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Bu tez çalışmasında, poli (metil metakrilat) (PMMA) polimeri ile 20–30 nm 

boyutlarında yarıiletken titanyum dioksit (TiO2) nanoparçacıkları karıştırılarak 

nanokompozit malzeme elde edilmiştir. Nanokompozit malzeme içerisindeki TiO2 

nanoparçacıkların ağırlıkça yüzdeleri değiştirilerek, malzemenin doğrusal olmayan 

optik özellikleri araştırılmıştır. Spin kaplama yöntemi ile ağırlıkça % 10, % 20 ve % 30 

TiO2 nanoparçacığı içeren ve kalınlığı nanometre boyutlarında olan ince filmler elde 

edilmiştir. Doğrusal olmayan soğurma özelliği, nanosaniye ve pikosaniye atmalı lazerler 

kullanılarak Z-tarama yöntemiyle belirlenmiştir. TiO2 nanokompozit malzeme doğrusal 

olmayan soğurma özelliği göstermektedir. Hazırlanan filmlerin doğrusal olmayan 

soğurma özellikleri, nanosaniye ve pikosaniye atmalı lazerler kullanılarak Z-tarama 

yöntemiyle belirlenmiştir. Doğrusal olmayan soğurmanın modellenmesinde iki foton 

soğurması dikkate alınmıştır. Z-tarama verilerinin arıtılmasıyla doğrusal olmayan 

soğurma katsayılarının TiO2’ nin yüzdece ağırlığına bağlı olarak nasıl değiştiği 

belirlenmiştir. 

 

Şubat 2013, 73 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan optik, TiO2,  Nanoparçacık, Z-tarama 

 

 

 

 



 ii 

ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF TITANIUM OXIDE (TiO2) 

NANOCOMPOSITES 

  

Aslı AYKEN 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Physics Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ayhan ELMALI 

 

 

In this thesis, nanocomposite materials were obtained from poly (methylmethacrylate) 

(PMMA) and semiconductor titanium dioxide (TiO2) nanoparticles with 20-30 nm sizes.  

The effects of weight percentages of TiO2 particles on nonlinear optical properties were 

investigated. Thin films which contain TiO2 particles with weight percentages of 10%, 

20% and 30% were obtained by using spin coating method. The thicknesses of these 

thin films were in the order of nanometers. Nonlinear absorption properties were 

measured by using lasers with nanosecond and picosecond pulses and Z-scan technique. 

TiO2 nanocomposite materials show nonlinear absorption properties. Two-photon 

absorption property was taken into consideration while modeling of nonlinear 

absorption. Nonlinear absorption parameters were determined by fitting Z-scan data to 

the two photon absorption theory. 
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1.GİRİŞ 

 

Nanoteknolojinin temelini oluşturan nanoyapıların hem günümüzde sahip olduğu 

konum hem de gelecekteki ihtiyaçlara getireceği çözümler açısından oldukça önemli yer 

teşkil edeceği ilk kez Richard Feynman’ın 1959 yılında yaptığı konuşmada “There’s 

Plenty of Room at the Bottom” (Temelde yeterince boş yer var) cümlesi ile kendini 

göstermiştir.  

 

Günümüzde nanoyapılara olan ilgi giderek artış göstermektedir. Çünkü külçe halden 

nanoboyutlara inildikçe malzemenin özelliklerinde birçok önemli değişiklik meydana 

gelmektedir. Bunun temel nedenleri arasında nanoboyutlara inildikçe yüzey-hacim 

oranındaki değişim ve kuantum etkileri sayılabilmektedir. Dolayısıyla malzemenin 

fiziksel, kimyasal, yapısal olmak üzere pek çok özelliği geliştirilebilmekte ve bu da 

sağlık uygulamalarından mühendislik uygulamalarına kadar pek çok alanda tercih 

edilmesine neden olmaktadır.  

  

Polimer matris içine gömülü yarıiletken nanoparçacıkla elde edilen nanokompozitler, 

malzemeye yapısal esneklik sağlamakta ve aynı zamanda bant aralığını değiştirme, 

ısısal ve mekaniksel kararlılık gibi üstünlük sağlayacak işlemleri kolayca 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu tip üstün özelliklere sahip malzemeler doğrusal ve 

doğrusal olmayan optiksel aygıtlarda, optiksel anahtarlamada, dalga kılavuzlarında, 

algılayıcılarda ve buna benzer pek çok optik uygulamada kullanılmaktadır.  

 

IV-VI yarıiletken grubundan olan TiO2 nanoparçacıkları polimer ile karıştırıldığında 

optiksel olarak çok üstün özellikler göstermektedir. PMMA (poly methylmethacrylate)  

da birçok optik ve elektro optik uygulamalarda en çok tercih edilen polimerlerden 

biridir. Polimerin fiyatının düşük olması, işlenilebilirliğinin yüksek olması bunda 

önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla PMMA ile TiO2 nanoparçacığın karıştırılması 

ile elde edilen nanokompozit malzemenin nanoparçacık derişimine bağlı olarak bant 

aralığı ayarlanabilmekte ve doğrusal olmayan optik özellikleri değiştirilebilmektedir. Bu 

tez çalışmasında, görünür bölgede yüksek geçirgenliğe sahip PMMA ile yine aynı 

bölgede yüksek geçirgenliğe sahip TiO2 nanoparçacıklarından farklı oranlarda elde 
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edilen nanokompozit malzemelerin doğrusal olmayan optik özellikleri araştırılmıştır. 

Polimer içine parçacık boyutu yaklaşık 20–30 nm ve kristal yapısı anataz olan beyaz toz 

halindeki Evonik marka Degussa P-25 TiO2 nanoparçacıklardan içine ağırlıkça % 10, 20 

ve 30 oranlarında eklenmiştir. % 10 TiO2 içeren nanokompozitler 598 nm kalınlıkta ve 

% 20 TiO2 içeren nanokompozitler 811 nm kalınlıkta ince filmler spin kaplama ile elde 

edilmiştir.  

 

Literatürde TiO2 nanoparçacığı farklı polimerlerle karıştırılarak doğrusal olmayan optik 

özellikleri incelenmiştir. Wilkes vd.. (1991) TiO2 nanoparçacığı ile poly(arylene ether 

ketone) (PEK) ve poly(arylene ether sulfone) (PES) ten nanokompozit malzeme elde 

etmiştir. Titanyum oksit miktarına bağlı olarak kırılma indislerindeki değişim 

incelenmiştir. Nanoparçacık miktarı arttıkça kırılma indisinde de artış gözlemişlerdir. 

Daha sonraki çalışmalarında polimer olarak poly(tetramethylene) (PTMO) kullanmışlar 

ve aynı sonuçları elde etmişlerdir (Wang ve Wilkes 1991). 

 

Chen vd.. (1999) PMMA ile TiO2 nanoparçacığını karıştırarak nanoparçacık miktarını 

değiştirmişler ve % 10, 20, 25 ve 33 oranlarında nanokompozit eklemişlerdir. Kırılma 

indisindeki değişimi incelemişler ve kırılma indisinde 1.505- 1.553 aralığında artış 

gözlemlemişlerdir. 

 

Wang vd.. (2001), poly (styrene maleic anhydride) (PSMA) polimeri içine ağırlıkça % 

15, 25 ve % 43,9 oranında TiO2 nanoparçacıkları ekleyerek elde etmiş oldukları 

nanokompozitlerin doğrusal olmayan optik özelliklerini incelemiş ve doğrusal olmayan 

soğurmanın TiO2 miktarı arttıkça artma gösterdiğini tespit etmişlerdir. Enerji bant 

aralıkları TiO2 miktarı arttıkça azalmakta ve iki foton soğurma katsayıları (β) sırasıyla 

2x10
-4

 m/W’ tan 2.85x10
-4

 m/W’ a çıkmaktadır. Dolayısıyla TiO2 miktarı ve parçacık 

yoğunluğuna bağlı olarak optiksel özelliklerinin geliştirilebileceği gösterilmiştir. 

 

Yuwono vd.. (2003) PMMA polimeri içine ağırlıkça % 20, 40, 60 ve 80 oranlarında 

TiO2 nanoparçacıkları ekleyerek elde etmiş oldukları nanokompozitlerin doğrusal 

olmayan optiksel özelliklerini araştırmışlardır. Kuartz alttaş üzerine kaplanmış olan ince 

filmin enerji bant aralıkları TiO2 derişimi arttıkça azalma göstermiştir. İki foton 
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soğurma katsayıları (β) sırasıyla 160, 510, 1400 ve 550 cm/GW olarak hesaplanmıştır. 

Doğrusal olmayan kırılma indisleri de hesaplanarak % 60 TiO2’a kadar artış olduğu, 

fakat % 80 TiO2 içeren film de bu değerin % 60’lıktan az % 40’lıktan fazla olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeni polimer içindeki TiO2 miktarının topaklanmadan dolayı 

belli bir değere kadar arttırılabileceğini göstermiştir. PMMA polimeri içine belli bir 

değere kadar TiO2 nanoparçacıkları eklenerek, nanokompozitin doğrusal olamayan optik 

özelliklerinin geliştirilebileceği belirlenmiştir.  

   

Elim ve arkadaşlarının (2003) yapmış oldukları çalışmada PMMA polimeri içine % 60 

oranında TiO2 nanoparçacıkları ekleyerek hazırlamış oldukları nanokompozit 

malzemenin doğrusal olmayan tepki süresini ~1,5 ps kadar hesaplamışlardır. Bu sayede 

optiksel anahtarlama uygulamaları için oldukça elverişli olduğu belirlenmiştir.                                                                   

  

Yuwono vd.. (2004) yapmış olduğu çalışmada farklı tavlama işleminden geçirdikleri 

40:60 oranında PMMA-TiO2 nanokompozit malzemelerin doğrusal olmayan optik 

özelliklerini incelediklerinde iki foton soğurma katsayısını ve doğrusal olmayan kırılma 

indisini hesaplamışlardır.  

 

Sciancalepore vd.. (2008) PMMA-co-MA polimeri içine ağılıkça % 3,8, 7,4, 13,8, 24, 

44 ve 61,5 oranlarında TiO2 nanoparçacık ekleyerek doğrusal kırılma indisini 

ayarlayabilmişlerdir. Nanoparçacık derişimlerini değiştirerek doğrusal olmayan kırılma 

indisini incelemiş ve fotonik uygulamalar için oldukça elverişli malzeme olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Sun vd.. (2011) PMMA polimeri içine ağırlıkça yüzdeleri % 20, 40, 60, 80 olan elipsoit 

TiO2 nanoparçacık eklenerek elde ettikleri nanokompozitlerin doğrusal soğurmalarını 

incelediklerinde görünür bölgede oldukça yüksek geçirgenliğe sahip olduklarını 

belirlemişlerdir. Doğrusal olmayan kırılma indislerini incelediklerinde ise derişim 

artışına bağlı olarak kırılma indisinin de arttığını gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada iki 

foton soğurması ihmal edilmiştir. 
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Bu tez çalışmasında % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozitlerin doğrusal olmayan 

optik soğurmaları Z-tarama tekniği ile incelenmiştir. Kullanılan lazer kaynağının atma 

sürelerine (4 ns, 65 ps) bağlı olarak bu malzemelerin doğrusal olmayan 

soğurmalarındaki değişimler incelenmiştir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Nanoteknoloji 

 

Nanometre terimi, Yunanca’ da “cüce” anlamına gelen “nano” kökünden gelmektedir. 

Bir nanometre (nm) metrenin milyarda birine (10
-9

 m) eşit bir uzunluk birimidir. Başka 

bir deyişle, bir nanometre içine yan yana ancak 2–3 atom dizilebilir; yaklaşık 100–1000 

atom bir araya gelerek nano ölçeklerde bir nesneyi oluşturur. Nanometre, atomik veya 

moleküler boyutta örneklendirilirse; yan yana 6 karbon atomu veya 10 su molekülü 

kadar uzunluktur. Atomlar 1 nm’ den daha küçük boyutlara sahiptir (Sahoo vd. 2007) .  

 

Nanobilim; atomik, moleküler veya makromoleküler boyutta, makro boyuttaki 

yapılarından farklı özellikler taşıyan malzemelerin tasarımı ve üretimidir. 

Nanoteknoloji; yaklaşık 1 -100 nm boyutta, şekil ve boyut kontrolü ile yapı, sistem ve 

aletlerin; tasarımı, karakterizasyonu, üretimi ve uygulamasıdır (Stupp vd. 2002). Ancak 

nanoteknoloji yalnızca nano boyuttaki maddelerle değil, bu maddelerin bileşim ve 

boyutlarının da kontrol edilebildiği yöntemlerin geliştirilmesi ile de ilgilenir.  

 

Maddenin boyutu nanometre mertebesine kadar küçüldükçe bunların mekanik, elektrik, 

ısıl, optik ve kimyasal özellikleri büyük hacimli aynı maddeye göre farklı özellik ve 

davranışlar göstermektedir. Büyük boyuttaki maddeden çok üstün niteliğe sahip 

olmaları malzemelerin ve sistemlerin geliştirilmesine imkan vermektedir. Bu nedenden 

ötürü nanoteknoloji; fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi disiplinler arası bir 

konuma sahip olmasının yanı sıra, endüstri, uzay, ilaç, elektronik, tarım ve sağlık gibi 

bütün alanlarda etkilidir.  

 

2.2 Nanoteknolojinin Tarihçesi  

 

Nano-ölçeğin öneminin ilk kabul edilişini, Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman’ın 29 

Aralık 1959’da, Amerikan Fizik Topluluğu’nun Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde 

(Caltech) gerçekleştirilen yıllık toplantısında verdiği konuşmaya dayandırır. Richard 

Feynman, “There is Plenty of Room at the Bottom” (Temelde yeterince boş yer var) adlı 
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konuşmasında, ilk kez malzemelerin ve aygıtların nanometre aralığındaki özelliklerinin, 

gelecekte fırsatlara olanak tanıyacağını ve başka birçok şeyle birlikte, örneğin Brittanica 

Ansiklopedisi’nin 24 cildinin tamamını bir kalem ucuna yazıp sığdırılabileceğini ileri 

sürdü (Anonim 2004). Bu konuşmasında Feynman minyatürize edilmiş araçlarla 

nanometre büyüklüğünün ölçülebileceğini ve bunun yeni amaçlar doğrultusunda 

kullanılabileceğinin altını çizmiştir.  

 

1974 yılında Tokyo Üniversitesinde Norio Taniguchi tarafından ortaya atılan 

nanoteknoloji mevcut teknolojilerin daha ileri düzeyde duyarlılık ve küçültülmesine 

dayalı olarak hızla ortaya çıkan bir teknoloji olarak değerlendirilmiştir.  

 

1977 yılında K. Eric Drexler ile Moleküler Nanoteknoloji çalışmaları başladı.   

 

1981’ de icat edilen taramalı tünel mikroskobu (STM) ile bilim insanları yapıları nano 

ölçekte inceleyebilme imkânı sağlamıştır. Ardından 1985’te C60 bileşikleri ve 

fullerenlerin keşfi gerçekleşmiştir. 1986’da atomik kuvvet mikroskobunun (AFM) icadı 

ile nano boyutta ölçüm ve modelleme yapılması mümkün hale gelmiştir.  

 

1990’lı yıllarda, atomik kuvvet mikroskobunun geliştirilmesi, 1991’de Sumio Lijima 

tarafından karbon nanotüplerin bulunması ve kuantum mekaniğinin klasik ve modern 

sınırları arasındaki farkı anlamadaki gelişmeler nanoteknolojinin gelişimi için ciddi 

kazanımlar meydana getirmiştir. 2001’ de askeri alandaki uygulamaları fazlalaşmıştır 

(Shong vd. 2010).  

  

Hazırlanan ekonomi raporlarına göre endüstri devrimini geride bırakan dünyamız artık 

bir enformatik devrimi yaşamaktadır ve bu devrimin son halkasını nanoteknoloji 

oluşturmaktadır (Şekil 2.1). Ayrıca nanoteknolojinin, hızlı gelişimini 2080’li yıllara 

kadar devam ettireceği tahmin edilmektedir (David vd. 2004).  

