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ÖZET  

FENAZOPRĐDĐN MOLEKÜLÜNÜN KONFORMASYON ANAL ĐZĐ VE AB- 
INITIO DFT YÖNTEMLER Đ ĐLE T ĐTREŞĐM FREKANS VE K ĐPLERĐNĐN 
ĐNCELENMESĐ 
 
Bu çalışmada, Fenazopridin (Phenazopyridine C11H11N5) molekülünün konformasyon 
analizi yapılarak kararlı konformerleri saptanmış, molekülün her bir kararlı 
konformerlerinin titreşim spektrumları hesaplanarak katı fazdaki IR ve Raman 
spektrumları ile karşılaştırılmıştır. Serbest haldeki Fenazopridin molekülünün en kararlı 
konformerleri Ab-initio yöntemi içersindeki Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ile 6-
31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) baz setleri kullanılarak belirlenmiştir. 
Kararlı konformerlerin geometrik parametreleri DFT/B3LYP/6-311G++(d,p) teori 
düzeyinde geometri optimizasyonu vasıtası ile elde edilmiştir. En kararlı konformer için 
Harmonik ve Anharmonik titreşim dalgasayıları, en kararlı ikinci konformer için 
Harmonik titreşim dalgasayıları ve  IR şiddetleri geometri optimizasyonu ile aynı teori 
düzeyinde hesaplanmıştır. Temel bandları karakterize etmek için titreşim kiplerinin 
toplam enerji dağılımı hesaplamaları PQS (Parallel Quantum Mechanic Solution) 
programı kullanılarak gerçekleştirilmi ştir. Bu molekülün IR ve Raman spektrumları katı 
fazda ölçülmüştür. Hesaplanan dalgasayıları ile deneysel dalgasayıları arasındaki 
uyumu sağlamak için literatürde önerilen ikili ölçek çarpanı kullanılmıştır. Elde edilen 
tüm teorik bulgular deneysel verilerle karşılaştırılıp yorumu yapılmıştır.  
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SUMMARY 

CONFORMATIONAL ANALYSIS AND AB-INITIO, DFT STUDIES OF 
VIBRATIONAL FREQUENCIES AND MODES OF  PHENAZOPYRIDI NE 
MOLECULE 
 
In this study, theoretical conformation analysis of Phenazopyridine molecule, has been 
performed and stable conformations of the molecule were determined. The vibrational 
spectra of each conformer of the molecule under investigation were calculated and 
compared with those of experimental IR ve Raman spectra of the molecule in solid 
phase. The stable conformers of free Phenazopyridine, have been determined using the 
Ab-initio methods including Density Functional Theory (DFT) with 6-31G, 6-31G(d), 
6-31G++(d,p), 6-311g++(d,p) basia sets. The geometrical parameters for the stable 
conformers were obtained by means of geometry optimization carried out at 
DFT/B3LYP/6-311G++(d,p) level of theory. For the most stable conformer  harmonic 
and anharmonic vibrational wavenumbers, for the second most stable conformer 
harmonic vibrational wavenumbers and IR intensities were  calculated at the same 
theory level used in geometry optimization. To characterize the fundamentals, the total 
energy distrubition (TED) calculations of the vibrational modes were done by using 
Parallel Quantum Mechanic Solution Program (PQS). The Infrared spectra and Raman 
spectra of this molecule in solid phase have been measured. To fit the calculated 
wavenumbers to experimental ones dual scale factors proposed in literature were used. 
All theoretical values were compared with the experimental results.  
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1. GĐRĐŞ 

 

Yüksek Lisans çalışması çerçevesinde Gaussian 03 paket programı kullanılarak 

Fenazopridin (Phenazopyridine C11H11N5) molekülü incelenmiş, teorik mümkün 

konformasyonları N=N bağı üzerindeki (şekil 4.1) dihedral açı değeri herbir döngüde 

450 değiştirilerek belirlenmiştir. Belirlenen mümkün konformerlerin bulunan geometri 

parametreleri başlangıç geometrik parametreleri  olarak alınıp, geometri optimizasyonu 

Ab-initio yöntem içersindeki Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT/B3LYP) metodu ve 6-

31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) baz setleri kullanılarak yapılmış, 

Fenazopridin molekülünün en kararlı konformerleri belirlenmiştir. Daha sonra en kararlı 

konformerlerin geometri optimasyonu DFT yönteminin 6-311G++(d,p) baz seti ile 

yapılmıştır. En kararlı konformere ait titreşimsel kipler ve onlarla ilişkili olan 

dalgasayıları, IR şiddetleri,  Raman aktiviteleri aynı teori düzeyinde ‘‘harmonik’’ ve 

‘‘anharmonik’’ titreşici modelleri çevresinde hesaplanmıştır. En kararlı ikinci 

konformere ait titreşimsel kipler ve onlarla ilişkili olan dalgasayıları , IR şiddetleri,  

Raman aktiviteleri aynı teori düzeyinde ‘‘harmonik’’ ve  titreşici modeli çevresinde 

hesaplanmıştır. Harmonik titreşici modeli  içinde hesaplanan dalgasayıları literatürden 

alınan uygun ölçekleme çarpanları kullanılarak deneysel değerlere yaklaştırılmıştır. 

Hesaplanan titreşimsel kiplerin analizi için PQS (Parallel Quantum Solutions) paket 

programı kullanılarak ‘‘toplam enerji dağılımı (%TED)’’hesaplamaları 

gerçekleştirilmi ştir. Elde edilen tüm teorik bulgular deneysel verilerle karşılaştırılıp 

yorumu yapılmıştır. 

Molekülün titreşim kiplerine ilişkin temel bandların işaretlenmesinde origin ve JascoFT 

programlarından yararlanılmıştır. Tez çalışması  çerçevesinde incelenen ve oda 

sıcaklığında katı fazda bulunan Fenazopridin molekülünün IR spektrumu; KBr disk 

tekniğiyle, 2cm-1 çözünürlükte Jasco 300E model FT-IR Spektometresi kullanılarak 

kaydedilmiştir. Kaynak 400-4000 cm-1 dalga sayısı aralığındaki IR kaynak, dedektör 

piroelektrik bir malzeme olan Triglisin sülfat ((NH2CH2COOH)3 • H2S04), ışın ayırıcı 

malzemesi ise potasyum bromit alaşımlı ince germanyum film tabakasıdır. Molekülün 
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Raman spektrumu ise RS3000 model Dispersif Mikro Raman Spektroskopisi ile 

çekilmiştir. Spektrometrenin uyarıcı kaynağı 532nm yeşil lazer kaynak olup, dedektörü 

ccd kameralardır.  

Fenazopridin (Phenazopyridine); bir benzen halkası ile  farklı iki karbon atomlarına 

NH2 molekülünün bağlandığı bir pridin halkasının birer karbon atomlarına azot 

atomlarının bağlanarak, bu azot atomlarının çift bağ yapması ile oluşturulmuş 27 atomlu 

aromatik bir bileşiktir.   

 

Fenazopridin molekülü, üriner sistem üzerinde lokal  analjezik özelliği göstermektedir. 

Biyolojik aktivite gösteren ve ilaç olarak kullanılmakta olan Fenazopridin ameliyat veya 

kaza sonucu üriner sistemde oluşan ağrı ve tahrişin giderilmesinde kullanılır. 

Fenazopridin bir antibiyotik değildir ama antibiyotikle birlikte iki gün kullanılarak, 

üriner sistem enfeksiyonlarından hastanın daha kısa sürede toparlanmasını sağlar. Açık 

kırmızı, koyu kırmızı veya koyu mor renktedir. 

 

Molekülün olası biyolojik aktivitelerinin oluşumunda, sahip olduğu uzaysal yönelimleri 

(konformasyonları) kritik öneme sahiptir. Bir molekülün bir ortam içinde 

sergileyebileceği biyolojik ativitelerinin temelini ise ortamda bulunan diğer moleküller 

ile olan van der walls etkileşmeleri, hidrojenik bağlanmalar, metalik bağlanmalar, 

kimyasal bağ oluşumları, ... diğer tüm elektrostatik etkileşimler oluşturur. 

 

Moleküllerin biyolojik aktivitelerinin önceden öngörülebilmesi, geliştirilmesi ve daha 

etkili biyolojik aktif özellikler sergileyebilen yeni moleküler yapıların laboratuvar 

ortamlarında sentezlenmesi ilaç üretim endüstrisinin temel hedeflerinden birisini 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, literatürde ‘‘ilaç  tasarımı’’ olarak adlandırılan ve 

içerisinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilen çeşitli türden ‘‘teorik moleküler 

modelleme’’ tekniklerini barındıran çalışma alanı, günümüzde giderek hızla büyüyen 

bir popülarite kazanmış olup, ilaç olarak kullanılması amaçlanan moleküllerin biyolojik 

aktivitelerinin belirlenmesinde temel bir araç haline dönüşmüştür. 

 

Bir molekülün ortaya koyabileceği biyolojik aktivite o molekülün sahip olduğu 

konformasyonel özelliklere doğrudan bağımlıdır.  
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Moleküller oda sıcaklığında ya da oda sıcaklığına çok yakın sıcaklıklarda biyolojik 

aktivitelerini en kararlı durumlarına karşılık gelen temel elektronik enerji düzeylerinde 

sergilerler.  

 

Bir molekülün ortamdaki diğer moleküller ile olan etkileşmelerinin doğru ve detaylı bir 

biçimde açıklanabilmesi ve böylece molekülün ortaya koyabileceği olası biyolojik 

aktivitelerin anlaşılabilmesi için, o molekülün serbest haldeki en kararlı olası 

konformasyonlarının belirlenmesi gereklidir. 

 

  
Bu nedenle bilimsel ve ekonomik değerlere sahip olan bu moleküllerin yapısal ve 

fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi üzerine olan büyük ilgi olup, Fenazopridin 

molekülünün yapı - fonksiyon ilişkilerinin saptandığı teorik ve deneysel spektroskopik 

hesaplamalara rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışma orjinal bir çalışmadır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

 

Đki atom bir araya getirildiğinde her iki atomun pozitif yüklü çekirdekleri arasında ve 

negatif yüklü elektron bulutları arasında bir itme, diğer yandan da bir atomun çekirdeği 

ile diğerinin elektronları arasında tam tersi bir çekme söz konusudur. Bu kuvvetlerin 

dengelendiği ve bütün sistemin toplam enerjisinin minimum olduğu bir ortalama 

çekirdekler arası uzaklıkta bağ yapıp birleşir, molekülü oluştururlar. 

 

Molekül duran bir sistem değildir. Molekülü oluşturan atomlar titreşim hareketi, atom 

grupları ise tekli bağ etrafında dönü hareketi yaparlar. Molekül bütün olarak ötelenme 

ve dönü hareketi de yapabilir. Bu hareketlerin karakterleri doğrudan molekülün yapısına 

bağlıdır. Dolayısıyla molekül içi titreşim ve dönü hareketlerinin incelenmesi molekül 

yapısı hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. 

 

Moleküllerin hakkında önemli bilgiler veren titreşim enerjileri deneysel olarak titreşim 

spektrometreleriyle; teorik olarak da kuantum mekanik yöntem olan ab-initio ve semi-

emprik gibi yöntemlerle incelenebilir. 

  

Titreşim spektroskopisi; maddenin infrared ışınlarını absorplaması veya saçması üzerine 

kurulmuş olan bir spektroskopi dalıdır. Titreşim spektroskopisinde ışınlar dalga 

boylarıyla değil, dalgasayılarıyla belirlenir. Đnfrared (Kırmızı-Altı) ve Raman 

spektrometreleri titreşim spektrometreleri olup; IR spektrometreleri absorbsiyon  

spektrumu verirken, Raman spektrometreleri emisyon spektrumu verir. 

 

Molekül kuantum mekaniksel bir sistem olduğu için, yapısı kuantum mekaniksel 

yöntemlerle incelenir. Herhangi bir kuantum mekaniksel bir sistemin enerji seviyelerini 

belirtmek ve incelemek için bu sistemi tanımlayan Schrödinger denklemini çözmek 

gereklidir; çok atomlu moleküllerde tam olarak çözümü mümkün değildir.  
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Bu nedenle bazı yaklaşıklıklar kullanılır. Molekülümün geometrisi ve titreşim 

frekensları hesaplanırken kuantum kimyasal hesaplama yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

 

Bilimsel ve ekonomik değere sahip olan Fenazopridin molekülünün yapı - fonksiyon 

ili şkilerinin saptandığı teorik ve deneysel spektroskopik hesaplamalara literatürde 

rastlanılmamıştır. 

 

Gaussian 03 program paketi kullanılarak molekülün teorik mümkün  konformasyonları 

saptanmıştır. Belirlenen konformerlerin geometri optimizasyonu ve frekans 

hesaplamaları DFT/ B3LYP teori düzeyinde  6-31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-

311G++(d,p) baz setleri kullanılarak hesaplanmıştır. Aynı teori düzeyinde, belirlenen en 

kararlı iki konformer için optimize geometri parametreleri, titreşim frekans ve kipleri 

hesaplanmıştır. Molekülün deneysel titreşim  frekans ve kipleri  FT-IR ve Raman 

spektrometreleri kullanılarak  hesaplanmıştır. Teorik hesaplamalarla bulunan 

dalgasayları deneysel hesaplamalara göre büyük çıkmıştır (harmonik yaklaşıklıktan). En 

kararlı konformer (Konf.1) için Anharmonik yaklaşımı da kullanılmış ve deneysel 

değerlere yaklaşıldığı görülmüştür.  
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

 

3.1 MOLEKÜLER SPEKTROSKOP Đ  [8,10] 

 

Spektroskopi bilimi; canlı-cansız bütün uzayın yapı taşı olan atomlar ile iki veya daha 

fazla atomun itme ve çekme kuvvetlerinin dengelendiği bir uzaklıkta bir araya gelerek  

oluşturdukları daha kararlı yapı olan moleküller üzerinde bilimsel inceleme yapar. 

