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The symmetry lowering in manganese trifluoride molecule due to Jahn-Teller distortion
was demonstrated in both the experimental and computational results. The molecule
does not have D3h (or C3v) symmetry, rather it has C2 v symmetry it has been shown from
electron-diffraction measurements, that even a molecule of D3h symmetry in its
equilibrium geometry would appear as having C3V symmetry.
The manganese trifluoride molecular structures is an example of concerted applications
of electron diffraction experiment and computation. It was found two lower energy
structures with Ciw symmetry, one corresponding to the ground state and another
corresponding to the transition state.

In this work we have calculate the equilibrium structure of the MnF3 in the C2
configuration using the Interionic Force model. We have compared our results for
equilibrium bond lengths and bond angles with measured values from electron
diffraction and with the results of quantum chemical calculations. The agreement can be
considered as very reasonable.
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WDXRF ANALİZLERİNDE TABLET NUMUNE HAZIRLAMA
ŞARTLARININ ETKİLERİ

F. DEMİR, G. BUDAK, E. BAYDAŞ, A. KARABULUT ve Y ŞAHİN

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye,
farukd@atauni.edu.tr

Element analizleri için X-ışını flöresan tekniğine göre çalışan otomasyon aletleri son
yıllarda çok önem kazanmıştır. Özellikle, bunların arasında bulunan dalga boyu ayırımlı
X-ışını flöresan (WDXRF) spektrometreler sanayiye yönelik kalite ve kontrol
analizlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Element analizlerinin, üretimde
kaliteyi artırma açısından büyük hassasiyetle yapılması gerekmektedir. Bugün çeşitli
firmalarca üretilmiş çok hassas WDXRF spektrometreler element analizlerinde
kullanılmasına rağmen uygun olmayan numune hazırlama şartları analiz sonuçlarını
olumsuz yönde etkilemekte ve konsantrasyon tayinlerinde oldukça büyük hatalara
sebep olmaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı, bu sistemlerle ölçülen şiddet, konsantrasyon, dedeksiyon limiti ve
açı değerleri için sistem hassasiyetini test etmek, tablet numune yapılırken, numuneye
uygulanan basınç, parçacık büyüklüğü ve karışım süresine göre bu parametrelerdeki
değişimleri araştırmaktır. Bu çalışmada ZSX-1000e model WDXRF spektrometre
kullanılmıştır. Presleme basıncı 14-35 kg/mm2, karışım süresi 5-20 dakika; parçacık
büyüklüğü 38-150/zm aralığında olan numuneler için ölçümler değerlendirildi. Numune
olarak PKÇ 32,5 R Portland Kompoze çimento nihai ürünü kullanıldı.

Değerlendirmelerimiz farklı 7 element ve bunların Kaçizgileri kullanılarak yapıldı.

Sonuç olarak parçacık büyüklüğünün, basıncın ve karışım süresinin etkileri belirlenerek
sonuçlar yorumlandı.
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Bu çalışmada farklı tek değerlikli metal zıt iyonlarına sahip sodyum dodesil sülfat (SDS)
ve lityum dodesil sülfat (LiDS) yüzey aktifleri ile suda çözünebilen polietilenoksit
(PEO) ve polivinilalkol (PVA) polimerleri arasındaki etkileşimler, 3-karbomoyiI-2,2,5,5-
tetrametilpirolin-1-oksil (TEMPYO), 4-okso-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-l-oksil
(TANON) ve 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-l-oksil (TANOL) spin problar
kullanılarak elektron paramanyetik rezonans (EPR) tekniği ile sulu çözelti ortamında
incelenmiştir. Çalışılan örnek gruplarında, spin probların dönme ilgi zamanlarının (t) ve
azot aşırı ince yapı sabitlerinin (AN) yüzey aktif konsantrasyonları ile değişimi
benzeştirme programı ile bulunmuş ve aralarındaki farklılıklar incelenmiştir. T ve AN

değerlerinin yüzey aktif konsantrasyonuyla değişimi TEMPYO, TANON ve TANOL
spin probların misel-su bölgelerinde bulunabildiklerini ve konsantrasyon artışıyla
probların hareketinin hafifçe engellendiğini göstermiştir. SDS ve LiDS yüzey aktifli
gruplardaki T ve AN eğrilerinde gözlenen farklılıklardan LiDS'lı grupların viskozitesinin
SDS'lılardan büyük olduğu görülmüştür. PEO'li gruplardaki düşük x ve yüksek AN

değerleri polimer üzerinde adsorplanan yüzey aktiflerin misellerden daha gevşek yapılar
oluşturduğunu göstermiştir. Polimer-yüzey aktif etkileşmesinde PEO ile PVA etkisinin
yaklaşık aynı olduğu görülmüştür.
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5,96 keV de AĞIR ELEMENTLERDE M X-ISINI ÜRETİM
TESİR KESİTLERİNİN AÇISAL BAĞIMLILIĞININ