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 Teknoloji devrimleri grafiği (David vd. 2004) 

 

 

2.3 Nanoteknolojinin Kullanım Alanları 

 

 

Nanoteknoloji çok geniş potansiyel uygulama alanlarına sahiptir. Bunlar nano boyutlu 

elektronik, optik, nano biyolojik sistemler, nano ilaçlar ve yeni malzemeler gibi pek çok 

uygulamaları içine almaktadır. Bu nedenle, nano boyutlu malzemelerin üretimi, nano 

boyuttaki özelliklerini anlama,  nano malzemelerle yapılan cihazların tasarımı ve 

üretimi,  nano boyutlu malzemelerin karakterizasyonu için yeni cihazların tasarımı ve 

üretimi için nanoteknoloji, fizikçiler, kimyacılar, malzeme bilimcileri, moleküler 

biyologlar, farmakolokların ortak çalışılması gereken çok disiplinli bir konudur 

(Guozhong 2004). 

 

Nano yapı ve nanoteknolojinin potansiyel uygulama alanları, malzeme üretim, 

elektronik, eczacılık, ilaç, sağlık, enerji, kimya, fizik, bilgisayar ve bilişim 

teknolojisinde, hızla gelişim göstermektedir. Şekil 2.2’de bu uygulama alanlarının 

şematik gösterimi yer almaktadır. Nanoteknoloji sayesinde bilinmeyen özelliklere sahip 

fonksiyonel malzemeler, devreler, sistemler, 1 ile 100 nm aralığında üretilmektedir. 
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Şekil 2.2 Nanoteknolojinin disiplinler arası uygulama alanları 

 

 

2.4 Nanomalzemelerin Sınıflandırılması 

 

 

Nanoteknolojinin amaçları, nanometre ölçekli yapıların analizi, nanometre boyutunda 

yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması, nanometre ölçekli yapıların imalatı, nano 

ölçekli ve/veya duyarlı cihazların geliştirilmesi, uygun yöntemler bulunarak nanoskopik 

ve makroskopik dünya arasındaki bağın kurulmasıdır. Örneğin, iletim özellikleri 

(momentum, enerji ve kütle) artık sürekli olarak değil ancak kesikli olarak tarif 

edilmektedir. Benzer olarak, optik, elektronik, manyetik ve kimyasal davranışlar klasik 

değil kuantum olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2004). Nanoteknolojide, birincil rol, 

klasik fizik kuralları ile yer değiştiren moleküler ve atomik boyutlar yaklaşımıdır. 

Fizikotekniksel ve kimyasal konulu yaklaşımlar, nanoteknolojik yapıların fabrikasyonu, 

kullanımı ve uygulamaları üzerinde etkilidirler (Köhler ve Fritzche 2004). 

 

Nanomalzemelerin çeşitliliğini tam anlamıyla anlamak ve değerlendirmek için bazı 

şekillerde sınıflandırma gerekmektedir. Son zamanlarda, nanomalzemeleri 

sınıflandırmak için kullanılan en tipik yol onları boyutlarına göre tanımlayarak 

yapılmaktadır. Şekil 2.3’ te nanomalzemeler sıfır-boyutlu (0-D), bir boyutlu (1-D), iki 

boyutlu (2-D) ve üç boyutlu (3-D) olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma nano ölçü 
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aralığı (<100 nm) içinde yer almayan boyutların sayısını temel almaktadır. İlerleyen 

bölümlerde görüleceği üzere, nanomalzeme boyutu 0-D’ den 3-D’ ye değişim  

gösterdikçe, sınıflandırmanın yapılması giderek zorlaşacaktır (Ashby vd. 2009). 

 

Şekil 2.3 Boyutlarına göre nanomalzemelerin 0-D, 1-D, 2-D ve 3-D olarak  

                sınıflandırılması (Ashby vd. 2009) 

 

0-D 
     Tüm boyutlar (x,y,z) nano boyuttadır. 

Nanoparçacıklar 

1-D 
     İki boyut (x,y) nano boyuttadır, 

    diğer boyut (L) nano boyutta değildir. 

Nanokablolar, nanoçubuklar ve 

nanotüpler 2-D 
     Bir boyut (t) nano boyuttadır, 

    diğer iki boyut (Lx, Ly) nano boyutta 

değildir. 

Nanokaplamalar ve nanofilmler 

3-D 
Hiçbir boyut nano boyutta 

değildir. 

Nanokristaller  
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En rahat tanımlanabilen sınıflandırma olan sıfır boyutlu nanomalzemeler bütün 

boyutları nanoölçekte olan malzemelerdir. Bu malzemelerin boyutu 100 nm’ den azdır. 

0-D nanomalzemelerin en genel gösterimi nanoparçacıklardır (Şekil 2.4). Bu 

nanoparçacıklar:  

 Amorf veya kristal olabilir, 

 Tek kristal vey 

 a polikristal olabilir, 

 Tek veya çoklu kimyasal elementin birleşmesiyle oluşabilir, 

 Çeşitli şekillerde veya formlarda bulunabilir, 

 Matris içinde tek tek veya bileşik olarak görünebilir, 

 Metal, seramik veya polimer olabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4 0-D boyutlu nanoparçacığın taramalı elektron mikroskoptaki görünümü 

 

 

Buna karşılık, bir boyutlu (1-D) nanomalzemeler 0-D nanomalzemelerden şekil 

bakımından farklılık göstermektedir. 1-D malzemelerin bir boyutu nano ölçekten 

farklıdır. Malzeme boyutundaki bu farklılık nanomalzemelerin çubuk gibi 

şekillenmesine neden olmaktadır (Şekil 2.5). Bir boyutlu nanomalzemeler nanotüpleri, 

nanoçubukları ve nanotelleri içermektedir. Bu 1-D nanomalzemeler: 

 

 Amorf veya kristal olabilir, 
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 Tek kristal veya polikristal olabilir, 

 Kimyasal olarak saf veya saf olmayan, 

 Tek başına bir malzeme ya da başka bir malzemenin içinde olabilir, 

 Metal, seramik veya polimer olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5 1-D olarak sınıflandırılmış karbon nanoçubuğun geçirgen elektron mikroskop 

görüntüsü 

 

İki boyutlu (2-D) nanomalzemelerin sınıflandırılması daha karışıktır. Fakat 0-D ve 1-D 

nanomalzemeler için bahsi geçen tanımlamalar göz önüne alındığında, 2-D 

nanomalzemeler iki boyutu nanoölçek içinde kalmayan malzemelerdir. Bu nedenle, 2-D 

nanomalzemeler plaka benzeri şekle sahiptir (Şekil 2.6). İki boyutlu nanomalzemeler, 

nanofilmleri, nanotabakaları ve nanokaplamaları içerir. Bu nanomalzemeler: 

 

 Amorf veya kristal olabilir, 

 Çeşitli kimyasal bileşiklerden oluşabilir, 

 Tek ya da çok katmanlı yapılar olarak kullanılabilir, 

 Bir alttaş üzerine kaplanabilir, 

 Matris içine konulabilir, 

 Metal, seramik, polimer olabilir. 
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Şekil 2.6 2-D olarak sınıflandırılmış platinyum nanokaplamanın taramalı elektron 

mikroskop görüntüsü 

 

 

Üç boyutlu (3-D) nanomalzemeler külçe olarak bilinmektedir. Bu malzemelerin 

sınıflandırması daha da zordur. Külçe malzemelerin hiçbir boyutu nanoölçeklerde 

değildir. Bu malzemeler 100 nm’den daha büyük rasgele seçilmiş üç boyutla karakterize 

edilebilir. Bu rasgele boyutların tanımlanmasıyla, bütün bu malzemelerin neden 

nanomalzeme olarak tanımlandığı sorusu akla gelmektedir. Bu malzemelerin 

nanomalzeme olarak sınıflandırılmasının nedeni, hiçbir boyutunun nanoölçekte 

olmamasına rağmen, bu malzemelerin nanokristal yapıya sahip olması ve nanoölçekte 

var olan özellikleri içermesidir. Nanokristal yapılar bakımından, külçe nanomalzemeler 

çoğunlukla çok sayıda nano boyutlu kristallerin farklı yönlerde dizilmesiyle meydana 

gelmektedir. Nanoölçekte var olan özelliklerine göre, 3-D nanomalzemeler, 

nanoparçacık dağılımlarını, nanotel ve nanotüp demetlerini ve çok katmanlı 

nanoplakaları içerebilir. Üç boyutlu malzemeler: 

 

 Amorf ya da kristal, 

 Kompozit malzemeler 

 Metal, seramik veya polimer olabilir, 

 Kimyasal olarak saf olabilir ya da olmayabilir, 

 Çoklu nanotabakalardan oluşabilir. 
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Boyutların sınıflandırılmasıyla yapılan bu prosedür, nanomalzemelerin şekil 2.7’de 

gösterildiği gibi üç boyutlu uzayda tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını sağlamaktadır. 

x, y ve z uzunlukları 100 nm den daha küçük boyutları göstermektedir. Görüldüğü gibi, 

 0-D : Tüm boyutlar nano ölçekte, 

 1-D : İki boyut nano ölçekte 

bir boyut makro ölçekte, 

 2-D : Bir boyut nano ölçekte 

iki boyut makro ölçekte, 

 3-D : Hiçbir boyutu nano ölçekte değil 

bütün boyutları makro nanoölçektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7 Üç boyutlu uzayda 0, 1, 2 ve 3-D boyutlu nanomalzemelerin arasındaki ilişki 

 

Külçe nanomalzemeler nano ölçekte hiçbir boyutu olmayan malzeme olarak daha önce 

tanımlanmıştır. Yinede, nanoölçekte görülen özelliklere sahiptir. Nanoölçekten daha 

büyük boyutlardaki külçe nanomalzemeler, nano ölçekteki tanecik (grain) veya 

kristallerin birleşmesinden oluşabilmektedir. Bu malzemeler nanokristal malzeme 

olarak adlandırılmaktadır. 
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Üç boyutlu nanomalzemelerin bir başka grubu nanokompozitlerdir. Bu malzemeler çok 

farklı özelliklerdeki iki veya daha fazla malzemenin birleşiminden oluşmaktadır. Her bir 

malzemenin tek başına gösteremeyeceği özellikler sergileyebilirler. Polimer, seramik 

veya metal olabilen nanokompozit matrisleri nano ölçekten daha büyük boyutlara sahip 

iken, bunların destek fazları (reinforcing phase) genelde nano ölçektedir. Bu tip 3-D 

nanomalzemelerin örneği şekil 2.8 - 2.9’da gösterilmiştir. Farklılıklar, eklenen 

nanoparçacık, nanotel, nanotüp veya nano plaka gibi destek nanomalzemelerinin tipine 

dayalıdır. Nanokompozitlerin sınıflandırılması içinde, çeşitli malzemelerden veya bir 

matris çekirdeğine bağlanmış nanokatmanların sandiviçinden oluşmuş çoklu 

nanokatmanlar da göz önünde bulundurulmalıdır (Ashby vd. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 Matrisle güçlendirilmiş ve tabakalanmış nanokompozitler (Ashby vd. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrisle desteklenmiş 

nanoparçacıklar 

Matrisle desteklenmiş 

nanokablo/nanotüpler 

Sandiviçler Laminant 

Matrisle desteklenmiş  nanokompozitler Tabakalanmış nanokompozitler 
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Şekil 2.9 Külçe halindeki nanomalzemelerin büyük ölçüdeki temel çeşitleri.  

               (Ashby vd. 2009) 

 

 

2.5 Nanoparçacıklar 

Nanoparçacıkların tanımı, ilgili malzemelere, uygulamalara ve çalışıldığı alanlara göre 

farklılık göstermektedir. Tam anlamıyla, katı malzemelerin fiziksel özelliklerinin ciddi 

bir şekilde değiştiği,  10-20 nm den daha küçük parçacıklar olarak ele alınır. Diğer 

yandan, 1 nm den 1 μm ye nanometrenin üç hane aralığındaki parçacıklar da 

nanoparçacıklar olarak adlandırılabilir (Hosokawa vd. 2007). 

 

 

2.5.1 Nanoparçacıklarda boyut etkisi  

 

 

Parçacık boyutu toz parçacıkların pratik uygulamalarında oldukça önemli bir bilgidir. 

Tozlar genellikle çeşitli boyutlardaki parçacıklardan oluşmaktadır ve dolayısıyla 

karakterize edebilmek için yalnızca ortalama parçacık boyutunu değil aynı zamanda 

boyut dağılımını da belirlemek gerekmektedir. Son zamanlarda parçacık boyut analizi 

Basit 

geometrisi 

Geniş Ölçekteki Formları 

(mikro ya da makro boyutlardaki) 

Nokta 

0-D 

Çizgi 

1-D 

Yüzey 

2-D 

Kablolar 

Çubuklar 

Tüpler 

 

Nanokompozit 

kalın film 

Nanokompozit 

kalın film 

Alttaş üzerinde 

ince film 

Külçe nanokompozitler 

 

Külçe nanokompozitler 

 

Külçe nanokompozitler 
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hızla gelişim göstermektedir. Özellikle hızlı yanıt vermesi, tekrarlanabilmesi ve 

parçacık boyutlarının geniş aralığını inceleyebilmesi gibi göze çarpan özellikleri 

nedeniyle analizleyiciler lazer yayımlama ve kırınım metodu için geliştirilmektedir. 

 

Bir parçacık genellikle üç boyutludur ve farklı şekillere sahip olabilmektedir. Parçacık 

boyutu bir boyutta üç boyutlu parçacığın ifadesi için kullanılan terimdir. Herhangi bir 

küresel parçacığın boyutu çapıyla gösterilebilmektedir. Düzgün şekle sahip olmayan 

parçacık için boyut bir boyutlu ölçek değeri, geometrik şekli veya parçacık boyutunun 

pratik ölçüm yöntemlerinden biriyle ifade edilebilmektedir.   

 

Geometrik boyut genişliği, kalınlığı ve uzunluğunu belirleyebilmek için parçacığın üç 

boyutlu ölçümleri ile belirlenmektedir (Hosokawa vd. 2007). 

 

2.5.1.1 Parçacık yüzeyini etkinleştirme  

 

Bütün katı parçacıklar, atomlar veya moleküllerden oluşmaktadır. Bu parçacıkların 

boyutları mikron seviyesine indikçe, parçacıklar atomların veya moleküllerin kendi 

özelliklerinden daha çok etkilenme ve külçe katı halinden farklı özellikler gösterme 

eğilimindedir. Bu durum, parçacıkların içerdikleri atom veya moleküllerin bağ 

durumlarının (bonding state) değişmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; Şekil 2.10’ 

da gösterildiği gibi 1 cm uzunluğunda kenarlara sahip küp 1 μm’lik küpler halinde 

bölünürse, parçacık sayısı 10
12

’ye; 10 nm’lik küplere bölünürse 10
18’

e çıkar. 

Parçacıkların yüzeyinde bulunan atom ve moleküllerin miktarı çok önemli bir rol oynar 

(Hosokawa vd. 2007). Bunun nedeni, yüzeydeki atom veya moleküller rahatça hareket 

edebildiklerinden dolayı katı parçacığın içinde bulunanlara göre daha aktif hale 

geçerler. Bunun sonucu olarak, temas ettikleri malzemeyle daha kolay bağ kurar ve 

parçacığın özelliklerinde farklılık oluştururlar. 
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Şekil 2.10 Yoğunluğu 1 g/cm
3
 olan katı küpün küçültülmesiyle yüzey alanındaki 

değişim 

 

2.5.1.2 Yüzey alanının artması 

 

Katı parçacıkların boyutları küçüldükçe, yüzey alanı parçacık boyutuyla ters orantılı 

olarak artmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz durumda, 1 cm parçacık 1 μm ve 1 nm ye 

küçültülünce, yüzey alanı sırasıyla on bin ve bir milyon kere büyümektedir. Yüzey 

alanındaki bu artış, parçacıkların çözelti ve reaksiyon oranını doğrudan etkilemektedir. 

Bu nedenle, parçacığın yüzey özelliklerinin değişmesi ve yüzey alanının artması, 

nanoparçacıkları külçe malzemelerden farklı kılan benzersiz özelliklerinin temel 

sebeplerini oluşturmaktadır (Hosokawa vd. 2007). 

