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Deney adı: Raman spektroskopisi ve Numune karakterizasyonu 

Deney Amacı: Raman spektroskopisi hakkındaki Temel kavramların 

öğrenilmesi ve belli numuneler üzerimde karakterizasyon uygulaması yapılması 

Genel Bilgiler 

  1928’de Hintli fizikçi C.V. Raman, belirli moleküllerce saçılan ışının ufak bir 

kesrinin görünür alandaki dalga boyunun, gelen ışığın dalga boyundan farklı 

olduğunu ve buna ilaveten dalga boylarındaki kaymaların, saçılmadan sorumlu 

moleküllerin kimyasal yapısına bağlı olduğunu buldu. 

  Bu buluşundan ve olguyu sistematik incelemesinden dolayı 1931 Nobel Fizik 

Ödülü’nü aldı. 

 

Raman Spektroskopisi: Molekül ile etkileşerek elastik olmayan bir saçılmaya 

uğrayan ışığın enerjisinde oluşan fazlalık veya azlık, ışıkla etkileşen molekülün 

titreşim enerji düzeyleri arasındaki fark kadardır. Saçılan ışığın λ’da oluşan 

farka Raman kayması denir. 

 
Çalışma İlkesi: Bir numunenin Görünür bölge(400-700nm) veya yakın-IR 

(kızılötesi) monokromatik ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla 

ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne dayanır. Moleküllerin 

şiddetli bir monokromatik ışın demeti ile etkileşmesi sırasında ışık absorpsiyonu 

olayı gerçekleşmiyorsa ışık saçılması olayı meydana gelir. Işık saçılması 

sırasında saçılan ışığın büyük bir kısmının enerjisi madde ile etkileşen ışığın 

enerjisine eşit olur ve bu tür elastik saçılma olayına Rayleigh saçılması denir. 

Elastik saçılma olayının yanı sıra saçılan ışığın çok az bir kısmı elastik olmayan 

saçılma olayı ise Raman saçılması adını alır. 

 

 
 

Işın madde etkileşimi sonucu molekülün enerji düzeyi artarsa saçılan ışımalar 

stokes hatları olarak adlandırılır. Şiddetli monokromatik ışın ile etkileşen 

moleküller ışığı absorplamıyorlarsa ışık saçılmasına (yön değiştirme) neden 

olurlar. Işık saçılmasına neden olan parçacık çapları ışımanın dalgaboyuna (λ) 

eşit veya daha büyük ise buna Tyndall Saçılması denir. Görünür bölge ışıması 

ile kolloidal veya bulanık çözeltilerdeki saçılma bu türdendir. Saçılmaya neden 
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olan parçacık çapları ışımanın dalgaboyundan (λ) küçük ise buna Rayleigh 

Saçılması denir. Örneğin; çözünmüş molekül veya çok atomlu iyonlardan 

ışımanın saçılması. Bu türde  λsaçılma=λkullanılan’dır. 

 

 

Raman saçılması: Rayleigh saçılmasında; 

 

λsaçılma ≠ λkullanılan ise buna denir. dalgaboyunları (λ)  arasındaki bu fark 

moleküllerin titreşim enerji düzeyleri arasındaki farka eşittir. Dalga boylarındaki 

değişme Raman kayması olarak adlandırılır. Etkileşmeden sonra molekülün 

titreşim enerjisi artıyorsa (uyarılıyorsa) bu tür saçılan ışımalara STOKES hatları 

denir. Tersi oluşuyorsa Raman kaymalarına, ANTİ STOKES hatları 

denir. 

 

  

 



 
5 

Şekilde Raman saçılması olayının ortaya çıkışının molekülün titreşim enerji 

düzeyleri ile ilişkisi görülmektedir. hυo enerjili ve molekülün absorplamadığı bir 

foton molekül ile etkileştiğinde saçılmadan önce çok az sayıda foton 

enerjilerinin bir kısmını moleküllere aktarır veya moleküllerden çok az sayıda 

fotona bir miktar enerji aktarılır. Bu enerji aktarımı olayı sonucu moleküller 

fotonla etkileştikten sonra farklı titreşim enerji düzeylerinde bulunurlar. 

 

Gönderilen fotonun enerjisinin bir kısmı moleküle aktarılıyorsa Stokes, 

molekülden bir miktar enerji fotona aktarılıyorsa Anti-Stokes hatları 

oluşur. 

