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The geometry of barium dibromide was first determined by electron diffraction by
Akishin and Spiridov. That study concluded that the molecule is linear, but recent
modern electron diffraction and quantum chemical studies of BaBr2 indicated that its
equilibrium geometry is bent.
The geometrical parameters, namely, bond lengths and bond angles of barium dibromide
were calculated from different levels of computation and experimentally. In this work
we have calculate the molecular structure of the BaCİ2 using the Interionic Force model.
On the other hand , we have calculated the interionic potentials with two different rigid
ion model potentials (RIM) which one is the Vashista - Rahman (VR) semi-empirical
potential and second one is the RIM potential with parametrization of Tatlıpınar. These
two model potential are compared with each other by reproducing the experimental
static structure. The structure calculations have been performed by solving numerically
the hyperntted chain approximate theory of liquids.
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Yumurta sarısından elde edilen fosfatadükolin (egg yolk phosphatidiylcholine,EYPC)
zarlarda ceviz yağı (CY) katkısının zarların termodinamik özellikleri üzerine etkisi saf,
ve kolesterol içeren zarlarda EPR spin etiketleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmalar
5-, 16-doxyl stearik asit spin etiketleri kullanılarak, 283-326 K aralığında, araştırılmıştır.
Çalışılan tüm serilerde, spektrumların benzeştirilmesi mikroskopik düzen makroskopik
düzensizlik, hızlı anizotropik yönelim, hızlı hareket modellerinin kullanımı ile
yapılmıştır. Benzeştirme sonuçlarından, zarların baş ve orta kısımdaki düzeni ile ilgili
düzen parametreleri, diffüzyon katsayıları ve ilgi zamanları belirlenmiştir. Yalnızca CY
katkısının saf zara yakın sonuçlar verdiği, kolesterol katkılı zarlarda ise CY varlığının
düzeni hafifçe değiştirdiği gözlenmiştir.
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Plazma yüzey işlemleri ve sterilizasyon deneylerinde kullanılan 20kV, 25 kHz'lik pulslu
güç kaynağının sivri elektrotlar arasında oluşturulan pulslu deşarjın Breakdown
potansiyeli ve sürekli Breakdown potansiyeli Atmosferik basınçta Hava, Oksijen ve
Argon gazı için belirlenmiş ve bu gazlar için oluşturulan normal ve dielektrik bariyer
deşarjlarının optik emisyon spektroskopisi (20Onm-85Onm) incelenerek pulslu deşarj
esnasında oluşan plazmanın karakteristikleri belirlenmiştir.
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Dejenere olmayan iletken polimerlerde, iletkenlik ölçümleri yanında optik soğurma veya
ESR spektrumlannın da incelenmesi, polaron ve bipolaronun sorumlu olduğu iletkenlik
mekanizmasının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Polipirol filmleri 0.9 V sabit gerilimde elektrokimyasal yöntemle üretildi. Çalışma ve
karşıt elektrot olarak platin elektrotlar, referans elektrot olarak da Ag/Ag+ elektrod
kullanıldı. Dopand olarak, suda çeşitli konsantrasyonlarında çözünmüş p-
toluenesulfonic acid (PTSA) kullanıldı. En yüksek (0.0625 M) ve en düşük (0.0125 M)
konsantrasyonunda üretilen filmlerin 120-320 K sıcaklık aralığında ESR spektrumları
alındı. Diğer konsantrasyonlarda üretilen filmler için, sadece oda sıcaklığında ki ESR
spektrumları elde edildi. 0.0625 M PTSA konsantrasyonunda elde edilen film için de 70-
320K sıcaklık aralığında iletkenlik değerleri ölçüldü.

Üretilen filmlerin Zeeman g-faktörü 2.00292 - 2.00312 arasında bulunmuştur. 0.0125 M
PTSA konsantrasyonunda üretilen filmlerin 120-300K aralığında AHPP değerleri 1.075-
0.520G arasında düzgünce değişmektedir, IESR değerlerinin de sıcaklıkla değişimi Curie

alınganlığına ( ~ CİT) uyacak şekilde azaldığı gözlenmiştir. 0.0625 M PTSA
konsantrasyonunda üretilen filmerde ise AHpp değeri 0.975 G değerinden 240 K de 1.779
G maksimum değerine arttıktan sonra 340K sıcaklığına kadar hızla azalıp bu sıcaklıktan
sonra 0.430 G değerinde sabit kalırken, IESR değeri ise neredeyse sıcaklıktan bağımsız

olup Pauli paramanyetizmasma ( ~ 2jUBN(£F ) ) uyduğu gözlenmiştir.
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Bu çalışmada M(daon)Ni(CN)4.xG (daon=l,8-diaminooktan; M=Co veya Cd; G=m-
ksilen, veya o-ksilen) (kısaltılmışı M-Ni-G) klatratlarının FTIR spektrumlan incelendi.
Spektral veriler bu klatratların konak yapılarının Cd(l,8-diaminooktan)Ni(CN)4.m-
Toluidin klatratlarıyla benzer yapıda olduğunu ve Hofmann-diam tipi yapıya sahip
olduklarını göstermektedir. M-Ni-G Klatratlarının FTIR spektrumları karşılaştırıldığında
spektrumlann birbirine benzer olduğu görülmüştür. Bu nedenle, klatratların yapılarının
da benzer olduğunu ve G konuk molekülleri (m-ksilen veya o-ksilen), daon ligandı ve
Ni(CN)4 grubunun kendi çevreleriyle olan etkileşme derecelerinin her klatratta aynı
olduğunu düşünmekteyiz.Bu spektral verilere göre 1,8-diaminooktan moleküllerinin
Hofmann-tipi üç boyutlu konak-konuk yapı oluşturacak şekilde | M-Ni(CN)41«
polimerik tabakalarını M metaline N uçlarından çift dişli olarak bağlandığını
göstermektedir. Yapıda oluşan boşluklara ise m-ksilen veya o-ksilen molekülleri konuk
olarak girmektedir.
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Bu çalışmada N-Confused, N-Fused pentapirinin (NCFP5) hipotetik olarak tasarlanan
tautomerleri ve N-H tautomerizmine ek olarak N-Confused, doubly N-Fused (NCF2P5)
ile birlikte verdiği izomerizasyon süreci kuramsal olarak incelenmiştir. Ayrıca sözü
edilen yapılara ait UV-Vis. Ve İR spektrumlarıyla ilgili parametreler de elde edilmiştir.
Tüm kuramsal hesaplamalar AMI yarıdeneyse! moleküler orbital kuıramıyla
sınırlandırılmış Hartree-Fock düzeyinde gerçekleştirilmiştir. UV-Vis. Spektrumuyla
ilgili parametrelerin eldesinde ZINDO/S yarı deneysel yöntemi, sınırlandırılmış post
Hartree-Fock yöntemiyle yürütülmüştür. Geçiş durumlarının bulunmasında daha tatmin
edici sonuçlar elde edebilmek için hesaplanan potansiyel enerji yüzeyünde doğrusal
eşzamanlı göç algoritması yerine kuadratik eşzamanlı göç algoritması kullanıldı.
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