 

(1 parça) 

(1012 parça) 

(1018 parça) 

1 cm 

1 μm 

10 nm 
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Nanomalzemeler ve büyük boyutlu malzemeler arasındaki en temel farklardan biri 

nanonoyutlu malzemelerin yüzey alanının hacme olan sıradışı oranıdır. Büyük ölçekteki 

malzemelerin tipik özellikleri çoğunlukla külçe yapısı tarafından belirlenmesine 

rağmen, küçük yüzey alanının yapmış olduğu az miktardaki katkısından dolayı 

nanomalzemelerde bu yüzey hacim oranı tam ters özellikler göstermektedir. Sonuç 

olarak nanomalzemelerin hacimlerine kıyasla daha geniş yüzey alanı olan malzemelere 

önemli özellikler kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tersine dönmüş oran 

ve onun nanomalzemenin özelliklerindeki etkileri nanobilim ve nanoteknoloji için 

oldukça önemli bir kilit noktasıdır (Ashby vd. 2009). 

 

Farklı şekillerin yüzey hacim oranını nasıl değiştiğini açıklamak için küre, silindir ve 

küpün oranları hesaplanmaktadır. Birçok uygulamada kullanılan nanoparçacıkların en 

yaygın şekli küredir. r yarıçaplı kürenin yüzey alanı: 

 

24 rA                                                                                                                     (2.1) 

 

ve hacmi: 

 

3

3

4
rV                                                                                                                     (2.2) 

 

tür. Dolayısıyla kürenin yüzey hacim oranı: 

 

r
r

r

V

A 3

3

4

4

3

2

                                                                                                            (2.3) 

 

ile ifade edilmektedir.  

 

(2.3) denklemine dayanarak, farklı çapların sonuçları şekil 2.11’ de net bir şekilde 

görülmektedir. Yarıçap belli bir değerin altına düşürüldüğü zaman, yüzey hacim 

oranında ani bir artış görülmektedir (Ashby vd. 2009). 
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Şekil 2.11 Kritik boyutların fonksiyonu olarak küre, küp ve silindirin yüzey hacim oranı 

 

 

r yarıçaplı h yüksekliğinde nanotel gibi silindir şekli incelenirse yüzey alanı hrA 2  

iken hacmi hrV 2
’ dır. Dolayısıyla silindirin hacim yüzey oranı: 

 

rhr

hr

V

A 22
2

                                                                                                          (2.4) 

 

 

dir. Şekil 2.11’ de görüldüğü üzere, genel eğilim kürenin eğrisi ile aynıdır, fakat daha 

büyük kritik boyutlarda silindirin yüzey hacim oranı küreninkine göre daha büyüktür.  

 

Son olarak da bir kenarı L uzunluğunda olan küpün yüzey alanı 
26 LA  , hacmi 

3LV  ise yüzey hacim oranı: 

 

LL

L

V

A 66
3

2

                                                                                                              (2.5) 

 

 

dir. Şekil 2.11’ de, yine genel eğilim öncekilerle aynıdır, büyük boyutlu malzemelere 

kıyasla küçük boyutlu malzemelerin yüzey hacim oranları oldukça yüksektir. Fakat 

küçük kritik boyutlarda küpün yüzey hacim oranı, silindir ve küreye kıyasla daha etkili 

bir yapı sergilemektedir. 
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(a) 

Değerlik 

 bandı 

İletim  

bandı 

Değerlik  

bandı 

İletim  

bandı 

Değerlik  

bandı 

(b) (c) 

İletim  

bandı 

2.5.1.3 Kuantum Etkisi 

 

 

Külçe kristal malzemelerde atomik enerji seviyeleri enerji bantları içinde yer almaktadır 

(Şekil 2.12). Elektronlarla dolu değerlik bandı boş iletim bandından enerji aralığı ile 

ayrılabilmektedir ya da ayrılamamaktadır. İletken malzemelerde, metal gibi, enerji 

bandı bulunmamaktadır (Şekil 2.12.a). Dolayısıyla elektronları, değerlik bandından 

iletim bandına çıkarmak için çok az enerji gerekmektedir. Yalıtkan malzemelerde, 

seramik gibi, enerji bandı oldukça geniştir (Şekil 2.12.c) ve bu nedenle elektronların 

değerlik bandından iletim bandına geçişi oldukça zordur. Yarıiletken malzemelerde ise, 

silikon gibi, bant aralığı çok geniş değildir ve bu sayede elektronları değerlik bandından 

iletim bandına az miktarda enerjiyle uyarılması mümkündür (Şekil 2.12.b)  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.12 Külçe :a. iletken, b. Yarıiletken, c. yalıtkanda enerji bantları  

 

Külçe kristal malzemelerdeki tüm bu durumlar boyutları nano ölçeğe indiğinde 

değişmektedir. Tüm boyutları nanometre olan 0-D nanomalzemelerde, bir elektron üç 

boyutlu uzayda hapsedilmiş durumdadır. Dolayısıyla herhangi bir elektron hareketi 

gerçekleşmemiştir. 1-D nanomalzemelerde, elektron hapsi 2 boyutta söz konusudur. Bu 

elektron nano tel/çubuk/tüpün uzun ekseni boyunca serbesttir. 2-D nanomalzemelerde 

iletim elektronları kalınlık boyunca hapsedilecektir, fakat yüzeyde serbesttir (Ashby vd. 

2009). 

 

0-D nanomalzemelerdeki elektronlar tamamen hapsedilmiştir. Bunun aksine 3-D 

nanomalzemelerdeki elektronlar tamamen serbesttir. 1-D ve 2-D nanomalzemelerde 

elektron hapsi ve serbestliği bir arada bulunabilmektedir. 

 



 

21 

Hapsedilmenin (confinement) bu koşulları altında, iletim bandı çok üstün özellikler 

sergilemektedir. Enerji durumlarındaki bu hapsin etkisi kuantum mekaniğindeki “kutu 

içindeki parçacık” problemi ile hesaplanabilmektedir. Bu durumda bir elektron sonsuz 

potansiyel kuyusu içinde gibi düşünülmektedir. Yani buradan kaçamamakta ve 

nanoyapının boyutlarında sınırlandırılmaktadır. 0-D, 1-D ve 2-D’ de enerji durumlarının 

hapsolma etkisinin hesabı:  

 

(0-D)                                      222

2
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                                       2.6.a 

 

(1-D)                                     22
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                                               2.6.b 

 

(2-D)                                      2
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                                                      2.6.c 

 

şeklindedir. Bu denklemlerde 
2

h
 , h plank sabitidir, m elektronun kütlesidir, L 

sonsuz derin potansiyel kuyusunun hapsedildiği kalınlıktır ve nx, ny ve nz x,y,z 

boyutlarındaki kuantum sayılarıdır. Eşitlik 2.6.a-c’de görüldüğü gibi, nanoyapıların en 

küçük boyutu (L), farklı enerjilerin spektrumlarına neden olan enerji seviyeleri 

arasındaki ayırımdır. Elektronik taşıyıcıların uzayda hapsedilmesiyle, malzemenin bant 

aralığı daha yüksek enerjilere kaydırılabilir. 

 

En enerji durumunun en önemli özelliklerinden bir diğeri, belirli bir seviyede bulunan 

iletim elektronlarının sayısıdır (N(En)). En, eşitlik 2.6a-c’deki sistemlerin boyutluluğuna 

bağlıdır. Bu nedenle iletim elektronlarının sayısı kadardır. Dar enerji aralığındaki dE 

elektronların sayısı dN, durum yoğunluğunu (D(E)) vermektedir. Durum yoğunluğu 

dEdNED )( ’ dir ve yapının boyutluluğuna çok fazla bağlıdır. İletim elektronlarında 

enerjinin bir fonksiyonu olan durum yoğunluğu, kuantum nokta (üç boyutta sınırlı), 

kuantum kablo (iki boyutta sınırlı bir boyutta serbest), kuantum kuyuları (bir boyutta 

sınırlı bit boyutta serbest) ve külçe malzemelerde (üç boyutta da serbest) 

farklılaşmaktadır (Şekil 2.13). 
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Şekil 2.13 Külçe malzemenin kuantum kuyusu (2-D nanomalzeme), kuantum kablo (1-

D) ve kuantum noktada (0-D) enerji yoğunlukları (Ashby vd. 2009) 

 

 Durum yoğunlukları çeşitli özellikleri etkilediği için, nanoyapıların kullanılması bu 

özelliklerin ayarlanabilme olasılığını doğurmaktadır. Örneğin, spesifik sıcaklık, 

termodinamik etki, yarıiletkenlerdeki eksitonlar ve süper iletkenlerin enerji bandı durum 

yoğunluğundan etkilenmektedir. Bütün bunlar durum yoğunluğunun kontrol edilebilme 

niteliğinden dolayı kırmızı altı dedektörler, lazerler, süper iletkenler, tek foton 

kaynakları, biyolojik uygulamalar, optik hafızalar ve fotonik yapı gibi uygulamalarda 

kritik rol oynamaktadır (Ashby vd. 2009). 

  

2.5.2 Nanoparçacıkların özellikleri  

 

Parçacık boyutunun küçülmesiyle, katı parçacıklar genellikle külçe yapıdan farklı 

özellik gösterme eğilimindedirler. Hatta kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri ve 

dielektrik katsayısı gibi kendine özgü özellikleri de parçacık boyutunun nanometre 

mertebesinde olmasıyla değişim göstermektedir. Parçacık boyutlarıyla temel özelliklerin 

bu şekildeki değişimi “boyut etkisi” olarak tanımlanabilir. 

 

3-D Külçe 
2-D 

Kuantum 

kuyusu 

1-D 

Kuantum 
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0-D 

Kuantum 
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Daha kapsamlı olarak, parçacık boyutuna bağlı olarak parçacık ve tozların çeşitli 

özelliklerindeki ve davranışlarındaki değişimlerini de içerebilir. Nanoparçacıklar; 

morfolojik/yapısal, ısısal, elektromanyetik, optik, mekanik özellikleri bakımından eşsiz 

niteliğe sahiptir (Hosokawa vd. 2007). 

 

2.5.2.1 Morfolojik/yapısal özellikleri 

 

Nanoparçacıkların çok ince taneli boyuta sahip olması, en kullanışlı özelliklerinden 

biridir. Örnek olarak, ince parçacıkların biyolojik zarlar tarafından daha rahat emilme 

eğilimleri bulunmaktadır. Dolaşım sisteminden normal hücrelere aktarılamayacak olan, 

50 nm’ den 100 nm’ ye kadar olan parçacıkların, istemli olarak tümör gibi belli 

hücrelere aktarılabilir. Bunun nedeni, bu hücrelerdeki genişlemiş hücre boşluklarıdır. 

Bu olaya, geliştirilmiş yayılma ve koruma etkisi (enhanced permeation and retention, 

EPR) denir. 

 

Nanoparçacıkların geniş yüzey alanına sahip olması; reaktiflik, çözünebilirlik, 

külçeleme performansları gibi özellikleri için oldukça önemlidir. Bu özellikler, 

nanoparçacıkların içyapısı ve yüzeyinin kontrolünden ayrı olarak morfolojik bakış 

açısına göre parçacıkla onun çevresi arasında kütle ve ısı transferine bağlıdır. Hatta 

parçacıkların kristal yapısı aynı durumdan dolayı nanoboyutlardaki parçacık boyutuna 

göre değişim gösterebilir (Hosokawa vd. 2007). 

 

2.5.2.2 Isısal özellikleri 

 

Parçacıkların yüzeyinde bulunan atom ve moleküller nanometre boyutlarında iken etkili 

hale gelmelerinden dolayı, malzemenin kaynama noktası külçe malzemelerden daha 

düşüktür. Çünkü nano boyuttaki parçacıklar düşük sıcaklıklarda daha kolayca hareket 

edebilmektedirler. Örneğin; külçe halindeki altının kaynama noktası 1063 °C iken 

parçacık boyutu 20 nm’ den daha küçükken kaynama noktası oldukça belirgin bir 

şekilde azalmaya başlamakta, 10 nm’ den daha küçükken çok ciddi bir şekilde düşmekte 

ve 2 nm’ den daha küçükken 500 dereceye kadar düşüş göstermektedir. Çok taneli 

parçacıkların kaynama noktasındaki azalma, nanoparçacıkların topaklanması, 
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nanoparçacıkların tanecik büyüklüğü açısından ve seramik malzemelerin külçeleme 

performanslarının geliştirilmesi açısından benzersiz özelliklerinden biridir (Hosokawa 

vd. 2007).  

 

2.5.2.3 Optik özellikleri 

 

Parçacık boyutu birkaç nanometre aralığına geldiğinde, belli bir dalga boyunda ışığı 

soğururlar. Bu olay, elektronların plazma titreşiminden, parçacık boyutuna ve metalin 

çeşidine bağlı olarak farklı renkte ışığı geçirmesinden kaynaklanmaktadır. 

  

Şekil 2.14’ te gümüş nano parçacıkların soğurma grafiği verilmiştir. Görüldüğü gibi 

parçacık boyutuna bağlı olarak spektral soğurma şiddeti değişim göstermektedir. 

Spektral soğurma şiddetini belirleyen faktör ise, nanoparçacığın hazırlanmasında 

kullanılan yüzey aktif maddenin (surfactant) derişimidir. Altın nano parçacıkta ise, 15 

nm boyutundaki parçacıklar için ışığı maksimum soğurduğu dalga boyu 525 nm’ dir, 

fakat bu değer 45 nm boyutundaki parçacıklara gelindiğinde 50 nm kadar artış 

göstermektedir. Bu yöntemle, altın ve gümüş nanoparçacıklar, boyalarda kullanılan 

mikrondan daha küçük boyutlardaki geleneksel pigmentlere kıyasla daha iyi renk 

dayanıklılığına, renk doyumuna ve saydamlığa sahiptirler ve birim hacimdeki renk 

dayanıklılıkları organik pigmentlere göre 100 kat daha fazladır. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.14 Gümüş nanoparçacıkların iyonik olmayan yüzey aktif maddesi içindeki 

derişimine bağlı soğurma spektrumu 

Dalga boyu (nm) 
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o
ğ
u
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a
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Işık yayma performansına bakıldığında, dolaylı (indirekt) bant yapısına sahip 

malzemeler, külçe haldeyken ışık yaymayan silikon veya germanyum gibi, parçacık 

boyutları nanometreye indirildiğinde kuantum etkisi nedeniyle doğrudan (direk) bant 

aralığına sahip malzemeler gibi davranarak yüksek ışık yayma performansı 

gösterecektir (Hosokawa vd. 2007).  

 

Nanoparçacıklar, külçe malzemelere göre doğrusal optik etkilerinin yanı sıra üstün 

doğrusal olmayan etki de göstermektedir. Bu üstünlük, atomik boyuttaki yapılara ek 

olarak yüzey ve ara yüzey yapılarından kaynaklanmaktadır. Nanoboyutlu malzemelerin, 

külçeye göre üçüncü derece doğrusal olmayan optik özelliklerinin daha yüksek olması 

ve daha hızlı tepki süresi göstermesi geleceğin optiksel aygıt uygulamaları için büyük 

önem taşımaktadır. Doğrusal olmayan optik malzemelerin yüksek doğrusal olmayan 

optiksel tepkiye sahip olmasından dolayı fiber-optik iletişim sistemlerinde, tüm optiksel 

anahtarlamalarda, dijital sinyal düzeltiminde, optiksel depolamada ve optik sınırlayıcı 

gibi pek çok uygulamada kullanılmaktadır (Wang vd. 2004).  

 

Fotonik aygıtların avantajları, yüksek doğrusal olmayan optiksel tepkileri, incelenen 

spektral aralığındaki düşük optiksel soğurmaları, yüksek mekaniksel dayanıklılıkları, 

ısısal kararlılıkları, yüksek doğrusal kırılma indisleri ve kolay üretim teknikleri gösteren 

malzemelerin geliştirilmesiyle artış göstermektedir. Çalışılan bu malzemeler arasında 

metal oksitler optik, elektrik, manyetik ve kimyasal kararlılıklarından dolayı en çok 

tercih edilenlerdir (de Melo vd. 2009).  