ÖLÇÜLMESİ

RIDVAN DURAK ve YÜKSEL ÖZDEMÎR*

Atataürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm, Erzurum, Turkey,
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Lu ve Pt aralığında seçilmiş ağır elementlerin M X-ışını üretim tesir kesitlerinin açısal
bağımlılığı 120°-150° aralığında 7 farklı açıda 5,59 keV lik gelen foton enerjisinde bir
Si(Li) detektör kullanılarak ölçülmüştür. Açısal bağımlı M X-ışını üretim tesir kesitleri,
M tabakası floresans verimleri, deneysel toplam M X-ışını üretim tesir kesitleri ve teorik
M tabakası fotoiyonizasyon tesir kesitleri kullanılarak türetilmiştir. M X-ışını üretim
tesir kesitlerinin açısal bağımlılığı yarı deneysel fit değerleri ile karşılaştırılmıştır.
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TAVLAMA SICAKLIĞININ YUMURTA KABUKLARI
ÜZERİNE ETKİSİNİN XRD,IR VE ESR TEKNİKLERİYLE

İNCELENMESİ VE ARKEOLOJİK YUMURTA
KABUKLARININ ISIL GEÇMİŞLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇİN METOD GELİŞTİRİLMESİ

B. ENGİN*, H.DEMİRTAŞ, M. EKEN

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,
06100, Beşevler, Ankara, Türkiye,

E-mail: bengin@taek.gov.tr

Bu çalışmada dozimetrik özellik gösteren güncel yumurta kabuğu örneklerine tavlama
sıcaklığının etkisi araştırıldı.Toz halindeki örnekler hava ortamında 25-900°C sıcaklık
aralığında farklı sıcaklıklarda 1 saat süreyle tavlandı.Tavlanmamış ve tavlanmış
örneklerin g=2.00 civarındaki Elektron Spin Rezonans (ESR) sinyallerini incelemeden
önce örnekler X-ışını difraksiyonu (XRD) ve Infrared (IR) spektroskopisi ile analiz
edildi.Toz halindeki yumurta kabuklarının ESR ölçümleri örnekler, ışınlanmadan önce
ve 4 kGy'lik gama ışınlama dozu ile ışınlandıktan sonra tavlanıp alındı.Isıtma ve
ışınlama sonucunda oluşan ESR sinyalleri incelendi.200°C'den 900°C'ye dek tavlanan
örneklerde her tavlama sıcaklığını karakterize eden belirli spektroskopik yarılma
çarpanı, şiddet ve çizgi genişliğinde olan tek çizgili organik kökenli bir ESR sinyali
gözlendi.Bu tek çizgili sinyalin geçmişte, bilerek veya bir kaza sonucu pişirilmiş
arkeolojik örneklerin ısıl geçmişlerinin belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna
vanldı.Tavlanmamış ve 200°C'de 1 saat süre ile tavlanmış örnekler için 3Gy-10kGy
gama ışınım doz değerleri için doz-cevap eğrisi elde edildi.Her iki örnek için inorganik
kökenli dozimetrik g=2.0019 sinyal şiddetinin, artan ışınım dozu ile doğrusal olarak
arttığı gözlendi.200°C'nin üzerindeki tavlama sıcaklıklarında tavlanmış örnekler için
doz-cevap eğrisi oluşturulamadı.
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ASFALT SÜSPANSİYONLARINDA ÖRNEK YAŞININ
DİNAMİK NÜKLEER POLARİZASYON PARAMETRELERİNE
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MC-30 sıvı petrol asfaltının benzen, toluen, etilbenzen, mesitilen, tetralin ve klorobenzen
çözgen ortamlarındaki süspansiyonları, Proton Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve
Overhauser Etkisi (OE) tipi Dinamik Nükleer Polarizasyon (DNP) yöntemleri
kullanılarak 1,437 mT' lık zayıf manyetik alanda ve oda sıcaklığında incelendi. Bu
yöntemde, difüzyona uğrayan çözgen moleküllerindeki çekirdek spinleri ile sıvı petrol
asfaltındaki asfalten misellerinde bulunan çiftlenmemiş elektron spinleri arasındaki
moleküller arası spin - spin etkileşmeleri ele alınmaktadır. Bu çalışmada kullanılan
örnekler, İzmit Tüpraş petrol rafinesinden sağlanan, Libya kaynaklı, MC-30 sıvı petrol
asfaltı kullanılarak Çimenoğlu tarafından üç farklı konsantrasyonda hazırlandı, DNP
parametreleri ölçüldü, örnekler altı yıl bekletildi ve DNP parametreleri, zayıf alan çift
rezonans NMR spektrometresinde yeniden ölçüldü. Böylece örnek yaşının DNP
parametrelerine etkisi araştırıldı. ESR frekansına bağlı sinyal büyüme faktörleri
ölçülerek etilbenzen çözgen ortamındaki örnek için EPR spektrumu elde edildi. Tüm
örnekler için DNP parametreleri bulunarak Çimenoğlu' nun daha önce elde ettiği DNP
parametreleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar tartışıldı.
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19 < Z < 92 BÖLGESİNDEKİ BAZI ELEMENTLERİN K
TABAKASINDAN L TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ
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Bu çalışmada, 19 < Z < 92 elementler bölgesinde Ka/ Kp şiddet oranlarını kullanılarak,
K tabakasından L tabakasına boşluk geçiş ihtimaliyeti hesaplanmıştır. K tabakasındaki
boşlukların meydana getirilmesinde, filtre edilmiş 5.96 keV enerjili foton yayımlayan