 

Bir molekülün Raman saçılması yapması için etkileşme sırasında geçici bir dipol 

momentin oluşması (polarlanma) gerekir. IR (kızılötesi) inaktif olan maddeler 

Raman aktif olabilirler. Bu iki yöntem kullanılarak molekül yapısı daha iyi 

aydınlatılabilir. 

Moleküllerin infrared fotonunu absorplayabilmesi, yani molekülün bu fotonla 

rezonansa girebilmesi için molekül titreşirken dipol momentinde periyodik ve 

fotonun frekansına eşit frekanslı bir değişmenin olması gereklidir. 

Bir molekülün bir fotonla Raman türü saçılma etkileşmesine girebilmesi için 

molekülün titreşimi sırasında etkileştiği fotonun elektrik alanı tarafından 

periyodik ve fotonun frekansına eşit frekanslı olarak polarlanabilmesi yani 

periyodik ve geçici bir dipol momentinin oluşması gereklidir. Raman hatlarının 

şiddeti, titreşen molekülün fotonla etkileşirken oluşan polarlanabilme değişim 

hızının karesi ile orantılıdır. Yandaki şekilde doğrusal CO2 molekülünün 

simetrik ve asimetrik gerilme titreşimleri sırasında molekülün dipol momentinde 

(µ) ve polarlanabilmesinde (α) oluşan değişmeler görülmektedir. 
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Normal Raman piklerinin şiddeti: 

Normal bir Raman pikinin şiddeti veya gücü, molekülün polarizlenebilirliğine, 

kaynağın şiddetine, aktif grubun derişimine ve bir dizi diğer faktöre karmaşık 

şekilde bağlıdır. 

Raman çizgilerinin şiddetleri genelde aktif türlerin derişimleri ile doğru 

orantılıdır. 

Molekül ile etkileşen fotonun enerjisi, molekülün absorplayacağı foton 

enerjisinden daha az olduğu durumda oluşan Raman hatlarının şiddetleri çok 

azdır. Eğer molekülün saçacağı ışığın enerjisi molekülün absorplayacağı fotonun 

enerji değerine çok yakın ise, saçılan ışığın şiddetinde büyük bir artış olur. 

Bunun temel nedeni, saçılan ışığın şiddetinin saçılan ışığın frekansının dördüncü 

kuvveti ile orantılı olarak artmasıdır. Bu yönteme rezonans Raman 

spektroskopisi (RRS) denir. 

Normal Raman spektroskopisi ile ancak saf sıvı ve katılar ile çok derişik (0,10 

M) çözeltilerden sinyal alınabilirken, rezonans Raman spektroskopisi ile 10-6 M 

gibi çok seyreltik çözeltilerle bile Raman kaymaları ölçülebilir. Yöntemde 

gerçekleştiren bu duyarlık artışına ek olarak, bu tür bir uygulamada yöntemin 

seçimliliği de artar, çünkü rezonans Raman spektrumunda sadece ışığı 

absorplayan kromofor grubun rol aldığı titreşimlere ait bantların şiddeti artar. 

Böylece, çok karmaşık bir yapıya sahip moleküllerin sadece kromoforlarla ilgili 

kaymaları gözlenir ve bunların Raman spektrumları daha basit bir biçimde elde 

edilir. Rezonans Raman spektroskopisi, floresans özelliği olan moleküller için 

uygun bir yöntem değildir. Floresans ışıması, Raman saçılmasına göre çok 

daha şiddetli olduğundan Raman hatları ile örtüşür ve ölçümü güçleştirir. 

 

Floresans özelliğine sahip moleküllere Raman spektroskopisinin 

uygulanabilmesi için Stokes hatları yerine anti-Stokes hatlarının ölçülmesi 

gerekir, çünkü bir moleküle ait anti-Stokes hattı o molekülün floresans 

bandından daha büyük frekanslardadır ve bunlar birbirleri ile örtüşmez. 

Anti-Stokes hatları normal yoldan ölçüldüğü zaman, çok zayıf hatlar oldukları 

için genellikle kullanılmazlar. Öte yandan, coherent (uyumlu) anti-Stokes 

Raman spektroskopisi (CARS) adı verilen bir yöntemle anti-Stokes hatlarının 

şiddetleri arttırılabilir. Bu yöntemde örneğe şiddetli iki lazer ışıması birden 
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gönderilir. Bunlardan birisinin yaydığı ışının frekansı sabit olup ikincisinin 

frekansı değiştirilebilmektedir 

 

Raman spektroskopisinde kullanılan alet floresans spektroskopisinde kullanılana 

çok benzer. Bunların aralarındaki en önemli fark ışık kaynağıdır. Raman 

spektroskopisinde ışık kaynağı olarak genellikle lazerler kullanılmaktadır. 