 

Spektroskopide bir örnekteki atom, molekül veya  iyonların bir enerji düzeyinden 

diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışıma ölçülür ve 

yorumlanır. Bu nedenle spektroskopik çalışmalar temelde absorbsiyon ve emisyon 

spektroskopisi olarak adlandırılır. Yine bu çalışmalar, kullanılan veya oluşan fotonların 

elektromanyetik spektrumunun hangi bölgesinde olduğuna bağlı olarak  ikinci bir 

isimlendirmeye tabi tutulurlar. Örneğin dalga boyu görünür bölgede olan bir 

elektromanyetik dalgayla absorbsiyon yapılırsa görünür bölge absorbsiyon 

spektroskopisi olarak adlandırılır. UV absorbsiyon  spektroskopisi, görünür bölge 

emisyon spektroskopisi,  IR absorbsiyon spektroskopisi, ... diğer bazı spektroskopi 

çeşitleridir. 

 

Deneysel olarak bir molekülün yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler şunlardır: 

1) Moleküler Spektroskopik Yöntemler 

2) Difraksiyon ( Kırınım ) Metodları 

3) Resonans Metodları 

Ayrıca bunlar da kendi aralarında alt bölümlere ayrılırlar. 

 

Moleküler Spektroskobik Yöntemler 

Spektroskopi çalışmaları sonucunda elde edilen spektrum atomlarda çizgiselken, 

moleküllerde band şeklindedir.  



 

 

7 

 

Spektrumdaki piklerin hangi dalga boyuna karşı geldikleri tespit edilerek örnek içinde 

hangi türden atom ve moleküllerin olduğuna ulaşabiliriz. Piklerin yüksekliklerine 

bakılarak ise incelenen atom veya molekülün miktarı hakkında da bilgi sahibi olabiliriz.  

 

Bununla birlikte daha bir çok önemli bilgilere spektrumun incelenmesiyle ulaşılır: 

Molekülün üç boyutlu geometrik yapısı, moleküllerin simetrileri, bağ uzunlukları, 

elektronik özellikleri, kimyasal reaksiyonları, kimyasal bağlarına ait kuvvet sabitleri, 

moleküler enerjileri ( elektronik, titreşim ve dönü enerjileri) ... 

 

Bu özelliklere ise spektrumun farklı bölgelerinde yapılan spektroskopik çalışmalar 

sonucu ulaşılır. Örneğin morötesi bölgesi; moleküler bağ yapıları ve şekilleri. Görünür 

bölge; elektronik geçişler ve maddelerin elektronik yapılarının durumu. Kızılötesi ve 

uzak-kızılötesi bölgeleri; moleküler bağların titreşim durumları ve moleküllerin dönme 

enerjileri hakkında bilgi verir. Buna bağlı olarak moleküler spektroskopi şu alt bilimlere 

ayrılır: 

a) Optik ( Görünür bölge ) Spektroskopi 

b) Kırmızı-altı ( IR ) Spektroskopisi 

c) Raman Spektroskopisi 

d) Mikrodalga Spektroskopisi 

 

Bu alt bilimler birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Örneğin:  IR spektroskopisinde 

gözlenemeyen zayıf titreşimler Raman spektroskopisinde gözlenir. Dipol moment 

değişimine yol açan polar bağlar ve asimetrik titreşimler  IR’de kuvvetli sinyal verirken 

Raman’da  çoğu kez zayıf sinyal verirler. Buna karşın polarlaşabilme değişimine yol 

açan apolar bağlar ve simetrik titreşimler ise Raman’da kuvvetli sinyal verirken IR’ de 

zayıf sinyal verir. 

 

Difraksiyon (Kırınım) Metodları 

a ) X –ışınları  Difraksiyon Yöntemi 

b ) Elektron Difraksiyon Yöntemi 

c ) Nötron Difraksiyon Yöntemi 



 

 

8 

 

Difraksiyon yöntemleri ile kristalin; yapısı, mükemmelliği veya fazın saflığı, örgü 

sabitleri, kristal doğrultuları, ... belirlenebilir. Ayrıca kristalleştirilmi ş moleküllerin 

atom düzeyindeki ayrıntılarını da çözmek için de difraksiyon yöntemleri kullanılır. 

 

X ışınları difraksiyon yönteminde kristalle etkileşen x-ışını iken, elektron 

difraksiyonunda elektron, nötron difraksiyonunda ise nötrondur. X-ışınları difraksiyonu 

yönteminde ağır atomlar incelenirken, hafif atomlar nötron difraksiyonu ile daha 

ayrıntılı olarak incelenir.  

 

Nötron difraksiyonunda farklı izotopların belirlenmesi  mümkünken, x-ışınları 

difraksiyonunda izotopların birbirinden ayrılması mümkün değildir. Nötron 

difraksiyonu ile malzemenin mağnetik özellikleri üzerine bilgi edinilebilinirken x-

ışınları difraksiyonunda bu mümkün değildir. Elektron difraksiyon yöntemi ise x-

ışınları difraksiyonu metodunun az kullanıldığı durumlarda genellikle ince filim 

şeklindeki katı cisim yüzeylerinin incelenmesinde, çok ince kristallerin yapısı ve gaz 

fazdaki moleküler yapı hakkında bilgi edinebilmek için kullanılır. 

 

Resonans Metodları 

a ) NMR (Nükleer Magnetik Resonans) Spektroskopik Yöntemi 

b ) ESR (Elektron Spin Resonans) Spektroskopik Yöntemi 

c ) EPR (Elektron Paramagnetik Resonans) Spektroskopik Yöntemi 

 

NMR  ; Çekirdeklerin radyo frekansı aralığındaki (50 kHz-50 MHz ) elektromanyetik 

ışınların absorbsiyonuyla dönme enerji seviyelerine uyarılmalarının ölçümüne dayanır. 

60 MHz’lik ışıma yayan radyo frekans kaynağının kullanıldığı, maddelerin genellikle 

çözelti içinde incelendiği (maddenin çözücü içinde yaklaşık %10 ‘u kadar 

çözünebildiği) NMR yöntemi moleküllerin yapısı ve atom çekirdeğinin sahip olduğu 

çekirdek spini yanı sıra moleküllerin fiziksel özellikleri, gerilim, bağ ve açı değerleri, 

molekül içi dinamik dengeler, elektron delokalizasyonu, ... hakkında da önemli bilgi 

verir. 

ESR ; Eşleşmemiş spinleri olan elektronların manyetik enerji seviyeleri arasındaki 

geçişlere yol açan elektromanyetik radyasyonla (genelde mikrodalga frekansı ) ilgili bir 

spektroskopik yöntemdir. 
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EPR; atom ya da molekülde eşlenmemiş bir elektronun manyetik momentinin yön 

değiştirmesi esasına dayanır. Yani sadece spin durumları arasındaki geçişlerle ilgilenir. 

Enerjisi oldukça küçük olduğundan yörüngeler arası geçişleri yaptıramaz. Đki  yöntem 

de molekül içindeki elektron dağılımı ile molekül içindeki elektronlarla, çekirdek 

mağnetik momentleri arasındaki etkileşimler hakında bilgi verir. 

 

3.1.1.Elektromanyetik Dalgalar [2,5,6,7,9] 

 

Dalga ; ortama yapılan bir uyarının ortam boyunca ilerlemesidir. Uyarı ne olursa olsun 

uyarılan cisim bu uyarıyı alır ve ona göre tepki verir. Ortam ihtiyacına göre dalgalar 

“mekanik dalga” ve “maddesel dalga (emd)” olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer dalga 

ilerlemek için ortama ihtiyaç duyuyorsa mekanik dalga , ortama ihtiyaç duymuyor ise 

elektromanyetik dalga (emd) adını alır. Elektromanyetik spektrumdaki tüm dalgalar 

maddesel dalgalardır. Bunlarda ilerleyen, elektrik ve manyetik alanlardır. 

 

Elektromanyetik dalganın frekansına ve dalga boyuna göre sınıflandırılmasıyla 

elektromanyetik spektrum elde edilir. Bir elektromanyetik spektrumundaki dalgalar en 

uzun dalga boyundan en kısa dalga boyuna göre sıralanırsa ; radyo dalgaları, 

mikrodalga, kırmızıaltı, görünür bölge, morötesi, x-ışınları ve gamma-ışınları.  

 

Şekil 3. 1: Elektromanyetik spektrum 
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Radyo Dalgaları : Birkaç km’den 0,3 m’ye kadar dalga boylarına ve birkaç Hz’den 109 

Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. TV ve radyo yayın sistemlerinde kullanılan bu 

dalgalar, titreşen devrelerin bulunduğu elektronik aygıtlar tarafından üretilirler. 

 

Mikrodalgalar :  Mikrodalga bölgesi UHF (ultra high frequency) adı ile de bilinir.  0,3 

m’den 10 -3 m’ye kadar dalga boylarına ve 10 9 Hz’den 3.10 11 Hz’e kadar frekanslara 

sahiptirler. Bu dalgalar, atomik ve moleküler yapının ayrıntılarının çözümlenmesinde 

olduğu kadar, radarlar ve diğer iletişim sistemlerinde de kullanılırlar. Bu dalgalar da 

elektronik aygıtlar tarafından üretilir.  

 

Mikrodalga enerjileri sisli ortamlara, hafif yağmurlu ve karlı ortamlara, bulutlu ve 

sigara dumanının bulunduğu ortamlara çok iyi bir şekilde nüfus edebilmektedir. Bu 

nedenle bilgileri içinde bulunduran sinyalleri bir yerden başa bir yere taşımak için 

oldukça iyi bir taşıyıcı görevi yaparlar. Bir mikrodalga fırınında bulunan 

yiyeceklerimizi ısıtan dalgalardır. Bu dalgalar, maddeleri oluşturan atom ve 

moleküllerle etkileşerek onların hareketlerinde meydena getirdikleri sürtünme nedeniyle 

ortaya ısı enerjisinin çıkmasına neden olurlar. Bu şekilde de mikrodalgaya maruz kalan 

maddeler ısınmaktadır.  

 

Kızılötesi Dalgalar: 10 -3 m’den 7,8.10 -7 m’ye kadar dalga boylarına ve 3.10 11 Hz’den  

4.10 14 Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. Bu bölge üçe ayrılır : 10 -3m’den 3.10 -5 m’ye 

uzak kızılötesi, 3.10 -5 m’den 3.10 -6 m’ye orta kızılötesi, 3.10 –6 m’den 7,8.10 -7 m’ye 

yakın kızıllötesi adı verilir. Bu dalgalar, moleküller ve sıcak cisimler tarafından üretilir. 

Endüstri, tıp, astronomi v.b. alanlarda çoklukla kullanılırlar. Spektrumun bu bölgesi 

‘‘ Infrared ışınımları’’  olarak da isimlendirilmektedir 

 

Uzak infrared dalgaları ısısal özelliğe sahiptir. Diğer bir  ifadeyle, infrared ışınımının bu 

özelliğiyle ısı biçiminde günlük hayatımızda sürekli olarak  karşılaşırız. Güneşten,  bir 

ateşten, bir radyotörden veya yaya kaldırımından hissettiğimiz sıcaklık infrareddir. 

Infrared ışığı, fastfood restoranlarında sık sık kullanılmakta olan ısısal infrared dalgaları 

yayan özel bir lamba vasıtasıyla yiyeceklerin ısıtılmasında da kullanılmaktadır. 
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 Çok kısa yakın infrared dalgaları hiç sıcak değildirler, hatta gerçekte onları 

hissedemeyiz. Bu kısa dalga boyları, TV uzaktan kumanda sistemlerinde 

kullanılmaktadır. 

 

Infrared ışınımının temel kaynağı ısı ve ısı ışınımları olduğu için, herhangi bir cisim, 

infrared olayında bir sıcaklık yayar. Hatta çok soğuk olarak düşündüğümüz cisimler, 

örneğin bir buz küpü parçası infrared yaymaktadır. Bir cisim görünür bölge ışığı 

yaymak için yeterli sıcaklığa sahip değilse onun enerjisinin çoğunu infrared ışınımı 

olarak yayacaktır. Örneğin; mangal kömürü görebileceğimiz ışık çıkarmayabilir fakat 

bizim sıcaklık olarak hissedeceğimiz bir infrared ışınımı yayabilir. Isıtılmış cisimler çok 

daha fazla infrared ışınımı yayarlar. Đnsan ve hayvan vucutlarının infrared ışınları 

yayması yanında, Dünya, Güneş, yıldız ve galaksiler gibi uzak cisimler de infrared 

ışınları yaymaktadırlar. 

 

Görünür I şık Dalgaları : Gözün retinasının duyarlı olduğu dalga boylarıyla sınırlanan 

oldukça dar aralıkta bulunurlar. Elektromanyetik dalganın sadece çıplak gözle 

görülebilen kısmına karşılık gelen bu dalgalar 7,8.10 -7 m’den 3,8.10 -7 ’ye kadar dalga 

boylarına ve 4.10 14 Hz’den 8.10 14 Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. 

Işık; elektronların, atom ve moleküllerin içindeki hareketleri sonucu üretilir.  Işığın 

gözde oluşturduğu renk adı verilen çeşitli duyumlar, elektromağnetik dalganın frekans 

ve dalga boyuna bağlıdır. 

