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In this work with a use of molecular dynamic simulations we have reported the results
of a quasiclassical simulation study of the interaction of H2/(D2) with CuN(N=13-14)
atoms in both rigid /(non rigid) clusters.The geometry of the cluster is obtained by an
embedded-atom (EA) mode potential, and the interaction between the molecule and
cluster is described by a LEPS -London-Eyring -Polanyi-Sato) potential energy
function.Both channels the reactive(dissociative adsorption of the molecule on the
cluster) and non reactive (scatterin of the molecule from the cluster) are considered.
The dissociative chemisorption probability, cross section and rate constant are studied as
functions of the initial quantal rovibrational state of the molecule, collision energy,
impact parameter and the temperature (OK ,296K,834K ,1014K,1554K) of the clusters.
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Yaklaşık 15 yıldır üzerinde yoğun olarak çalışılmakta olan Bizmut temelli yüksek
sıcaklık süperiletkenler teknolojik uygulamaya oldukça yakındır. Teknolojik
uygulamalara yönelik olarak istenen özellikte malzeme üretilebilmesi için katkılama
yapılmaktadır. Bizmut temelli süperiletken 2223 fazı filmlerin 110K civarında
süperiletken duruma geçiş bölgesinde sergiledikleri I-V davranışı hem bu malzemelerin
sensör yapımında kullanılmaları hem de yüksek sıcaklık süperiletkenliği açıklamaya
çalışan modellerin denenmesi açısından önemlidir.
Bu çalışmamızda Bizmut temelli yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 2223 fazına
katkılanan elementler ve bileşikler için kapsamlı bir literatür incelemesi sunulacaktır.
Ayrıca bu malzemelerin kritik sıcaklık civarında değişik dalga boylu ışınımlar altında
elektriksel davranışları hakkında bir literatür taraması yapılacak ve daha önce yapılmış
olan bilimsel çalışmalar özetlenecektir.
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Onsager Teorisi ve kümesel değişim metodunu birleştirmek suretiyle elde edilen bir

yaklaşım ile spin-1 Ising sistemi için ses soğurulma katsayısı (a) türetildi, a katsayısı

farklı frekans (w ) ve farklı manyetik alan (H ) değerleri kullanılarak eşzamanlı olarak

hesaplandı ve ses soğurulma maksimumlarına ait sıcaklık değerlerindeki kaymalar (AT )

tespit edildi. CC katsayısındaki maksimumların azalan m ve artan H değerleri için daha

yüksek sıcaklıklarda meydana geldiği, yaklaşık olarak û) 'nın AT 'ye üstel bir ifade ile

H 'nın ise lineer bir fonksiyon ile bağlı olduğu bulundu. Bu sonuçlar, a-a'

düzleminde a = a' olduğu zaman düz bir çizgi olarak, a * t/durumunda ise kapalı

eğriler şeklinde gözlendi. Çalışmada elde edilen sonuçlar manyetik yalıtkanların Neel

noktası yakınlarında yapılan ultrasonic çalışmalar ile karşılaştırıldı ve tam bir uyum

gözlendi.
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