Fe, 59.543 keV enerjili foton yayımlayan Am ve 123,6 keV enerjili foton

yayımlayan Co radyoaktif halka kaynaklarından çıkan y fotonları kullanıldı.
Yayımlanan x-ışınları, ayırma gücü 5.9 keV'de 160 eV olan Si(Li) katıhal dedektörü ile
sayıldı. Çalışmada elde edilen değerler diğer araştırmacıların teorik değerleri ile
karşılaştırılmıştır.
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BAZI HAFİF ATOMLAR İÇİN HARTREE-FOCK-ROOTHAAN
YÖNTEMİ İLE MULTİPLET TERİM ENERJİLERİNİN
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Sunulacak çalışmada bazı hafif atomların tek elektronlu orbitalleri, Hartree-Fock -
Roothaan(HFR) yönteminde yeni geliştirilen denklemlerin çözümünden bulunur [1].
HFR denklemlerine dahil olan çiftlenim-izdüşüm katsayılarını bulmak için
multiplet enerji terimlerinin formülünden yaralanmamız gerekir. Bazı hafif
atomların temel elektron konfigürasyonlarından multiplet terim enerjileri ve
bunların determinant dalga fonksiyonları bulunmuştur. Multiplet terim enerjilerinin
içerdiği, çiftlenim katsayıları HFR denklemlerinde dikkate alınmış ve bazı hafif
atomlar için bu denklemler çözülmüştür. Sayısal sonuçlar tablolar şeklinde
sunulacaktır. HFR denklemlerinin bulduğumuz çözümlerinden yararlanarak, multiplet
terim enerjilerinin daha hassas hesaplanması için elektronlar arası etkileşmeyi de
dikkate almak mümkün olacaktır.

Referans:
[1] 1.1. Guseinov, Restricted Open Shell Hartree-Fock Theory, J. Mol. Struct.
(Theochem), 422 (1998) 69-73.
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GAZ FAZINDA DOĞRUSAL OLMAYAN XY2 TÜRÜ
MOLEKÜLLERİN İÇ KOORDİNATLARDA KUVVET

SABİTLERİNİN GF MATRİS METODU İLE TAYİNİ

V. GÜÇLÜ VE F. UCUN*
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Bu çalışmada GF matris metoduyla gaz fazında doğrusal olmayan XY2 türü moleküller
için iç koordinatlarda kuvvet sabitleri hesaplandı. Matris çözümü Newton-Raphson
metoduna göre hazırlanmış bir bilgisayar programıyla yapıldı ve sonuçlar tablo halinde
listelendi. Bazı moleküller için katı ve sıvı fazdaki kuvvet sabitleri de bulunarak bunlarla
karşılaştırıldı ve daha yoğun fazın daha düşük frekansa sahip olduğunu doğrulayacak
biçimde, daha yoğun faz için kuvvet sabitlerinin de daha düşük olduğu gözlendi.
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