 

Morötesi (ultraviole UV)  Dalgalar:  3,8.10 -7 m’den 6.10 -10 m’ye kadar dalga 

boylarına ve 8.10 14 Hz’den 3.10 17 Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. Bu dalgalar , 

elektrik deşarjda atomlar ve moleküller tarafından üretilir. Güneş, oldukça güçlü 

morötesi kaynağıdır. Güneşin morötesi ışınları atmosferin üst katmanlarındaki atomlarla 

etkileşir, çok sayıda iyon üretilir. Yaklaşık 80 km’den yüksekteki iyonize haldeki 

katmana bu nedenle iyonosfer denir. 

 

Mikroorganizmalar morötesi ışınları soğurduklarında parçalanırlar. Bu nedenle, 

morötesi ışınlar tıpta sterilizasyon işleminde kullanılır. Yaymış oldukları UV 

ışınımlarının incelenmesiyle yıldız ve galaksiler hakkında çeşitli bilgiler edinilir. 
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x–Işınları:  10 -9 m’den 6.10 -12 m’ye kadar dalga boylarına ve 3.10 17 Hz’den 5.10 19 

Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. Dalga boylarından daha ziyade enerjileri ile temsil 

edilmektedirler. X-ışınlarının ışığı, bir dalga etkisinden daha çok parçacık etkisi 

göstermektedir. Elektromagnetik spektrumun bu bölgesi 1895’de W. Roentgen 

tarafından, katot ışınları incelenirken keşfedilmiştir.  

 

X ışınları yaygın olarak x ışını tüplerinde ve son zamanlarda büyük hızlandırıcılarda 

üretilmektedirler. Bunlar, özellikle madde içine girme özellikleri bakımından 

kullanılırlar. X-ışınları tıpta bir tanı aracı olup, kanser tedavisinde; kristal yapı 

incelemelerinde de kullanılırlar. Çünkü x ışınlarının dalga boyları kristal yapıdaki 

atomlar arası uzaklık (=1 Å) boyutundadır. 

 

Bir X ışınları demeti saydam olmayan bir cisimden geçerken, yavaş yavaş enerjisini 

bırakır. Soğurulan enerji geçilen kalınlıkla artar; enerji kaybı, ışınların dalga 

uzunluğunun (dalga boyu kısa ışınlar daha çok nüfuz edebilir ) ve geçilen elemanın 

atom numarasının küpü ile ( ağır elementler daha çok enerji yutar ) doğru orantılıdır.  

 

Eğer söz konusu elementin soğurma tayfı incelenirse, dalga boyunun bazı değerleri için 

ani değişimlere uğradığı görülür. Bu özel değerler, atom çekirdeğini çevreleyen farklı 

elektronların enerji seviyeleri ile ilgilidir. Bu sebeple X ışınlarının tayfları incelenerek 

atomların yapısı kesinlikle tespit edilebilir. Canlı dokulara zarar verdiğinden, x-

ışınlarına gereksiz yere hedef olmamak gerekir. Kurşun levhalarca tutulabilirler. 

 

Gamma Işınları:  Gamma-ışınları, elektromanyetik spektrumun en fazla enerjiye ve en 

kısa dalga boyuna sahip olduğu kısmına karşılık gelen bölgesidir. Radyoaktif 

çekirdekler tarafından nükleer tepkimelerde yayılırlar. 10 -10 m’den 10-14 m’ye kadar 

dalga boylarına ve 3.10 18 Hz’den 3.10 22 Hz’e kadar frekanslara sahiptirler. Bu ışınlar, 

çok girici olduklarından canlı dokular tarafından soğurulunca zarar verirler. Bu ışınlarla 

çalışanlar kurşun tabaka gibi soğurucularla korunmalıdırlar. Bu dalgalar, radyoaktif 

atomlar veya nükleer patlamalar sonucu oluşmaktadır. Gamma-ışınları canlı hücreleri 

öldürebilir. Bu özelliği tıpta, kanserli hüçreleri öldürmek için tedavi amaçlı 

kullanılmaktadır. 
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Gamma-ışınları, ışığın en enerjik biçimine sahip olup evrenin en sıcak bölgeleri 

tarafından üretilmektedir. Süpernova patlamaları, nötron yıldızları, pulsarlar ve kara 

delikler gökyüzünde oluşan gamma-ışık kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Görünür ışık 

ve X-ışınımından farklı olarak gamma-ışınları, aynalar tarafından yakalanamaz ve 

yansıtılamazlar. Gamma-ışınları, evrenin çok uzak noktalarından bizlere kadar 

gelebilmektedir. Bunlar sadece Dünya atmosferi tarafından soğurulmaktadır. 

Atmosferimiz zararlı gamma ışınlarına göre bizi koruma görevi yapmaktadır. 

 

Radyofrekans Bölgesi: Çekirdek – spin geçişlerini uyarır. Bu bölge NMR ve ESR 

spektrumlarını içerir.  

 

Mikrodalga Bölgesi: Molekülün dönmesi ile ilgilidir. Molekülün dönme enerjilerinin 

değişmesi bu bölgede spektrumlar verir. Yalnız dipol özelli ği olmayan H2, Cl2,CO2 gibi 

moleküller rotasyon spektrumu vermez. Elektron – spin etkileşmesi gözlenir.  

 

IR Bölgesi: Molekülün titreşim hareketlerine bağlı. Yani titreşim spektrumları bu 

bölgede elde edilir. Molekül – çekirdek titreşimi söz konusudur.  

 

Görünür Işık ve UV Bölgesi: Molekül veya atomların en dış orbitallerindeki 

elektronların yer değiştirmesi sonucu enerji düzeyindeki geçişler bu bölgede spektrum 

verir.  

 

X Işınları Bölgesi: Bir atom veya molekülün çekirdeğe yakın (iç orbitallerdeki ) 

elektronlarının  yer değiştirmesi X ışınları bölgesindeki spektrumları verir.  

 

Gamma  Işınları Bölgesi: Bu bölgede çekirdekte bazı değişmeler olur.  
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3.1.2.Bir Molekülün Temel Titreşim Bandlarının Elde Edilmesinde Kullanılan 

Deneysel Yöntemler 

 

Bir molekülün temel titreşim bandlarının deneysel olarak elde edilmesinde IR ve Raman 

Spektroskopik yöntemler kullanılırken, temel titreşim bandlarına karşılık gelen titreşim 

kiplerinin belirlenmesinde ise Grup frekansları ile izotopik yer değiştirme yöntemleri 

kullanılır. 

 

N atom sayısına sahip serbest bir molekülün her bir atomun uzaydaki konumu x, y, z ile 

belirtildiğinde toplam 3N serbestlik derecesi vardır. Bunlardan 3 tanesi molekülün 

ötelenme, 3 tanesi dönü, geri kalan 3N-6 tanesi titreşim serbestliğine karşılık 

gelmektedir. Molekülün lineer (doğrusal) olması durumunda bağ etrafındaki dönü ihmal 

edildiği için, lineer moleküller 2 dönü serbestliğine ve 3N-5 titreşim serbestliğine sahip 

olurlar. Molekülün titreşim hareketi karmaşık bir harekettir. Bununla birlikte 

bileşenlerine ayrılabilir. Bu bileşenler molekülün aynı fazda ve frekansta yaptığı 

titreşimlerdir ve molekülün titreşim kipleri olarak bilinir. Bu durumda N atomlu bir 

molekülün 3N-6 (lineer ise 3N-5) titreşim kipi mevcuttur. 

 

Titreşim spektroskopisi; maddenin infrared ışınlarını absorplaması veya saçması üzerine 

kurulmuş olan bir spektroskopi dalıdır. Titreşim spektroskopisinde ışınlar dalga 

boylarıyla değil, dalgasayılarıyla belirlenirler. Đnfrared (Kırmızı-Altı) ve Raman 

spektrometreleri titreşim spektrometreleri olup; IR spektrometreleri absorbsiyon 

spektrumu verirken, Raman spektrometreleri emisyon spektrumu verir. 

 

Kombinasyon ve overtone bandlarının ya da fermi rezonansının ortaya çıkması veya  

örnek madde içinde değişik konfigürasyonlu moleküllerin varlığı (konformasyon 

izomerisi) titreşim spektrumlarının beklenenden fazla pik vermesine neden olur. Eş 

enerjili (dejenere) titreşimlerin varlığı (simetrik titreşimler), molekülün farklı 

kısımlarında benzer grupların aynı titreşimi göstermesi, raslantıyla eş enerji titreşimlerin 

oluşumu, titreşimlerin IR ve Raman inaktif olmaları, enstrümental koşullara bağlı 

nedenlerden de spektumda beklenenden daha az pik gözlenebilir.  
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Titreşim spektrumu moleküldeki bağ türleri ve fonksiyonlu gruplar hakkında önemli bir 

bilgi ve ip uçları verir. Bir bileşiğin titreşim spektrumu o bileşik için belirleyicidir (o 

bileşiğe özgüdür) ve optik izomerler dışında hiçbir bileşiğin titreşim spektrumu bir 

başkası  ile aynı değildir. 

 

3.1.2.1. Kırmızı-Altı (IR) spektral Bölge [3,11] 

Kırmızı-altı bölge moleküllerin titreşim ve titreşim-dönü enerji düzeyleri arasındaki 

geçişlerin incelenerek molekülün yapısı hakkında önemli bilgilerin elde edilebildiği özel 

bir spektral bölge olup 0,75 µm ile 500 µm arasında dalga boyuna diğer bir ifadeyle 10 

cm-1 ile 10000 cm-1 arasında dalgasayısına sahip olan fotonların oluşturduğu ışınımları 

içeren spektral bir bölgedir. Görünür bölge ile mikrodalga bölge arasında yer alıp, bölge 

kendi arasında üç gruba ayrılır. 

 

Yakın kırmızı-altı spektral bölge: 4000 cm-1 ile 10000 cm-1 arasında dalgasayısına 

sahip veya dalga boyu 0,75 µm ile 2,5 µm arasında olan fotonlardan oluşan ışınımları 

kapsar. Moleküllerin titreşim frekanslarının daha yüksek harmonikleri özellikle 

hidrojenik gerilme titreşim modlarına ait üst ton bandları bu bölgede izlenir. 

 

Orta kırmızı-altı bölge: 400 cm-1 ile 4000 cm-1 arasında dalgasayısına sahip veya 

dalga boyu 2,5 µm ile 25 µm arasında olan fotonlardan oluşan ışınımları kapsar ve temel 

kırmızı-altı bölge olarak da adlandırılır. Çünkü çoğu molekülün titreşimi bu bölgeye 

düşer. 

 

Uzak kırmızı-altı bölge: 10 cm-1 ile 400 cm-1 arasında dalgasayısına sahip veya dalga 

boyu 25 µm ile 500 µm arasında olan fotonlardan oluşan ışınımları kapsar. Bu bölgede 

ağır atom titreşimleri ve çoğunlukla örgü titreşimleri gözlenir.  
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3.1.2.2. Kırmızı-Altı (IR) spektroskopisi [10,12,13,14,15,16,17,18,19]   

Kırmızı-altı spektroskopisi moleküllerin titreşim enerji ve dalga sayılarının 

belirlenmesinde kullanılan deneysel yöntemlerden biridir. Kırmızı-altı bölgedeki tüm 

frekanslarda ışın gönderilmiş bir örneğin soğurduğu frekansların ölçülmesi esasına 

dayalı bir tekniktir. 

 

Örneğin soğurduğu ışın ile örneğin konsantrasyonu ve kalınlığı arasında Beer-Lambert 

yasası olarak bilinen ilişki aşağıdaki ifadeyle verilir 

 

A clε=                                                                                                                          (3.1) 

 

A örneğin soğurma (absorbance) miktarı, ε  soğurma katsayısı, c örnek derişimi 

(konsantrasyonu), l ışının örnekte aldığı yol. 

 

Soğurma miktarı örneğe gönderilen ışının şiddetinin logaritmasıyla örnekten geçen 

ışının şiddetinin logaritmasının farkına eşittir. 

 

( )10 0 10 10 0log log log /A I I I I= − =                                                                              (3.2) 

 

Geçirgenlik, T ve yüzde ( % ) geçirme oranı aşağıdaki ifadelerle verilmektedir; 

 

0/T I I=                                                                                                                       (3.3) 

 

% 100T xT=                                                                                                               (3.4) 

 

(3.1),  (3.2), (3.3) denklemlerinden soğurma ifadesine ulaşılır. 

 

( ) ( )10 0 10log / log % /100A I I T clε= − = − =                                                                (3.5) 
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Titreşim spektrumları, titreşim enerji düzeylerinin değişmesi ile oluşurlar. Bu türden 

absorbsiyon ve emisyon spektrumlarının oluşması için, molekülün dipol momentinin 

titreşim hareketiyle değişmesi gereklidir. Çünkü değişen dipol momenti, 

elektromanyetik dalganın elektrik alanı ile etkileşir ve moleküldeki hareketlerin birinin 

genliğinde bir değişmeye neden olur. Eş iki atomlu moleküllerin (H2, O2, ...) dipol 

momentleri sıfır olduğundan bu moleküller IR’de bir spektrum vermezler. 

 

Đspatı:  

Kuantum mekanik teoriye göre geçişin izinli olabilmesi için elektriksel dipol geçiş 

integrali sıfırdan farklı olmalıdır. 

 

                                                                                             (3.6) 

 

nmµ ; m’den n’ye elektriksel geçiş dipol momenti ve nψ  alt titreşim enerjisine ait dalga 

fonksiyonu, mψ  ise üst titreşim enerjisine karşılık gelen dalga fonksiyonudur. Geçiş 

olasılığı 2
nmµ  ile orantılı olduğundan 0nmµ =   ise geçiş yasaktır. Titreşen iki atomlu 

bir molekülün dipol momentini denge noktasında seriye açarsak aşağıdaki ifade elde 

edilir. 

