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ÖZET  

SIVI NAD�R - TOPRAK FLOR�DLER�N YAPISAL ANAL�Z�

Bu tez çalı�masında, sıvı nadir-toprak RF3 bile�ikleri için bir iyonik potansiyel modeli 

belirlenecektir (Burada R, La’dan Lu’a kadar olan seriden bir nadir-toprak elementidir). 

Bu potansiyel modeli kullanılarak tüm RF3 monomerlerinin ba�lanma enerjisi ve 

geometrik yapısı bir bilgisayar programı yardımıyla belirlenerek bu yapıların titre�im 

modları hesaplanacaktır. Ayrıca sıvı RF3 sistemlerinde mevcut dimerik yapıların 

geometrileri ve titre�im frekansları hesaplanarak bu tezde önerilen potansiyel modeli 

ayrıntılı test edilecektir. Tez sonuçları mevcut deneysel veriler ve önceki iyonik model 

hesaplamaları ile kar�ıla�tırılacaktır. 
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SUMMARY  

THE STRUCTURAL ANALYSIS ON LIQUID RARE-EARTH FLUORIDES 

In this thesis an ionic potential model will be defined for the liquid RF3 compounds of 

Rare –Earth elements (where R is a rare-earth element in the series from La to Lu). By 

using the determined potential model the binding energies and geometrical structures of 

the whole RF3 monomers are obtained and the vibrational modes of these structures are 

calculated by a computer programme. The proposed potential model in this thesis will 

be tested in deatail through calculations of structure and vibrational frequencies of the 

available dimeric structures in liquid RF3 systems. The results of the thesis will be 

compared to the  existing experimental data and previous ionic model calculations. 

�
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1. G�R��

Sıvı nadir–toprak floridleri ergimi� metal tuzlar ailesine mensuptur. Ergimi� tuzu iyonik 

sıvı olarak tanımlamak mümkündür. Nadir–toprak floridlerin birtakım teknik ve 

endüstriyel uygulamaları, bu materyallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

ara�tırılmasını sürekli kılmı�tır. Nadir–toprak metallerin safla�tırılması ve i�lenmesi, bu 

sıvılar hakkındaki deneysel ve simülasyon metotlarından elde edilen yapısal ve 

termodimanik özelliklerinden hareketle ergimi� tuz teknolojisine dayanır. �yonik 

sıvıların elektrik ve ısı iletkenli�i, çözücü gibi davranabilmesi, akı�kanlık özelli�i 

göstermesi, yüksek sıcaklıklarda çalı�maya elveri�li olması, bazılarının kimyasal 

katalitik gibi davranabilmesi sebebiyle, ısı transferlerinde, maddenin viskozite, difüzyon 

gibi niteliklerinin tayin edilmesinde, metal elde etmede, pillerde, güne� panellerinde 

kullanılması gibi günümüz teknolojisinde birçok uygulama alanları bulunmaktadır. 

Ergimi� tuzlar üzerine yapılmı� olan çalı�malar incelendi�inde daha çok alüminyum 

metali ve alkali halidlerle yapmı� oldu�u karı�ımlar üzerine yo�unla�ıldı�ı 

görülmektedir. Özellikle nükleer atıkların ayrı�tırılması önemli bir ara�tırma konusudur.

Metal üretimi, geri dönü�üm veya ayırma teknolojisinin geli�tirilmesi yeni veya 

yenilenebilir enerji kaynaklarının belirlenmesi gibi konularda yapılan ara�tırmaların gün 

geçtikçe artması, teknolojide yaygın kullanım alanına sahip sıvı nadir-toprak halidlerin 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin anla�ılmasına giderek daha çok önem kazandırmı�tır. 

Metal üretimi için endüstriyel önemi olan yüksek teknoloji gerektiren metal-halid 

eriyikleri günümüzde halen birçok deneysel ve teorik bilimsel ara�tırmanın konusu 

olmaktadır. Ergimi� tuzlar üzerine yapılan çalı�malar, iyonlar arası ayrıntılı 

etkile�meleri içeren simülasyon modellerinin geli�tirilmesiyle ve X-ı�ınları 

Difraksiyonu, Nötron Difraksiyonu, Elektron Difraksiyonu, Raman Spektroskopisi, 

Infrared Spektroskopisi gibi deneysel çalı�malarla önemli mesafeler almı�tır. Böylece 

endüstriyel önemi olan metal-halid eriyiklerin yapısal özelliklerini daha iyi 
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açıklayabilen yöntemlerinde de�eri artmı�tır. Ancak deneysel yöntemlerin zor ve pahalı 

olması bu konulara ilgi duyan birçok bilim insanını simülasyon yöntemleri ile çalı�maya 

yönlendirmi�tir. Bu do�rultuda metal ve halojen iyonlarının iyonik yük, polarizebilite 

ve yarıçap gibi parametrelerinin yer aldı�ı iyi potansiyel modellerinin kullanıldı�ı 

molekül dinami�i çalı�malarıyla, monovalent metal-halidlerden tetra ve polivalent metal 

halidlere kadar ergimi� tuzların yapısı deneysel verilerle de uyumlu olarak daha kolay 

ve ucuz maliyetle açıklanabilmektedir.  

Bugüne kadar yapılmı� olan deneysel çalı�malar incelendi�inde; X-ı�ınları Difraksiyon 

yönteminin daha çok a�ır atomlardan (atom numarası büyük) olu�an ve kristal yapıdaki 

moleküllerin incelenmesinde, Elektron Difraksiyonu yönteminin daha çok gaz fazdaki 

moleküllerin ve ince film �eklindeki katı cisim yüzeylerinin incelenmesinde, Nötron 

Difraksiyonu yönteminin daha çok hafif atomlardan (atom numarası küçük) olu�an 

moleküllerin yapısal parametrelerinin belirlenmesi çalı�malarında, Raman ve Kırmızı-

altı (IR) Spektroskopisi yöntemlerinin daha çok moleküllerin yapısı ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesi konularında kullanıldı�ı görülmektedir [1],[2],[3],[4],[5].  

Molekülü olu�turan atomlar arasındaki uzaklık yani ba� uzunlu�u, atomların titre�im 

hareketleri nedeniyle sürekli olarak de�i�ir. Bir molekülde bir merkez atomuna 

ba�lanan di�er iki atomun çekirdeklerini birle�tiren do�ruların arasındaki açıya ba�

açısı denir. Atomların yaptı�ı titre�im hareketleri nedeniyle nasıl sabit bir ba�

uzunlu�undan söz edilemiyorsa, sabit bir ba� açısından da söz edilememektedir. Bu 

nedenle serbest haldeki bir molekülün yapısal özellikleri ile ilgili birçok önemli bilgi o 

molekülün titre�im hareketini inceleyerek elde edilebilmektedir. Bunun temel dayanak 

noktası, molekülü olu�turan atomların cinsleri, sahip oldukları elektronik özellikler, 

buna ba�lı olarak molekülün sahip oldu�u üç boyutlu geometrisi, elektron bulutunun 

uzaysal da�ılımı, sahip oldu�u kuvvet alanı, elektriksel dipol moment, kutuplanma ve 

molekülün kararlılı�ı gibi çok önemli fiziksel parametrelerin tümünün molekülün sahip 

olaca�ı titre�imsel davranı�ın belirleyicileri olmasıdır.  

