
T n n c . . . . _ 7 22. FİZİK KONCRESI. 14 17 KYIÂA. 2004, BOOK/ 'M - TCKKiYE

TRÜ5UU11b

LANGMUIR ISOTHERMS OF 4-METHYLBENZENETHIOL
ENCAPSULATED GOLD NANOPARTICLES AND TWO KINDS

OF POLY(ETHYLENEOXIDE) DERIVATIVES WITH
INCORPORATED Li IONS

/ ÇAPAN1, T.H. RICHARDSON2, S. YVONNEHERlOt AND P.V. WRIGHT*

'Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümü 10100 Balıkesir,

Türkiye.
ibasaran@balik.esir. edu. tr

2University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy, Sheffield,

England
T. Richardson @ Sheffield, ac.uk, s. heriot @ Sheffield, ac. uk

^University of Sheffield, Department of Engineering Materials, Sheffield,

England
p. v. wright @ sheffield.ac. uk

Surface pressure - area isotherms are used to investigate the behavior of monolayers on
a water surface by recording surface pressure (: i) during reduction of the confinement
area (A). A number of isotherms have been recorded using gold thiol nanoparticles and
polymers in different ratios and with LiCIO4" salt to provide ions within the monolayer.
It is seen that the area per molecule reduces in size when gold thiol is added to
Poly(Ethyleneoxide) derivatives. Also adding lithium ions modifies the area per
molecule for both polymers. A mixed monolayer containing both Poly(Ethyleneoxide)
derivatives and gold thiol with Li ions all mixed together shows a plateau region
representing a phase transition. All these results will be discussed and isotherms will be
used to find out behaviors of the monolayers on the water surface.