 

Gelecekte optoelektronik aygıtların daha küçük boyutlarda, yüksek performansta ve 

yüksek hızda olması beklenmektedir. Bu beklentiyi gerçekleştirecek olan en uygun 

malzemelerin nano malzemeler olduğuna inanılmaktadır (Karthikeyan vd. 2009). 

 

Nanoparçacıklı yapılar ayrıca optik kaplama, fotokataliz, yüksek kırılma indisli 

aygıtlarda, optiksel dalga kılavuzlarında, güneş panellerinde, sensörlerde yaygın olarak 

tercih edilmektedir (Sun vd. 2011).   
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2.5.2.4 Mekanik özellikleri 

 

Kristal malzemelerin dayanıklılığı genellikle kristal boyutunun küçültülmesiyle artış 

göstermektedir. Ayrıca malzemelerin mekaniksel dayanıklılığı metal veya seramik 

malzemelerin mikronize edilmiş veya nano boyutlardan oluşturulmuş yapılarıyla artış 

göstermektedir (Hosokawa vd. 2007). 

2.5.3 Metal oksit nanoparçacıklar 

 

Metal oksitler fizik, kimya ve malzeme bilimi gibi pek çok alanda önemli bir yere 

sahiptir. Metal elementler oksitlerle çeşitli bileşikler yapabilmektedir. Bu sayede farklı 

yapısal geometrilere sahip olmakta ve metalik, yarıiletken veya yalıtkan gibi farklı 

elektronik yapılara sahip olmaktadırlar (Garcia vd. 2004). Nanoteknolojik 

uygulamalarda, nanoyapılar sayesinde külçe ya da tek parçacık halindeki özelliklerinden 

daha nitelikli hale getirilebilmektedir. Oksit nanoparçacıklar boyutlarından ve yüzeyin 

köşe veya kenarlarındaki yoğunluklarının fazla olmasından dolayı benzersiz fiziksel ve 

kimyasal özellikler göstermektedir.  

 

Parçacık boyutu tüm malzemelerin temel özelliklerinden üç önemli grubuna etki 

etmektedir. Bunlardan ilki, örgü simetrisi ya da hücre parametresi olarak adlandırılan 

yapısal özellikleridir. Külçe oksitler, iyi tanımlanmış kristallografik yapılarından dolayı 

kararlı ve dirençli sistemlerdir. Fakat parçacık boyutunun azalmasıyla yüzeydeki serbest 

enerji ve stresin öneminin artması, hücre parametrelerinin ve/veya yapısal dönüşümlerin 

gerçekleşmesine neden olmaktadır ve nanoparçacıklar çevresiyle etkileşiminden ve 

yüksek yüzey enerjilerinden dolayı kaybolabilmektedir. Mekaniksel ve yapısal kararlılık 

gösterebilmesi için, nanoparçacıklar düşük yüzey enerjilerine sahip olmalıdırlar. 

Bundan dolayı külçe malzemedeki düşük kararlılığa sahip faz, nanoyapılarda oldukça 

kararlı hale gelebilmektedir. Bu yapısal olguların incelendiği başlıca metal oksitler: 

TiO2, VOx, Al2O3, MoOx….  olarak verilebilir. 

 

Boyutun ikinci önemli etkisi, metal oksidin elektronik özellikleri ile ilgilidir. Herhangi 

bir malzemede, nanoyapılar elektronik seviyelerin atomik boyutlarda ayrılmasına neden 
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olmaktadır. Bu olay kuantum etkisi ya da hapsi olarak adlandırılmaktadır. Bu etkiden 

dolayı eksiton seviyeleri ve optiksel bant aralıklarının enerjilerinde kayma meydana 

gelmektedir.  

 

Görüldüğü gibi yapısal ve elektroniksel özellikler katının fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini değiştirmektedir. Optik özellikleri boyuta bağlı özelliklerin üçüncüsüdür. 

Külçe durumundayken birçok oksit geniş bant aralığına ve düşük reaktiviteye sahiptir. 

Oksit parçacıkların ortalama boyutunun küçültülmesi, onun iletkenliğinde ve kimyasal 

reaktivitesinde güçlü değişimlere sebep olan bant aralığı büyüklüğünde önemli ölçüde 

değişim göstermektedir.  Nanoparçacık boyutuna bağlı olarak optiksel özelliklerinde 

değişim gösteren malzemelerden bazıları şunlardır: TiO2, SnO2, Fe2O3, CdO, Cu2O 

CeO2, ZnO. 

 

Metal oksitlerin optik özellikleri yansıma ve soğurma ölçümlerinin yapılmasıyla 

belirlenmektedir. Boyuta bağlı yansıma, oksitlerin karakteristik boyutlarının gelen 

fotonun dalga boyu aralığında veya dışında olduğu zaman çok büyük değişim 

göstermektedir. Soğurma özellikleri ise genellikle katının soğurma özelliklerinden 

etkilenmektedir. Kuantum boyut etkisinden dolayı, ışığın soğurulması boyuta bağlı hale 

gelmektedir. Nanoyapılı yarıiletkenlerde doğrusal ve doğrusal olmayan optiksel 

özelliklerin her ikisi de, ayrılmış elektronik seviyelerdeki elektron-boşluk arasındaki 

iletimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Rodriguez ve Garcia 2007).      

 

Metal oksitlerin birçoğu saydamdır. Bu özelliği, sahip oldukları boş d orbitalinin etkisi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Elektronun uyarıldığı d orbitali ve iletim bandı olan “sp 

orbitali” den oluşan birbiriyle rekabet içinde olan iki mekanizma, doğrusal 

polarizasyona χ
(1)

, doğrusal olmayan polarizasyona χ
(2)

 katkıda bulunurken, χ
(3)

’ e çok 

az miktarda katkıda bulunmaktadır. Doğrusal ve doğrusal olmayan tepkiye katkıda 

bulunan d orbitali, bağ uzunluğu 2.3 Ǻ den uzun olanlarda ihmal edilebilmektedir. Fakat 

bu uzunluk 2 Ǻ altına düştüğünde tüm geçiş metal oksitlerinde d orbitalinin katkısı, bu 

bağ uzunluğunun fonksiyonuna bağlı olarak hızlı bir artış göstermektedir. Dolu olan 

değerlik bandından boş olan d seviyesine sanal geçişler 3d, 4d ve 5d orbitali boş olan 

metal oksitlerde gerçekleşmektedir. Bunlardan bazıları sırasıyla:  
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 K2O, CaO, Sc2O3, TiO2, V2O5,…, 

 Rb2O, SrO, Y2O3, ZrO2, MoO3,…, 

 Cs2O, BaO, La2O3, CeO2, WO3,… 

 

tür. Tüm bu geçiş metal oksitlerde kararlı olan bağ uzunlukları azalmakta ve boş d 

orbitali sp iletim bandının altına doğru düşmektedir. Her iki durumla d seviyesine sanal 

geçişler ve dielektrik etki giderek artış göstermektedir. Bu sayede malzeme saydam hale 

gelmektedir (Lines 1991).  

 

Metal oksitler tek başlarına sahip oldukları bu özelliklerin yanı sıra, polimerle 

karıştırıldıklarında da bazı optik uygulamalar (dalga kılavuzları, optik kaplamalar…) 

açısından oldukça elverişli nitelikler kazanmaktadır. Metal oksitler saydam oldukları 

gibi polimer malzemeler de saydam özellik göstermektedir. Özellikle metal oksit tercih 

edilme nedeni, her iki malzeme saydam olduğundan soğurma özellikleri değişmeden 

polimerlerin yalnızca kırılma indisini değiştirmesindendir. Başka hiçbir özelliklerinde 

değişime neden olmamaktadır. Çoğu organik polimer 1.35-1.5 aralığında kırılma 

indisine sahiptir. Kırılma indisini değiştirebilmek için kendisinden daha büyük ya da 

daha küçük kırılma indisine sahip metal oksitle karıştırılmaktadır. Böylelikle polimer-

metal oksit nanokompozitlerin kırılma indisi 1.46-1.78 aralığında elde edilebilmektedir. 

Bu değerler kullanılan metal oksit nanoparçacıkların boyutları ya da derişimleri 

değiştirilerek gerçekleştirilebilmektedir (Obreja vd. 2007).   

 

2.6 Nanokompozit Yapılar 

 

Nanoparçacıkların özgün özellikleri parçacıkların boyutlarına bağlı olarak oluşmaktadır. 

Örneğin, erime noktası, kaynama noktası gibi temel fiziksel özellikler boyutun 

küçülmesiyle değişime uğramaktadır. Katalitik aktivite gibi çeşitli fonksiyonlar 

nanoboyut etkisiyle geliştirilmektedir. Fakat nanoparçacıkların birleşmesi nanoboyut 

etkisi ile parçacıkların yüzey enerjilerindeki artış sonucu artmaktadır ve güçlü bağlar 

nanoparçacık özelliklerini kullanarak azalmaktadır. Nanoparçacık özelliklerini 

kullanarak geliştirmenin en yararlı metotlarından biri, nanoparçacık kullanarak yüzey 

değişikliği gibi kompozit yapıları uygulamaktır. Kompozit yapıların kontrolü 

nanoparçacık özelliklerinin bir araya getirilmesiyle azaltılmaktadır.  
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Kompozit yapılar: 

 

 Nanoparçacıklı kompozit yapılar, 

 Nanoparçacıkların topaklanmasıyla oluşan nanokompozit yapılar, 

 Nanoparçacık ile üretilen kompozit malzemelerdir.  

 

Nanoparçacık boyutu 100 nm’ den daha küçük değere sahip parçacık olarak 

tanımlanmaktadır.  Çizelge 2.1 ve şekil 2.15 nanoparçacıkların kompozit yapılarının 

sınırlandırılması ve görüntülerini göstermektedir. Bu kompozit yapılar yalnızca 

nanoparçacıkların topaklanma durumuna göre değil, aynı zamanda gözenekli yapılarına 

göre de sınıflandırılmaktadır. Böylelikle dağılım, birleşme nitelikleri, gözenekli yapı ve 

yoğunluk, kompozit malzemelerin temel fiziksel özellikleridir. Hatta bu kompozit 

yapılar, ikiden fazla farklı parçacığın oluşturduğu parçacık-kompozit yapılar, farklı 

elementlerin oluşturduğu element-kompozit yapılar ve farklı taneciklerin oluşturduğu 

kompozit yapılar olarak ayrılabilmektedir. Özetle, elementler ve taneciklerin bileşimi 

kompozit yapıların temel fiziksel özelliklerini meydana getirmektedir (Hosokawa vd. 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.15 Nanoparçacıklardan elde edilen kompozit yapıların görüntüleri (Hosokawa 

vd. 2007) 

 

 

(i) Nano ince 

film 

(a) Kabuk (b) İç dağılımlı 

(c) Topaklanmış (d) Nanoparçacık 

kaplı 

(e) Delikli (f) Gözenekli 

(g) Nano taneciklerden 

oluşmuş külçe malzeme 

(h) Nano taneciklerden 

oluşmuş gözenekli 

malzeme 
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Çizelge 2.1 Nanoparçacıkların kompozit yapılarının sınıflandırılması 

Sınıflandırma Kompozit yapı çeşitleri 

1.Nanoparçacıkların kullanıldığı kompozit 

yapılar 

a.kabuk (core-shell) 

b.iç dağılımlı (internal dispersion) 

e.delikli (hollow) 

f.gözenekli (porous) 

2.Nanoparçacıkların topaklanmasıyla oluşan 

nanokompozit yapılar 

a. kabuk (core-shell) 

b.iç dağılım (internal dispersion) 

c. topaklanmış (agglomeration) 

d.kaplanmış (coating) 

e.delikli (hollow) 

f.gözenekli (porous) 

3.Nanoparçacık ile üretilen kompozit 

malzemelerdir 

g. nano sıkılıkta malzeme 

(nano dens body) 

h. nano gözenekli malzeme  

(nano porous body) 

i.nano ince film  

(nano thin film) 

 

 

2.7 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Soğurma  

 

2.7.1 Doğrusal soğurma  

Bir yarıiletken malzeme üzerine ışık demeti gönderildiğinde yarıiletkenin yasak enerji 

bant aralığına ve ışık demetinin enerjisine göre fotonlar soğrulabilmekte ya da 

soğurulamadan geçmektedir. Bu fotonun soğurulabilmesi için enerjisi yarıiletkenin 

yasak enerji seviyesine eşit ya da ondan daha büyük olmalıdır (hv ≥ Eg).  Bu soğurulma 

elektronların değerlik bandından iletim bandına tek foton yardımıyla çıkarılmaları 

sonucunda gerçekleşmektedir. Şekil 2.16’ daki gibi, d kalınlıklı bir ortama Io  şiddetli ve 

λ dalga boylu bir ışık demeti gönderildiğinde gelen ışığın şiddeti ile çıkan ışığın şiddeti 

(I) arasındaki bağıntı, 

 

deII 0
                                                                                                                    (2.8) 
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ile ifade edilmektedir. Denklemde, α soğurma katsayısıdır ve birimi cm
-1 

dir. Bu katsayı 

ortamın kalınlığına ve gelen ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişim göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.16 Bir ortamdan geçerken ışığın doğrusal soğurulması 

 

 

Doğrusal soğurma malzemelerin doğrusal olmayan soğurmasına katkıda bulunmaktadır.  

 

2.7.2 Doğrusal olmayan soğurma 

 

Doğrusal olmayan soğurma malzemenin üzerine düşen ışın şiddetinin yüksek olduğu 

(>MW/cm2) durumlarda gözlenmektedir ve ışığın şiddetine ve enerji yoğunluğuna bağlı 

olarak değişim göstermektedir. Malzemeye yüksek şiddetlerde ışın demeti gönderildiğinde, 

taban seviyesine inmeden önce birden fazla foton soğurma olasılığı gözlenmektedir. Artan 

şiddete bağlı olarak geçirgenlik artıyorsa; doyurulabilir soğurma, geçirgenlik azalıyorsa; 

ardışık foton soğurması, iki veya daha fazla foton soğurması, serbest taşıyıcı soğurması ve 

uyarılmış durum soğurması olarak adlandırılmaktadır (Sutherland vd.. 2003). 

 

2.7.2.1 İki foton soğurması 

 

İki foton soğurma (TPA), malzemeye gelen ışının elektrik alanından iki fotonun 

kendiliğinden soğrulmasının ardından sistemin varolan taban durumundan daha üst 

seviyelere geçişine neden olmaktadır. Bu durum tek foton soğurmasından daha farklı 

kurallar içermektedir. Yani tek foton soğrulması enerjiye bağlı iken TPA şiddete 

bağlıdır. Dolayısıyla TPA spektroskopisi sistemlerin uyarılmış durum çalışmalarındaki 

doğrusal soğurma spektroskopilerini tamamlayıcı niteliktedir.  
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İki muhtemel durum şekil 2.17’de gösterilmektedir. İlkinde, ω frekansında iki foton 

soğurularak, 2ω rezonansta geçiş yapmaktadır. İkinci durumda ise, ωe ve ωp 

frekanslarına sahip iki fotonun soğurularak rezonans durumuna geçilmektedir. Bu 

durumdaki eω  pompa veya uyarma ışını, pω  pompa ışınına göre geciktirilmiş ışındır. 

Her iki durumda da yasak enerji aralığındaki seviye sanaldır. Bu nedenle sistem iki 

fotonu kendiliğinden soğurmaktadır (Sutherland vd.. 2003). 

 

Şekil 2.17 İki foton soğurmasının moleküler yapıda şematik gösterimi 

a. Kendiliğinden çift foton soğurması, b. Ultra hızlı spektroskopi (pump-probe) çift foton soğurması 

 

Yarıiletkenin yasak enerji bant aralığı, yüksek şiddette gönderilen fotonun enerjisinden 

büyük ise malzemede TPA görülebilmektedir. Burada eş zamanlı olarak iki fotonun 

soğurularak sistemin taban seviyesinden uyarılmış durum seviyesine geçişi söz 

konusudur.   