Molekülün titre�im modlarını tanımlamanın bir yolu, titre�im sonucu gözlenen atomik 

yer de�i�tirmeler yerine iç koordinatları kullanmaktır. Her bir titre�im modu kendisini 

olu�turan iç koordinatlara ait kuvvet parametrelerinin alaca�ı de�erlere göre bir titre�im 
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frekansına sahiptir. Molekülün iç koordinatlarına ait kuvvet parametreleri ise molekülün 

sahip oldu�u potansiyel enerjiye ba�lı olarak ifade edildi�inden potansiyel modelleme 

çalı�malarında kullanılan modelin önemi çok büyüktür [6].  

Tezin 2. bölümünde iyonik sıvıların genel yapısal özelliklerinden kısaca bahsedilmekte, 

nadir –toprak  metaller ve halojenler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. �yonik 

sıvılarda kısa mesafede yapı temel olarak, Coulomb kuvvetinden kaynaklanan çekim ve 

kapalı kabuk üst üste binme itici kuvvetinden dolayı benzer olmayan iyonlar arasında, 

verilen bir iyon etrafında birinci kom�ulukta zıt iyonlar toplanmasına ve benzer iyonlar 

arasındaki Coulomb itici kuvvetinden dolayı benzer iyonların ikinci kom�ulu�a 

yerle�mesi ile olu�ur. Bu nedenle, bu çalı�malarda nadir-toprak floridlerin sıvı fazdaki 

yapılarını açıklayabilmek için ayrıntısı tezin 3. bölümünde verilen, iyonlar arası ba�

uzunluklarının ve dipol momentlerinin fonksiyonu olarak bir rafine iyonik potansiyel 

modeli kurularak sistemde mevcut moleküler yapıların denge durumları incelenmekte 

ve yerel yapı analizi çalı�maları yapılmaktadır.  

�yonlar arası ayrıntılı etkile�meleri içeren bu potansiyel modeli, bir molekül dinami�i 

programında kullanılarak, sistemlerdeki mevcut ayrıntılı etkile�meleri içeren bir rafine 

iyonik potansiyelin parametreleri tayin edilmekte ve tüm sıvı RF3 monomer ve R2F6

dimer (R: La dan Lu ya kadar nadir-toprak elementleri) yapılarının denge geometrisi 

belirlenmektedir. Moleküllerin denge durumunda sahip oldukları minimum enerjileri ve 

titre�im frekansları hesaplanarak elde edilen sonuçlar tezin 4. bölümü olan bulgular 

kısmında mevcut deneysel verilerle karsıla�tırmalı olarak verilmektedir.  

Tezin 5. bölümünde yer alan tartı�ma ve sonuç kısmında, tezde elde edilen sonuçların 

mevcut deneysel ve teorik verilerle kar�ıla�tırması yapılarak, çalı�mada kullanılan 

iyonik potansiyel modelinin tartı�ması yapılmaktadır. Sistemler arasında transfer 

edilebilir iyonlar arası kuvvet parametrelerine sahip iyi potansiyel modellerinin 

kullanıldı�ı simülasyon programları ile alınacak sonuçlar sıvı nadir-toprak floridlerin 

yapılarının anla�ılmasına ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan teorik ve deneysel 

çalı�malara önemli katkılar sa�layacaktır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. SIVILARIN GENEL YAPISAL ÖZELL�KLER�  

Madde bulundu�u ortam �artlarına uygun olarak katı, sıvı ve gaz olmak üzere bu üç 

fazdan birinde bulunur. Ortamdaki sıcaklık ve basınç de�i�imlerinde madde bulundu�u 

halden ortamın yeni �artlarına uygun olarak bir di�erine geçer. Gazların sıcaklıkları 

dü�ürüldükçe gaz moleküllerinin kinetik enerjisi de azalmaktadır. Böylece, moleküller 

arası çekim kuvvetleri daha etkin bir duruma geçerek uygun bir sıcaklıkta yo�unla�an 

moleküller sıvı fazı olu�turmaktadır. Sıvı haldeki moleküller birbirine dokunacak kadar 

yakın ve aralarındaki çekim kuvveti gaz haldeki moleküllere göre çok daha fazladır. 

Moleküllerin sıvı haldeki hareketleri gaz hale göre daha kısıtlıdır. 

Gazların so�utulup yo�unla�tırılmasıyla elde edilen sıvılar daha da so�utulursa, 

moleküllerin öteleme kinetik enerjileri sıfıra yakla�ır ve katı fazı olu�ur. Katı fazı 

olu�turan moleküller bulundukları sabit noktalarda sadece titre�im hareketi yaparlar. 

Gaz fazında çok büyük olan öteleme kinetik enerjisi bu fazda sıfıra dü�erken, gaz 

fazında çok küçük olan moleküller arası çekim kuvvetleri ise katı halde en yüksek 

de�erini almaktadır. 

Sıvı hal,  molekülleri tümüyle geli�i güzel hareket eden gaz hali ile en düzenli biçimde 

istiflenmi� katı hal arasında kalan özelli�e sahiptir. �ekil 2.1’de moleküllerin katı, sıvı 

ve gaz halleri gösterilmektedir. �ekle baktı�ımızda gaz halinden katı hale do�ru 

gidildikçe molekülü olu�turan atomlar arasındaki uzaklık azalırken daha düzenli bir yapı 

olu�turdukları görülmektedir. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisiyle belli bir 

hacim sıvı içinde beraberce ve sanki birbirine tutunarak bulunan moleküller yava� da 

olsa hareket edebilmektedir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda moleküllerin kinetik 
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enerjileri moleküller arasındaki çekme kuvvetlerine üstün geldi�inden moleküller birbiri 

üzerinden hızla kayarak ötelenir. Böylece belli �ekilleri olmayan sıvılar, içinde 

bulundukları kabın �eklini alırlar. 

�ekil 2.1 Gaz, sıvı ve katı halde atom dizili�i [7]. 

Kristal halde, birkaç konum ve mesafe parametresi tanımlandı�ında atomik konumların 

hepsi belirli olur. Ama hem gaz hem de sıvı halde böyle basit bir tanım imkânsızdır. 

Kristal olmayan malzemelerde atom da�ılımının anlatımında ço�u kez da�ılım 

fonksiyonu kavramı kullanılır. Özellikle orijindeki (r = 0 noktasındaki) atomdan r kadar 

uzaklıkta di�er bir atomun bulma olasılı�ına kar�ılık olan g(r) çift da�ılım fonksiyonu 

kullanılır. 

Çekim kuvvetleri moleküller arası bo�lukları en dü�ük seviyede tuttu�undan, basınç 

yükseltildi�inde sıvı hacmi ölçülebilir büyüklükte de�i�mez. Sıcaklık yükseldi�inde 

ço�u sıvının hacmi az da olsa arttı�ından dolayı sıvı yo�unlukları dü�mektedir. Sıcaklık 

yükseli�i ile birlikte sıvı moleküllerinin kinetik enerjileri artarken moleküller arası 

çekim kuvvetlerini yenmek için yapılan i� azalır. 
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Maddenin yapısını anlamak için kullanılan çe�itli deneysel metotlardan biri olan X –

ı�ınları ile çalı�ırken katılarda �iddetli Bragg kırınımı görülür. Sıvı ve gazlarda ise 

katılarda oldu�u gibi uzun erimli ve �iddetli Bragg kırınımı gözlenmez. Bir kristal 

yapının X-ı�ını kırınım deseni belli yerlerde maksimum pikler vermektedir. Bu pik 

noktaları örgü noktalarına kar�ılık gelmektedir. Gazlarda ise tam bir düzensizlikten 

dolayı pikler kaybolmaktadır. E�er bir sıvının yapısında hiçbir düzen olmasaydı X-ı�ını 

kırınım deseninde maksimumsuz sürekli bir saçılma gözlenirdi. Yapılan deneysel 

çalı�malar sıvıların X-ı�ını kırınım deseninde birkaç maksimum ve minimum pikin  

gözlendi�ini kanıtlamı�tır. Bu gerçek, sıvıların yeterince kısa mesafelerde düzene fakat 

uzun mesafelerde düzensizli�e sahip olduklarını gösteren bir kanıttır.  