 

2
2

0 2
( ) ...

d d
r q q

dr dr

µ µµ µ   = + + +  
   

                                                    (3.7)     

          

µ0; iki atomlu molekülün sahip olduğu elektriksel dipol momenti, q ise denge 

noktasından ayrılma noktasıdır. 

(3.2) denkleminin ilk iki ifadesini alıp (3.1) denkleminde yerine yazarsak aşağıdaki 

ifadeler elde edilir. 

 

*

0nm n m

d
q d

dr

µµ ψ µ ψ τ  = +   
  

∫                                                                                  (3.8) 

                                                                             

 
* *

0nm n m n m

d
d q d

dr

µµ µ ψ ψ τ ψ ψ τ = +  
 ∫ ∫                                                                    (3.9)                               

* 0nm n mdµ ψ µψ τ= ≠∫
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Birinci integral diklik nedeniyle sıfır ve 
0









dr

dµ
 ifadesi de sabit olduğundan  

0
*

≠






= ∫ τψψµµ dq
dr

d
mnnm                                                                               (3.10)  

 

olmalıdır. 

 

 

 

 

Şekil 3. 2 : Kırmızı-altı spektrometrenin blok diyagramı 

 

 

IR Spektrometresinin Bileşenleri 

 

Kaynak:  Temel titreşim bandlarının incelendiği orta kırmızı-altı bölgede kaynak 

olarak; ısıtıldığında siyah cisim ışıması esasına dayalı olarak IR bölgesinde tüm 

frekansları veren Globar ve Nernst çubuklar kullanılmaktadır. Kaynak olarak kullanılan 

bu iki seramik ısıtılıp akkor haline geldiğinde IR bölgede ışıma yapar.  

 

Nenst Çuğu: 1 ile 2 mm çaplı ve 20 mm uzunluğunda silindir biçimine getirilmiş nadir 

toprak elementlerinin oksitlerinden ibarettir. Silindirin bir ucuna dirençli bir ısıtma 

elemanı için yeterli elektiksel bağlantı sağlayacak platin teller gömülür. Sistemden akım 

geçtiğinde 1200 ile 2200 0K arasında bir sıcaklık meydana gelir.  

 

Globar Kaynak: Globar, çoğunlukla 50 mm uzunluğunda ve 5 mm çapında silisyum 

karbür bir çubuktur. Bu da elektrikle ısıtılır (1300 ile 1500 K) ve pozitif direnç 

katsayısına sahip olma gibi bir üstünlüğü vardır. Öte yandan, ark yapmasını önlemek 

için su soğutmalı elektrik bağlantılarına gerek vardır.  
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Ağır atom ve örgü titreşimlerinin gözlendiği uzak kırmızı-altı bölgede kaynak olarak 

yüksek basınçlı civa lambası, üst ton geçişlerinin gözlemlendiği yakın kırmızı-altı 

bölgede tungsten halojen lambaları kaynak olarak kullanılmaktadır. 

 

Örnek:  Infrared spektroskopisinde spektrumu alınacak numune katı, sıvı, çözelti ve gaz 

haline getirilerek alınır. Đncelenecek moleküller 400-4000 cm-1 bölgesinde soğurması 

olmayan sezyum iyodür (CsI) ve sezyum bromür (CsBr) gibi katık maddelerden biri 

kullanılarak disk haline getirilmektedir. 

 

   Katıların IR Spektrumu 

Katı maddelerin IR spektrumları alınmadan önce bir yardımcı madde ile ( potasyum 

bromür gibi ) sodyum kloridden oluşan iki levha arasına koyulur. Disk haline getirme 

tekniği uygulanır veya süspansiyon haline getirme tekniği ile ağat havanda iyice ezilir, 

toz haline getirilir (Işının yansıması veya dağılmasını önlemek amacı ile maddenin 

parçacıklarının boyutları kullanılan ışınların dalga boyundan daha küçük olmalıdır). 

Spektrumu alınacak katı numune üzerine Nujol denilen saf parafinden bir iki damla 

konulup karıştırılır. Sodyum klorür veya potasyum bromür diskin üzerine akıtılır. 

 

   Sıvıların IR Spektrumu 

Sıvların IR spektrumları sıvı halde veya uygun bir çözücüde çözelti haline getirilerek 

alınabilir. Eğer uygun bir çözücü yoksa potasyum bromürden yapılan bir disk üzerine 

küçük bir damla alınarak spektrumu çekilebilir. 

 

  Çözeltinin IR Spektrumu 

Bir çözeltinin spektrumunu almak için en iyi yol onu uygun bir çözücüde çözelti haline 

getirmektir. Bunun için maddenin oldukça derişik  çözeltisi yapılır ( %0.1 ile 10 gibi ) 

çözeltileri koymak için kullanılan numune kaplarının ışın demetini geçiren pencereler 

sodyom klorür, lityım florür gibi suda çözünen maddelerden yapıldığından kullanılan 

çözücü numune kaplarını çözmemelidir. Bu yüzden IR’de çözücü olarak su kullanılmaz 

ve spektrumu alınacak maddeler  nem içermemelidir. 
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Gazların IR Spektrumu 

Gazların IR spektrumları ve düşük sıcaklıklarda kaynayan maddelerin spektrumları 

numune kaplarında alınır.  

 

Dedektör: Monokromatörlerde frekanslarına ayrılan ışın dedektörde elektrik sinyaline 

dönüştürülür. IR bölgesinde ışının ısı etkisine dayalı termal dedektörler veya yarı 

iletken kristallerden yapılan ve foto iletkenliğe dayalı dedektörler kullanılır. En çok 

kullanılan termal dedektörler; ısılçift (thermocouple), bolometreler ve Golay 

hücrelerdir. Golay dedektör aslında duyarlı bir gaz termometresidir. Dedektör içine 

hapsedilmiş gazın, üzerine düşen ışınların etkisi ile gazın ısınması sonucu oluşan 

basınçtaki artışın elektrik sinyaline çevrilmesi ile ölçüm yapılır. 

 

Yükseltici:  Dedektörde elektrik sinyaline dönüştürülen frekanslarına ayrılmış IR 

ışınının şiddetini arttırır. 

 

Kayıt: Yükselticiden geçerek şiddeti arttırılmış olan ışının frekanslarının şiddeti çizilir. 

 

Monokromatör (Analizör):  Örnek üzerine gönderilen kırmızı-altı bölgedeki ışınlar, 

monokromatörler vasıtasıyla frekanslarına ayrılır. Monokromatör olarak hem prizma 

hem de optik ağ kullanılabilir. Cam ve kuartz IR bölgesinde ışığı iyi 

geçirmediklerinden, prizma ve mercek gibi optik yapımında cam ve kuartzdan yapılan 

prizma ve şebekelerin yerine bu bölgede geçirgen olan bazı kristal tuzlar kullanılır 

(NaCl gibi). Monokromatör yapımında kullanılan kristal tuzlarının geçirgen oldukları 

dalga boyu aralıkları birbirinden farklıdır. IR bölgesinde monokromatör olarak 

kullanılan şebeke daha üstündür. Çünkü şebekelerin genel olarak yüksek frekanslarda 

ayırma güçleri daha iyidir. NaCl nem çekici olduğundan optik kısımların nemden 

korunmaları gerekir. IR bölgede mercek yapımı için az madde bulunduğundan, IR-

spektrometrelerinde mercek yerine iç bükey ayna kullanılır. 

 

IR spektrometreleri analizörün çeşidine göre dispersif spektrometreler ve FT-IR 

(Fourier Transform -Infrared ) spektrometreleri olmak üzere  iki gruba ayrılır. 
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3.1.2.2.1.Klasik Mekanik Görüş Altında Deneysel Kırmız-Altı Soğurma Spektrumunun 

Đncelenmesi [20,21]    

IR spektrumunun klasik açıklamasında, madde ortamına gönderilen elektromanyetik 

dalganın elektrik alan bileşeni ile madde ortamını oluşturan moleküllerin elektriksel 

dipol momentleri arasındaki etkileşmenin sonucu olarak elektromanyetik dalganın 

yayınlandığı veya soğrulduğu kabul edilir. Molekülün kırmızı-altı spektrumunda 

gözlenen bandlar molekülün titreşim enerji düzeyleri arasındaki geçişin bir sonucudur. 

 

Molekülün titreşim hareketi sırasında molekülün yük dağılımı periyodik bir değişime 

uğradığından genellikle molekülün dipol momenti de periyodik olarak değişmektedir. 

Molekülün dipol momentinde değişime yol açan titreşim hareketi sonucunda yayınlanan 

veya soğrulan dalga elektromanyetik dalganın kırmızı-altı bölgesine denk düşmektedir. 

Kırmızı-altı bölgede gözlenen bu titreşim IR aktif olarak tanımlanmaktadır. Molekülün 

dipol momentinde değişime yol açamayan dolayısıyla kırmızı-altı bölgede 

gözlenemeyen titreşimler ise IR inaktif olarak tanımlanmaktadır. 

 

Klasik görüş altında iki atomlu bir molekülün titreşim modu, harmonik titreşici 

yaklaşımı altında açıklanır. Hooke Yasası ve Newton’un Đkinci Kanunu altında 

inceleme yapılır.  

 

Đki atomlu molekülün titreşim modunun frekansı; 

 

1

2

fν
π µ

=                                                                                                                 (3.11) 

 

olmak üzere titreşim enerjisi aşağıdaki ifadeyle verilir. 

 

νυ hEtit 






 +=
2

1
                                                                                                        (3.12) 

 

ν  titreşim modunun frekansı, υ  titreşim kuantum sayısı, µ  indirgenmiş kütle, f 

atomları birbirine bağlayan yayın kuvvet sabitidir. 
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3.1.2.2.2.Kuantum Mekaniksel Görüş Altında Deneysel Kırmız-Altı Soğurma 

Spektrumunun Đncelenmesi [22,31]  

Molekülün kırmızı-altı spektrumunda gözlenen bandlar, moleküler titreşim enerji 

düzeyleri arasındaki geçişin bir sonucudur. Bir molekülün titreşim modlarından biri ile 

ili şkili iki enerji düzeyi arasındaki geçiş olasılığı sıfırdan farklı değer alıyorsa, söz 

konusu olan titreşim modu IR spektrumunda gözlenebilen aktif bir mod olarak 

tanımlanır. Đki titreşim enerji düzeyi arasındaki geçiş dipol momenti aşağıdaki ifadeyle 

verilir. 

 

*
( ) ( )nm mn
r r drµ ψ µψ= ∫

� �
                                                                                            (3.13) 

 

µ  elektriksel dipol momentini, n alt titreşim enerji düzeyini, m üst titreşim enerji 

düzeyini, ψ  titreşim dalga fonksiyonunu ifade etmektedir. 

 

Molekülün titreşim geçişinin izinli olması için geçiş dipol momentinin başka bir deyişle 

geçiş olasılığının sıfırdan farklı bir değer alması gerekmektedir. Molekülün titreşim 

hareketi sırasında molekülün bağ uzunluklarının değişimine bağlı olarak dipol momenti 

de değişmektedir. Dipol momenti denge konumu civarındaki küçük titreşimler için 

Taylor serisine açıldığında aşağıdaki ifade elde edilir. 

 

2
2

0 2
0 0

1
( ) ...

2

d d
r q q

dr dr

µ µµ µ   = + + +  
   

� �
�

                                                                    (3.14) 

 

0µ denge konumundaki elektriksel dipol moment, q herhangi bir andaki bağ uzunluğu 

ile denge konumundaki bağ uzunluğu arasındaki fark (r-rd)’dır. 

 

(3.14) ile verilen dipol moment bağıntısı (3.13) ifadesinde yerine koyulursa aşağıdaki 

bağıntı elde edilir. 

 

* *
0

0

( ) ( ) ( ) ( )nm n m n m

I
II

d
r r dq r q r dq

dr

µµ µ ψ ψ ψ ψ = +  
 ∫ ∫
�

�

���������
�����������

                                                 (3.15) 
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Bağıntıdaki I. terim iki farklı titreşim enerji düzeyine ait nψ  ve mψ  dalga 

fonksiyonlarının dikliğinden dolayı sıfıra eşittir. Molekülün IR aktif olabilmesi için II. 

terimin sıfırdan farklı olması gerekir. Bunun için de 
0

d

dr

µ 
 
 

�

(dipol momentinin birinci 

türevi) sıfırdan farklı olmalıdır. Yani molekülün titreşimi sırasında değişen bir dipol 

momente sahip olması gerekmektedir. Ayrıca * ( ) ( ) 0nm n mr q r dqµ ψ ψ= ≠∫
�

 olmalıdır. 

Bunun için integral içindeki çarpımın *( )n mqψ ψ  bir çift fonksiyonu vermesi 

gerekmektedir. Tüm vektörler tek fonksiyon ile ifade edilir; r ifadesi tek fonksiyondur. 

Bu nedenle çarpımda yer alan dalga fonksiyonlarından birisi tek diğeri çift olmalıdır.  

Bu da geçiş kuralı olarak da ifade edilen, harmonik titreşici modelinde  1±=∆υ , 

anharmonik titreşici modelinde ...,32,1 ±±±=∆υ  geçiş koşulunu oluşturur. 

 

3.1.2.3. Raman Spektroskopisi [4,23,24]    

Moleküllerin titreşim enerji ve dalgasayılarının belirlenmesinde kullanılan diğer bir 

yöntemdir. Moleküllerin görünür ve yakın kırmızı-altı bölgesinde, soğurma 

bandlarından birine denk gelmeyen tek frekanslı bir elektromanyetik dalga ile 

ışınlanması ve saçılan elektromanyetik dalganın incelenmesi esasına dayanan bir 

tekniktir. 