Raman spektrofotometre 3 ana bileşenden oluşur. Bir (ışın) lazer kaynağı, bir 

numune aydınlatma sistemi ve uygun bir spektrometre. Raman saçılma sinyali 

Rayleigh saçılma sinyalinden zayıf olduğundan spektrometrenin iyi olması 

gerekir. 

 



 
8 

 

Işık Kaynakları olarak lazer kullanılır. 

Lazer (L.A.S.E.R.), zorlanmış emisyon ile ışık çoğaltılması anlamına gelen 

"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" sözcüklerinin baş 

harflerinden türetilmiş bir kısaltmadır. UyarıImış enerji düzeyinde bulunan bir 

atom veya molekül kendiliğinden bir ışık emisyonu yapabileceği gibi, uyarılma 

enerjisine eşit enerjili bir fotonla etkileşerek de ışık emisyonuna zorlanabilir. 

Şekilde, uyarılmış molekülün yapabileceği bu iki tür emisyon olayı 

görülmektedir. 

   

Kendiliğinden emisyon         Zorlanmış emisyon 

Üç molekül uyarılmış altı molekül temel haldedir. Gelen 3 foton absorplanınca 3 

uyarılmış molekül oluşurken, 2 molekül de iki foton yayarak temel hale döner. 

Yani emisyon absorpsiyondan küçük olur. İkincisinde ise emisyon 

absorpsiyondan büyük olur. 
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Zorlanmış emisyon olayında yayılan ışığın şiddeti (I), sistemi emisyona zorlayan 

ışık şiddetine göre (Io) daha fazladır (I > Io). Ayrıca zorlanmış emisyon sonucu 

yayılan fotonlar, sistemi emisyona zorlayan fotonlarla aynı fazda ve aynı 

yöndedir (koherent ışıma). Lazer ışıması, uyarılmış duruma getirilen sistemin 

kendiliğinden yaydığı ışınları kullanarak emisyona zorlanması ile ortaya çıkar. 

Lazerde ışığın yükseltilmesi için , uyarılmış emisyon ile oluşan foton sayısının, 

absorpsiyon sonucu tüketilen foton sayısından büyük olması gerekir. Bu şart 

uyarılmış durumda bulunan tanecik sayısının, düşük enerjili seviyede 

bulunanlardan daha büyük sayıda olması halinde sağlanacaktır. 

 

Katıhal lazerler 

 yakut kristali ( esas olarak Al2O3 ten oluşmuştur, %0,05 oranında Cr(III) 

içerir) 

 Nd:YAG lazeri kullanılır( Itriyum ve Alüminyum lal taşı (garnet) ana 

kristalinde Neodiyum iyonları içerir.) 
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Gaz lazerler 

 He/Ne, Ar+ veya Kr+ iyon lazerler, CO2 veya N2 ortamlı lazerler, 

eksimer lazerler (He, F ile Ar veya Xe gazlarından birinin karışımı ile 

elde edilir.) 

 Boyar madde lazerler 

 Yarı iletken Diyod lazerler 

 

 

Numune ışınlama sistemi  

•Numunenin hazırlanması oldukça kolaydır. Cam malzeme kullanılabilir. Lazer 

kaynağı numunenin küçük bir alanına kolayca odaklanabilir.  

•Sıvı ve katı numuneler az miktarda bile kolayca analiz edilir. Sulu çözeltiler de 

Raman spektroskopisiyle analiz edilebilir.  

• Monokromatör olarak optik ağ kullanılır.  

•Dedektör olarak, Fotoçoğaltıcı tüp veya CCD(Yük-eşleşmiş dedektör) dedektör 

kullanılır.  

 

Uygulamalar:  

 

Raman spektrumundan organik ve inorganik maddelerin bağları hakkında 

kalitatif ve kantitatif bilgilerin yanı sıra madde veya malzeme yapısını meydana 

getiren ilgili fonksiyonel gruplar hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Raman 

Spektroskopisi, numune hazırlamaya gerek olmayan numunenin sadece küçük 

bir kısmının ölçüm için yeterli olduğu ve numuneye zarara vermeyen bir 

yöntemdir. 
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Nitel analiz yapılır. Değerlendirmeler IR’e benzerdir. 