Uzun mesafeli ve periyodik dizilimin olmayı�ı sıvı haldeki maddelerin yapısını 

tanımlarken problem olmaktadır. Bu problemi çözebilmek için moleküler etkile�menin 

do�asını iyi anlamak gerekir. Yani kısa mesafelerde itici, uzun mesafelerde çekici olan 

kuvvetlerin do�asının ayrıntılı olarak bilinmesi, sıvı sistemlerinin makroskobik 

özelliklerini, mikroskobik özelliklerine ve molekülün potansiyel enerji fonksiyonuna 

ba�lamak gerekmektedir [8],[14].  

Sıvıların yapısı gazların ve katıların arasında bir durum olarak modellenir. Gaz halinde 

atomlar rastgele da�ılırlar ve atomların hareketi tamamen düzensizdir. Di�er taraftan 

katı halde atomlar üç boyutlu örgünün belli noktalarında titre�irler. Atomların 

da�ılımındaki bu iki zıt durum, bu iki hale ait yapıyı tanımlamak üzere modellerin 

kurulmasına katkı sa�lar. Sıvı halde atom da�ılımı katı hale nazaran daha düzensizdir 

ama gaz halindeki atom da�ılımına göre yakın mesafelerde düzenlidir. Bu açık olmayan 

ara durum, sıvıhal yapısını açıklayacak bir modelin kurulmasını da güçle�tirir. 

�ncelenecek özelliklere göre sıvı yapısı modellenirken parametreler katı ya da gaz 

fazdan alınarak model geli�tirilir.
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2.2. NAD�R-TOPRAK METALLER 

Atom numarası 57 olan lantan ile atom numarası 71 olan lutesyum arasında yer alan 

lantanidler nadir-toprak elementleri olarak isimlendirilirler. Atom numarası 21 olan 

skandiyum ve 39 olan itriyum da nadir toprak elementlerinden sayılmaktadır. Elementer 

halde metalik özellikler gösteren nadir toprak elementleri do�ada sabit halde 

bulunmazlar. Nadir toprak elementleri monazit ve ksenotim gibi fosfatlar ile bastnezit 

gibi karbonatlarda ekonomik oranda zenginle�irler. Ana yatakları alkali kayaç 

kompleksleri, karbonatitler ve plaserlere ba�lıdır; ayrıca ikinci derecede pegmatitler ile 

çe�itli metamorfik kayaçların yapısında yer alırlar. Modern teknolojideki kullanım 

alanlarına göre seryum ve itriyum olmak üzere iki grupta toplanırlar. Oksitler, saf 

metaller ve ala�ımlar halinde üretilip metalurji, petrol, seramik ve cam ba�ta olmak 

üzere çe�itli endüstri dallarında tüketilirler [15].

�ç geçi� elementleri de denilen nadir toprak elementleri periyodik cetvelde f blo�una 

yerle�mi�lerdir. Blo�un ilk üyesi lantandır dur. Bu gruptaki elementlerin son 

elektronları 4f orbitaline yerle�mi�tir. Parlak beyaz görünümlü elementlerdirler. Grup 

içinde yalnızca bazı elementler tam dolu ya da yarı dolu 4f orbitaline sahiptir. Örne�in; 

evropyum ve gadolinyum yarı dolu 4f orbitaline sahipken iterbiyum ve lutesyum tam 

dolu 4f orbitaline sahiptir. 

Lantanidler +2, +3, +4 gibi farklı oksidasyon basamakları gösterir. Bunların arasında +3 

en kararlı oksidasyon basama�ıdır. Kararlı elektronik duruma 2 veya 4 elektron 

kaybederek ula�an elementler +2 ve +4 oksidasyon basama�ı gösterir. Örne�in; 

evropyum ve iterbiyum +2 ve +3 oksidasyon basama�ı, seryum +4 oksidasyon 

basama�ı gösterir. Lantanidlerde atomik boyutlarda, atomik yarıçapta ve iyonik 

yarıçapta atom numarası ile artan lantanid küçülmesi olarak bilinen a�amalı bir büyüme 

görülür. Nükleer yük; birbirini izleyen her bir elementte bir birim artar ve bu yeni 

elektron 4f alt kabu�una yerle�ir. f orbitallerinin özgün �eklinden dolayı, nükleer çekim 

elektronların perdelenmesi bozulur. Bunun sonucu olarak lantanid atomların boyutları 

azalır. 
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2.3. HALOJENLER 

VII A grubu elementlerine (flor, klor, brom, iyot ve astatin) halojenler denir. Halojen 

adı Latince'den türetilmi�tir ve "tuz olu�turan" anlamına gelir. Astatin dı�ında, bu 

elementler halojenür tuzları halinde do�ada oldukça yaygın olarak bulunurlar. 

Elektron ilgisi (affinite) ve ba� enerji de�erleri flordan iyoda do�ru düzenli de�i�mez. 

Beklenildi�i gibi, florun elektronegatifli�i halojenler içinde en yüksektir. Florun 

elektron ilgisinin oldukça dü�ük ve F- F ba� enerjisinin oldukça küçük olu�unu anlamak 

zordur. Flor atomunun küçük ve yo�un elektron bulutundaki ba� olu�turmamı�

elektronların birbirlerini itmeleri bu etkilerin nedeni olabilir. En küçük halojenür iyonu 

olan florür iyonunun yük yo�unlu�u halojenür iyonları içinde en büyük ve hidrasyon 

entalpisi en yüksektir. Florür iyonunun hidrasyonunda, elektron ilgisindeki farkı 

dengeleyecek miktardan daha fazla enerji açı�a çıkar; bu nedenle sulu çözeltide flor en 

kolay indirgenen halojendir ve dolayısıyla en kuvvetli yükseltgendir. Florür iyonunun 

nispeten küçük ve yük yo�unlu�unun büyük olması nedeniyle, kristal florürlerin örgü 

enerjileri yüksektir. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. DENEYSEL YÖNTEMLER 

Maddenin yapı ta�ı olan atomlar ve atomların bir araya gelerek olu�turdukları daha 

kararlı yapılar olan moleküller üzerinde inceleme yapmanın bilimsel yolu, ı�ınım ile 

madde arasındaki etkile�meyi konu alan spektroskopi bilimidir. Karma�ık elektronik 

yapılarına, titre�im ve dönü serbestliklerine ba�lı olarak, bir molekül ile bir ı�ınım 

arasındaki etkile�menin sonucunda elde edilecek spektrum atomlarda gözlenilenden 

farklı olarak çizgisel spektrum de�il, bir bant spektrumudur.  Elde edilen moleküler 

spektrumun açıklanması ile, molekülün üç boyutlu geometrik yapısı, boyutu, sertli�i, 

elektronik özellikleri, kimyasal ba�larına ait kuvvet sabitleri ve daha bir çok önemli 

özellikleri ile ili�kili bilgi elde edilebilir.  