330



ıJlilli'l''I '
Tt-RK l'IZIK DEUMCCl 22. FY/JK KO.\'( İRCS/. M M KYlfl. 2(H)1. HO
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Aşın ince Langmuiı-Blodgett (LB) film, su yüzeyi üzerinde yüzen ve nanometre
mertebesindeki kalınlıkta olan, organik ince tabakanın katı bir yüzeye aktarılması ile
üretilmektedir. LB filmin üretim aşamasından önce, organik maddenin su yüzeyindeki
Langmuir özellikleri (isoterm grafiği) incelenmelidir. Bu çalışmada 1,3-indandion
dodesil amin ve 1,3-indandion fenilhidrazin türevlerinin isoterm grafikleri elde edilmiş
ve katı yüzeye transfer edilmesi UV-görünür spektrofotometresi kullanılarak takip
edilmiştir. 1,3-indandion dodesil amin maddesinde gaz, katı, sıvı fazlan gözlenmiş ve
15 mN/m değerinde de su yüzeyindeki düzenli tabakanın dağıldığı (collapse)
gözlenmiştir. 1,3-indandion fenilhidrazin maddesinde ise iki faz geçişi gözlenmiş ve ince
tabakaya ait dağılma gözlenmemiştir. Elde edilen isoterm grafikleri ve alınan UV-
görünür spektrumları detaylı bir şekilde verilecektir.
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Pyroelektrik Langmuir-Blodgett (LB) filmleri üzerine bir sıcaklık gradyenti
uygulandığında bir akım üretir. Bu çalışmada nanometre mertebesinde üretilen aşırı ince
LB filmleri Kalikseren[4]amin, Kalikseren[4]asit, sterik asit ve aykosilamin maddeleri
kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan LB filmler bir tabaka asit, diğer tabaka amin
olacak şekilde ve simetrik olmayan yapıda üretilmiştir; çünkü pyroelektrik olay sadece
simetrik olmayan yapıda gözlenebilir. Üretilen LB filmlerinin pyroelektrik katsayıları,
dielektrik sabitleri ve dielektrik kayıpları bulunmuş ve bu değerler yadımı ile pyroelektrik
malzemelerde önemli bir parametre olan "Figure of Merit" değerleri hesaplanmıştır.
Ayrıca bu filmler için pyroelektrik katsayısının tabaka sayısına ve sıcaklığa göre değişimi
de incelenmiştir. Bu çalışmada alınan sonuçlar ayrıntılı bir şekilde verilecektir.
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21. yüzyıl nanoteknolijinin meyvalarının toplanacağı yıllar olacaktır. Teknoloji şimdiden
artık yerini mikro boyuttan nano boyutlara devretmeye başladı. Son yıllarda daha hızlı
mikro devreler için inorganik malzeme yerine organik malzemelerin kullanılması
düşünülmektedir. Organik malzemelerin sentezlenmesi, inorganik malzemelerin elde
edilmesinden daha kolay ve ucuzdur. Aynı zamanda organik malzemeler, gaz, sıcaklık,
optik ve kimyasal sensör gibi uygulaması olan birçok alanda da kullanılmaktadır. Bu tip
sensörlerin, nano boyutlarda üretiminin yapılabileceği tekniklere ihtiyaç vardır.
Langmuir-Blodgett (LB) ince film tekniği, su yüzeyinde yüzen organik malzemelerin
karakterize edilmesi ve onların katı bir yüzeye transfer edilmesinde kullanılan önemli bir
tekniktir. LB filmleri elde etmek için çeşitli hassas düzenek ve cihazlara ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, ülkemizde ilk kez LB ince film tekniğinde kullanılan LB film teknesinin
yapımı hedeflenmiş ve LB teknesinin bilgisayar ile kontrolü için gerekli yazılımlar
yapılmıştır. İlk aşamada LB teknesinin mekanik kısmını kontrol edecek
mikrodenetleyicili kontrol ünitesi, tasarlanmış ve üretilmiştir. Kontrol ünitesi,
mikroteraziden alınan düşük seviyeli analog sinyalleri sayısal verilere dönüştürerek,
düzenekte mevcut iki adet DC motorun çok hassas bir şekilde kontrolünü sağlamaktadır.
Ayrıca, eşzamanlı olarak veriler bilgisayar ortamına aktarılmakta ve ekranda grafikleri
çizilebilmektedir. Alternatif olarak LB film teknesine bilgisayardan bağımsız çalışma ve
sıcaklık kontrol özelliği de eklenmiştir.
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Bu çalışmada, üzerinden akım geçirilen katı numunelerin yüzey yük dağılımlarında dış
manyetik alan uygulanmasıyla meydana getirilen değişiklik Compton saçılmasından
istifadeyle incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, "Compton Saçılması" teorisinden ve
katı numunelerin yüzey yük dağılımlarını değiştirmek için de "Hail Olayı"ndan
faydalanılmıştır. Numuneler, şiddeti 215 Gauss, yönü hem numunelerden geçen akıma
hem de numunelerin Am-241 nokta kaynağından yayınlanan 59.5 keV'lik fotonlarla
bombardıman edilen yüzeyine dik olan bir dış manyetik alana yerleştirilmiş ve
üzerlerinden 0-8 A aralığında olan akımlar geçirilmiştir. 100°'lik saçılma açısında
Compton saçılan fotonlar bir Si(Li) dedektörü kullanılarak sayılmıştır. Sonuç olarak,
uygulanan manyetik alanın numunedeki pozitif yüklü saçılma merkezleri (holler) ile
negatif yüklü saçılma merkezleri ve onların numune içerisindeki momentum
dağılımlarını bozmasından dolayı Compton saçılma şiddetinin alanın uygulanmasıyla
aniden arttığı, sabit alanda artan (azalan) akım şiddetiyle Compton tepelen altındaki
sayımlar arasında lineer bir ilişkinin olduğu, pozitif yük taşıyıcıların foton saçma
özellikleri açısından negatif yük taşıyıcıları gibi davrandıkları, ancak negatif yük
taşıyıcıların pozitif yük taşıyıcılardan nispeten daha saçıcı oldukları gözlemlenmiştir.
Ayrıca, bu çalışma ile iletkenlerde Hail potansiyelinin tespit edilmesine alternatif bir
metot sunulmaktadır.
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Element analizlerinin, üretimde kaliteyi artırma açısından büyük hassasiyetle yapılması
gerekmektedir. Numune hazırlama şartlarında özellikle parçacık büyüklüğü bu
ölçümleri olumsuz yönde etkilemekte ve konsantrasyon tayinlerinde oldukça büyük
hatalara sebep olmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, tablet numune hazırlanırken parçacık büyüklüğünün hangi
şartlardan geçirilerek hazırlanmasının daha iyi sonuçlar vereceğinin tespitidir. Birincisi,
birbirinden bağımsız olarak eleme yapmak, ikincisi ise elekleri üst üste koyarak eleme
yapmaktır. Bu çalışmada ZSX-1000e mode! WDXRF spektrometre kullanıldı. Presleme
basıncı 35 kg/mm2, karışım süresi ise 15 dakika olan numuneler kullanıldı. Öncelikle
38/im, 45/xm, 75^m ve 150/ım parçacık büyüklüğünü veren, birbirinden bağımsız eleme
şartlarında numuneler hazırlandı. Daha sonra, yukarıdan aşağı sırasıyla 150/zm, 75/ım,
45/im ve 38^m parçacık büyüklüğünü veren elekler üst üste konularak eleme yapılıp
numuneler hazırlandı. Son olarak, yukarıdan aşağıya sırasıyla 150(xm, lOOjim, 75/ım,
63/zm, 45/xm, 38/zm ve 32/zm parçacık büyüklüğünü veren elekler üst üste konularak
eleme yapılıp numuneler hazırlanarak ölçüm alındı. Çalışmada numune olarak PKÇ 32,5
R Portland Kompoze çimento nihai ürünü kullanıldı.