 

Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisindeki değişim molekülün titreşim veya 

dönü enerji düzeyleri arasındaki fark kadardır. Bu nedenle Raman saçılması bize 

moleküllerin titreşim ve dönü enerji düzeyleri hakkında bilgi verir. 

 

Bu yöntemde madde ile etkileşen ışığın dalga boyuna göre, saçılan ışığın dalga boyunda 

oluşan farklar, yani Raman kaymaları ölçülerek moleküllerin titreşim frekansları 

belirlenmektedir. 
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Bir Raman saçılma spektrumunda gözlenen bandlar şunlardır: Spektrumda şiddetli band 

veren ve gelen ışınım ile aynı frekansa sahip olan saçılan ışınların oluşturduğu  

Rayleigh çizgisi, gelen ışınım frekansından daha küçük frekansa sahip saçılan ışınların 

oluşturduğu Stokes çizgileri, gelen ışınım frekansından daha büyük frekansla saçılan 

ışınımlara ait Antistokes çizgileri. 

 

gözlenen gelenışınım molekülν ν ν= ±                                                                                          (3.16) 

 

gözlenenν  saçılan ışınımın frekansı, gelenışınımν  saçılma olayında kullanılan monokromatik 

ışınım frekansını, molekülν  molekülün kuantize elektronik titreşim veya dönü 

enerjilerinden herhangi birisini veya ikisini temsil eder. 

 

1960 yılına kadar Dispersif Raman Spektroskopisi kullanılmıştır. Dispersif Raman 

Spektroskopisinde kaynak olarak civa lambaları, dedektör olarak fotografik dedektör 

kullanılırdı. Tek frekanslı ışınım elde edilemiyor, gelen foton ile saçılan foton 

arasındaki frekans farkı belirgin değildi. 1960 yılından itibaren tek frekanslı ışınım elde 

edilmesini sağlayan lazerin kullanımı bu eksikliği ortadan kaldırmıştır. 

 

  

 

 

Şekil 3. 3 : Bir Raman Spektrometresinin Blok Diyagramı  
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Raman Spektrometresi 3 ana bileşenden oluşur. Bir (ışın) lazer kaynağı, bir numune 

aydınlatma sistemi ve uygun bir spektrometre. Raman spektrometrelerinde dalga boyu 

ayırıcıları olarak prizmalar kullanılır. Prizmadan geçen ışınım demetleri bir fotoğraf 

filmi üzerine düşürülür. 

 

Prensip olarak sulu çözeltilerin, tek kristallerin ve polimerlerin incelenmesinde 

kullanılır.  Lazer ışıması ile temasta olan örnek bozunmuyorsa oluşan yerel sıcaklık 

artışlarını önlemek için örneğin döndürülmesi veya bir pompadan gönderilen bir sıvı ile 

soğutulması gerekebilir. 

 

Örnek: Katı, sıvı veya gaz olabilir. Örnekler  bir kapiler cam veya kuartz tüpte 

tutularak spektrumu çekilir. 

 

Kaynak: He+, Ne+ veya Ar+ gibi görünür bölge lazerleri.  

 

Dedektör: Fotonkatlayıcılar ve LN2 soğutmalı germanyum dedektör. 

 

Raman spektrumu elde etmede kullanılan diğer spektrometre FT-Raman 

Spektrometresidir. FT-IR çalışma prensibine sahiptir. Kaynak, yakın kırmızı-altı 

bölgede Nd-YAG lazer. Dedektör olarak , kullanılan lazer türüne göre o dalga boyu 

civarında duyarlı olan dedektörler kullanılır. Ayrıca Rayleigh saçılmasının şiddetini 

azaltmak için de örnek ve monokromatör arasında perdeleyici görevi yapan filtre 

konulur. 

 

IR Spektroskopisiyle Raman Spektroskopisi tekniklerinin farklı kuantum mekaniksel 

olaylara dayanmaları sebebiyle aktiflik koşulları farklıdır. Ama bir birlerinin alternatifi 

değildirler. Raman IR’nin tamamlayıcısı olup IR’de gözlenmeyen zayıf titreşimler 

burada gözlenir. Ayrıca kullanılan malzeme açısından sınırlama olmayışı, UV, Görünür 

ve yakın IR ışınların kullanılabilmesi, optik olarak ölçüm kolaylığının olması, sulu 

ortamda rahatlıkla çalışılabilmesi, dipol moment değişimine gerek duyulmaksızın yani 

simetrik gerilmelerin raman aktif olması gibi IR’ye göre bir takım avantajları vardır.  
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Tablo 3. 1 : IR ile  Raman spektrometrelerinin  karşılaştırılması  

Kar şılaştırılan Parametre IR Raman 

Etkileşim (molekül+ışık ) Absorbsiyon Saçılma 

Tireşim uyarma kaynağı Polikromatik IR ışık Monokromatik görünür bölge 

ışık 

Frekans öçümü Mutlak  Uyarma frekansına bağlı 

Bir titre şimi aktive etme koşulu Dipol moment değişimi Polarlaşabilme değişimi 

Spektrum gösterimi % geçirgenlik; logaritmik Şiddet; doğrusallık 

 

 

3.1.2.3.1 Klasik Görüş Altında Raman Spektrumunun Đncelenmesi [20,21,25,28,36]   

Örnek üzerine elektromanyetik dalga gönderildiğinde molekülün elektron ve 

çekirdekleri bu elektromanyetik dalganın oluşturduğu (3.17) ifadesindeki elektrik alan 

etkisinde Coloumb Yasası’na uygun zıt yönlerde hareket eder. Yük dağılımı ve 

kutuplanması değişir. Molekülün yük dağılımında meydana gelen değişim bir 

indüklenmiş elektriksel dipol oluşturur ( ( 3.18) ifadesi). 

 

0 cos(2 )E E tπν=
�

                                                                                                       (3.17)   

 

E
�� αµ =                                                                                                                      (3.18)  

 

µ�  oluşan indüklenmiş dipol moment, α  molekülün kutuplanma tensörü 

(elektromanyetik dalganın ilerleme yönüne bağlı olarak elemanları belirli değerler alan 

üç boyutlu matris) olup molekül için karakteristik bir özelliktir. 

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

α α α
α α α α

α α α

 
 =  
 
 

                                                                                                 (3.19)  

 

Molekül elektronik olarak izotropik değilse indüklenmiş dipol momenti, elektrik alan 

bileşeni boyunca farklı olur. Molekülün titreşim hareketi sırasında denge konumundan 

uzaklığı her bir küçük yer değiştirme için kutuplanma tensörü farklı bir değer alır. 
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Kutuplanma tensörü, molekülün denge konumu civarındaki küçük titreşimleri göz 

önünde tutularak Taylor serisine açılabilir. 

 

2
2

2
0

1
...

2d q q
q q

α αα α   ∂ ∂= + + +  ∂ ∂   
                                                                          (3.20) 

 

dα  denge konumunda molekülün kutuplanma yatkınlığı, q (r-rd) iki atomlu molekül için 

denge konumundan ayrılma miktarıdır. 0ν  frekansında titreşen bir molekülün q denge 

konumundan ayrılma miktarı aşağıdaki ifadeyle verilebilir. 

 

tqq 00 2sin πν=                                                                                                          (3.21) 

 

(3.20)’deki ifadede, harmonik yaklaşıklıkta, ilk iki terim dışında diğer terimleri ihmal 

edilip (3.21) ifadesi (3.20)’de yerine koyulursa; 

 

tq
qd 00

0

2sin πνααα 








∂
∂+=                                                                                      (3.22) 

 

kutuplanma yatkınlığı elde edilir. 

 

(3.10) ifadesi ve (3.22) ifadesi (3.18)’de yerine koyulduğunda elektrik alan etkisi altında 

moleküllerin indüklenmiş dipol momenti ifadesi elde edilir. 

 

[ ]0 0 0 0 0

0

1
sin 2 cos 2 ( ) cos 2 ( )

2eE t E q t t
q

αµ α πν π ν ν π ν ν ∂= + − − + ∂ 
                       (3.23) 

 

(3.23) ifadesi titreşen elektriksel dipolün ν  (Rayleigh saçılması), 0ν ν−  (Stokes 

saçılması) ve 0ν ν+  (Antistokes saçılması) frekanslarında elektromanyetik dalga 

yayınladığını gösterir. Stokes ve Antistokes saçılmaları Raman Saçılmaları olarak 

adlandırılır.  
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O halde (3.23) ifadesinde Raman saçılmasının gerçekleşmesi için 
0

0
q

α  ∂ ≠  ∂  
 

(molekül titreşimi sırasında değişen bir kutuplanma yatkınlığı) olması gerekir. 

 

Đncelenecek olan molekülün titreşim frekanslarının Raman Spektroskopisiyle 

gözlenebilmesi yani titreşim geçişinin Raman’da izinli olması için (3.24) ifadesinin 

sıfırdan farklı olması ve α  kutuplanma yatkınlığının sabit olmaması
0

0
q

α  ∂ ≠  ∂  
 

gerekir. 

 

* ( ) ( )nm n mr r drµ ψ αψ= ∫
�

                                                                                             (3.24) 

 

(3.19) ifadesinde verilen α ’nın matris elemamlarından en az birisinin sıfırdan farklı 

olması ve bağ uzunluğuna bağlı olması gerekir. n=m durumu değişiminin gözlenmediği, 

Rayleigh Saçılmasının gözlendiği durumdur. 

 

α  sabit kabul edilirse * ( ) ( )nm n mr r drµ α ψ= ∫
�

                                                           (3.25) 

 

şeklinde yazılabilir. Fonksiyonların dik olma koşulundan yukarıdaki ifade m=n 

değerleri dışında sıfır değerini alır. Bu durum klasik teoriyle uyumlu olacak α ’nın sabit 

olduğu durumda yalnızca Rayleigh saçılmasının gerçekleştiğini Raman etkisinin 

gözlenmediğini gösterir. 

 

Klasik mekanik görüş altında, saçılma spektrumunda gözlenecek olan Stokes ve 

Antistokes bileşenlerinin şiddetlerinin eşit olması gereklidir. Ancak deneysel sonuçlar 

Stokes bileşenlerinin, Antistokes bileşenlerinden daha şiddetli olarak gözlendiğini 

ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, klasik mekanik görüş Stokes ve Antistokes 

spektrum bileşenlerinin sıcaklıkla olan değişimini açıklayamıyor. 
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3.1.2.3.2. Kuantum Mekaniksel  Görüş Altında  Raman Spektrumunun Đncelenmesi  

[20,21,25,28,36]   

0hν  enerjili fotonlar örnek moleküllerle çarpıştıktan sonra elastik veya inelastik olarak 

saçılır. Esnek çarpışma söz konusu ise; enerji korunumu söz konusu olduğundan saçılan 

fotonun frekansı değişmez, gelen fotonun enerjisine eşit olur. Đnelastik çarpışma 

olduğunda enerji korunumu söz konusu olmadığından 0hν  enerjili fotonlar kuantum 

şartlarına uygun olarak iki titreşim düzeyi arasındaki enerji farkı kadar molekülden 

enerji alır veya aktarır. 

 

Foton ve moleküllerin çarpışma öncesi ve sonrası enerji korunumunu yazarsak 

aşağıdaki ifade elde edilir. 

 

' 'h E h Eν ν+ = +                                                                                                         (3.26) 

 

E molekülün çarpışma öncesi titreşim, dönü ve elektronik enerjisi, 'E  molekülün 

çarpışma sonrası titreşim, dönü ve elektronik enerjisi, hν  gelen fotonun enerjisi, 'hν  

saçılan fotonun enerji ifadesidir. 

 

Bu ifadeden yararlanarak gelen ve saçılan ışının frekansları arasında bir ilişki 

bulabiliriz. 

 

'
'

E E

h
ν ν− = −                                                                                                            (3.27) 

 

Bir molekül, taban titreşim düzeyinden , daha yüksek kararsız bir düzeye , gelen bir 

ışınım (foton) etkisiyle çıkıp tekrar ilk haline (taban düzeyine) geri dönerse, gelen foton 

aynı frekansta saçılır. Bu saçılmaya Rayleigh Saçılması denir. E = E' ve 'ν ν=  olup 

saçılma elastiktir. 

 

Molekül taban titreşim düzeyinden , daha yüksek kararsız bir düzeye, gelen bir ışınım 

(foton) etkisiyle çıkıp, taban düzeyinden farklı bir titreşimsel düzeye geri dönüyorsa bu 

saçılmaya Stokes Saçılması denir.   
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Eğer molekül başlangıçta uyarılmış titreşim düzeyindeyse yine gelen ışınım (foton) 

etkisiyle daha yüksek kararsız bir düzeye ve kısa bir süre sonra taban titreşim düzeyine 

dönecektir. Bu da  Anti-Stokes Saçılmasıdır.   

 

 

            

           Rayleigh Saçılması                  Stokes Saçılması            Antistokes Saçılması 

 

Şekil 3. 4 : Rayleigh, Stokes, Antistokes Saçılmaları için Enerji Seviye Diyagramı  

 

3.1.2.4.  Dispersif Spektrometreler [10,12,13,14,15,16,17,18,19]   

Đncelenmek istenen örnek üzerine düşürülen iki veya daha fazla bileşenden oluşan 

karmaşık elektromanyetik ışını bileşenlerine ayırmak için kırınım ağı veya prizma gibi 

ortamlardan yararlanan spektrometrelerdir.1980’li yıllara kadar kullanılmışlardır. 

