, are calculated in
the harmonic approximation, using real space Green's function method with the force
constants derived from interaction potentials based on the embedded atom method. We
emphasize the sensitivity of the local vibrational density of states to the local atomic
environment. We, furthermore, discuss the contribution of thermodynamic functions
calculated from local vibrational density of states to the prefactors in diffusion
coefficient.
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RıxR'xMn2X2 (R: NADİR YER ELEMENTİ, X: Si YA DA Ge)
ALAŞIMLARINDA Mn ALT ÖRGÜSÜNDEKİ MAGNETİK FAZ

GEÇİŞLERİNİN GENEL DAVRANIŞI
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Üstün iletkenlik, ilginç magnetik faz geçişleri ve magnetik özellikler nedeni ile RMn2X2

alaşımları yoğun bir şekilde incelenmektedirler.

RMn2X2 (R: nadir yer elementi ve X: Si veya Ge) alaşımlanndaki geçiş metali (Mn) ve
nadir yer elementi alt örgüleri arasındaki etkileşmeler, çok değişik ilginç spin
şekillenimlerine neden olmaktadır. RMn2Ge2 (R: hafif nadir yer elementi) ve LaMn2Sİ2
alaşımlarında, Mn alt örgüsünün tabakalar arası magnetik etkileşimi ferromagnetiktir.
Buna karşın bu etkileşim, RMn2Ge2 (R'- ağır nadir yer elementi) ve RMn2Sİ2 (R: hafif ve
ağır nadir yer elementi) alaşımları için antiferromagnetiktir. Düşük sıcaklıklarda nadir
yer elementi alt örgüsü de ferromagnetik olarak düzenlenir ve eğer nadir yer elementi,
ağır nadir yer elementi ise Mn alt örgülerinin magnetik düzenlenimi
antiferromagnetikten ferromagnetik düzenlenime geçer. Nadir yer elementi alt
örgüsünün magnetik düzenlenimi Mn alt örgülerininkine zıt paralel olur. Böylece düşük
sıcaklıklarda ferrimagnetizma gözlenir.

Bu çalışma değişik R ve R' nadir yer elementi kombinasyonları için zayıf alan altında
sıcaklığa bağlı mıknatıslanma ölçümleri ile R|.xR'xMn2X2 alaşımlarının magnetik
özellikleri incelenmiştir. Nötron kırınım ve Mössbauer çalışmalarından bilinen son
komposizyonların magnetik yapıları kullanılarak, zayıf alan ölçümü ara
komposizyonların magnetik yapıları hakkında oldukça fazla bilgi vermektedir. İlk kez
grubumuz tarafından yapılan zayıf alan mıknatıslanma ölçümlerinde, T-250 K
yakınında, mıknatıslanmada bir artış gözlenmektedir. Bu durum, Mn-momentlerinin
doğrusal değilde, c-ekseni ile küçük bir açı yapacak şekilde düzenlenmesi şeklinde
açıklanabilir. Bu magnetik faz geçişi, ferromagnetik karakterli olduğundan, düzlem içi
bileşenlerin ferromagnetik düzenlenimde olduğunu söyleyebiliriz. Bütün R ve R1 nadir
yer elementi kombinasyonları için elde edilen sonuçlar genel bir magnetik faz
diyagramında toplanmıştır. Ayrıca Mn alt örgüsü ile ilgili olan geçiş sıcaklıklarının birim
hücrelere olan bağımlılığı, açıkça görülmüştür ki R ve R' nadir yer elementinden hemen
hemen bağımsızdırfl].

[1] E. Duman, M. Acet, I. Dincer, Y. Elerman, A. Elmali, Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, basımda
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TISe ikili-bileşik bir malzeme görünümünde olmasına karşın hem Tl+ ve hem de Tl3+

yük durumlarına sahip katyonları içerdiğinden, aslında, T1'*T13+Se2~2 biçiminde bir üçlü-
bileşik olarak düşünülmelidir. Burada Se2" anyonları Tl3+ katyonlarına, doğası iyonik-
kovalent olan, tetrahedral bağlarla bağlıdırlar. Kenar-ortak bu tetrahedronlar c-ekseni
doğrultusunda zincirler oluştururlar. Tl+ katyonları ise bu zincirler arasında yer alıp
elektrostatik anlamda onları optik eksene paralel tutarlar. Aynı ailedeki diğer bileşik
malzemelere örnek olarak TIS, InTe, TlInSe2, TIInTe2, ve TlGaTe2 sayılabilirler. Bu
kristaller anizotropik yapıları nedeni ile, [110] doğrultusunda kesildklerinde doğal olarak
düzgün yüzey vermeleri, ve yüksek basınç altında birçok fiziksel özelliklerinin belirgin
değişikliklere uğramaları yüzünden, optik ve teknolojik uygulamalarda önemli
olmaktadır.

Bu çalışmada, TISe kristalinin elektronik özellikleri, yerel yoğunluk yaklaşımında
(LDA) ele alınan yoğunluk fonksiyonel yöntemi (DFT) kullanılarak, ilk-ilke psüdo-
potansiyel hesaplan yapılarak, elektronik enerji bantları, bunlara karşılık gelen kısmi ve
toplam durum yoğunlukları, ve çeşitli atomik düzlem kesitlerindeki yerel yük yoğunluğu
dağılımları elde edilerek sunulmakta, ayrıca diğer ampirik yöntemlerle ve diğer benzer
malzemeler için elde edilmiş sonuçlarla da karşılaştırılmaktadır.
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