Sonuçta üst üste metoduyla hazırlanan numunelerde parçacık büyüklüğü birbirine yakın
olduğu için sapmanın daha az olduğu tespit edildi. Elekler birbirinden bağımsız olarak
kullanıldığında sapmaların genellikle büyük çıktığı tespit edilerek sonuçlar yorumlandı.
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Schrödinger, 1935'de üç-parçalı olarak yayımladığı makalesinde dolaşıklık
(entanglement, verschrankung) kelimesini fiziğe kazandırmıştır. Onun makalesi;
35'lerde kuantum mekanik hakkında temel soruları artıran Einstein-Podolsky-Rosen'in
meşhur olan EPR yayınına yol açmıştır.
Çalışmamızda, elektromanyetik alanla dipol ve dönme-dalga yaklaşımlı Hamiltoniyenle
tanımlı iki tane iki-düzeyli atomun etkileşmesiyle dolaşık durumun teorik olarak
oluşturulması sunulacaktır. Uyarılmış düzeydeki elektron, vakum durumunda bulunan
evrenin modlarıyla etkileşimi gözönüne alındığında kendiliğinden bozunumuyla temel
düzeye iner. İlk aşamada, iki-düzeyli atomun alanla varolabileceğim göstereceğiz.
Kuantum mekaniksel olarak üst üste binmiş atomik sistem kuantum bit (kübit) olarak
adlandırılır. İkinci aşamada, etkileşim sonucunda ortaya çıkan kendine has durum
vektörüyle tanımlayabileceğimiz iki-atomik sistem (iki-kübit) geçici fiziksel etkileşime
uğrar. Dolaşık-sistemler, etkileşim zamanı sonunda ayrıldıklarında önceki durum
vektörleriyle tanımlanamazlar. İki durum vektörünün etkileşimiyle oluşturduğumuz olası
dolaşık durumlardaki kuantum korelasyon, herhangi bir klasik korelasyondan daha
güçlüdür.
Üçüncü aşamada, toplam enerji korunarak alanın tek-bir moduyla, iki tane iki-düzeyli
atomun etkileşiminin matematiksel eşitlikleri çıkararak sonrasında Schrödinger
denkleminde yerine yazdık. İşlemler sonucunda, dört-boyutlu Hubert uzayında tanımlı
olası dolaşıklığın, olasılık genliklerini bulduk.
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Glow Deşarj Optik Emisyon Spektroskopisi (GD-OES) kullanılarak, d.c. glow deşarj
tüpünde anot ve katot arasındaki farklı basınçlardaki Ne, O2, %70Ne+%30 O2,
%50Ne+%50 O2 gaz ve gaz karışımlarından oluşturulan gaz deşarjlarının optik emisyon
spektroskopileri alınarak elektrotlar arasındaki deşarj tüpü içerisindeki deşarjın dağılımı
analiz edilmiş ve ayrıca Monokromatizasyon ( M) etkisi de incelenmiştir.
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Kümelerin termodinamik özellikleri ve kinetiğini incelemek için kullanılan geleneksel
simülasyonlarda, prensipte kümeye ait potansiyel enerji yüzeyinin tamamının tarandığı
var sayılarak, sistemin geneli hakkında bilgi edinilir. Ancak pratikte bu mümkün
değildir. Sınırlı Simülasyon yönteminde'1' sistem, potansiyel enerji çukurlarından birine
hapsedilir ve bu bölgedeki izomer hakkında detaylı bilgi edinilir. (Potansiyel enerji
yüzeyindeki her bir potansiyel enerji çukuru kümeye ait izomerlerden birine karşı gelir.)
Böylece potansiyel enerji yüzeyinin tamamı yerine potansiyel enerji çukurları ayrı ayrı
incelenerek potansiyel enerji yüzeyi ve dolayısıyle sistemin kinetik ve termodinamik
özellikleri daha detaylı bir şekilde incelenebilir.
Bu çalışmada Sınırlı Simülasyon yöntemi Ar7 kümesine uygulanmıştır ve kümeye ait
elde edilen tüm izomerler için kalorik eğriler, ısı kapasitesi, anharmonik terimler hesaba
katılarak toplam durum yoğunluklarıdan'1' entropi eğrileri ve göreli bulunma zamanıları
(relative residence time.) elde edilerek katı-sıvı faz geçişleri incelenmiş ve literatür
sonuçlan ile karşılaştırılmıştır.