 

Şekil 3.5’de görüldüğü gibi incelenmek istenen örnek üzerine karmaşık elektromanyetik 

ışın gönderilerek, örnekten çıkan ışık giriş yarığından geçirilir. Yarıktan çıkan ışın 

dispersif ortamdan geçerek dalga boylarına ayrılır. Dalga boylarına ayrılmış olan ışının 

tek bir dalga boyunun geçeceği şekilde olan çıkış yarığından çıkan ışın için ölçüm 

alınır. Tüm dalga boyları için ayrı ayrı ölçüm alınır. Çıkış yarığından çıkan ışınlar 

uygun dedektörlerle analiz edilerek örneğin deneysel IR spektrumu elde edilir. Bu 

spektrumun kalitesi ise prizmanın veya kırınım ağının ayırma gücüne bağlıdır. 

 

Bu spektrumun dezavantajları: Dispersif ortamın soğuruculuk özellikleri nedeniyle 

spektrometenin her spektrum bölgesinde aynı kalitede ölçüm alınamaz ve tüm dalga 

boyları için ayrı ayrı ölçüm alınması gerektiğinden spektrum alınma süresi uzar. 
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Şekil 3. 5 : Dispersif spektrometrenin şematik görüntüsü 

 

3.1.2.5.FT-IR (Fourier Transform –Infrared) Spektrometreleri 

[10,12,13,14,15,16,17,18,19]    

Fourier spektrometreleri kullanıldıkları dedektöre bağlı olarak belli spektrum 

bölgesinde çalışırlar. Kırmızı-altı spektral bölgede çalışılan fourier dönüşüm 

spektrometrelerine FT-IR Spektrometre denir. Bu spektrometreler,  matematiksel fourier 

dönüşümü metodu ile bir dizi frekanslardan oluşan kırmızı ötesi (IR) sinyalini 

frekanslarına ayırıp ve her birini şiddeti ile gösteren spektrumu verirler. 

 

 

Şekil 3. 6 : Bir FT-IR blok diyagramı 

 

FT-IR Spektrometrelerinin üretimiyle dispersif spektrometredeki yetersizliklerin tümü 

ortadan kaldırılmıştır. Dispersif spektrometrelere oranla spektrumun çok daha hızlı ve 

iyi çözünürlükte elde edilmesini, hassas ve doğru analiz yapılmasını sağlamaktadır. 

 

FT-IR ile dispersif spektrometreleri karşılaştıracak olursak; FT-IR’da tüm dalga boyları 

aynı anda taranırken, dispersif spektrometrelerde her biri için ayrı ayrı ölçüm alınır.  
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FT-IR’da spektrometrenin kalitesi interferometreye bağlıyken, dispersif 

spektrometrelerde yarık genişliğine, prizma veya kırınım ağının ayırma gücüne ve dalga 

boyuna bağlıdır. FT-IR’da interferometreden spektrum elde edilirken, dispersif 

spektrometrelerde doğrudan spektrum elde edilir. FT-IR’da kısa sürede tarama söz 

konusuyken, dispersif spektrometreler göreceli olarak daha hızlıdır. 

 

FT-IR spektrometrenin en önemli bileşeni;  birbirine dik, birisi sabit diğeri hareketli 

olan iki aynadan ve yarı geçirgen bir ışın ayırıcıdan oluşan, analizör olarak kullanılan  

Michelson Đnterferometresidir. 

 

 

 

Şekil 3. 7 : Michelson interferometresi 
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Michelson Đnterferometresinin Bileşenleri 

Kaynak - Dedektör 

FT-IR spektrometrelerinde orta kırmızı-altı bölge için nernst veya globar kaynak 

kullanılır. Eğer uzak kırmızı-altı bölgede inceleme yapılıyorsa daha yüksek basınçlı cıva 

ark lambaları kullanılır. Yakın kırmızı-altı bölgede inceleme yapılıyorsa tungusten 

halojen lambaları kullanılır. 

Bu düzenek, bir atmosferden daha büyük bir basınçta cıva buharı içeren kuvars ceketli 

bir tüptür. Buhardan elektriğin geçirilmesi uzak kırmızı-altı bölgede sürekli ışın 

sağlayan bir iç plazma kaynağı oluşturur. 

 

Genel olarak iki farklı dedektör kullanılır. Alışılmışı, sıcaklığa dayanıklı alkali halid 

camından oluşturulmuş; sıcaklık dirençli halojen pencereli , döteryum trigliserid sülfat 

yerleştirilmi ş piroelektrik dedektör (DTGS) olup kırmızı-altı bölgede kullanılır. Diğeri 

ise daha hassas çalışmalarda kullanılan cıva kadmiyyum telerüd (MCT) olup,  sıvı 

nitrojen sıcaklığına soğutulur (azot sıcaklığında çalışan germanyum veya indiyum 

antimon dedektörler). Yakın kırmızı-altı bölgede ise kurşun sülfat foto iletkenler 

kullanılır. 

 

Hareketli Ayna 

Đnterferometrenin en önemli bileşenidir. Đki mesafeyi taradığından, iki mesafeyi 

tarayabilecek şekilde tam olarak doğru koyulmuş olması gerekmektedir. Çünkü yol 

farkı bilinen değerlere karşılık gelmelidir. Ayrıca infrared spektrum hesaplanmasında da 

hareketli ayna ile ilgili olan birçok faktör de göz önünde bulundurulur. 

 

Đnterferogram 

Đnterferogram dedektördeki analog sinyal formundadır. Bu, fourier dönüşümü ile 

bilgisayar ortamında konvensiyonel spektruma tamamlanır. Đnterferogramın spektruma 

dönüştürülme işleminde iki özel hata kaynaklanabilir: 

 

Birincisi: Pratikte fourier dönüşümü integrasyon aşamaları sonsuz yer değiştirme 

üzerinden  değil de sonlu yer değiştirme üzerinden tamamlanır.  
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Matematiksel bir süreç olan fourier dönüşümü ise sonsuz sınırları varsayar. Bu gerekli 

tahmin sonucu spektral çizginin görünen şeklinde ana band çevresinde azalan genlikli 

bir dizi negatif ve pozitif pikler gözlenir. 

 

Đkincisi: Eğer maksimumların her tarafında örnek aralıkları tam olarak aynı değilse yol 

farkı sıfır olur. 

 

 

Işın Ayırıcı 

Işın ayırıcının malzemesi inceleme yapılan bölgeye göre seçilmelidir. Malzeme demir-

oksit ve germanyum gibi IR geçirken elementlerle kaplanmalıdır. Örneğin yakın veya 

orta kırmızı-altı bölgede çalışıyorsak ışın ayırıcı malzemesi kırmızı-altı bölgede 

soğurması olmayan potasyum bromür veya sezyum iyodürken, uzak kırmızı-altı bölge 

için polietilendir. 

 

Örnek Hazırlama 

FT-IR için örnek hazırlama yolları çeşitlidir. Sıvı örnekler için çok kolay olup; bir 

damla örnek sodyum kloridden oluşan iki levha arasına koyulur (tuz infrared ışını 

geçirir) ve levhalar arasında damla  ince bir film şeklini alır.  

Sıvı örneğin çözücüsü yoksa bir disk üzerine bir damla alınır ve aynı cinsten iki disk 

arasında genellikle 0,01 mm kadar bir film haline getirilir. 

 

Katı örnekler potasyum bromür ile öğütülerek toz haline getirilip sıkıştırılır. Bazen de 

katı örnekler metilen klorür gibi çözücülerde çözünür. Daha sonra çözelti sodyum klorid 

tabakaya koyulur. Çözücü buharlaştırılır ve orjinal materyal levha üzerinde ince bir film 

gibi kalır. Bu yöntem özellikle polimerlerin incelenmesinde kullanılır. Kullanılan diğer 

IR az absorbsiyon yapan çözücüler: CCl4, CHCl3, CS2... 

 

FT-IR Spektrometrelerinde spektrum iki adımda oluşur. 

1) Đnterferogramın elde edilmesi 

2) Fourier dönüşüm metodu ile interferogramın spektruma dönüştürülmesi 
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Đnterferogram aynı ışık kaynağından gelen ve şiddetleri eşit olan iki ışın demetinin 

uzayın bir noktasında üst üste binerek oluşturduğu girişim desenidir. Đki ışın arasındaki 

faz farkı harmonik olarak değiştirilebilirse, girişim deseni de aynı harmonik fonksiyon 

ile değişim gösterir. 

 

Örneğin;  iki ışın arasındaki faz farkı bir sinüs fonksiyonu biçiminde değiştirilir ve iki 

ışın üst üste bindirilirse, dedektörün ölçeceği şiddet değeri faz farkının bir sinüs 

fonksiyonu  şeklinde olur. Faz farkının fonksiyonu olarak ölçülen ışık şiddeti 

‘‘interferogram’’ olarak adlandırılır. 

 

 Đnterferogramın Elde Edilmesi 

IR ışık kaynağından çıkan ışın, ışın ayırıcıya gelir. Işın ayırıcı yarı-geçirgen olup 

kaynaktan gelen ışığın %50’sini geçirirken %50’sini de hareketli ve sabit aynaya 

yansıtır. Hareketli ve sabit aynalar ise kendilerine gelen ışığın bir kısmını yansıtarak 

tekrar ışın ayırıcı da birleşirler. Böylece iki farklı optik yol oluşur. Birleşen ışığın 

%50’si dedektöre, %50’si de ışık kaynağına gider. Dedektöre giden ışınlar incelenir. 

 

Optik yol farkı δ olmak üzere hareketli ve sabit aynanın ışın ayırıcıya olan uzaklıkları 

eşit ise eşit yol alacaklarından δ = 0 olup, ışın ayırıcıda birleşen ışınlar aynı fazda olur, 

bir birlerini kuvvetlendirirler. Bu durumda dedektör sinyalinin şiddeti I(δ) maksimum 

olur. 

 

Hareketli aynanın ileri-geri hareketi sonucu ise optik yol farkı oluşur. Hareketli ayna x 

uzaklığa yerleştirilirse optik yol farkı 2x olur. Hareketli ayna, kaynaktan yayılan ışının 

dalga boyunun dörtte biri uzaklığına yerleştirilirse x = λ / 4 olup; iki ışın yıkıcı girişim 

ile bir birlerini yok ederler. Bu durumda ise dedektörün sinyalinin şiddeti I(δ) = 0 olur. 

 n = 0, ±1, ±2, ±3... olmak üzere  maksimumular δ = n λ’da ,  minimumlar ise  

 δ =  (n + ½) λ’da gerçekleşir. 

 

Dedektör sinyalinin şiddeti optik yol farkının bir şiddeti olmak üzere aşağıdaki 

denklemle verilir. 
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)2cos()()(
λ
δπνδ BI =                                                                                                (3.28) 

 

B(ν) ise frekansın bir fonksiyonu olup IR kaynağının şiddeti ya da parlaklığıdır. 

IR spektroskopisinde 
λ

ν 1=                                                             (3.29)               

dalgasayısını kullanmak daha uygundur.                                                                                           

 

I(δ) = B(ν)cos(2πδν )                                                                                                  

(3.30) 

 

yazılabilir. 

 

Eğer kaynak birden fazla frekans yayınlıyorsa, her fekansı ayrı bir kosinüs takımı olarak 

hesaba katılır. Bu kosinüs dalgaları geometrik olarak hesaplanıp interferogramın son 

formu elde edilir. Matematik olarak kaynağın tüm frekanslarının kosinüs dalgalarının 

toplamı interferogramı ifade eder. 

 

)2cos()()(
1

ii

n

i

BI νπδνδ
ν

ν
∑

=

=                                                                                      (3.31) 

 

 Đnfrared kaynak sürekli bir ışın yayınladığından toplam yerine integral alınır.     

  

ννπδνδ dBI )2cos()()(
0
∫
∞

=                                                                                       (3.32) 

 

Optik yol farkı δ = 0’da mevcut tüm frekansların kosinüs dalgaları aynı fazda 

olduğundan I(δ) sinyali genellikle δ = 0’da keskin bir maksimuma sahiptir. 

 

 

Fourier dönüşüm metodu ile interferogramın spektruma dönüştürülmesi 

Bu aşamada matematiksel ifade olan interferogramdan fourier dönüşüm tekniği ile 

spektrumu veren ifadeye geçilir. 
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Đnterferogramın genel ifadesi aşağıdaki gibi olup 

ννπδνδ dBI )2cos()()(
0
∫
∞

=                                                     

bu ifadenin  fourier dönüşümü, 

  δδνπδν dIB )2cos()()( ∫
+∞

∞−

=                                                                      (3.33) 

spektrum ifadesidir. 

 

Bu ifade yatay ekseni dalga sayısını (ν ), düşey ekseni bileşenlerin şiddet değerini B(ν) 

gösterip, karmaşık elektromanetik ışınlarının her birinin şiddetlerinin iki boyutlu 

düzlemde grafiklendirilmesinde kullanılır. 

 

 

 

3.2. MOLEKÜLÜN  TOPLAM ENERJ ĐSĐ [39] 

 

Bir molekülün toplam enerjisini Hamiltonyen enerji operatörünü kullanarak ifade 

edebiliriz. 

 

ortammolekülserbestmolekül VHH +=                                                                                   (3.34) 

 

Pratik olarak serbest molekül; bulunduğu ortamla hiç etkileşmeyen ya da çok az 

düzeyde etkileşimi olandır. O halde molekülserbestH  de içinde bulunduğu ortamla 

etkileşmeyen molekül için toplam enerjiyi ifade eden Hamiltonyen enerji operatörüdür. 

ortamV  ise bir molekülün içinde bulunduğu ortamdaki atom grupları veya molekülleriyle 

olan etkileşimi ifade eder. 