Deneysel olarak bir molekülün yapısını belirlemek için kullanılabilecek olan 

spektroskopik yöntemler üç ana grup altında yer alır, bunlar sırasıyla “Difraksiyon 

(Kırınım) Metodları”, “Moleküler Spektroskopik Yöntemler” ve “Resonans Metodları” 

olarak adlandırılır.  Bu üç deneysel yöntem de kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. 

Difraksiyon (kırınım) metodları içinde yer alan “X-ı�ınları Difraksiyon” yöntemi 

özellikle a�ır atomlardan olu�an ve kristal haldeki moleküler yapıların incelenmesinde 

etkili bir biçimde kullanılmaktadır. “X-ı�ınları” difraksiyon yönteminin kullanılamadı�ı 

durumlar olan gaz fazdaki moleküllerin, katı cisim yüzeylerinin ve ince filmlerin 

incelenmesinde “Elektron Difraksiyon” yöntemi kullanılmaktadır. Bir di�er yöntem ise, 

özellikle hafif atomlardan (atom numarası küçük) olu�an moleküllerin yapısal 

parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan  “Nötron Difraksiyon” yöntemidir.       
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Spektroskopi bir molekül içindeki atomların da�ılımı ile ilgili bilgi elde etmenin iyi bir 

yoludur. Günümüzde Optik (Görünür bölge) Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, 

Kırmızı–altı (IR) Spektroskopisi ve Mikrodalga Spektroskopisi olarak adlandırılan 

moleküllerin yapısı ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler elde etmek amacıyla 

kullanılan farklı teknik özelliklere ve farklı teorik yakla�ımlara sahip olan deneysel 

spektroskobik metotlar kullanılmaktadır.  

Bu spektroskobik yöntemler birbirlerine alternatif olarak de�il, birbirini tamamlayan bir 

bütünün parçaları olarak görülmektedir. Bir metodun di�erine göre daha üstün oldu�unu 

söylemek yanılgı olacaktır. �nceleme konusu olacak olan moleküler özelli�e göre ve 

molekülün elektronik ve yapısal özellikleri göz önüne alınarak uygun spektroskopik 

yöntem kullanılır. Örne�in Mikrodalga, Uzak IR ve yüksek çözünürlüklü Raman 

spektroskopik yöntemleri dönü enerjilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Di�er 

taraftan titre�im enerji düzeyleri arasındaki geçi�ler orta ve yakın kırmızı altı bölgede 

gerçekle�ir ve bu geçi�ler IR spektroskopisi ve Raman spektroskopisi ile oldukça detaylı 

incelenebilmektedir. Elektronik enerji düzeyleri arasında gözlenen geçi�ler “Optik 

Spektroskopi” ve “Mor ötesi Spektroskopisi” ile incelenmektedir. 

Molekül içindeki atom çekirde�i hakkında detaylı bilgi elde etmek için NMR (Nükleer 

Magnetik Resonans) spektroskopik yönteminden faydalanılır. NMR yöntemi atom 

çekirde�inin sahip oldu�u çekirdek spini hakkında ve buna ba�lı olarak da molekül 

hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. NMR yöntemi kullanılarak molekül içinde 

yer alan atomların çekirdeklerine ait ince yapı yarılmaları hakkında da bilgi 

edinilebilmektedir. 
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3.2. POTANS�YEL MODEL�  

Bir molekülün yapısını kuantum fizi�i yöntemiyle açıklayabilmek için molekül içindeki 

tüm elektron ve çekirdekler dikkate alınarak toplam dalga fonksiyonu yazıldıktan sonra 

Schrödinger denkleminin çözülmesi gerekir. Ancak molekülün dalga fonksiyonu 

birbirinden ba�ımsız çok sayıda de�i�ken içeren uzun bir ifade olarak kar�ımıza çıkar ve 

bu durumda Schrödinger denkleminin çözülmesi olanaksız duruma gelir.  

Kuantum kimyası çalı�malarında çe�itli yakla�ıklıkların kullanıldı�ı modeller 

kullanılmaktadır. Klasik Fizik yakla�ımıyla molekülün yapısının incelenmesi atomlar 

arası farklı etkile�imleri içeren potansiyel modeline ba�lıdır. Tüm moleküller sürekli 

hareket halindedir. Molekülün tamamında gözlenen bu hareket, valans ba�ları ve valans 

açıları üzerindeki titre�im hareketi ve valans ba�lar üzerindeki burulma hareketi sonucu 

meydana gelir. Titre�im hareketi nedeniyle, valans ba�ları ve açıları denge noktasından 

küçük sapmalara u�ramaktadırlar. Bu sapmalar, molekülün uzaysal yapısında çok az da 

olsa bir de�i�iklik yarataca�ından, genel olarak molekülün enerjisini hesaplarken 

dikkate alınmalıdır. Molekülü olu�turan atomlar arasında, ba� olu�umu nedeniyle ortaya 

çıkan etkin yükler ve molekülde bulunan yüklü iyon grupları bir elektrostatik etkile�im 

içinde bulunurlar. Bunların dı�ında birbirleriyle do�rudan kimyasal ba� olu�turmayan 

atomlar arasında çekme ya da itme olarak kendini gösteren Van der Waals etkile�mesi 

de bulunmaktadır.  

Tüm bu etkile�imler göz önüne alındı�ında bir iyonik kümenin, iyonlar arası ijr , ba�

uzunlu�u ve iyonların ip , dipol momentlerinin fonksiyonu olarak }){},({ iij prU ,  

toplam potansiyel enerjisi,  

  cl
polsvwrcciij UUUUUprU ++++=}){},({                                                        (3.1) 

ba�ıntısı ile verilir ve 5 kısımdan olu�maktadır [6,8-16]. Bu kısımlar sırasıyla Coulomb 

etkile�me potansiyel enerjisi (Ucc), iyonlar arası kısa mesafe itici potansiyel enerjisi 
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(Ur), Van der Waals etkile�me potansiyel enerjisi (Uvw), kabuk deformasyon potansiyel 

enerjisi (Us) ve yük-dipol (Ucd) ile dipol-dipol (Udd) etkile�me potansiyel enerjilerinin 

toplamı olan klasik polarizasyon enerjisidir ( cl
polU ). 

Potansiyel enerjiyi olu�turan kısımlar tezin bu bölümünde alt ba�lıklar halinde kısaca 

açıklanmaktadır. (3.1) ba�ıntısı ile verilen toplam potansiyel enerji ifadesinin iP
→

’ye 

göre minimizasyonu ile hesaplanan bir halojen iyonu üzerindeki denge dipol momenti 

hP
→

,  

�
Φ

+=
→→→→

ji hi

hihi
ihsiijhhh

rd

rd
rPrEP

)(
ˆ}){,}({ αα                                       (3.2) 

ba�ıntısı ile verilir. Burada, hE
→

; halojen üzerindeki elektrik alanı, 
h

α ; halojen elektrik 

polarizebilitesini ve sα ; kısa mesafe polarizebilitesini tanımlamaktadır. (3.2) e�itli�inin 

sa�ındaki ikinci terim ise, kısa mesafede elektron kabuklarının örtü�me yapması 

durumunda kesi�im bölgesinde olu�an kabuk-deformasyon dipolüdür.  

3.2.1. Coulomb Etkile�me Potansiyel Enerjisi 

�yonik sistemlerde Coulomb etkile�mesi en temel etkile�me türüdür. Elektrik yükleri 

arasındaki itme veya çekme kuvvetleri, yüklerin çarpımı ile do�ru, aralarındaki 

uzaklı�ın karesi ile ters orantılıdır. Buna göre, Coulomb etkile�me potansiyeli,  

2

,2

1
e

r

zz
U

N

ji ij

ji

cc �=                                                 (3.3) 

ba�ıntısı ile verilir. Formülün önüne 1/2 çarpanı yazılmasının nedeni, i. atom ile j. atom 

arasındaki Coulomb etkile�me potansiyel enerjisini hesaba bir kez katmak içindir. 