 

2.7.2.2 Uyarılmış durum soğurması 

 

Malzemenin üzerine gönderilen ışığın şiddeti malzemenin doyum şiddetinden çok daha 

büyük ise, uyarılmış seviye önemli ölçüde doldurulmuş olmaktadır (Sutherland vd.. 

2003). Yarıiletkenler ve çok atomlu sistemlerde uyarılan seviyenin yakınlarında yüksek 

yoğunlukta seviyeler bulunmaktadır. Uyarılan bir elektron taban durumuna inmeden 

önce bu seviyelerden birine hızlı bir şekilde geçiş yapmaktadır. Ayrıca uyarılan 

seviyeden daha yukarıda yer alan ve gelen foton ile yakın rezonansta olan seviyeler de 

mevcuttur. Bu yüzden foton taban durumuna geçmeden bir foton soğurarak yukarıdaki 
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seviyelere geçiş yapabilmektedir. Bu olay uyarılmış durum soğurması olarak bilinir ve 

çok yüksek şiddetlerde gözlenmektedir.  

 

2.7.2.3 Doyurulmuş soğurma 

 

Uyarılan seviyenin soğurma tesir kesiti taban seviyesinin soğurma tesir kesitinden daha 

düşük olduğu durumlarda yüksek şiddetlere çıkıldığında malzemenin soğurmasında 

düşme gözlenecektir ve bu doyurulabilir soğurma (SA) olarak adlandırılmaktadır 

(Sutherland vd.. 2003). İki seviyeli sistemlerde doyurulabilir soğurmanın gözlenebilmesi 

için uyarılan elektronun tekrar taban durumuna dönmesi için geçen sürenin, lazer 

ışığının atma süresinden daha uzun olması gerekmektedir. 

 

2.7.2.4 Ardışık doyurulmuş soğurma 

 

Ardışık foton soğurması (RSA) özetle iki adımlı, ardışık tek-foton soğurma işlemidir. 

Uyarılan seviyenin soğurma tesir kesiti taban seviyesinin soğurma tesir kesitinden daha 

büyük olduğu durumlarda yüksek şiddetlere çıkıldığında malzemenin soğurmasında 

artış gözlenecektir. Ortamın gelen lazer ışığının enerjisine eşit enerji aralıklı doğrusal 

soğurması olduğu varsayılmaktadır. Belirli miktar molekül tabandan üst enerji 

seviyesine uyarıldığında ikinci seviyedeki nüfuslanma ve şiddet, bir ve ikinci seviyeler 

arasındaki soğurma ve taban seviyesindeki moleküllerin sayısına bağlı olmaktadır 

(Sutherland vd.. 2003). 

 

2.7.2.5 Serbest taşıyıcı soğurması 

 

Yarıiletkenlerde, yasak enerji aralığından daha büyük enerjiye sahip bir foton 

soğurulması durumunda, yarıiletkenin bir elektronu iletim bandına uyarılmaktadır. 

Uyarılan elektron iletim bandının üstünde artan enerjisini hızlı bir şekilde ortama 

vererek iletim bandının tabanına inmektedir. Buradan da bir süre sonra değerlik 

bandındaki uyarılmış bir boşlukla birleşmektedir. Bununla beraber, yeteri kadar yüksek 

şiddetlerde, iletim bandında iken büyük bir olasılıkla başka bir foton soğurmaktadır. Bu 

durum serbest taşıyıcı soğurması (FCA) olarak adlandırılmaktadır (Sutherland vd.. 

2003). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

 

3.1 Titanyum Dioksit 

 

Titanyum dioksit (TiO2) birçok uygulamada tercih edilen bir metal oksittir. 

Boyamalarda beyaz pigment olarak, fotovoltaik veya elektrokromik aygıtlarda, 

sensörlerde, kozmetikte, kanser tedavisine kullanılmaktadır. Görünür bölgede yüksek 

geçirgenliğe sahip olması, yüksek kırılma indisine sahip olması gibi pek çok özelliği 

sayesinde optik uygulamalarda en çok kullanılan malzeme olmasını sağlamaktadır. 

Dolayısıyla boyutları nanoparçacıklara ulaştığında optiksel kaplama, doğrusal olmayan 

optiksel aygıtlarda (Elim vd. 2003), yüksek kırılma indisli aygıtlarda (Lee vd. 2001), 

optiksel dalga kılavuzlarında, güneş panellerinde de yaygın bir kullanım alanına 

sahiptir. 

 

3.1.1 Titanyum dioksitin yapısal özellikleri 

 

Periyodik cetvelin IV. sütununda yer alan Titanyum atomu ile VI. sütunda yer alan 

Oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan titanyum dioksit (TiO2), IV-VI grubu 

ikili bileşik yarıiletkenlerden birisidir (Gökgöz 2010). TiO2’ nin literatürdeki diğer bir 

adı titanya (titania) dır. Temel bağ kuvveti kovalent bağ yapıdadır. Atom numarası 22, 

atom ağırlığı 47.9 olan Ti, periyodik cetvelin 4. gurubunda yer alan, çok sert, beyaz, 

parlak bir elementtir. Geçiş elementlerinden olup elektronik konfigürasyonu 1s
2
 2s

2
 2p

6
 

3s
2
 3p

6 
4s

2
 3d

2
 şeklindedir. Erime noktası 1850 

°
C, kaynama noktası 3287

°
C, özgül 

ağırlığı 4.5 tir. Nadir bir element olarak bilinirse de yer kabuğunda en çok bulunan 

altıncı elementtir. 

 

TiO2 amorf ve üç farklı kristal yapıda bulunabilir; brookite, anatase,  rutile (Rino vd. 

1999). Literatürde şimdiye kadar rutile, anatase ve amorf yapılar ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Anatase ve rutile yapı TiO6 oktahedra zincirlerinin düzeni ile tanımlanır. 

Her iki yapıda da her bir Ti
+4

 iyonu, 6 tane O
-2

 iyonundan oluşan oktahedron tarafından 

çevrelenir. Bir oksijen atomu 3 tane titanyum atomu ile bağ kurmuştur yani üç tane 

oktahedraya aittir. Şekil 3.1’ de rutile, anatase ve brookite yapının birim hücresi 

gösterilmiştir. 
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 Şekil 3.1 TiO2’nin iki faklı birim hücresi 

 a. rutile b. anatase c.brookite yapı içinde bir oktahedronun yerleşimi 

 

Anatase ve rutile yapının her ikisi de tetragonal, brookite ise ortorombik kristal 

yapıdadır. Anatase ve rutile yapı birim hücre başına sırasıyla 12 ve 6 atom içerir. İki 

yapının komşu atomlar arasındaki uzaklıkları farklıdır. Ti-Ti arasındaki uzaklık, anatase 

yapıda rutile yapıdan daha kısa iken, Ti-O arasındaki uzaklık rutile yapıdan daha 

uzundur. 

 

Anatase yapıdaki oktahedra komşuluk sayısı rutile yapının komşuluk sayısından azdır 

(Bardakçı 2007). Anatase yapıda her bir oktahedron 4 kenarda 4 köşede olmak üzere 8 

komşuluğa sahip iken, rutile yapı 2 kenarda ve 8 köşede olmak üzere toplam 10 

komşuluğa sahiptir.  

 

Rutil TiO2’nin yüksek sıcaklıkta anataz TiO2’den daha kararlı olduğu bilinmektedir. 

Anataz TiO2 düşük sıcaklıkta kararlı olma eğilimindedir ve yüksek sıcaklıkta rutil 

formuna dönüşmektedir. 

 

Anatazın yasak bant aralığı enerjisi 3.2 eV, rutilin yasak bant aralığı enerjisi 3.0 eV tur. 

TiO2 yarıiletkeni yasak bant aralığı enerjisine eşit veya yasak bant aralığı enerjisinden 
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daha yüksek bir enerji ile uyarılırsa değerlik bandındaki bir elektron iletkenlik bandına 

çıkar. Değerlik bandında pozitif yüklü bir boşluk oluşur. TiO2 tarafından enerjinin 

soğrulması, elektron-boşluk (e
- 

h
+
) çiftini oluşturmaktadır ve bu enerji, külçe TiO2 in 

yüzeyindeki malzemeye doğrudan iletilebilmektedir. Nanoparçacık TiO2’ de ise yüzey 

hacim oranının artması, malzemeyi daha etkin hale getirmektedir.  Anatazın yasak bant 

aralığı enerjisi 3.2 eV olduğundan, yalnızca 388 nm’ den daha kısa dalga boyundaki 

fotonları soğurabilmektedir (Kumar 2010). Bu nedenden ötürü, TiO2 nanoparçacıklar 

güneş ışığı enerjisinin ~%2-3’ ünü soğurabilmektedir ve dolayısıyla doğal ışık 

kaynaklarında TiO2 nanoparçacıkların uygulamalarını yetersiz kılmaktadır. Bu sorunu 

çözebilmek için nanokompozit malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

3.1.2 Degussa P25 TiO2 nanoparçacığı 

 

Tez çalışmasında kullanılan TiO2 nanoparçacık hazır alınmıştır. Beyaz renkli ve toz 

şeklindeki Evonik marka Degussa P25 model TiO2’nin parçacık büyüklüğü ortalama 

20-30 nm kadardır (Şekil 3.2). Kristal yapısı anatazdır (Sopyan vd. 1996, Zhou vd. 

2012).  

 

 

 

Şekil 3.2 Tez çalışmasında kullanılan Evonik Degussa P-25 toz halindeki TiO2 
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3.2 Spin Kaplama Tekniği 

 

Yarıiletken ince filmlerin elde edilmesi için uygulanan spin kaplama işlemi dört 

aşamadan oluşmaktadır: Depolama, döndürmenin başlaması, döndürmenin bitmesi ve 

buharlaştırma (Şekil 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Spin kaplama işlemindeki dört basamak 

 

Depolama işlemi fazla miktardaki akışkanı durgun ya da çok yavaş dönen alttaş 

üzerinde dağılmasını gerçekleştirmektedir. Akışkan alttaşın merkezinde bulunan bir 

püskürtücü başlık yardımıyla depolandırılabilmektedir. Akışkanın fazla olması, alttaşın 

kenarlarına ulaşmadan önce akışkanın kuruyup kalmasından ötürü oluşacak kaplama 

bozukluklarını önlemek içindir.  

 

Bir sonraki adım olan döndürme başlangıcında, alttaşın döndürme hızı en yüksek 

değerine ulaşması için ivmelendirilmektedir. Döndürülme kuvveti, akışkanının 

merkezkaç kuvveti yardımıyla alttaş üzerine düzgün bir şekilde dağılmasını ve alttaşın 

ortadan başlayarak kenarlarına kadar ilerlemesini sağlamaktadır. 

 

Döndürmenin başlamasından sonraki adım olan durdurma işlemi, alttaş yüzeyinden 

fazlalık olan çözücünün üzerinden atılmasının sağlandığı basamaktır. Döndürme hızları 

1500 ile 9999 rpm (round per minute, dakikadaki devir sayısı)  arasında olabilmektedir. 

Depolama Döndürmenin başlangıcı 

Döndürmenin bitişi Buharlaşma 
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Dağılma işlemi son seviyeye ulaştığında viskoziteyi attırmak için yeterli miktarda 

çözücü ortamdan uzaklaşana kadar, akışkan merkez kaç kuvvetiyle inceltilmektedir. 

  

Altlığın açısal hızı kaplama işlemindeki en önemli parametredir. Çünkü çözelti üzerine etki 

eden merkezkaç kuvvetini belirlemektedir. Film kalınlığı,  en yüksek hızda döndürüldüğü 

sırada belirlenmektedir. Şekil 3.4’ de görüldüğü gibi film kalınlığı merkezkaç kuvvetleriyle 

buharlaşma sonucunda artan viskozitenin yarattığı direnç değerinin dengelendiği durumda 

sabit kalır. Buharlaşma sonucunda artan viskozite, malzemenin altlık üzerinde merkezkaç 

kuvvetleri yardımıyla hareket ettirilemeyecek duruma gelmesine neden olur. Kritik noktaya 

kadar geçen zamanla birlikte film kalınlığı düşer. Bu aşamadan itibaren artan açısal hızın ya 

da zamanın, film kalınlığı üzerine herhangi bir etkisi yoktur. 

 

Şekil 3.4 Filmin kalınlığının dönme hızı ve süresine bağlılığı 

 

Son adım olan buharlaştırma işlemi, spin kaplama işlemleri arasında filmin inceliği için 

en önemli aşamadır. Buharlaşma, fazlalık olan çözücünün atmosfer veya bulunduğu 

ortamdaki gaz tarafından soğurulması işlemidir. Eğer etkili buharlaşma zamanından 

önce meydana gelirse, akışkanın yüzeyindeki çözücünün buharlaşmasını engelleyen katı 

tabakalar bu kabuğun altında tuzaklanmakta ve merkezkaç kuvveti ile döndürülen alttaş 

buna maruz kaldığında tuzakların oluşmasına neden olmaktadır.  

  

Spin kaplama işlemiyle farklı kalınlıkta filmler kaplanabilmektedir. Bu, film 

kalınlıklarının döndürme hızının kareköküyle ters orantılı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kaplanan kalınlıkların artmasıyla, alttaşın kenarlarına ulaşmadan 
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önce kuruyamayacak olan çözücü/çözünen karışımının bulunması zordur. Bu nedenle 

kalın filmler genellikle üst üste spin işlemi ile elde edilmelidir. 

 

Diğer kaplama yöntemleri ile kıyaslandığında spin kaplama işleminin birçok avantajları 

vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri kalınlığın döndürme hızına bağlı olarak 

kolayca değiştirilebilmesidir. Bir diğeri de kalınlığına göre oldukça düzgün bir dağılım 

elde edilebilmesidir. Eğer film kaplama işlemi sırasında tamamen homojen olabiliyorsa, 

işlemin sonuna kadar bu şekilde kalabilmektedir.  

 

Dezavantajları ise oldukça azdır fakat alttaş büyüklüğü gibi konularda oldukça 

önemlidir. Öncelikle alttaş büyüklüğü arttırıldığında, spin kaplama işleminin verimi 

azalmaktadır. Geniş alttaşlar yüksek hızda döndürülmemelidir. Bunun nedeni, filmin 

ince ve kuru olması için belli bir zamana ihtiyaç duymasındandır. Spin kaplama 

işleminin en büyük dezavantajı malzemenin tasarruflu kullanılmamasıdır. Sıradan spin 

kaplama işleminde yüzey üzerine damlatılan malzemenin yalnızca %2-5’inden 

yararlanılabilinmekteyken, geri kalan % 95-98 i kaplama kabının içine akmakta ve 

kaybolmaktadır (Luurtsema 1997).   

 

3.2.1 TiO2 nanokompozitlerin hazırlanması ve büyütülmesi 

 

Nanokompozit malzeme hazırlamak için kullanılan Aldrich marka polimer katı PMMA 

dan 1 g alınarak, 10 ml siklohekzanon içerisinde 4 saat Optik Malzeme Araştırma 

Laboratuvarımızda bulunan VWR marka manyetik karıştırıcı (Şekil 3.5) ile 

karıştırılarak çözüldü. 

 

 

Şekil 3.5 VWR marka manyetik karıştırıcı (foto 2013) 
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Tamamen homojen olması gerçekleştikten sonra üç farklı tüpün her birinde bu 

çözeltiden 1 ml olacak şekilde paylaştırıldı. Birinci tüpteki çözelti içine, toz halindeki 

evonik degussa P-25 model TiO2 nanoparçacığından 0.0112 g eklendi. Böylece 

ağırlıkça % 10 TiO2 içeren çözelti hazırlandı. Bu çözelti manyetik karıştırıcıda 4 saat 

karıştırıldı. Parçacığın çökme ya da topaklanma olasılığı yüksek olduğundan manyetik 

karıştırıcıdan alınır alınmaz Optik Malzeme Araştırma laboratuarımızda bulunan Scs 

marka, G3P-8 model 9999 rpm dönüş hızına kadar çıkabilen spin kaplama cihazına 

(Şekil 3.6) yerleştirilmiş silika kare alttaş üzerine 7-8 damla damlatılarak 1 dakika 1500 

rpm hızında, 30 dwell ve 12 rampta döndürülerek kaplandı (Şekil 3.7).  