 

T kinetik enerji, U potansiyel enerji olmak üzere enerji operatörü ; 

 

UTH +=                                                                                                                  (3.35) 
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(3.35) ifadesinde de görüldüğü gibi bir molekülün toplam enerjisini yazabilmek için 

sistemdeki bütün parçacıkların toplam kinetik ve potansiyel enerjilerinin ayrıca 

molekülün ortamda bulunan diğer tüm moleküller ve parçacıklarla oluşturacağı 

etkileşimlere ait potansiyel enerjileri bilinmelidir. 

 

 

3.2.1. Born-Oppenheimer Yaklaşıklığı [26] 

 

Çekirdek ve elektronların nokta kütlelerini göz önüne alıp, spin-orbital etkileşmesini ve 

diğer rölativistik etkileşimleri ihmal edersek moleküler hamiltonyen aşağıdaki gibi ifade 

edilir. 
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   (3.36) 

 

α ve β çekirdekleri, i ve j ise elektronları temsil etmektedir. (3.36)’daki 1. terim 

çekirdeklerin kinetik enerji operatörünü, 2. terim elektronların kinetik enerji 

operatörünü, 3.terim çekirdekler arası potansiyel itme enerjisini, 4. terim  çekirdek ile 

elektronlar arasındaki potansiyel çekim enerjisini, son terim ise elektronlar arasındaki 

potansiyel itme enerjisini  ifade etmektedir. rαβ ; α ile β çekirdekleri arasındaki, ria; i. 

elektron ile a çekirdeği arasındaki ve rij; i. elektron ile j. elektron arasındaki mesafe olup 

Zα ve Zβ  ise  α  ile β  çekirdeklerinin atom numaralarıdır.   

H2 molekülünü örnek olarak ele alalım. α ve β olmak üzere 2 protonu, 1 ve 2 olmak 

üzere iki elektronu vardır. mp ise proton kütlesini temsil etsin. 

 

2 2 2 2
2 2 2 2

1 22 2 2 2a
p p e e

H
m m m mβ= − ∇ − ∇ − ∇ − ∇

⌢ ℏ ℏ ℏ ℏ
                                                        (3.37) 
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Bir  molekülün dalga fonksiyonu ve enerjisi Schrödinger denkleminden bulunur. 



 

 

39

 

);();( αα ψψ qqqqH ii Ε=
⌢

                                                                                          (3.38) 

 

Denklemde qi ve qa elektronik ve çekirdeklere ait  koordinatları temsil eder. Moleküler 

hamiltonyen olan (3.36)’nin çözümü kuantum mekaniğinde çok zordur. Çok yüksek 

derecede doğrulukla çözüm veren kolaylaştırılmış yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşıklıkta 

kullanılan anahtar bilgi çekirdeğin elektrondan çok ağır olmasıdır (mα>>me). Bu yüzden 

elektronlar çekirdeğe göre çok hızlı hareket eder ve  elektronlar kendi hareketlerini 

tamamlıyorlarken  çekirdekler duruyormuş yani fix noktaymış gibi kabul edilir. Böylece 

elektronik hareketin periyodu boyunca çekirdek konfigürasyon değişimi ihmal 

edilebileceğinden (3.36)’da elektronik hareket için yazılmış schrödinger denklemindeki 

nükleer kinetik enerji terimi ihmal edilir.  

  

( )el NN el elH V Uψ ψ+ =
⌢

          

                                                                                                                                    (3.39) 

Elektronik hamiltonyen aşağıdaki gibi olur. 

 

22 2
2 ' '

2el i
i i j i je i ij

Z e e
H

m r r
α

α α >

= − ∇ − +∑ ∑∑ ∑∑
⌢ ℏ

                                                           (3.40) 

 

Elektronik hamiltonyen el NNH V+
⌢

 olup çekirdekler arası  itme terimi olan NNV ’yi 

içermektedir. NNV  ifadesi ise aşağıdaki gibidir. 

 

2'
NN

Z Z e
V

r
α β

α β α αβ>
=∑∑                                                                                                  (3.41) 

 

(3.39)’daki toplam elektronik enerji çekirdekler arası itmeyi içermektedir. (3.39)’daki  

çekirdekler arası mesafe olan rαβ  sabit değerdir; ama her fixlenmiş noktada. Mümkün 

nçekirdek konfigürasyonları için sonsuz değerler vardır. Bunların her biri için elektronik 

schrödinger denklemi (3.39)  çözülür ve her bir farklı moleküler elektronik duruma 

tekabül eden bir dizi elektronik dalga fonksiyonu elde edilir. Bu nedenle elektronik 

dalga fonksiyonları ve enerjiler; çekirdek konfigürasyonuna parametre olarak, değişken 

olarak da elektronlara bağlıdır. 
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Çekirdek belli fix noktalara göre koyulduğunda bu fix noktalarda potansiyel oluşur. 

 

. ( ; )el el n iq qαψ ψ=  ve  ( )nU U qα=                                                                              (3.42) 

 

n; elektronik kuantum numaraları temsil eder. (3.37) elektron schrödinger denkleminde 

elektronik koordinatlar değişkendir.  

 

VNN  bu koordinatlardan bağımsızdır ve verilen çekirdek konfigürasyonunda sabit 

değerdir. C gibi sabit terimlerin hamiltonyende ihmali ise dalga fonksiyonlarını 

değiştirmez; her bir  enerji özdeğerini azaltır. VNN ( 3.43 )’de ihmal edilirse aşağıdaki 

ifade elde edilir. 

  

el el el elH ψ ψ= Ε
⌢

                                                                                                           (3.43) 

 

Parametrik olarak qα  çekirdek  koordinatlarına bağlı olan toplam elektonik enerji (elΕ ) 

çekirdekler arası itme enerjisini içerir. 

 

el NNU V= Ε +       

                                                                                                                                    (3.44) 

 

Çekirdekler arası itme terimi elektronik schrödinger denkleminde ihmal edilir. (3.43) 

denklemi çözülerek elΕ  bulunur. Ve VNN’nin   sabit olduğu toplam enerji kolaylıkla 

hesaplanır. 

 

Hidrojen molekülü için iki proton Rr =αβ  olan fixlendirilmiş mesafede bulunur. 

(3.36)’da verilmiş olan hamiltonyende 1. , 2. , 3. terimler ihmal. Nükleer itme VNN ise  

Re /'2 ’ye eşittir. Toplam elektronik hamiltonyen altı elektronik koordinat x1, y1, z1, x2, 

y2, z2 ve parametre olarak çekirdek koordinatlarını içerir. Eğer iki atomlu moleküller 

için  çekirdekler arası mesafesinin  elektronik enerjiye göre grafiği çizilirse şekil:3.10 

elde edilir. 
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R= 0’da çekirdekler arası itme U enerjisinin ∞ ’a gitmesine neden olur. Çekirdekler 

arası ayrılığın başladığı minimum nokta moleküler denge uzaklığı Re’dir; artık iki 

atomlu molekülü oluşturduğumuz mesafenin adıdır. Çekirdekler arası mesafenin 

sonsuzdan ayrıldığı noktadaki enerjinin limit değeri ile Re mesafesindeki değeri 

arasındaki farklılık denge ayrışma enerjisi (De) olarak adlandırılır. Bu değer molekülü 

elektronlarına ayırmak için gerekli minimum enerji değeridir. 

 

)()( ee RUUD −∞≡                                                                                                    (3.45) 

 

Denge ayrışma enerjisi (denge disasyon enerjisi) sıfır nokta enerjisinden (D0’dan) 

farklıdır. Çekirdek hareketlerinin en alçak seviyesi sıfır dönme enerjisine sahiptir ama 

titreşim enerji değeri sıfır olmadığından titreşimsel-sıfır nokta enerjisi vardır.  

 

Đki atomlu moleküllerin titreşimi için harmonik osilatör yaklaşıklığını kullanırsak sıfır 

nokta enerjisi νh
2

1
’dür. Bu sıfır nokta enerjisi, nükleer hareketin temel seviyesini 

νh
2

1
’nün yukarısına götürür. Bu yüzden D0, De’den daha düşüktür. 

 

 νhDD e 2

1
0 −≈  

 

Aynı atomun  farklı elektronik seviyeleri farklı Re, D0, De ve ν değerlerine sahip olup 

farklı U(R) eğrisi verir. Bazı iki atomlu moleküllerin elektronik seviyeleri için 

elektronik schrödinger denklemlerinin çözümü U(R) grafiğini minimumsuz verir. Böyle 

durum  bağ oluşumunun olmadığını, molekülün ayrıştığını gösterir. 

 

Çekirdeklere ait hareketler göz önünde tutularak elektronik Schrödinger denklemi 

çözüldü. Elektronlar çekirdekten çok daha hızlı olduğu için çekirdeklerin kendi 

konfigürasyonlarını α'q ’den α''q ’ye yavaşça değiştirirken, elektronlar derhal 

değişikli ğe uğrayıp elektronik dalga fonksiyonlarını )';( αψ qqiel ’den )'';( αψ qqiel ’ye 

ve elektronik enerjilerini )'( αqU ’den )''( αqU ’ye değiştirdiği kabul edildi.  
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Böylece elektronik enerjisi, çekirdek konfigürasyonunu tanımlayan parametrenin 

fonksiyonu gibi yavaşça değişen çekirdek hareketi söz konusu olup  )( αqU  çekirdek  

hareketinin potansiyel enerjisi olur. 

 

Elektronlar ise çekirdeğe bağlanmış yay gibi hareket eder. Çekirdekler arası mesafenin 

değişimi ile enerji yayda depolanır. Böylece çekirdek hareketi için  Schrödinger 

denklemi aşağıdaki gibidir. 

 

NNN EH ψψ =
⌢

                                                                                                           (3.46) 

 

)(
1

2
2

2

αα
α α

qU
m

H N +∇−= ∑
ℏ⌢

                                                                                 (3.47) 

 

Çekirdeğe ait Schrödinger denklemindeki çekirdek koordinatları değişken olup sembolü 

αq ’dır. (3.46)’daki E molekülün toplam enerjisidir. (3.47)’deki hamiltonyen ise 

çekirdeğe ait  enerji ile elektronik enerjinin ikisini birden hesaba katar. E ise sadece bir 

sayıdır ve koordinatlara bağlı değildir. Molekülün her bir elektronik durumu için 

çekirdeğe ait farklı Schrödinger denklemi çözülmelidir. 

 

Đki atomlu bir molekülün elektronik durumu için toplam enerji E olup aşağıdaki gibidir. 

 

ötelemedönütitelek EEEEE +++=                                                                                  (3.48) 

 

Elektronik ve çekirdek hareketlerini ayıran yaklaşıklık Born-oppenheimer yaklaşıklığı 

olarak adlandırılır ve kuantum mekaniğine dayanır. Born-oppenheimer’in matematiksel 

iyileştirmesi dalga fonksiyonunu şu hale getirir. 

 

)();(),( ααα ψψψ qqqqq nieli =                                                                                   (3.49) 

 

Eğer 1)/( 4/1 <<αmme  ise bu yaklaşıklık iki atomlu moleküllerin temel seviyesi için bir 

hataya sebep olur. Bu, yaklaşıklık kullanılmadan çözülen elektronik schrödinger 

denkleminin çözümünde ortaya çıkan hatadan çok küçük olduğu için önemsenmez. 
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3.2.2. Đki Atomlu Moleküllerin Enerjisi [28,31,33,34] 

 

Harmonik Osilatör 

Đki atom bir araya getirildiğinde her iki atomun pozitif yüklü çekirdekleri arasında ve 

negatif yüklü elektron bulutları arasında bir itme, diğer yandan da bir atomun çekirdeği 

ile diğerinin elektronları arasında tam tersi bir çekme söz konusudur. Bu kuvvetlerin 

dengelendiği ve bütün sistemin toplam enerjisinin minimum olduğu bir ortalama 

çekirdekler arası uzaklıkta bağ yapıp birleşir, molekülü oluştururlar. Minimum enerjide 

çekirdekler arası denge uzaklığı reş ya da daha basit olarak bağın uzaklığı olarak 

adlandırılır. Bu bağın sıkışması ya da uzaması bir yayın davranışına benzetilebilir ve bir 

yay gibi bağın Hooke kanununa uyduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda; 

 

( )eşrrkF −−=
                                                                                                           (3.50) 

 

yazılabilir. F geri çağırıcı kuvvet, k kuvvet sabiti, r ise çekirdekler arası uzaklıktır. Bu 

durumda enerji eğrisi paraboliktir. 

 

( )eşrrkE −=
2

1

                                                                                                          (3.51) 

( ) xrr eş =−
    

 

  Potansiyel enerji ifadesi ise aşağıdaki gibidir. 

 

2

2

1
. kxdxFV ∫ =−=
�

                                                                                                   (3.52) 
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Şekil 3. 8 : Đki atomlu bir molekülde titreşim hareketi 

 

3.2.2.1. Harmonik  Titreşici  Modeli 

Denge konumu etrafındaki küçük yer değiştirmeler için ( ( eşr r− ) küçük yer 

değiştirmeler için); potansiyel enerji Taylor serisine açılır. 

 

2 3
2

0 2 3
0 0 0

1 1
...

2 3!x

dV d V d V
V V x

dx dx dx

    = + + + +    
     

                                                       (3.53) 

 

Birinci ve ikinci terimler sıfır olup, küçük yer değişmeler için üçüncü türev ihmal edilir. 

Bu durumda 
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d V
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                                                                                                       (3.54) 

 

2
2

2

0

1

2

d V
V kx k
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= ⇒ =  

 
                                                                                           (3.55) 

 

 değeri elde edilir. 