1 S.F.Chekmarev, in Atomic Clusters and Nanoparticles, Lecture at the Les Houches
Summer School, Session No. LXXIII, (Springer-Verlag and EDP Sciences, Les Ulis,
2001), pp. 509-563.
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ÇMR BİLGİSAYARLARINDA INEPT VE DEPT PULS
DİZİLERİNİN KUANTUM GEÇİTLERİ OLARAK KULLANIMI
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Son 10 yıldır büyük ilgi gören ÇMR bilgisayarları, kuantum fiziği kuramlarından
yararlanarak önemli aşama kaydetmiştir. ÇMR bilgisayarlarında, düzgün dış magnetik
alandaki 1=1/2 spinli çekirdeğin iki enerji durumu, sistemin bilgisini taşıyan kübit
(kuantum bit) olarak kullanılır. Çok pulslu ÇMR deneyleri kuantum mantık geçitleri
olarak tasarlanır. Bu puls dizilerinden olan INEPT (Insensitive Nuclei Enhanced by
Polarization Transfer) ve DEPT (Distortionless Enhanced by Polarization Transfer)
ÇMR deneylerinin kuantum mantık geçitleri olarak kullanılmaları incelenmiştir. Çarpım
operatör kuramı ile analitik olarak tanımlanan INEPT ve DEPT puls dizilerinin, zayıf
çiftlenimli (1=1/2, S=l/2) spin sistemleri için, her aşamada elde edilen yoğunluk
operatörlerinin, iki kübitin dört farklı girişlerine uygulaması Dirac gösterimi kullanılarak
yapılmıştır. INEPT ve DEPT puls dizilerinin bu durumlar üzerinde nasıl mantıksal
işlevlerde bulundukları sunulmaktadır.
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Altı üyeli halka içeren bir sistemin konformasyonel analizi yarı-deneysel kuantum
mekaniksel AMI yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sistem chair ve twist olmak üzere iki
simetrik minimum enerjili konformasyona sahiptir. Chair konformasyon sistemin en
uygun geometrisidir. Bu çalışmada HOMO ve LUMO enerjisi, kimyasal sertlik ve
kimyasal potansiyel gibi bazı kuantumsal parametreler tartışılmıştır.
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A formalism to evaluate performance of a given distributed basis (a basis formed by
shifting a localized function at uniform intervals) to span a given function is introduced.
Various examples of distributed bases are given and their properties are discussed. The
formalism is extended to the case of more than one function per site and examples are
given. A distributed basis formed from distributed harmonic oscillator wave functions is
introduced and its advantages compared to the distributed Gaussian basis are discussed.
If distributed basis functions are used as a basis set in a variational calculations the
formalism provide an algorithm to improve variational eigenvalues to many significant
figures. Such an algorithm is introduced and some examples are given.
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