 

 

Şekil 3.6 Scs G3P-8 Spin-kaplama cihazı (foto 2013) 

 

Beklemeden, çözücü ve diğer istenmeyen safsızlıkları uzaklaştırmak için kaplanan 

malzeme 150 °C sıcaklıkta 3 saat 1 bar basınçta vakumda bekletildi.  
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Şekil 3.7 Silika alttaş üzerine kaplanmış 100 mg PMMA ile hazırlanan ağırlıkça %10 

TiO2 içeren 1500 rpm hızla kaplanmış ince film 

 

İkinci tüpteki 1 ml çözelti içine aynı model TiO2 nanoparçacığından 0.0257 g eklendi. 

Böylelikle ağırlıkça % 20 TiO2 içeren çözelti hazırlanmıştır. % 10 TiO2 içeren 

malzemeye uygulanan aynı işlemlerden geçirildi (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Silika alttaş üzerine kaplanmış 100 mg PMMA ile hazırlanan ağırlıkça %20 

TiO2 içeren 1500 rpm hızla kaplanmış ince film 

 

Son tüpteki 1 ml çözelti içine aynı model TiO2 nanoparçacığından 0.0427 g eklenerek 

ağırlıkça % 30 TiO2 içeren çözelti hazırlandı. Bu çözelti manyetik karıştırıcıda 4 saat 

karıştırıldı. Parçacığın çökme ya da topaklanma olasılığı yüksek olduğundan manyetik 

karıştırıcıdan alınır alınmaz spin kaplama cihazına yerleştirilmiş silika kare alttaş 

üzerine 7-8 damla damlatılarak 1 dakika 1500 rpm hızında, 30 dwell de döndürülerek 

kaplandı (Şekil 3.9). Beklemeden, çözücü ve diğer istenmeyen safsızlıkları 
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uzaklaştırmak için kaplanan malzeme 150 °C sıcaklıkta 3 saat 1 bar basınçta vakumda 

bekletildi.  

 

 

 

Şekil 3.9 Silika alttaş üzerine kaplanmış 100 mg PMMA ile hazırlanan ağırlıkça %30 

TiO2 içeren 1500 rpm hızla kaplanmış ince film 

 

Elde ettiğimiz % 30 TiO2 içeren ince filmin soğurması çok yüksek olduğundan filmin 

kalınlığını daha da incelterek geçirgenliğin arttırılması amacıyla 1 ml çözelti içinde      

% 30 TiO2 eklenerek yine manyetik karıştırıcıda 4 saat karıştırıldı. Spin kaplama 

işlemine geçildiğinde, daha ince film üretimi için rpm 3000’ e çıkarıldı. Aynı fırınlama 

işleminden geçirildi (Şekil 3.10). 

 

 

Şekil 3.10 Silika alttaş üzerine kaplanmış 100 mg PMMA ile hazırlanan ağırlıkça %30 

TiO2 içeren 3000 rpm hızla kaplanmış ince film 
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3.3 Spektroskopik Elipsometre  

 

Elipsometre, ince filmin kalınlığı, kırılma indisi, sönüm katsayısı, yüzeyin yapısı gibi 

özelliklerini analiz edebilen ve yüzeye zarar vermeyen bir ölçüm tekniğidir. Çok küçük 

aralıklı ölçüm yapılabilmesi ve karmaşık yapıları yüksek doğrulukla daha iyi analiz 

etmesinden dolayı en çok tercih edilen ince film kalınlık ve doğrusal optik sabitlerini 

ölçme tekniğidir. 

 

Doğrusal ışın demeti malzemenin düzlem normaline belli bir açı ile gönderilmektedir. 

Gönderilen ışının bir kısmı örneğin yüzeyinden yansımakta diğer bir kısmı ise örneğin 

içinden geçerek alttaştan yansımaktadır. Bu yansıyan ışınların kutuplanma durumu 

analiz edilmektedir. Malzemenin yüzey özelliklerinin belirlenmesinde kutuplanmadaki 

değişim dikkate alınmaktadır.  

 

Gelen doğrusal kutuplu ışın demetinin elektrik alanı iki düzlemdeki (s ve p) vektör 

bileşenlerine ayrılabilmektedir. P- düzlemi gelen ve geçen ışın demetini içermektedir, S- 

düzlemi bu düzleme diktir. Yansıyan ışın demetinin elektrik alanı da aynı biçimde p-

düzlemi ile s-düzlemi bileşenlerine ayrılmaktadır. Doğrusal kutuplu olarak gönderilen 

ışın malzeme ile etkileştikten sonra eliptik kutuplu olarak yansımaktadır (Şekil 3.11). 

Bunun nedeni p-polarize ve s-polarize ışının farklı şekilde yansıtılmasıdır (Hauge1980). 

 

Şekil 3.11 Elipsometrenin fiziksel ölçümünün şeması 
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Matematiksel olarak, kutuplanmadaki değişim ρ ile gösterilir; 

s

pi

r

r
etan                                                                                                        (3.1) 

Burada tanΨ yansıma üzerindeki genlik oranı ve Δ faz kaymasıdır. Yapılan arıtım 

sonucunda Fresnel eşitlikleri kullanılarak, hesaplanan Ψ ve Δ  değerleri deneyle en iyi 

şekilde uyum gösterdiğinde malzemenin doğrusal optik sabitleri olarak ifade edilen 

doğrusal kırılma indisi, sönüm katsayısı ve kalınlığı belirlenmektedir (Gonçalves vd. 

2002). 

 

Elipsometrik ölçümlerde gerçekleştirilen işlem sırası;  

 Ölçüm: Belli bir dalga boyu ve gelme açısında Δ ve Ψ değerleri ölçülmektedir. 

 Model: İncelenecek malzemenin bir optik modeli tanımlanır ve bu modelin optik 

özellikleri tahmin edilmektedir. 

 Üretim: Bu optik modelden deneysel verilere karşılık gelecek teorik veriler elde 

edilmektedir. 

 Arıtma:  Deneysel ve teorik veriler karşılaştırılır. 

  Sonuç: Deneysel ve teorik verilerin uyumu sağlandıktan sonra malzemenin film 

kalınlığı, optik sabitleri, yüzey pürüzlülüğü vs. gibi özellikleri elde edilmektedir. 

 

Bu ölçüm tekniğinin avantajları arasında, saçılma ve ışın kaynağındaki 

düzensizliklerden etkilenmemesi, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik, her dalga 

boyunda iki değer ölçüldüğü için örnek hakkında daha çok bilgi vermesi, referans 

örneğe ihtiyaç duyulmaması, yüzeyde hasar oluşturmaması sayılabilmektedir. 

 

Elipsometre cihazı, spektroskopik elipsometre ve tek dalga boylu elipsometre olmak 

üzere iki farklı çeşide sahiptir. Tek dalga boylu elipsometre (SWE) ile daha çok ince 

filmlerin kalınlıkları belirlenebilmektedir ve genellikle HeNe lazer ışın kaynağı 

kullanılmaktadır. Spektroskopik Elipsometrede (SE) ise geniş dalga boyu aralığını belli 

bir enerjide verebilmek için genellikle ark lambası kullanılmaktadır. Spektroskopik 

elipsometrinin (SE) SWE’ ye üstünlüğü çok katmanlı numunelerin kalınlıklarını 

ölçebilmesi ve bunun yanında birçok optik sabitleri verebilmesidir (Çiftçi 2009). 
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3.3.1 TiO2 nanokompozitlerin kalınlığının belirlenmesi 

 

Optik Malzeme Araştırma laboratuarımızda bulunan Woollam M2000V marka 

spektroskopik elipsometre (Şekil 3.12) ile silika alttaş üzerine büyütülmüş olan ağırlıkça 

% 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozitlerin kalınlığı, spektroskopik elipsometre 

yardımıyla 370 – 999 nm foton aralığı kullanılarak belirlendi. Kalınlığın 

belirlenmesinde malzemeye üç farklı açıda (60°, 65°  ve 70°) ışık gönderilerek ölçüm 

alındı.  

 

 
 

Şekil 3.12 J.A. Woolam marka, M2000V Model Elipsometre (foto 2013) 

 

 

Ölçümler alındıktan sonra analizlerinin yapılması için efektif ortam yaklaşım katmanı 

(EMA) kullanıldı. Bu modelleme seçeneğinin en iyi özelliği iki ya da üç malzemenin 

optik sabitlerini birlikte hesaplayabilmesidir. Bu model genellikle küçük parçacıkların 

bir matris içine konulması ile oluşan malzemelerin analizinde kullanılır. Aynı zamanda 

bu model yüzey pürüzlülüğünü tanımlamak için de kullanılır. Bu modele ait çalışma 

penceresi şekil 3.13’ te verilmiştir.  
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Şekil 3.13 Efektif Ortam Yaklaşım Modeli (EMA) 

 

 

3.4 Yarıiletkenlerde Doğrusal Soğurma Katsayısı ve Yasak Enerji Aralığı 

 

Yarıiletkenlerde doğrusal soğurma katsayıları kristal durumlar için, 

 

h

EhA
n

g
                                                                                                         (3.2) 

 

denkleminden elde edilmektedir. Burada A sabit bir değer, Eg yasak enerji bant aralığı, 

hν gelen ışık demetinin dalga boyundaki enerjisi ve n alacağı değere bağlı olarak 

doğrudan ya da dolaylı bant aralığı belirlenmektedir. Eğer yarıiletken doğrudan bant 

geçişine sahip ise ve yasak enerji aralığında safsızlık veya katkı seviyeleri bulunmakta 

ise, n=1/2 değerini alır. Yarıiletken doğrudan bant geçişine sahip ise ve yasak enerji 

aralığında herhangi bir seviye yoksa, n=3/2 değerini alır. Eğer yarıiletken dolaylı bant 

geçişine sahipse ve bu bant aralığında katkı seviyeleri veya safsızlıkların yer almakta 

ise, n=2 ; yarıiletken dolaylı bant geçişine sahipse fakat bu bant aralığında herhangi bir 

seviye yer almamakta ise n=3 değerini alır (Pankove 1971). 
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3.4.1 TiO2 nanokompozitlerin doğrusal soğurma katsayısının belirlenmesi 

 

Silika alttaş üzerine büyütülmüş olan ağırlıkça % 10, % 20 ve % 30 TiO2 içeren 

nanokompozitlerin doğrusal soğurma spektrumları Optik Malzemeler Araştırma 

Laboratuarımızda bulunan Schimadzu UV-1800 model Doğrusal Soğurma 

Spektrometresi (Şekil 3.13) ile belirlendi. Bu spektrometre ile morötesi ve kırmızı altı 

(190 -1100nm) arasındaki bölgenin soğurma spektrumu ölçüldü. 

 

Şekil 3.14 Schimadzu UV-1800 Spektrometre (foto 2013) 

 

 

3.5 Z-Tarama Tekniği 

 

Z-tarama tekniği ilk olarak Bahae ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir 

(Bahae vd.. 1990).  Bu teknik sayesinde malzemenin doğrusal olmayan soğurma ve 

doğrusal olmayan kırılma özelliklerindeki değişimi belirlenebilmektedir. Z-tarama 

tekniğinin diğer tekniklere göre daha çok tercih edilmesi, deney düzeneğinin elverişli ve 

kullanımının basit olması, tek ışın demeti kullanılması ve doğrusal olmayan kırılma 

indisi ve soğurma değerlerinin işaretine ve büyüklüğüne duyarlılığının hassas olması 

gibi birçok nedene dayanmaktadır.   

 

Z-tarama tekniği açık yarık ve kapalı yarık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır 

(Şekil 3.15). Açık yarık Z-tarama tekniğinde malzemenin iki foton soğurması, uyarılmış 

durum soğurması, doyurulabilir soğurma gibi doğrusal olmayan soğurma etkileri 
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incelenmektedir. Kapalı yarık Z-tarama tekniğinde ise, malzemelerin doğrusal olmayan 

kırılma indisleri incelenmektedir. Bu tez çalışmasında TiO2’ nin doğrusal olmayan 

soğurması inceleneceğinden yalnızca açık yarık Z-tarama kısmı üzerinde durulacaktır.  

 

 

Şekil 3.15 Z-tarama deney düzeneği şeması 

 

3.5.1 Açık yarık Z-tarama tekniği 

 

Açık yarık Z-tarama tekniğinde doğrusal olmayan soğurma katsayısı (β) 

belirlenmektedir. Temelinde malzemenin z ekseni olarak adlandırılan eksende hareket 

ettirilmesiyle malzemeden geçen ışın demetinin tümünün bir mercekle toplanarak 

dedektöre ulaşması sağlanmakta ve dedektöre ulaşan ışığın enerjisindeki değişim 

incelenmektedir.  

 

İnce kenarlı mercek önündeki malzeme, hareket etmeye başladığında ışık şiddeti az 

olduğundan yalnızca doğrusal soğurma görülmektedir. Malzeme odak noktasına 

yaklaştıkça ışık şiddeti artmakta ve doğrusal soğurmaya ilaveten doğrusal olmayan 

soğurmada dahil olmaktadır. Bu nedenle dedektöre düşen enerji miktarında azalma 

meydana gelmektedir. Odak noktasından malzeme uzaklaştıkça, ışığın şiddeti tekrar 

azalmaya başlayacak ve yalnızca doğrusal soğurma meydana gelecektir. Dedektör 

tarafından ölçülen enerji değerleri 1’ e normalize edilerek yalnızca doğrusal olmayan 

soğurma etkilerinin incelenmesi sağlanmaktadır (Şekil 3.16). Bu doğrusal olmayan 

ÖRNEK 
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soğurmaya tek foton soğurması (bu etki şiddete değil akıya bağlıdır), iki foton 

soğurması, serbest taşıyıcı soğurması, ardışık foton soğurması gibi etkiler katkıda 

bulunabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.16 Doğrusal olmayan soğurma eğrisi 

 

3.5.2 Açık yarık Z-tarama tekniğinin teorisi 

 

Açık yarık Z-taramada, dedektör tarafından ölçülen geçen ışık yalnızca şiddete bağlıdır. 

Dolayısıyla ışındaki faz çeşitlilikleri dikkate alınmamaktadır. Eğer malzemenin açık 

yarık Z-tarama tekniği ile ölçülen şiddete bağlı soğurma mekanizması iki foton 

soğurması ise şiddete bağlı doğrusal olmayan soğurma katsayısı α(I), doğrusal soğurma 

katsayısı α ve TPA katsayısı β terimleri ile ifade edilebilmektedir. 

  

II                                                                                                               (3.3) 

 

Malzemenin çıktığı yüzeydeki şiddet dağılımı, 
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ile ifade edilmektedir. Burada 
effLtrzItrzq ,,,, dir.  Leff etkin kalınlıktır ve 

malzemenin uzunluğu (l) ile bağlantılı, 

  

l

eff

e
L

1
                                                                                                            (3.5) 

terimi ile verilmektedir.  

Toplam geçen güç P(z,t), 3.4 denkleminin z ve r üzerinden integralinin alınmasıyla elde 

edilmektedir.  
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denklemden elde edilen geçirgenlik, 
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                                                                                     (3.7) 

 

olarak ifade edilebilmektedir.  

 

Açık yarık z-tarama tekniği kullanıldığında q0 parametresi, eşitlik 3.7’ ye göre deneysel 

sonuçların arıtılmasıyla elde edilmektedir. Soğurma katsayısı β denklem q(z,r,t) 

kullanılarak kesin sonuç vermektedir (Bahae 1990).  
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3.5.3 TiO2 nanokompozitlerin doğrusal olmayan soğurmalarının belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.17 Z-tarama deney düzeneğinin şeması 

 

 

Şekil 3.17 Optik Malzemeler Araştırma Laboratuvarımızda bulunan Z-tarama deney 

düzeneğini göstermektedir. Tez kapsamında ağırlıkça % 10 ve % 20 TiO2 içeren 

nanokompozitlerin doğrusal olmayan soğurmasını gözlemlemek amacıyla Quantel 

marka Brilliant model 1064 nm de 2 Watt çıkış güçlü 10 Hz frekanslı 4 ns atım süreli 

Nd: Yag lazer ve Continuum Leopard model 1064 nm de 10 Hz frekanslı 65 ps atım 

süreli Nd: Yag lazer sistemi lazer kaynağı olarak kullanılmıştır (Şekil 3.18).  