Burada N, molekülün içerdi�i toplam atom sayısını iz  ve jz , etkile�mekte olan i. ve j. 

atoma ait etkin yükleri ve e, elektron yükünü tanımlamaktadır. 
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3.2.2. Kısa Mesafe �tici Potansiyel Enerjisi  

Bu etkile�me tüm kısa mesafe etkile�melerini düzenler. �ki iyon birbirine yeterince 

yakla�ınca elektron yo�unlukları birbirini örtmeye ba�lar. Pauli ilkesinden dolayı aynı 

enerji ve aynı spin durumunda olan iki elektron bir arada bulunamayaca�ı için itici 

etkile�meler ortaya çıkar. �yonik sıvılarda kısa mesafe etkile�meleri için Bussing 

potansiyeli yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

)]/()exp[)()( jijijiijij rRRfr ρρρρ +−++=Φ       (3.4) 

ba�ıntısı ile verilir [17]. Kısa mesafe itici potansiyel enerjinin (3.1) ba�ıntısı ile verilen 

toplam potansiyel enerjiye olan katkısı, 

�
≠

Φ=
ji

ijijr rU )(                                                                                       (3.5) 

ba�ıntısı ile verilir. Burada f = 0.05 e2 / A2 sabit bir de�ere sahip olan kuvvet sabiti, 

sırasıyla i ve j ile karakterize edilen atomların iyonik yarıçapları iR  ve jR , iyonların 

birbirine yakla�abilme sertlik derecesi iρ  ve jρ  ile tanımlamaktadır.  

3.2.3. Van der Waals Etkile�me Potansiyel Enerjisi  

Van der Waals kuvvetleri, maddeyi olu�turan atomlar veya moleküller arasındaki 

elektrostatik kökenli zayıf çekim kuvvetleridir. Çekirde�in pozitif yükü, çekirdek 

çevresinde bir bulut olu�turan elektronların negatif yükleriyle denkle�ti�inden, atomlar 

ve moleküller elektriksel olarak yansızdır. Pozitif ve negatif yükler aynı yerde 

olmadı�ından, moleküller bir elektrik dipolü olu�turabilirler. Bazı moleküller de, negatif 

yüklerin a�ırlık merkezi ortalama olarak, pozitif yüklerin a�ırlık merkezi ile çakı�ır ve 

kalıcı dipol yoktur. Bununla birlikte, belli bir anda elektronların konumundaki 

dalgalanmalar nedeni ile yüklerin a�ırlık merkezi tam olarak çakı�maz ve molekül 

çevresindeki uzayda elektrik alanı yaratan bir dipole sahip olur. �ki elektrik dipolü, 

birbirine birtakım kuvvetler uygularlar dipol-dipol etkile�imi ve kalıcı dipolleri olmayan 

iki atom yada molekül arasındaki dipol etkile�im kuvvetinin zaman  içindeki ortalama 
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de�erine Van der Waals kuvveti denilir. Van  der  Waals  çekici etkile�me  potansiyel 

enerjisi,  

�−=
ji ji

ji

VW
r

CC
U

,
62

1
                                                                                           (3.6) 

ba�ıntısı ile verilir. Burada, ji CC ,  kuvvet sabitleridir. Van der Waals kuvvetleri, 

çekimsel kuvvetlerdir ve moleküller arasındaki uzaklık ile çok çabuk de�i�irler. Van der 

Waals kuvvetleri, elektron ve spinlere ba�lı olan iyonik ve kovalent ba�larda bulunan 

kuvvetlerden çok daha zayıftırlar. Van der Waals kuvvetleri, zayıf olmalarına kar�ın 

sıvıların ve bazı katıların kohezyonunu sa�lamada çok önemli bir rol oynarlar.  

3.2.4. Kabuk Deformasyon Potansiyel Enerjisi  

}){},({ iijs prU  Deformasyon potansiyel enerjisi ise pozitif ve negatif iyonların elektron 

kabuklarının örtü�me yapması durumunda ortaya çıkan enerji terimidir ve 

ji

ji

ji
ji

jiijs
r

r
rBpprU

→

�= )(.}){},({
,

�
                                                                    (3.7) 

ba�ıntısı ile verilir. Burada,  )( jirB , halojen ve metal iyonunun kısa mesafede üst üste 

gelmesiyle olu�an deformasyon  dipolünün enerjisini tanımlamaktadır ve  

ji

jiji

h

s
ji

rd

rd
rB

)(
)(

Φ
=

α

α
                                                                                 (3.8) 

ba�ıntısı ile verilir. Buna  göre }){},({ iijs prU  deformasyon  potansiyel enerji; (3.7) ve 

(3.8) ba�ıntıları kullanılarak, 

ij

ijij

ji
iji

h

s
iijs

dr

rd
rpprU

j

)(
ˆ}){},({

,

Φ
= �

α

α
       (3.9) 

ba�ıntısı ile verilir. 
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3.2.5. Klasik Polarizasyon Potansiyel Enerjisi  

Yüklerin ve dipollerin olu�turdu�u elektrik alanlar nedeniyle Ucd, yük-dipol etkile�me 

potansiyel enerjisi ve Udd, dipol-dipol etkile�me potansiyel enerjisi ortaya çıkar. Yük-

dipol etkile�me potansiyel enerjisi, yüklerin olu�turdu�u elektrik alanlar ile bu alanların 

dı�ındaki bir dipolün etkile�mesi sonucu olu�ur ve  

�−=
ji ji

ji

ijcd
r

r
ezpU

,
3

.

�
�

                                                                           (3.10) 

ba�ıntısı ile verilir. �yonik sistemlerde dipol-dipol kuvvetleri pozitif ve negatif iyonların 

birbirlerini çekmeleri sonucu ortaya çıkar. Her bir iyon, bir bölümü negatif ve bir 

bölümü de pozitif yük kazanır ve böylece bir elektrik dipolü haline gelir böyle dipollere 

sahip bir sistemde iyonlar arası dipol-dipol çekim kuvvetleri olu�ur. Dipol-dipol  

etkile�me  potansiyel enerjisi, 

�� +
�
�
�

�

�
�
�

�
−=

j j

j

ji ji

jijjii

ji

ji
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P

r

rprp
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,
53

������

                 (3.11) 

ba�ıntısı ile verilir. Klasik polarizasyon enerjisi, (3.10) ve (3.11) ba�ıntıları ile 

tanımlanan bu iki etkile�me potansiyelinin toplamından elde edilir ve  

�� +−+−=
≠ j j

j

ij

ijjiji

ij

ji

ij

ijj

i
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iij
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533 2

1
]

))((

2

3

2

1
[}){},({        (3.12) 

ba�ıntısı ile verilir. 

3.2.6. Toplam Potansiyel  Enerji 

(3.1) ba�ıntısı ile ifade edilen iyonlar arası ijr  ba� uzunlu�u ve iyonların ip  dipol 

momentlerinin fonksiyonu olarak }){},({ iij prU ,  toplam potansiyel enerjisi,  
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ba�ıntısı ile ifade edilir. 