 

Raman spektroskopisi yöntemi ile katı sıvı ve gaz örnekler incelenebilir. Katı ve 

sıvı örnekler bir kapiler cam veya kuvartz tüpte tutularak spektrumu çekilir. 

Lazer ışıması ile temasta olan örnek bozunmuyorsa oluşan yerel sıcaklık 

artışlarını önlemek için örneğin döndürülmesi veya bir pompadan gönderilen bir 

sıvı ile soğutulması gerekebilir. 

 

Moleküllerin yapısında bulunan -C=C-: - -, -N=N-. -S-S-, -C-O-C- türü 

titreşimler ile halkalı bileşiklerde gözlenen halka daralması-halka genişlemesi 

titreşimi oldukça şiddetli Raman hatlarının gözlenmesine yol açar. Böylece 

infrared spektrumunda şiddeti az olan bu bantlar Raman yöntemi ile rahatça 

ölçülebilir. 

 

İnfrared spektroskopisinde kullanılan CS2, CCI4, CHCl3 gibi organik çözücüler 

Raman spektroskopisinde de kullanılabilir. Ancak bu çözücülerin kendi Raman 

kaymaları değerlerinin bilinmesi gereklidir. İnfrared spektroskopisinde çözücü 

olarak kullanılamayan su, Raman spektroskopisinde sık kullanılır. Su 

moleküllerinin neden olduğu Raman hatları oldukça zayıftır. Suyun bu 

yöntemde kullanılabilen bir çözücü olması, birçok biyokimyasal ve farmasotik 

maddenin nitel analizinde infrared yönteminin aksine büyük bir kolaylık sağlar. 
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KAYSERİ-2018 

Zeta potansiyeli analizi çözelti içerisindeki kolloidal parçacıkların yüzey yükünü belirlemek 

için kullanılan bir tekniktir. Kolloidlerin kararlılığı sahip oldukları yüzeysel elektriksel yüke 

bağlıdır. Tanecik yüküne bağlı olarak taneciğin yakın çevresi tanecik ile zıt yüklü iyonları 

içeren tabaka ile çevrilir. Bu tabakaya stern tabakası denir. Parçacıkların yüzeyinden 

uzaklaştıkça elektriksel çekim azaldığından zıt yüklü iyonların arasına, aynı yüklü iyonlarda 

karışabilir ve tanecikten belli bir mesafe sonra elektriksel potansiyel sıfırlanır. Bu mesafe 

izoelektrik nokta olarak adlandırılır. Stern tabakasının bitişinden izoelektrik noktaya kadar 

olan mesafeye de dağınık tabaka veya difüze tabaka denir. Taneciğin yüzeyine yakın olan ve 

tanecikle birlikte hareket eden bir sınır düzlemi vardır bu düzleme de kayma düzlemi denir. 

Kayma düzlemi yüzeyindeki elektriksel potansiyel ile izoelektrik nokta arasındaki potansiyel 

farkına da zeta potansiyeli denir. 

 

 
Şekil 1. Kolloidal parçacıkların etrafındaki elektriksel çift tabaka.  

 

Kolloid çevresindeki çift tabakanın kalınlığı elektriksel çekim kuvvetleri ve difüzyona bağlı 

olarak değişir. Zıt yüklü iyonların derişimi taneciğe yakın yerlerde yüksektir, tanecikten 

uzakla ştıkça çekim kuvvetinin azalmasında dolayı zıt yüklü iyonların derişimi azalır, aynı 

yüklü iyonlara da rastlanır. Yüksek iyonik güce sahip sularda taneciğin etrafındaki elektriksel 
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çift tabaka net olarak sıkıştırılabilir. Böylece tanecik daha küçük bir hacim işgal eder. Aynı 

yüke sahip benzer kolloidal tanecikler birbirine yaklaştığında, elektriksel çift tabakaları 

etkileşim haline geçer. Sahip oldukları benzer yükler yaklaştıkça itme kuvvetinin etkisinde 

kalır. Bununla birlikte tanecikler, moleküller arası çekim kuvveti olan Van der waals 

kuvvetleri ile de birbirini çekmeye başlar. Bütün moleküller ve kolloidler yükleri ve 

bileşimleri dikkate alınmaksızın bir çekim kuvvetine sahiptir. Bu çekim kuvvetinin 

büyüklüğü; taneciğin yoğunluğunun ve bileşiminin bir fonksiyonudur. Sulu fazın 

bileşiminden bağımsızdır. Van der waals kuvvetleri tanecik yüzeyinden uzaklaştıkça azalır. 