 

 

Şekil 3.18 Quantel Brilliant Nd: Yag lazeri 

 
 
Lazer kaynağından çıkan ışınlar prizma yardımıyla gelen ışığın %10 nu yansıtmaktadır. 

Bunun asıl nedeni hem malzemeyi hem de optik elemanları yüksek ışık şiddetinden 

Motorlu Kızak 
Mercek 2 

Açık yarık Z-tarama 

dedektörü 
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korunmaktır. Prizmadan sonra lazer ışını 532-1064 nm dalgaboylarında kullanılabilen 

özel kaplamalı aynalara gelmektedir. Aynaların amacı ışığa yön vermektir. Thorlabs 

marka soğurucu Nd filtre malzeme üzerine istenilen şiddette ışık gelmesinde 

kullanılmaktadır. Geçirgenliği % 0.01-83 aralığında değişim gösterebilmektedir. 

Filtreden geçen ışınlar mercek1 yardımıyla malzeme üzerinde odaklanmaktadır. Mercek 

özel yansıtmaz tabakalı bi-konveks mercektir. Ardından Aerotech marka 1μm adım 

aralığına sahip motorlu düzeneğe yerleştirilen malzeme yatay eksen boyunca hareket 

ettirilerek malzeme üzerine düşen ışığın şiddetinde artış ve azalışları meydana 

getirmektedir. Mercek 2, gelen ışığın açık yarık Z-tarama dedektöründe odaklanmasını 

sağlamaktadır. DET36A modelindeki silikon dedektör üzerine düşen fotonları 

algılayarak elektriksel bilgiyi analog olarak Boxcar’a göndermektedir. Stanford 

Research marka Boxcar (Şekil 3.19) dedektörden alınan bilgiyi lazer çıkışındaki ışınla 

belirlenen zaman aralığında tetikleyerek mümkün ölçüde gürültüsü azaltılmış dijital 

bilgiye çevirmekte ve bilgisayar ortamına iletmek için kullanılır. 

 

 

Şekil 3.19 Stanford Research Boxcar 

 

 

3.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

 

Taramalı elektron mikroskobunda (SEM-scanning electron microscop), yüksek 

çözünürlükte görüntü elde etmek için kullanılan elektron mikroskoplarından birisidir. 

Yüksek çözünürlük sayesinde birbirine yakın yüzey özelliklerinin ayrı ayrı 

incelenmesine olanak sağlamaktadır. Taramalı elektron mikroskobu elektron tabancası 

(kaynak), optik kolon ve görüntüleme sisteminden oluşmaktadır (Şekil 3.20).  
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Taramalı elektron mikroskobu, yüksek vakum ortamında çalıştırılmaktadır. Bunun asıl 

nedeni, malzeme üzerine gönderilen elektron demetinin ve malzemeden yayılan 

elektron ya da ışınların ortamda bulunan başka atomlarla etkileşimini önlemektir. 

Vakum altında ölçüm yapılacak malzemenin, 

 

 Katı fazda olması, 

 Toz ve nemden arıtılmış olması, 

 Vakum ortamına dayanıklı olması, 

 İletken yüzeye sahip olması gerekmektedir. 

 

Eğer yüzeyi iletken olmayan bir malzeme ile ölçüm alınacaksa, görüntü alınmasını 

önlemeyecek ve oldukça ince tabaka olacak şekilde yüzeyi altın (Au), kurşun (Pb) veya 

karbon (C) ile kaplanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.20 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

 

 

Elektron tabancası Elektron demeti 

Anot 

Manyetik mercek 

Tarama bobini 

Geri saçılan elektron 

dedektörü 

Malzeme 

İkincil elektron 

dedektörü 

Monitör 
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Taramalı elektron mikroskobunun en üst kısmında yer alan elektron tabancası, elektron 

demetinin yayılmasını gerçekleştirmektedir. Elektron tabancasının filamanı çoğunlukla 

tungsten yapılmıştır ve dışında Wehnelt kabı yer almaktadır. Elektrottaki negatif yükten 

dolayı elektronlar flamanın küçük bir alanından yayılmaktadır. Kaynak noktası olarak 

da adlandırılan bu nokta oldukça önemlidir çünkü elektronların aynı enerjiyle 

yayılmasını sağlamaktadır. Klasik bir elektron tabancasının yapısı şekil 3.21’de 

gösterilmektedir. Klasik bir elektron tabancasında, anoda, pozitif elektrik potansiyeli 

uygulanmakta ve flaman (katot) elektron akışı sağlanana kadar ısıtılmaktadır. 

Elektronlar negatif yüklü kaptan pozitif yüklü anoda doğru ivmelendirilmektedir. Tüm 

elektronlar yaklaşık 1 mm ‘den küçük delikten dışarı doğru püskürtülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.21 Elektron tabancasının şeması 

 

Elektron tabancasından çıkıp anottan geçirilerek hızlandırılan elektronlar, mikroskobun 

optik kolon bölgesi olarak adlandırılan elektromanyetik lensleri içeren kısma 

aktarılmaktadır. Elektromanyetik merceklerin temel görevi, anottan dağınık bir biçimde 

yayılan elektron demetini odaklamaktır. Daha sonraki aşamada elektron demetinin 

malzemenin üzerini taramasını sağlayan tarama bobini yer almaktadır. Manyetik 

merceklerden çıkan elektron demetinin bir kısmı da direk malzeme üzerinde 

odaklanmaktadır.  

 

Malzemenin yüksek hızlarda gelen elektronlarla bombardıman edilmesi sonucunda 

malzemeden ikincil elektronlar, geri saçılmış elektronlar ve X-ışını yayılmaktadır. 

İkincil elektronlar, malzemeye gelen elektronların malzemedeki bir başka elektronu 

Filaman 

Wehnelt başlığı 

(negatif yüklü) 

Anot tabakası 

(pozitif yüklü) 

Elektron demeti 
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uyarması sonucu oluşmaktadır ve enerjilerinin büyük bir kısmını kaybetmektedir. 

Uyarılmış durumda olan bu elektronlar, malzeme yüzeyine ulaşana kadar hareket 

etmektedirler. Eğer yeteri kadar enerjiye sahipseler yüzeyi terk etmektedirler. İkincil 

elektronların üretilmesi, malzeme yüzeyinin topolojisi hakkında bilgi vermektedir. 

İkincil elektronlar yüzeyden ayrılmayı başarabilmişse, ikincil elektron dedektörü 

tarafından algılanmaktadır. Geri saçılmış elektronlar ise malzeme ile etkileşime 

girmeden geri saçılan ya da yansıyan yüksek enerjili elektronlardan oluşmaktadır. 

Saçılmış elektronların üretimi, malzemenin atom numarasına göre farklılık 

göstermektedir. Bundan dolayı atom numarası büyük olan elementler, düşük olanlara 

oranla daha net bir şekilde gözükmektedir. Bu tip elektronlar, saçılmış elektron 

dedektörü tarafından algılanmaktadır.  

 

Monitörde görüntü sağlanması için; malzeme ile elektron demeti arasındaki etkileşim 

sonucu oluşan ışın ve elektronları algılayan dedektörler ve malzeme yüzeyini monitörle 

eş zamanlı tarayan tarama bobini yer almaktadır.  

  

Hazırlanmış olan % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin 

karakterizasyonu SEM (Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü) cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Filmler iletken yapıda olmadıklarından karakterizasyondan önce 

üzerlerine karbon (C) kaplanmıştır ve ölçümleri alınmıştır.   
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4. BULGULAR 

 

4.1 TiO2’ nin Doğrusal Soğurma Spektrumu 

 

Ağırlıkça % 10, % 20 ve % 30 TiO2 içeren TiO2 -PMMA nanokompozit malzemelerin 

320 ile 1100 nm dalga boyu aralığında soğurma spektrumu şekil 4.1’de 

gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 4.1 % 10, % 20 ve % 30 TiO2 içeren TiO2 -PMMA nanokompozit malzemelerin 

                ve saf PMMA ince filmin soğurma spektrumu 

 

 

% 10 TiO2 içeren ince filmin 1064 nm dalga boyunda doğrusal soğurma katsayısı 

α0=2692 cm
-1

; % 20 TiO2 içeren ince filmin 1064 nm dalga boyunda doğrusal soğurma 

katsayısı α0=2367 cm
-1

 olarak hesaplanmıştır.  % 30 TiO2 içeren 1500 rpm spin hızıyla 

kaplanan ince filmin 1064 nm dalga boyunda geçirgenliği % 60’ tan az olduğundan 

doğrusal soğurma katsayısı hesaplanmamıştır (Şekil 4.2). Her ne kadar soğurmayı 

azaltmak amacıyla başka bir % 30 TiO2 içeren nanokompozit ince film daha yüksek spin 

hızı olan 3000 rpm ile döndürülerek kaplansa da 1064 nm dalga boyunda geçirgenliği  

% 28 olarak gözlemlenmiştir (Şekil 4.3). 

 

 



 

57 

 

 

Şekil 4.2 % 10, % 20 ve % 30 TiO2 içeren TiO2 –PMMA nanokompozit malzemelerin  

yüzde geçirgenliği 

 

 

Şekil 4.3 %30 TiO2 içeren TiO2 –PMMA nanokompozit malzemelerin farklı spin 

kaplama hızına göre soğurma spektrumu ve yüzde geçirgenliği 

 

4.2 TiO2 Nanokompozitlerin Yasak Enerji Bant Aralığı 

 

Ağırlıkça % 10 ve % 20 TiO2 içeren TiO2 –PMMA nanokompozit malzemenin enerji 

bant aralıkları soğurma spektrumlarından hesaplandı (Şekil 4.4). Arıtma işlemi denklem 

3.2’ de n=1/2 (direk bant geçişi) değeri yerine konularak yapıldı. % 10 ve % 20 TiO2 
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içeren nanokompozit malzemelerin enerji bant aralıkları sırasıyla Eg= 2.65 eV ve          

Eg= 2.23 eV bulundu. 

Şekil 4.4  % 10 ve % 20 TiO2 içeren ince filmlerin enerji bant aralıkları 

 

 

4.3 TiO2 Nanokompozitlerin İnce Film Kalınlıkları 

 

 

Elipsometre yardımıyla elde edilen TiO2 –PMMA nanokompozit malzemelerden % 10 

TiO2 içeren ince filmin kalınlığı 598 nm olarak belirlenirken, % 20 TiO2 içeren ince 

filmin kalınlığı 811 nm olarak ölçülmüştür. % 30 TiO2 içeren ince filmin kalınlığı ise 

ölçülememiştir. Bunun nedeni, bu filmin doğrusal soğurmasının çok yüksek 

olmasındandır. Şekil 4.7’ de görüldüğü gibi bu durum dedektöre gelen ışığın şiddetini 

çok düşürmektedir. 
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Şekil 4.5  % 10 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin elipsometre ölçümü 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4.6  % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin elipsometre ölçümü 
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Şekil 4.7 % 30 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin elipsometre ölçümü 

 

 

4.4 TiO2 Nanokompozitlerin SEM Görüntüleri 

 

Şekil 4.8 ve 4.9 ‘da  % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin SEM 

görüntüleri verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.8 % 10 TiO2 içeren nanokompozit malzemedeki TiO2 nanoparçacıkların SEM 

görüntüsü 
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Şekil 4.9 % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemedeki TiO2 nanoparçacıkların SEM 

görüntüsü 

 

4.5 TiO2 Nanokompozitlerin Doğrusal Olmayan Soğurması  

 

Farklı oranlarda TiO2 içeren nanokompozit yapıların 4 ns ve 65 ps lazer kaynağı 

kullanılarak yapılan açık yarık Z-tarama deneyinden elde edilen doğrusal olmayan 

soğurma grafikleri sırasıyla şekil 4.10 ve 4.11’de verilmektedir. Şekil 4.10’da 

nanokompozit malzemelerin 1064 nm dalgaboyunda, 4 ns atma süresinde ve 

I0=0.22x10
12

 W/m
2 

odak şiddetinde elde edilen açık yarık Z-tarama grafiği verilmiştir. 

Şekil 4.11’de nanokompozit malzemelerin 1064 nm dalgaboyunda, 65 ps atma 

süresinde ve I0=4.9x10
12

 W/m
2 

odak şiddetinde elde edilen açık yarık Z-tarama grafiği 

verilmiştir. 
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Şekil 4.10 % 10 ve % 20 oranlarında TiO2 içeren nanokompozitlerin 1064 nm 

dalgaboyunda, 4 ns atma süresinde ve I0=0.22x10
12

 W/m
2
 şiddetinde

 
açık 

yarık Z-tarama deney verilerinin arıtımı 

 

 
Şekil 4.11 % 10 ve % 20 oranlarında TiO2 içeren nanokompozitlerin1064 nm 

dalgaboyunda, 65 ps atma süresinde ve I0=4.9x10
12

 W/m
2
 şiddetinde açık 

yarık Z-tarama deney verilerinin arıtımı 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

 

Bu tez çalışmasında ağırlıkça farklı miktarda TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin 

doğrusal olmayan optik özellikleri incelenmiştir. Yapılmış olan deneysel çalışmaların 

tümü Ankara Üniversitesi Optik Malzemeler Araştırma Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir.  

 

PMMA optik ve elektro-optik gibi çeşitli uygulama alanları için en çok kullanılan, 

verimi oldukça yüksek olan polimerlerden biridir. Fakat optik ve elektro-optikte 

kullanılan PMMA’ nın doğrusal optik davranışları sınırlı kaldığından, doğrusal olmayan 

optik davranışlarını incelemek için TiO2 nanoparçacıklar kullanılarak nanokompozit 

malzeme elde edilmiştir.  Özellikle nanoparçacıkla çalışılma nedeni bölüm 2.5.1’ de 

bahsedildiği gibi, parçacık boyutunun küçültülmesiyle yüzey alanının artmasından 

dolayı yüzeyde bulunan atom ve moleküller arasındaki etkileşmenin artmasıdır. Bunun 

sonucu olarak malzemenin yapısal, elektriksel ve optiksel olmak üzere pek çok özelliği 

geliştirilebilmektedir. Bu tez çalışmasında da organik ve saydam PMMA polimeri 

içerisine, ortalama parçacık boyutu 30 nm olan TiO2 nanoparçacıklar ağırlıkça farklı 

yüzdelerde eklenmiştir. Ardından ağırlıkça % 10, % 20 ve % 30 TiO2 içeren 

nanokompozit malzemeler, spin kaplama yöntemi ile silika alttaş üzerine kaplanmıştır. 

 

Kaplanan malzemelerin doğrusal soğurma spektrumuna (Şekil 4.1) bakıldığında saf 

PMMA polimerinin görünür bölgede doğrusal soğurmaya hiçbir katkısı 

bulunmamaktadır ve tamamen saydam özellik göstermektedir. Bu sonuç literatürle 

uyumludur (Obreja vd. 2007, Sun vd. 2011). Nanokompozit malzeme hazırlanmasında 

polimer olarak PMMA seçilmesinin sebeplerinden birisi sahip olduğu bu saydamlıktır. 