3.3. B�LG�SAYAR PROGRAMI

Deneysel çalı�maları desteklemek ya da deneysel çalı�ma yapmadan elde edilecek 

sonuçları önceden tahmin edebilmek amacıyla hesaplamalı yöntemleri kullanacak olan 

ara�tırmacılar için üç farklı seçenek vardır. Ab initio yöntemi, yarı-denel (semiampirik) 

yöntem ve moleküler mekanik yöntemi (MM) dir. Ab initio yöntemi Kuantum 

mekani�ine dayanır, bu yöntemler ile molekül yapısı ve buna ba�lı özellikler 

hesaplanabilir. Ab initio hesaplamalarında iki farklı matematiksel yakla�ım kullanılır; 

Hartree-Fock (HF) ve Density Functional Theory (DFT). HF modelinde, elektron-

elektron etkile�imleri için ortalama bir potansiyel temel alınır. Bu yakla�ım, molekül 

frekanslarının hesaplanması ve molekül geometrisinin tayini için uygundur. DFT 

modelinde, molekül dalga fonksiyonları yerine, elektron olasılık yo�unlu�u (�) 

hesaplanır. Hesaplama süresi MM yöntemlere göre çok daha uzundur.  Yarıdenel (semi-

empirik) yöntemler ab initio ve MM yöntemleri arasında yer alır ve kuantum 

mekani�ini kullanır. Bu yöntemlerde, molekülün özelliklerine göre parametreler 

mevcuttur. Schrödinger e�itli�inin yakla�ık çözümünü elde etmek için o sistemde uygun 

parametrelerin kullanılması gerekir. Etkile�im integralleri için yakla�ık fonksiyonların 

kullanılmasıyla hesaplama süresi ab initio yöntemlerinden çok daha kısadır. Moleküler 

mekanik yöntemler de (MM) ise; teorik bir modele yakla�ık bir çözüm bulmak,  

denklemi olan ama çözümü olmayan modelleri çözmek, teorik modelleri test etmek, 

geli�tirmek ve deney sonuçlarıyla kar�ıla�tırmasını yapmak için bilgisayar 

simülasyonları kullanılır. 
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Teorik olarak çalı�anların simülasyonlara, deneysel olarak çalı�anların ise hem 

simülasyonlara hem de teorik sonuçlara ihtiyacı vardır. �ekil 3.1 ‘den de görüldü�ü 

gibi, sıvı modeli bilgisayar simülasyonu yöntemiyle ve teorik yakla�ımlarla ele alınır ve 

kar�ıla�tırma yapılır, sonuçlar birbirine benzetilmeye çalı�ılır, tekrar ba�a dönülerek 

daha sonra sıvılar deneysel olarak incelenir ve model sonuçları ile deneysel sonuçlar 

kar�ıla�tırılır. Böylece bu geri besleme yöntemi ile modelin ve teorinin testi 

gerçekle�tirilmi� olur. 

                         �ekil 3.1. Deney, teori ve bilgisayar benzetimi arasındaki ili�ki [18].

Simülasyon metodu, deneylerin bilgisayar ortamına ta�ınabilmesi için nümerik bir 

metottur. Bu metot, gerçek zaman periyot açılımları üzerinden sistem (veya bazı 

bile�enleri) ya da duruma ait davranı�ı tanımlayan matematiksel ve mantıksal 

modellerin belirli tiplerini içermektedir. Bilgisayar simülasyonu bir sistemin 

mikroskobik özelliklerinden makroskobik özelliklerine geçi� sa�lar. Bir yüksek sıcaklık 
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plazması, nükleer reaktör veya gezegenlere ait bir durumun bilgisayar simülasyonu 

mükemmel bir �ekilde yapılmasına kar�ın sıcaklık ve basıncın çok büyük oldu�u bu gibi 

durumlarda deneyleri gerçekle�tirmek çok zor veya imkânsız olabilir. Moleküler hareket 

ve yapının oldukça karı�ık oldu�u durumları deneysel olarak ara�tırmak zordur fakat bir 

bilgisayar simülasyonu ile kolayca incelenebilir. 

Bilgisayar benzetim yöntemine “bilgisayar deneyi” gözüyle bakabiliriz. Laboratuar 

�artlarında yapılamayan bazı deneyler uygun �artlar girilerek bilgisayarda 

yapılabilmekte ve sonuçlar teorik hesaplarla kar�ıla�tırılabilmektedir. Bilgisayar 

benzetiminde Monte Carlo yöntemi (MC) ve Moleküler Dinamik yöntemi (MD) olarak 

iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Problemin durumuna göre hesaplama yöntemi 

seçilir. Moleküler dinamik metodu (MD), bir V(r1,...,rN) potansiyeliyle etkile�en N 

molekülden olu�an bir sistemin klasik hareket denklemlerinin çözümünde kullanılan bir 

metottur. MC metodu incelenen topluluktan rastgele olarak konfigürasyonlar üretirken, 

MD metodu bu çözümü kullanarak konfigürasyonlar üretir. E�er sistemin makroskobik 

özelliklerini hesaplamak istiyorsak (basınç, sıcaklık, vb.) Monte Carlo yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde sistemi olu�turan parçacıkların davranı�ları hakkında bir 

�ey söyleyemeyiz. E�er sistemin yapısını ve parçacıkların davranı�ını da bilmek 

istiyorsak o zaman MD yöntemini kullanmamız gerekmektedir.  

Moleküler sistemlerin denge yapısı, ba�lanma enerjisi ve frekans hesapları için 

kullandı�ımız "küçük moleküller için bir molekül dinami�i (MD) programı" olan 

bilgisayar programı, yapı ve frekans hesabı yapan iki temel kısımdan olu�maktadır. 

�yonlar arası ayrıntılı etkile�meleri içeren potansiyellerin ele alındı�ı MD programı 

verilen ba�langıç koordinatlarını kullanarak, içindeki minimizasyon algoritması ile 

moleküler kümeler üzerinde toplam kuvvetin sıfır oldu�u (Fnet=0) konfigürasyona 

kar�ılık gelen statik denge durumunu bulmaktır. Statik denge kararlı veya kararsız 

olabilir. Kararlı olup olmadı�ını görmek için moleküllerin titre�im frekansını 

hesaplıyoruz. Tüm titre�im modlarının gerçek oldu�u molekül yapıları kararlı, bazı 

modların sanal(imajener) oldu�u yapılar da dengede fakat kararsız yapılar olarak tespit 

edilir. 
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Parçacık etkile�im modellerinde, kuvvetler konumun fonksiyonu olarak düzgün de�i�im 

gösterir. Sürekli potansiyel etkisi altında tüm parçacıkların hareketi analitik olarak 

çözülemeyen çok parçacık problemi do�uracak biçimde birle�ik hal alır. Böylece 

hareket denklemini çözmek için nümerik yakla�ım olan sonlu farklar metodu kullanılır. 

Sonlu farklar yönteminin genel fikri, zamanın δt kesikli zaman serileri içinde 

incelenebilmesidir. t zamanında verilen moleküler hızlar ve konumlarla t+δt zamanı 

için yeterli do�rulukla hesaplama yapılmaya çalı�ılır. Benzer �ekilde t+2δt zamanındaki 

konumlar ve hızların hesabı için bu konum ve hızların kullanılması gerekir. Böylece 

hareket denklemleri adım adım çözülür. 

Bilgisayar programı minimizasyon ve denge algoritmasına sahiptir. Statik denge için 

lokal minimizasyon algoritmasına, dinamik denge için verlet algoritmasına sahiptir [6]. 