 

Şekil 2’de; iki partikül arasındaki mesafenin bunların arasında etkili olan net kuvvete etkisi 

gösterilmiştir. Kolloidler su içinde Brownian hareketle hareket ederler. Aynı yüklü iki kolloid 

bir arada olduklarında birbirlerini itmek isterler. Çekme kuvveti ise Van der Waals kuvvetleri 

ile Brownian hareketlerinden doğan kinetik enerjiden dolayı ortaya çıkar. 

 

 

Şekil 2. Bağ kuvvetleri ve enerjileri. 

 

Tanecikler birbirine yaklaştığında artan itme kuvvetine karşılık, enerji engelini aşacak kadar 

yeterince yakınlaştığında van der waals kuvvetleri etkin duruma geçer. Böylece partiküller bir 

arada kalabilirler. Kolloidleri kararsızlaştırmak ve bir araya getirmek için var olan enerji 

engelini aşabilecek kinetik enerjinin sağlanması veya enerji bariyerinin düşürülmesi gerekir. 

Enerji engelini yenemeyen kolloidler birleşemezler. Bu nedenle çeşitli yöntemlerle engeli 
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azaltmak uygun olabilir. Kolloidlerin enerji engelini aşarak yumaklaştırılması için dört temel 

mekanizma vardır. 

Bunlar; 

1-Kaynama,  

2-Dondurma,  

3-Elektrolitlerin ilavesi ve  

4-Ters yüklü kolloid ilavesi ile elektrik yükünün nötralize edilmesi ile çökeltme. 

 

Kolloidal taneler üzerindeki elektrik yükünün varlığı elektroosmosis ve elektroforesiz 

olaylarıyla gösterilmektedir. Elektroforesis, uygulanan bir elektrik alanının etkisiyle, yüklü 

kolloidal tanelerin hareketidir. Tane yükü, sıvı fazdaki yük ile dengelendiği için kolloidal 

karışımların net bir elektrik yükü olmadığı kabul edilmektedir. 

Sıvı çözelti içerisinde bulunan katı parçacıkların veya mineralin ölçülebilen yüzey potansiyeli 

olan zeta potansiyelinin birimi milivolt (mV) veya volttur. Zeta potansiyel değeri pozitif ve 

negatif değerli (bu yüzeyin elektriksel yükünü gösterir) veya sıfır olabilir. Zeta potansiyel 

değeri çözeltinin pH’sına, ortamdaki iyonlara (elektrolitlere) ve çözeltinin cinsine, iyon 

konsantrasyonuna bağlıdır. Yüzeye iyonların adsorplanması zeta potansiyeli ile doğrudan 

ilgilidir. Bu nedenle zeta potansiyel verileri adsopsiyon mekanizmalarını anlamamıza ve 

açıklamamıza yardımcı olmaktadır. 

 

Zeta Potansiyeli Ölçüm Yöntemleri 

Zeta potansiyelini ölçmede kullanılan dört temel yöntem vardır.  

Bunlar;  

i. Elektroforesiz yöntemi,  

ii. Elektroozmosiz yöntemi, 

iii. Akım potansiyeli yöntemi,  

iv. Sedimantasyon (çökeltme) potansiyeli yöntemleridir. 

 

Parçacık Boyutu Dağılımı Ölçme Deneyi: Örnek üzerine kırmızı ve mavi lazer ışığı 

gönderilir. Örnekten yansıyan ve kırılan lazer ışığı dedektörler ile incelenir. Saçılan ışığın 

açısı ve şiddeti örneğin parçacık boyut dağılımını belirler (Şekil 3). Parçacık içerisinden geçen 

lazer ışığının saçılma açısı parçacık boyutuna bağlıdır. Parçacık boyutu düştükçe saçılma açısı 

logaritmik olarak artar. Büyük parçacıkların saçılma açıları düşük, saçılan lazer ışığının 
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şiddeti yükselir. Küçük parçacıklarda ise saçılma açısı yüksek, saçılan lazer ışığının şiddeti 

düşüktür. 