Bu özellik sayesinde malzemenin özelliklerinin incelenmesinde malzemeye hiçbir 

katkısı bulunmamaktadır. Elde edilmiş olan nanokompozit malzemeler görünür bölgede 

saydamlık özelliğini kaybetmemiştir. Bu da beklenen bir sonuçtur. Çünkü bölüm 2.5.3’ 

te bahsedildiği gibi TiO2 metal oksit nanoparçacıkları d orbitalinin boş olmasından ötürü 

görünür bölgede yüksek geçirgenliğe sahiptir. Yani TiO2 sahip olduğu enerji bant 

aralığı (Eg=3,2 eV) civarındaki geniş spektral aralığında geçirgen özellik taşımaktadır 

(Iliopolos vd. 2009). Bu durumda literatür ile uyumlu sonuç vermiştir (Wang vd. 2001, 
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Yuwono vd. 2003, Obreja vd. 2007, Sciancalepore vd. 2008). Ayrıca şekil 4.1’ e 

bakıldığında doğrusal soğurma eğrisi oldukça geniş bir pike sahiptir. Pik genişliğinin bu 

kadar fazla olması, elde edilen malzemenin bant aralığında tuzakların yani safsızlıkların 

var olduğunu göstermektedir. % 10 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin 1064 nm 

dalga boyunda geçirgenliği % 69 kadarken, % 20 TiO2 içeren nanokompozit 

malzemenin 1064 nm dalga boyunda geçirgenliği % 64’ e düşmüştür (Şekil 4.2). % 30 

TiO2 içeren nanokompozit malzemenin aynı dalga boyunda geçirgenliği % 23’ e kadar 

düşmüştür.  % 30’ luğun geçirgenliğini arttırabilmek için aynı yüzdeliğe sahip ancak 

kalınlığı daha az olan bir film daha elde edilmiştir. Bu film spin kaplama işlemi 

sırasında dönüş hızı arttırılarak gerçekleştirilmiştir. Fakat geçirgenliği sadece % 28’ e 

yükseltilebilinmiştir, dolayısıyla doğrusal soğurması oldukça yüksek olduğu için % 30’ 

luk malzeme ile çalışılamamıştır (Şekil 4.3). Nanokompozit malzeme içerisindeki TiO2 

miktarının artmasıyla geçirgenlikte azalma görülmesi literatürdeki çalışmalarla uyum 

göstermiştir (Wang vd. 2001, Yuwono vd. 2003, Obreja vd. 2007, Sciancalepore vd. 

2008). 

 

Elipsometre ile filmlerin kalınlık ve kırılma indislerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Kırılma indislerinin ve kalınlıkların belirlenmesinde metot olarak EMA (efektif ortam 

yaklaşım katmanı) kullanılmıştır (Obreja vd. 2007). EMA sayesinde polimer-oksit 

filmler polimer-oksit-polimer şeklinde üst üste sıralanmış çoklu tabaka olarak 

düşünülmektedir. Her bir tabakanın özellikleri, çoklu tabakanın özelliklerini 

belirlemektedir. EMA metodunda nanokompozit geometrisi olarak Maxwell-Garnet tipi 

kullanılmıştır (Dolgaleva ve Boyd 2007). Burada, PMMA ortamında dağılmış olan 

küçük parçacıkların derlenip toplanması olarak varsayım yapmaktadır. Bu tipte 

parçacıklar küre ya da elipsoid olarak düşünülmektedir ve boyutları optiksel 

dalgaboyundan küçük, aralarındaki uzaklık ise karakteristik boyutlarından daha fazla ve 

aynı zamanda optiksel dalga boyundan küçük olmalıdır. Şekil 4.5 - 4.7’ye bakıldığında 

% 10, % 20, ve % 30’ luk nanokompozit malzemelerden yansıyan ışının şiddetleri 

sırasıyla 0.6185, 0.6066, 0.1669 olarak ölçülmüştür. Bu değerlere bakıldığında % 10 ve 

% 20’ lik malzemelerden yansıyan ışının şiddeti ölçüm alabilmek için yeteri kadar 

yüksektir. % 10 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin kalınlığı 598 nm, % 20 TiO2 

içeren nanokompozit malzemenin kalınlığı 811 nm olarak ölçülmüştür. Fakat  % 30’ luk 
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malzemeden yansıyan ışığın şiddeti, saçılmanın çok olmasından dolayı oldukça 

düşüktür ve ölçüm alınamamıştır. Dolayısıyla bu malzemenin kalınlık ve kırılma indisi 

belirlenememiştir. Elde edilmiş olan % 10 ve % 20’ lik nanokompozit malzemelerin 

kırılma indisleri EMA metodu ile 1.49 olarak ölçülmüştür ve PMMA’ nın kırılma 

indisinde herhangi bir artış gözlenmemiştir. Literatürde ise PMMA içerisine 10 nm 

parçacık boyutuna sahip TiO2 nanoparçacıklar konularak elde edilen nanokompozit 

malzemede TiO2’ nin kırılma indisi (anataz olduğundan n=2.45)  polimerinkinden 

(n=1.49) daha büyüktür. Dolayısıyla PMMA’ nın kırılma indisinde artış olması 

beklenmiştir ve kırılma indisi 2.07’ ye kadar artmıştır (Obreja vd. 2007). Tez 

çalışmasında literatürdeki gibi kırılma indisinde artış gözlenmemesinin nedenlerinden 

biri parçacık boyutunun literatürdeki boyuttan farklı olması olabilir. Diğer neden ise 

kütlece yüzdenin literatürdeki kadar arttırılamamasıdır. Kütlece yüzdedeki artışı 

sınırlayan neden ise kütlece yüzde arttıkça malzemeden yansıyan ışının çok 

saçılmasından ötürü elipsometrenin dedektöründe ışığın toplanamamasına bağlı olarak 

ölçüm alınamamasıdır.  

 

Kalınlıkları elipsometre ile belirlenmiş olan nanokompozit malzemelerin yasak enerji 

bant aralıkları n=1/2 (direk bant geçişi) kullanılarak hesaplanmıştır. Literatürdeki 

çalışmalarda da bu nanokompozit malzemenin direk bant geçişine sahip olduğu 

görülmektedir (Wang vd. 2001, Yuwono vd. 2003, Irimpan vd. 2008). Şekil 4.4’ te 

görüldüğü gibi % 10 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin yasak enerji bant aralığı 

(Eg) 2.65 eV iken % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin yasak enerji bant aralığı 

2.23 eV’ dir. Fakat % 30 TiO2 içeren nanokompozit malzemenin yasak enerji bant 

aralığı hesaplanamamıştır. Bunun nedeni elipsometre ile kalınlığı (d) belirlenemeyen % 

30’ luk malzemenin deneysel olarak kalınlığa bağlı soğurma katsayısı (α=A/d) 

hesaplanamamış dolayısıyla yasak enerji bant aralığı hesaplanamamıştır. % 10 ve % 20’ 

nin yasak enerji bant aralık değerlerine bakıldığında polimer matris içindeki TiO2 

miktarı arttıkça bant aralığında azalma görülmektedir. Bunun asıl nedeni TiO2’ nin 

derişiminin artmasıyla polimer içinde bulunan tüm nanoparçacıkların daha çok 

etkileşimde bulunarak, malzemenin değerlik ve iletim bandındaki seviyelerin birbirine 

daha çok yaklaşmasındandır. Literatürde Wang ve arkadaşlarının (2001) yapmış olduğu 

çalışmada farklı yüzdelere sahip TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin yasak enerji 
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bant aralığı, nanoparçacıkların yüzde miktarı arttıkça 2.72’ den 2.49’a kadar 

azalmaktadır. Dolayısıyla bu tez çalışmasında elde edilen sonucun literatür ile uyumlu 

olduğu gözlemlenmiştir. Yuwono ve arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışmada da 

nanokompozit malzemedeki TiO2’ nin ağırlıkça yüzde miktarı arttırıldıkça enerji bant 

aralığında azalma görülmektedir. Tez çalışmasındaki derişime bağlı olarak enerji bant 

aralığındaki değişim literatürle uyumlu çıkmıştır. Fakat literatürdeki bu çalışmada enerji 

bant aralığı 4.72’ den 3.91’ e azalmaktadır. Bu enerji bant aralık değerleri, tez 

çalışmamdaki % 10 ve % 20’ nin yasak enerji bant aralık değerlerinden daha büyüktür. 

Bunun nedeni tez çalışmasındaki nanoparçacıkların boyutunun (~20-30 nm), literatürde 

incelenen nanoparçacık boyutlarından (~5-10 nm) büyük olmasıdır. Çünkü enerji bant 

aralıkları, nanokompozit malzeme içindeki nanoparçacık derişiminin yanı sıra 

nanoparçacık boyutuna da bağlı olarak değişim göstermektedir. Nanoparçacık boyutu 

arttıkça bant aralığında azalma meydana gelmektedir (Yuwono vd. 2001, Sciancalepore 

2008, Sreeja vd. 2010). Tez çalışmasındaki nanoparçacıkların boyutu literatürdeki 

nanoparçacıkların boyutu ile kıyaslandığında enerji bant aralığındaki farklılık 

açıklanabilmektedir. 

 

Bant aralıkları belirlenen % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozitlerin doğrusal 

olmayan optik özellikleri açık yarık Z-tarama deneyi ile araştırılmıştır. Z-tarama 

deneyinde örnekten geçen ışınla çalışıldığı için doğrusal soğurması yüksek olan  % 30’ 

luk malzemelerin ölçümü yapılamamıştır. Nanokompozitlerin nanosaniye ve pikosaniye 

açık yarık Z-tarama deneylerinde elde edilen ölçümlerin grafikleri bölüm 4.6’ da 

verilmiştir. 4 ns atma süreli, odaktaki şiddeti I0=0.22x10
12

 W/m
2 

olan 1064 nm dalga 

boylu lazer ile yapılan açık yarık Z-tarama deneyinden alınan ölçümler şekil 4.10’ da 

verilmiştir. 65 ps atmalı, odaktaki şiddeti I0=4.9x10
12

 W/m
2
 olan 1064 nm dalga boylu 

lazer ile yapılan açık yarık Z-tarama deneyinden alınan ölçümler de şekil 4.11’ de 

verilmiştir. Bu grafiklere bakıldığında malzemeler doğrusal olmayan soğurma göstermiş 

ve polimer içindeki TiO2 derişimi arttıkça malzemenin doğrusal olmayan soğurmasında 

artış gözlemlenmiştir. % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin 

nanosaniye ve pikosaniye açık yarık Z-tarama deneyleri denklem 3.7 ile arıtılmıştır. 

Arıtma işlemi sonucunda elde edilen doğrusal olmayan soğurma katsayısı β değerleri 

çizelge 5.1’ de verilmiştir. % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin enerji 
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bant aralık değerlerine bakıldığında her iki malzemede de doğrusal olmayan soğurma, 

iki foton soğurması (TPA) olarak gerçekleşmektedir. Literatüre bakıldığında % 20, % 

40, % 60 ve % 80 oranında TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin 780 nm dalga 

boyunda β değerleri sırasıyla 1.6x10
-7

, 5.1x10
-7

, 14x10
-7 

ve 5.5x10
-7 

cm W
-1

 olarak 

hesaplanmıştır
 
ve görüldüğü gibi derişim arttıkça doğrusal olmayan soğurmada artış 

olmaktadır (Yuwono vd. 2003). Tez çalışmamda hesaplanan β değerleri literatürde 

hesaplanmış değerlerden 10-100 kat daha büyük çıkmıştır. Bunun nedeni tez 

çalışmamdaki nanoparçacıkların boyutunun (~20-30 nm), literatürde incelenen 

nanoparçacık boyutlarından (~5-10 nm) büyük olmasıdır. Çünkü nanokompozit 

malzemelerde, nanoparçacıkların boyutu büyüdükçe β değerlerinde de buna bağlı olarak 

artış görülmektedir (Yuwono vd. 2003, Sreeja vd. 2010).  Böylelikle çalışmanın 

litaratürle uyumlu olduğu gözlenmiştir.  

 

Çizelge 5.1 % 10 ve % 20 TiO2 içeren nanokompozit malzemelerin nanosaniye ve 

pikosaniye atma süreli lazer ışık kaynaklarıyla yapılan açık yarık Z-tarama 

deneylerinden elde edilen doğrusal olmayan soğurma katsayıları β. 

 

% TiO2 
Kalınlık 

(nm) 

1064 nm Eg 

(eV) 

 

4 ns 65 ps 

α  

(cm
-1

 ) 

β  

(cm/W) 

β  

(cm/W) 

% 10 598 2692 2.65 2.5 x 10
-5

 5.1 x 10
-6

 

% 20 811 2367 2.23 12 x 10
-5

 6.7 x 10
-6

  

 

 

% 10 ve % 20 TiO2 içeren TiO2 –PMMA nanokompozit malzemeler iletken olmadığı 

için SEM görüntülerinin alınabilmesi amacıyla yüzeyleri karbonla kaplanmıştır. 

Alınmış olan görüntülere göre nanoparçacıklar küre şeklindedir ve PMMA içerisinde 

homojen olarak dağılıma sahiptir (Şekil 4.8 - 4.9). 

 

Polimer matris içinde gömülü yarıiletken nanoparçacıklara sahip polimer 

nanokompozitler, yapısal esnekliğe sahiptir. Ayrıca yüksek taşıyıcı yoğunluğu, bant 

aralığının ayarlanılabilir olması, ısısal ve mekaniksel kararlılığı da bu malzemeleri 

optiksel olarak üstün kılmaktadır. Bu tip üstün özellikli malzemeler, doğrusal ve 

doğrusal olmayan optiksel araçlar, ışık yayan diyotlar, optiksel anahtarlama, dalga 

kılavuzu, sensörler ve yüzey koruması için yapılan zorlu saydam kaplama gibi pek çok 
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uygulama alanında tercih edilmektedir. Nanokompozitlerin sahip olduğu özellikler ve 

geniş uygulama alanlarından dolayı bu tez çalışmasında nanokompozit malzeme tercih 

edilmiştir. Bu nanokompozit malzeme metal oksit bir yarıiletken olan TiO2 

nanoparçacıklar ile polimer olan PMMA’ nın karışımından elde edilmiştir. Polimer 

olarak PMMA’ nın tercih edilme sebepleri, TiO2 nanoparçacıkları ile hiçbir etkileşimde 

bulunmadan nanoparçacıkları çevreleyebilmesi, filmin alt taşa tutunmasını sağlaması, 

optik bakımdan görünür bölgede saydam özellik gösterdiğinden doğrusal soğurmaya 

hiçbir katkısının olmaması ve bu sayede yalnızca TiO2 nanoparçacıklarının doğrusal 

soğurmasının incelenmesine imkân vermesi; doğrusal olmayan soğurmaya katkısı 

olmamasıdır. Ayrıca maliyetinin düşük olması ve işlevselliğinin çok yönlü olması da bu 

malzemenin tercih edilmesinde en önemli etkenlerden biridir. TiO2’ de d orbitalinin boş 

olmasından dolayı görünür bölgede saydam olması, fotonik ve optoelektronik 

uygulamalar için oldukça önemli olan yüksek optiksel ve düşük soğurma değerine sahip 

olması, doğrusal olmayan soğurma için gerekli ve yeterli büyüklükte bant aralığına 

sahip olması ve pek çok polimer ya da metal oksit ile nanokompozit malzeme elde 

edilerek optiksel alanda üstün özellikler göstermesinden ötürüdür. TiO2 

nanoparçacıkların boyutu ortalama 30 nm’ de sabit olup, ağırlıkça yüzdeleri 

değiştirilmiştir. Bu yüzdelere bağlı olarak malzemenin doğrusal soğurması, kırılma 

indisleri, bant aralıkları ve doğrusal olmayan optik soğurmasında meydana gelen 

değişimler araştırılmıştır. Sonuç olarak polimer içindeki ağırlıkça yüzde miktarı arttıkça 

doğrusal soğurmasında artma, PMMA’ nın kırılma indisinde sabit kalma, bant 

aralığında azalma gözlemlenmiştir. Doğrusal olmayan optik özelliklerine bakıldığında 

iki foton soğurması meydana gelmiş ve doğrusal olmayan soğurma katsayısında da β 

artış gözlemlenmiştir. Böylelikle PMMA polimeri ile hazırlanan nanokompozit 

malzemedeki TiO2 nanoparçacıklarının ağırlıkça yüzdelerinin arttırılmasıyla doğrusal 

olmayan optik özelliklerinin geliştirilebileceği gözlemlenmiştir.  

 

Sahip olduğu optik özelliklerden dolayı gelecekte, TiO2 nanoparçacığının daha farklı 

polimerlerle ya da metal oksitlerle karıştırılmasıyla elde edilen nanokompozit 

malzemelerin, optik ve optoelektronik uygulamalarda gösterecekleri üstün nitelikleri 

sayesinde tercih edilmesi kaçınılmaz olacaktır. 
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