Sistemlerde mümkün olabilecek denge yapılarını bulabilmek için dinamik algoritma ile 

denge yapıları ara�tırılır. Bu program ile moleküler iyonik kümelerin geometrisi ve 

ba�lanma enerjisi hesaplanarak, sıvılarda küçük kümeler üzerinde kararlılık analizleri 

ile yerel yapı çalı�maları yapılmaktadır. 
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4. BULGULAR 

Deneysel veriler kuvvetli yapı gösteren sistemlerin nötr ve iyonik molekül 

kümelerinden olu�tu�unu göstermektedir. Bu tip trivalent metal halidlerin yerel yapısal 

özelliklerinin incelenmesini bölüm.3’de ayrıntılı olarak verilen, potansiyel modelinin 

kullanıldı�ı bir molekül dinami�i programı ile yapmaktayız. Bu tez çalı�masında 

öncelikle daha önceki [6],[8],[11] potansiyel modeli çalı�maları kullanılarak ve 

LaF3’den LuF3’e kadar tüm Nadir-toprak floridlerin monomer yapıları için potansiyel 

enerji parametreleri tayin edilerek trivalent metal halidlerin yapısal analizinde 

kullanılmak üzere RF3' ün ayrıntılı iyonik etkile�melerini içeren potansiyel modeli 

kurulmu�tur. 

Sıvı nadir-toprak halidler üzerine yapılmı� önceki çalı�mada [11], RX3 ( R=La’ dan 

Lu’a kadar ve X=Cl, Br ve I) molekülleri için lantanid iyonlarının etkin yük, iyonik 

yarıçap ve polarizebiliteleri belirlenmi�tir. Bu çalı�manın devamı olarak yapılan di�er 

bir çalı�mada [8] ise, RF3 (R=La’dan Lu’a kadar) Nadir-toprak floridlerin yapıları 

incelenmi�tir. Bölüm 3.2’de ayrıntılı olarak verilmekte olan Potansiyel Modeli (PM) 

kullanılarak yapılmı� olan bu çalı�malar, Nadir-toprak metal iyonlarının yarıçap ve 

polarizebilitelerinin, metal iyonun 4f elektronlarının n4f sayısıyla ili�kili olarak 

de�i�ti�ini ve RF3 moleküllerinin piramidal bir geometriye sahip olduklarını 

göstermi�tir. 

Günümüze kadar yapılmı� deneysel çalı�malar incelendi�inde sıvı Nadir-toprak floridler 

üzerine yeterli deneysel veri bulunamamaktadır. Sadece PrF3, GdF3, HoF3 

monomerlerinin elektron difraksiyonu metodu ile elde edilmi� mevcut deneysel ba�

uzunlu�u [1] ve infrared spektroskopisi ile hesaplanmı� frekans verileri [2],[8]  

mevcuttur. Bu nedenle RF3 üzerine yapılan önceki çalı�ma [8], PrF3, GdF3, HoF3 

monomerlerinin mevcut deneysel ba� uzunlu�u ve frekans verileri kullanılarak 
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yapılmı�tır. Yapılan bu çalı�mada ayrıca Tosi ve Fumi’nin [19] yapmı� oldukları 

çalı�mada göstermi� oldukları metal iyon yarıçapı (Rm) ve metal iyonun 

sıkı�tırılabilirlik parametresi (ρm) arasındaki 18.6=m mR ρ  oranı sabit tutulmu�tur. 

Tablo 4.1 de verilen flor parametreleri [8],[20] tüm hesaplamalarda sistemler arası 

transfer edilebilir parametreler olarak kullanılmı�tır.  

Tablo 4.1: Flor için hesaplarda kullanılan sistemler arası transfer edilebilir parametreler [8]. 

ρ���
�
� ����

�
� α���

��
� α���

��
	
� ���
�

�	�
�

F 0.215 1.32 0.88 0.48 2.08 

Bu tez çalı�masında PrF3, GdF3, HoF3 monomerlerinin mevcut deneysel datalarını [1] 

kullanarak önceki çalı�mayı [8], test ettik ve metal–iyon parametrelerini yeniden 

belirledik. Nadir–toprak serisi boyunca LaF3’den LuF3’e kadar tüm hesaplarda birbiri 

ile etkile�en iyonların etkin elektrik yükü ZR= 2.8, iyonik yarıçap metal iyonunda 4f 

elektronlarının n4f sayısıyla ili�kili olarak, RR= (1,42 -0,01 n4f  ) 
o

(A)iR � ve metal iyon 

polarizibilitesi iyonik yarıçap ile orantılı olarak  �R = 0,6 RR
3 alındı. Ayrıca 

hesaplamalarda 18.6=m mR ρ  oranıda sabit tutulmu�tur.  

RF3 (R=La’dan Lu’a kadar) monomerleri için potansiyel modeli (PM) kullanılarak 

hesaplanan ba� uzunlu�u (rR-F 

o

(A)iR ), ba� açısı (<F-R-F)�ve�titre�im frekansları (ν(cm-1))�

tablo 4.2’de mevcut deneysel veriler ve önceki model sonuçlarıyla kar�ıla�tırmalı olarak 

verilmi�tir.  

R2F6 (R=La’dan Lu’a kadar) dimer molekülleri için de  rY-X
T ve rY-X

B ba� uzunlukları ve 

ba� açıları hesaplanmı�tır. R2F6 molekülleri için elde etti�imiz sonuçlar birinci satırda, 

önceki model sonuçları ikinci satırda kar�ıla�tırmalı olarak tablo 4.3’ verilmi�tir. Ayrıca 

RF3 monomer ve R2F6 dimer (R=La’dan Lu’a kadar) molekülleri için hesaplamı�
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oldu�umuz denge durumunda moleküllerin sahip oldukları minimum enerjiler tablo 

4.4’de toplu halde kar�ıla�tırmalı olarak verilmi�tir. �ekil 4.1 ve �ekil 4.2 de ise bu 

moleküllerin denge durumundaki anlık görünümleri verilmektedir. 



23 

Tablo 4.2. RF3 moleküllerinin ba� uzunlu�u (rY-X
o

(A)iR ), ba� açısı (<F-R-F (derece)) ve titre�im 

frekansları (ν (cm-1)).  

 rR-F ∠ F-R-F υ1 υ2 υ3 υ4

LaF3 2.12 
2.12 

110 
108 

547 
547 

84 
84 

527 
527 

120 
121 

CeF3 2.10 
2.11 

110 
108 

554 
550 

85 
85 

533 
530 

122 
121 

PrF3 2.09 
2.10 
2.09 

110 
108 

558 
554 
542 

86 
85 
86 

536 
532 
458 

124 
122 
99 

NdF3 2.07 
2.09 

111 
108 

561 
557 

86 
85 

538 
534 

125 
123 

PmF3 2.06 
2.08 

111 
108 

563 
560 

86 
85 

542 
537 

125 
124 

SmF3 2.05 
2.07 

112 
108 

568 
563 

85 
85 

544 
538 

126 
125 

EuF3 2.04 
2.06 

111 
108 

571 
567 

86 
86 

543 
541 

128 
126 

GdF3 2.04 
2.05 
2.05 

111 
109 

571 
568 
583 

85 
86 
95 

549 
541 
552 

127 
127 
130 

TbF3 2.02 
2.03 

111 
109 

579 
573 

86 
86 

551 
545 

130 
128 

DyF3 2.00 
2.02 

111 
109 

582 
578 

86 
86 

553 
547 

131 
129 

HoF3 1.99 
2.01 
2.01 

111 
109 

586 
580 
585 

87 
86 

102 

556 
549 
569 

132 
131 
120 

ErF3 1.98 
2.00 

111 
109 

590 
584 

87 
87 

558 
551 

133 
132 

TmF3 1.97 
1.99 

112 
109 

594 
588 

87 
87 

561 
554 

134 
133 

YbF3 1.96 
1.98 

112 
109 

598 
592 

87 
87 

564 
556 

136 
134 

LuF3 1.96 
1.97 

112 
109 

598 
595 

87 
87 

564 
558 

136 
135 

*Tabloda model sonuçlarımız birinci satırda, önceki model [8] sonuçları ikinci satırda 

ve mevcut deneysel veriler[1] üçüncü satırda verilmektedir. Parantez içinde verilmi�

olan frekans de�erleri tahmini de�erleri ifade etmektedir. 
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Tablo 4.3. R2F6 moleküllerinin ba� uzunlukları (rY-X
T (Ao), rY-X