 
Şekil 3. a) Lazer saçınım boyut analiz cihazının çalışma teorisi,  

b) Değişik boyutlardaki parçacıklardan farklı açılarda saçılan  

ışık enerjisi 

 

Zeta Potansiyel Ölçme Deneyi: Zeta potansiyel ölçümü Doppler prensibi kullanılarak elektrik 

alanı uygulanan parçacıkların hızının ölçümü esasına dayanır (Henry Formulü) (Şekil 4). Zeta 

potansiyel parçacığın içinde bulunduğu sıvının pH değeri ile değişir. Değişimin sıfır eksenini 

kestiği pH değeri izoelektrik nokta olarak adlandırılır (Bkz. Şekil 6). 

 

 
Şekil 4. Bir parçacıktaki  zeta potesiyeli belirlemek için belirli bir elektrik alan uygulanır ve parçacığın hızı (v) 

Doppler prensibi uygulanarak bulunur. f1: referans  lazer ışınının frekası, f2: hareket eden parçacıktan saçılan 

lazer ışınının frekansı. 
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Zetasizer ve Mastersizer cihazlarında kullanılan örnek küvetleri Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5. a) Zeta potansiyel ölçüm küveti b) Parçacık boyutu ölçüm küveti 

 

Kolloidlerin zeta potansiyeli, sistemin pH’sını izoelektrik noktaya ayarlayarak azaltılabilir. 

İzoelektirik noktada birincil yük sıfırdır ve zeta potansiyelini oluşturmak üzere çift tabaka 

mevcut değildir. Zeta potansiyelini azaltmanın bir yolu da kolloidlerle zıt yüklü iyon veya 

kolloidlerin eklenmesidir. Böylece kayma düzlemindeki yük (zeta potansiyeli) düşer. Bu zıt 

yüklü iyonların çoğalması nedeni ile yumaklaşma olur. İyonlarla yumaklaşma da eklenen 

iyonun değerliği önemlidir. 

 

 
Şekil 6. Zeta potensiyelin pH ile değişim grafiği. 

 

Hidrofilik kolloidler için zeta potansiyelini azaltmaya ilave olarak, taneciği çevreleyen bağlı 

suyunda uzaklaştırılması gerekir. Bu amaçla yoğun tuz ilave edilir. Bu tuzların en önemlileri 
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SO4
2- , Cl-, NO3

 - , I- anyonlarını içerenlerdir. Suya çok duyarlı olan bu anyonlar kolloidlerdeki 

bağlı suyu alırlar. 

 

DENEY NO:3 

 

 

 

QCM-D İLE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN 

TAYİNİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney Sorumlusu 

 Arş. Gör. Burak KİREMİTLER 
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QCM-D İLE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ 

 

Anahtar kavramlar: 

Piezoelektrik malzemeler – piezoelektrik etki 

Rezonans – frekans 

Osilasyon (oscillation) 

Dissipasyon (dissipation) 

Viskoelastik özellik 

 

GİRİŞ 

Piezoelectric sözcüğü Latince piezo (bastırmak) ile elektrik sözcüğünün birleşiminden  gelir.   

Piezoelektrik olay ise doğadaki bazı kristal ve seramiklere basınç uygulandığında kristal 

yapısının içindeki bir elementin kristal kafes içerisinde kaymasıyla kutuplaşma meydana 

gelmesi ve bunun sonucunda akım üretmesidir. Tam tersi de geçerlidir, pizeoelektrik 

malzemelere akım verdiğinizde piezoelektrik özelliğe sahip malzemeler akım şiddetine bağlı 

olarak belli bir frekansta rezonans yapacaktır.1665‟ten beri varlığı bilinen 

piezoelktrik özelliği,ilk kez  1880‟de Pierre ve Jacgues Curie kardeşler tarafından 

keşfedilmiştir. Hankel “piezoelektrik”  ismini önermiştir. Piezoelektrik elektriksel ve mekanik 

sistemler arasındaki bir etkileşimdir. Doğrudan (direkt) piezoelektrik etki mekanik gerilme 

tarafından üretilen elektrik kutuplanmasıdır. Piezoelektrik özellik malzemenin kristal yapı 

yöneliminin bir sonucudur. 