B (Ao)) ve ba� açıları. 

 rR-F
B rR-F

T
∠∠∠∠F

T
-R-F

T ∠∠∠∠F
B

-R-F
B ∠∠∠∠R

1
-F

B
-R

2

La2F6 2.32 

2.34 

2.12 

2.13 

116 

114 

72 

72 

108 

108 

Ce2F6 2.30 

2.33 

2.10 

2.12 

116 

114 

72 

72 

108 

108 

Pr2F6 2.29 2.09 116 72 108 

Nd2F6 2.28 2.08 116 73 107 

Pm2F6 2.27 2.06 116 73 107 

Sm2F6 2.26 2.06 116 73 107 

Eu2F6 2.24 2.04 116 74 107 

Gd2F6 2.25 2.04 116 74 107 

Tb2F6 2.23 2.01 116 74 106 

Dy2F6 2.21 2.01 116 74 106 

Ho2F6 2.21 1.99 116 74 106 

Er2F6 2.19 1.98 116 74 106 

Tm2F6 2.18 1.97 116 75 105 

Yb2F6 2.17 1.96 116 75 105 

Lu2F6 2.16 1.96 116 75 105 

*Burada FT flor, FB ise payla�ılan flor atomlarını göstermektedir�

�

�

�



25 

�

�

Tablo 4.4. RF3 ve R2F6 moleküllerinin denge durumunda sahip oldukları minimum enerjiler. 

   Enerji(kcal/mol)  Enerji(kcal/mol) 

LaF3 -39.083 La2F6 -80.555 

CeF3 -39.543 Ce2F6 -81.461 

PrF3 -39.773 Pr2F6 -81.907 

NdF3 -40.004 Nd2F6 -82.382 

PmF3 -40.248 Pm2F6 -82.843 

SmF3 -40.479 Sm2F6 -83.318 

EuF3 -40.723 Eu2F6 -83.807 

GdF3 -40.738 Gd2F6 -83.821 

TbF3 -41.227 Tb2F6 -84.785 

DyF3 -41.486 Dy2F6 -85.289 

HoF3 -41.745 Ho2F6 -85.807 

ErF3 -42.004 Er2F6 -86.325 

TmF3 -42.277 Tm2F6 -86.843 

YbF3 -42.536 Yb2F6 -87.376 

LuF3 -42.551 Lu2F6 -87.361 

�

�

�

�

�
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�

            �ekil 4.1. RF3    molekülünün anlık görünümü. 

�

�ekil 4.2. R2F6 molekülünün anlık görünümü. 
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5. TARTI�MA VE SONUÇ

PrF3, GdF3, HoF3 molekülleri için mevcut olan deneysel ba� uzunlu�u ve frekans 

verileri [1] kullanılarak, RF3 monomer ve R2F6 dimer molekülleri için potansiyel 

modelleme çalı�ması yapılmı�tır. Yapılan hesaplamalarda La’dan Lu’a kadar tüm 

lanthanid serisi için etkin yük de�eri; ZR= 2.8 alınarak sabit tutulmu�tur. �yonik yarıçap; 

RR= (1,42-0,01 n4f ) ve metal iyon polarizebilitesi; �R = 0,6 RR
3 daha önceki model 

çalı�ması sonuçlarının da [8] ön gördü�ü gibi, metal iyonunun son yörüngesindeki 4f 

elektronlarının (n4f) sayısıyla ili�kili olarak belirlenmi�tir. Belirlenen metal iyon 

parametreleri, tablo 1’de verilen sistemler arası transfer edilebilir olarak aldı�ımız 

halojen parametreleri ve RR/ρR=18.6 oranı [19] tüm nadir-toprak florid serisi için sabit 

tutularak yapı analizi çalı�ması yapılmı�tır.  

Tablo 4.2’de verilen, RF3 molekülleri için buldu�umuz ba� uzunlukları rR-F sonuçları 

seri boyunca La’dan Lu’ya gidildikçe önceki model sonuçlarının da ön gördü�ü gibi 

yakla�ık %1 oranında azalma göstermektedir. Ba� uzunluklarındaki bu azalmaya uygun 

olarak tablo 4.4’den de görülebilece�i gibi moleküllerin denge durumunda sahip 

oldukları minimum enerjileri de yakla�ık aynı oranda artmaktadır. Aynı �ekilde simetrik 

gerilme (ν1), düzlem dı�ı bükülme (ν2), antisimetrik gerilme (ν3)  ve düzlem içi 

bükülme (ν4)  modu da düzenli bir artı� göstermektedir. Seri boyunca n4f sayıları 

(n4f=0,…,14) arttıkça molekülü olu�turan metal iyonlarının yarıçapları küçülmekte, ba�

açıları <F-R-F, 110-1120 arasında de�i�mektedir. Ba� açısındaki bu de�i�im önceki 

model ve deneysel çalı�maların da [1] ön gördü�ü gibi, RF3 moleküllerinin a�amalı 

düzle�me gösteren piramidal �ekle sahip oldu�unu göstermektedir.  

Tablo 4.3’de verilen, R2F6 dimer molekülleri için buldu�umuz ba� uzunlukları, rR-F
T ve 

rR-F
B sonuçları seri boyunca La’dan Lu’ya gidildikçe RF3  monomer sonuçlarının da ön 



28 

gördü�ü gibi yakla�ık %1 oranında azalma göstermektedir. Ba� uzunluklarındaki bu 

azalmaya uygun olarak tablo 4.4’den de görülebilece�i gibi moleküllerin denge 

durumunda sahip oldukları minimum enerjileri de düzenli bir artı� göstermektedir. �ekil 

4.2’den de görüldü�ü gibi simetrik yapı gösteren R2F6 dimer molekülünü olu�turan 

metal iyonlarının yarıçapları, n4f sayıları arttıkça küçülmekte, ba� açıları <FT-R-FT; 1160

olarak sabit kalırken, <FB-R-FB; 720-750 ve <R1-F-R2; 1050-1080 arasında 

de�i�mektedir.  

Sıvı nadir-toprak floridlerin yapısal analizi için kullandı�ımız potansiyel modeli mevcut 

deneysel sonuçlarla uyum içerisindedir ve iyi sonuçlar vermektedir. �yonik potansiyel 

parametrelerinin sistemler arası transfer edilebilir olması modelimizin önemini daha da 

arttırmaktadır. Umuyoruz ki; henüz üzerinde yeterli deneysel çalı�ma olmayan nadir-

toprak floridler ile ilgili buldu�umuz ba� uzunlu�u, titre�im frekansları ve metal iyona 

ait parametreler ileride yapılacak deneysel, teorik ve simülasyon çalı�malarında 

kullanılacak ve ileriki çalı�malara yol gösterici olacaktır. 
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