Piezoseramik malzemeler elektriksel etkiyi mekanik büyüklüğe,mekanik etkiyi elektriksel 

büyüklüğe dönüştüren simetri merkezi olmayan kristallerdir. Yaygın olarak kullanılan 

piezoseramikler:  

 Kuartz (SiO2) 

 BaTiO3 

 PbZrO3-PbTiO3 alaşımı (PZT) 

 Pb,La)(Ti,Zr)O3 alaşımı (PLZ 

 

http://www2.zargan.com/tr/page/search?Text=oscillation
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Kuvars Kristal Mikrobalans (Quartz Crystal Microbalance- Dissipation), QCM-D 

 

Kuvars Kristal Mikrobalans (Quartz Crystal Microbalance, QCM) farklı sensör 

uygulamalarında kullanılan, yüksek frekanslı, yüzeyindeki kütle değişimlerine  hassas bir 

yöntemdir. Sensör yüzeylerine adsorbe edilmiş olan tabakaların neden olduğu rezonans 

frekansındaki değişimlerin (∆f) belirlenmesi temeline dayanır. QCM-D de ise ayrıca kuartz 

kristali üzerine tutunan kaplamanın ya da ajanların viskoelastik özelliğini belirten modu da 

vardır. 

                              

QCM-D 

 

 ∆f kütle değişimi             ∆D structural değişimler 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvars kristalinin osilasyon hareketindeki dissipasyon 

(enerji kaybı) belirlenir. Dissipasyon miktarı osilasyon 

hareketinin güç kesildiğinde zamana bağlı olarak 

durana kadarki zamanın belirlenmesiyle elde edilir.  

Bu etki kuvars kristali üzerinde oluşan moleküler 

yumuşak filmin viskoelastik özelliğini anlamakta 

kullanılır. 

(D) sensör osilasyonundaki azalma miktarı üzerindeki filmin 

yumuşaklığı miktarıdır. (viscoelasticity). Yumuşak moleküler 

filmler dissipasyonu arttırır. 

 

 

Elost : osilasyon çevrimindeki kaybolan enerji 

miktarı 

Estored 
 osilatorde biriken toplam enerki miktarı 

Kuvars kristali kendi rezonans frekansında belli 

bir osilasyon (salınma) hareketi yapar. Kuartz 

kristali üzerine fazladan bir kütle bindiğinde ise 

rezonans frekansı azalır doğal olarak osilasyon 

hareketi azalır. Osilasyon hareketinin azalması 

miktarı da kuvars kristali üzerine biriken 

malzemenin kütlesinin ne kadar olduğu 

hakkında bilgi verir: 

Sauerbrey Denklemi:  

       

  C = 17.7 ng Hz-1 cm-2   5 MHz kuvars kristali için  

n = 1,3,5,7 is  overtone numaraları. 

 

Bu denklem daha çok kristal üzerinde oluşan rijit (katı) 

filmler için kullanılır. 



 
21 

İzlenecek Videolar 

∆f kütle değişimi              

              

1. Adsorbsiyondan önce                                    2. Adsorbsiyondan sonra 

 

∆D structural değişimler 

            

         1.  Güç kapanmadan önce                                   2. Güç kapandıktan sonra 
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QCM-D Cihazı 

 

4 ana bileşenden oluşur: 

1. Kuartz kristal osilatörü 

2. Akış Hücresi 

3. Osilatörden gelen frekans değerlerini işleyen işlemci 

4. Kuartz kristale sürekli akış sağlayan mikro pompa. 

5. Verileri grafikler şeklinde işleyen yazılım. 

Kuartz kristal sensörü: 
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Kuvars kristal sensörü QCM-D cihazının kalbidir. Rezonans ve osilasyon hareketindeki 

değişimler ile kristal üzerindeki filmin ya da tutunan malzemelerin kütlesi ve ayrıca 

viskoelastik özellikleri gözlemlenir. 

Akış Hücresi: 

 

 

Akış hücresi kuartz kristalinin içine konulduğu hücredir. Kuartz kristali üzerinden sürekli sıvı 

akmasını ve sıvının kristalle temasını sağlar.  

 

Kuartz kristale sürekli akış sağlayan mikro pompa: 

 

 

Kuartz kristaline sıvı akışı sağlayan peristatik mikropompadır. Sıvı akışının hızı bu pompa ile 

belirlenir. 
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QCM-D  ham data grafikleri ile ilgili bazı örnekler ve 

yorumlanması: 

Aşağıdaki QCM-D sonuçları hep beraber yorumlanacaktır.. 
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