 

Potansiyel enerji ifadesini alıp, iki atomlu molekülün hamiltonyeninde yazarsak; 

 

2 2 2 2
2

2 2
1 1 2 2

1

2 2 2

d d
H kx

m dx m dx
= − − +
⌢ ℏ ℏ

                                                                            (3.56) 

 

Hareket halinde olan iki kütle, µ kütleli tek bir parçacık hareketine indirgenebilir. µ 

indirgenmiş kütle olmak üzere ifadesi aşağıdaki gibidir. 
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1 2

1 1 1

m mµ
= +   

1 2
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.m m

m m
µ =

+
                                                                                                               (3.57) 

 

hamiltonyende yerine yazarsak, 

 

2 2
2
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1

2 2

d
H kx

dxµ
= − +
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                                                                                                (3.58) 

 

Hamiltonyeni Schrödinger denkleminde yazarsak, 

 

2 2
2

2

( ) 1
( ) ( )...

2 2

d x
kx x E x
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ψ ψ ψ
µ

− + =ℏ
                                                                         (3.59) 

 

ve denklemi çözersek 
1/2

kω
µ

 =  
 

olmak üzere titreşim enerji değerlerine ulaşırız. 

...2,1,0=υ  olup bir kuantum sayıdır ve pozitif değerler alır. ν  ise titreşim frekansıdır. 

 

νυ hEtit 2

1
0 =⇒=                                                                                                    (3.60) 

 

Yani titreşim hiçbir zaman durdurulamaz. Enerjisi sıfır (en düşük) olsa bile titreşmeye 

devam eder. 
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Şekil 3. 9 : Harmonik titreşen iki atomlu bir molekülün enerji seviyeleri 

 

Harmonik yaklaşıklıkta enerji seviyeleri aralığı birbirine eşit olup νh kadardır. Bu 

yaklaşıklıkta bir hata var. Kuyu ∞ olup moleküllerin burdan çıkmaları mümkün değil. O 

hade bu yaklaşıklık molekülün gerçek titreşim enerji seviyelerini göstermez. Ayrıca 

1±=∆υ  geçişler izinlidir. 

 

3.2.2.2. Anharmonik Titreşici Modeli [24,26] 

Gerçek molekül basit harmonik kanunlarına tam olarak uymaz. Elastik olmasına 

rağmen, gerçek bağlar Hooke kanununa uyacak kadar homojen değildir (atomlar 

arasındaki bağ gerilirse kırılacak bir noktaya gelebilir; molekül ayrışabilir). Yani küçük 

sıkışma ve gerilmeler için bağ tam olarak elastik alınabilir.  

 

Fakat daha büyük genlikler için ideal basit harmonik parabol  (noktalı) ile birlikte enerji 

eğrisi şeklini (tam çizgi) gösterir. Đyi bir yaklaşımla bu eğriyi fit eden saf formülsel 

ifade P.M.Morse tarafından bulunmuştur ve Morse fonksiyonu’dur. 
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{ } 2
1 exp ( )e eşE D a r r = − −                                                                                        (3.61) 

 

a belirli bir  molekül için bir sabit, De ise ayrışma enerjisidir. Artık molekülü ayrıştırıp, 

bağı kırabiliyoruz demektir. Anharmonik yaklaşıklık kullanılarak elde edilen enerji 

 

etit hhE νχυνυ
2

2

1

2

1







 +−






 +=                                                                               (3.62) 

 

olup, eχ  anharmonik bir sabittir. Đfadede görüldüğü gibi enerji ifadesinde harmonik 

titreşiciye ek olarak her bir düzeye ikinci terim gibi bir fark gelir. 

 

...,3,2,1 ±±±=∆υ  geçişler izinli olup, harmonik titreşicideki izinli geçişlere ek geçişler 

gelmiştir. Ve anharmonik titreşicide enerji seviyeleri aralığı sabit değil, birbirine 

giderek yaklaşır. 

 

 

Şekil 3. 10 : Anharmonik titreşen iki atomlu bir molekülün enerji seviyeleri 
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3.3. MOLEKÜLÜN T ĐTREŞĐM FREKANSLARININ SAPTANMASI 

 

3.3.1. Deneysel Yöntemler [38,47] 

Çok atomlu moleküllerin titreşimleri karmaşık olduğundan, bu karmaşıklık normal 

titreşimlere ayrılarak giderilebilir. Temel ya da normal titreşim, moleküldeki bütün 

atomların aynı faz ve frekansta titreşmesidir. 

 

N atomlu bir molekülün 3N-6 tane normal titreşimi vardır. N atomlu molekül lineerse 

3N-5 tane normal titreşim moduna sahiptir. Molekülün normal titreşimleri teorik olarak 

Normal Koordinat Analizi Yöntemi ile hesaplanabilir. Bu hesaplamalar bilgisayar ile 

yapılır ve hesaplama için molekülün kuvvet alanı oluşturulmalıdır. Molekülün normal 

titreşim frekans ve kipleri; deneysel IR ve Raman spektrumlarının analizinden, grup 

frekansları ve izotopik yer değiştirme yöntemleri kullanılarak uygun bir biçimde 

hesaplanır. 

 

3.3.1.1.Grup Frekansları 

Ortak atom gruplarına sahip bileşiklerin IR spektrumları incelendiğinde, bu atom 

gruplarının molekülün temel titreşiminden bağımsız olarak farklı şekilde titreştiği 

görülür. Bu frekanslara ‘‘ grup frekansları’’  denir ve bunlar molekülün normal 

titreşimlerini oluştururlar. 

 

Grup frekansı ifadesi, özel bir grubun titreşimlerinin molekülün geri kalan kısmından 

bağımsız olduğu varsayımına dayanır. Fakat normal titreşimde tüm çekirdekler 

harmonik salınım yaparlar. Yani grup frekansı gibi izole edimiş titreşimler normal 

titreşim tanımına aykırı düşmektedir. Eğer molekül diğer atom gruplarına kıyasla daha 

ağır atomlar bulunduruyorsa, izole edilmiş titreşim fikri pek de yanlış olmaz. Çünkü bu 

gruplara ait atomların harmonik titreşimlerinin genlikleri molekülün geri kalan 

atomlarından daha büyük ya da daha küçüktür. 
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Grup frekansları bulundukları spektral bölgeye göre belirlenmektedirler. Bu spektral 

bölgeler 3750-2700 cm-1  dalgasayısına sahip hidrojenik bağ gerilme bölgesi, 2500-2000 

cm-1  dalga sayısına sahip üçlü bağ gerilme bölgesi,  2000-1500 cm-1  dalga sayısına 

sahip ikili bağ gerilme bölgesi ve 1500-600 cm-1  dalgasayısına sahip parmak izi bölgesi 

olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 

 

3.3.1.1.1. Hidrojenik Bağ Gerilme Bölgesi [17,20,31] 

Organik kimyada karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bileşikler aromatik ve alifatik 

bileşikler olarak iki gruba ayrılır. Aromatik bileşikler benzen ve benzeri halkaları 

içerirken, alifatik bileşikler ise karbon atomlarının doğru biçiminde, dallanarak ya da 

halka biçiminde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 

 

O-H gerilmesi 3700-3600 cm-1 dalgasayısı aralığında gerçekleşirken, N-H bağ gerilmesi 

3400-3300 cm-1  dalgasayısı aralığında gerçekleşir ve O-H gerilmesine oranla daha 

keskin bir band yapısına sahiptir. C-H bağ gerilme titreşimleri; alifatik bileşiklerde 

3000-2850 cm-1  dalgasayısı aralığında gözlenirler. CH3  gruplarında antisimetrik 

titreşimler 2965 cm-1 , CH2 gruplarında antisimetrik titreşimler 2930 cm-1  

dalgasayılarında gözlenir.  

 

C-H grubuna, komşu gruplarının elektronik etkileri bu bölgedeki bandların titreşim 

frekanslarını etkilemektedir. Aldehit (H-C=C) grubunun C-H gerilme titreşimleri 

2850cm-1  ve 2750 cm-1  dalgasayılarında gözlenirler. C-H grubu aromatik halkaya  

bağlanmışsa gerilme titreşimleri yüksek frekanslara kayar, 3000 cm-1  ve 3100 cm-1  

dalgasayılarında gözlenir. 

 

3.3.1.1.2. Üçlü  Bağ Gerilme Bölgesi 

Büyük kuvvet sabitine sahip kimyasal bağlar oldukları için, üçlü bağlar üzerinde 

gerçekleşen bağ gerilme titreşim modlarına ait temel titreşim frekansları orta kırmızı-altı 

bölgenin yüksek frekans aralığında yer alırlar ( 2500 cm-1  , 2000 cm-1 dalgasayılarında 

gibi). 
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C C≡ bağ gerilme titreşimleri 2300 cm-1 - 2050 cm-1  aralığında, C N≡  bağ gerilme 

titreşimleri 2300 cm-1  ve 2200 cm-1  aralığında gözlenir. C C≡ grubunun titreşim 

bandının şiddeti, nitril grubun titreşim bandının şiddetinden çok küçük olması sebebiyle 

bu iki titreşim birbirinden kolayca ayırt edilebilir. 

 

3.3.1.1.3. Đkili Bağ Gerilme Titreşimi Bölgesi 

C=C ve C=O bağ gerilme titreşimleri bu bölgede gözlenen temel titreşimlerdir. 

Karbonil titreşimleri, spektrumda gözlenen en şiddetli bandlar olup 1650-1830 cm-1  

dalgasayısı aralığında gerçekleşmektedir. C=C bağ gerilmeleriyle ilişkili bandlar da 

1650  cm-1  dalgasayısında gerçekleşmesine karşın şiddetinin çok düşük olması 

sebebiyle IR spektrumunda zayıf olarak veya hiç gözlenmez. N=C bağ gerilme 

titreşimleri de yine C=C ile aynı spektrum bölgesinde ancak şiddetli bandlarla gözlenir. 

Amino gruplarına ait N-H açı bükülme titreşimleri de 1630-1500  cm-1  dalgasayısına 

sahip bölgede şiddetli bandlarla gözlenir. 

 

3.3.1.1.4. Parmak Đzi Bölgesi 

Bu bölgede 1500-600 cm-1  dalgasayısına sahip titreşimler gözlenmektedir. 1500 cm-1  

dalgasayısından daha yüksek değerlerde titreşimlere karşılık gelen kiplerin işaretlenmesi 

mümkündür. Ancak 1500 cm-1’de tekli bağların çoğu birbirine çok yakın frekanslarda 

titreştiğinden bu titreşimler çiftlenirler. Bu çiftlenimlerden birbirine oldukça yakın 

frekanslarda titreşen C-C bağ gerilmesi ve C-H açı bükülme titreşimleridir. Bu nedenle 

1500 cm-1’de gözlenen titreşimlerin işaretlenmesi oldukça zordur.   

 

Tekli açı bükülme frekansları da  moleküller için karakteristik özelliklerin yer aldığı 

parmak izi bölgesinde yer almaktadır. Bu grubun üyeleri çoğunlukla X-H bükülme 

titreşim frekanslarından oluşmaktadır. Aromatik halka yapılı moleküllerde 1000-700 

cm-1 arasında gözlenen C-H düzlem dışı açı bükülme frekansları, 1300-1000 cm-1  

arasında gözlenen düzlem içi C-H açı bükülme frekansları ve 1650-1490  cm-1 arasında 

gözlenen N-H açı bükülme frekansları ve 1450-1200 cm-1 arasındaki spektral bölgede 

gözlenen O-H bükülme frekansları bu grubun üyesidir. 
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C-O bağ gerilme titreşimleri 1400-1000 cm-1aralığında gerçekleşen oldukça şiddetli 

titreşimlerdir. Bir molekülün spektrumunda bu bölgede şiddetli bandın görülmemesi   

C-O bağ gerilme titreşiminin olmadığını göstermektedir. Nitro grubu (NO2) ise 1475 

cm-1  ve 1550 cm-1   değerlerinde oldukça şiddetli iki pik vermektedir. 

  

Wagging  Frekans Bölgesi: genel olarak CH ve NH wagging frekansları 650-450 cm-1 

aralığındaki spektral bölgede gözlenir.  Wagging frekansları molekülün geometrik 

yapısına bağlı olarak oldukça büyük farklılaşma gösterebilmektedir. Bu açıdan çok da 

belirleyici değildirler. 

 

Rocking Frekans Bölgesi: Bu grup içerisinde yer alan CH rocking frekansları genel 

olarak 900 cm-1-600 cm-1  aralığındaki, NH rocking frekansları ise 900 cm-1-700 cm-1  

aralığındaki spektral bölgede gözlenirler. Halka yapılı moleküllerde CH ve NH rocking 

frekansları biraz daha yüksek (1050cm-1 gibi) dalgasayısı bölgesinde gözlenmektedir. 

 

3.3.1.2. Đzotopik Yer Değiştirme 

Molekül içindeki bir ya da daha çok atomun izotopu ile yer değiştirmesi yöntemine 

dayanır. Molekülde izotopu ile yer değişimi yapan atom ya da atomların izotopik yer 

değiştirme sonucunda  titreşim frekanslarında kayma beklenir. Molekül içindeki atomun 

izotopu ile yer değiştirmesi sırasında molekülün potansiyel enerjisindeki değişim ise 

ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu varsayılarak titreşim frekansının, molekülün 

indirgenmiş kütlesindeki bir değişiklikten etkilendiği kabul edilir. 

 

υ  titreşim kuantum sayısı, ν  titreşim frekansı, k kuvvet sabiti, µ indirgenmiş kütle, i ise 

izotopu temsil etmek üzere iki atomlu bir molekül için izotopik yer değiştirmenin 

frekansa etkisi aşağıdaki gibi ifade edilir. 

 

1

2

kν
µ

=   ve  1 2

1 2

.m m

m m
µ =

+
 olmak üzere   
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µν ν
µ

 =  
 

                                         (3.63) 
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3.3.2. Teorik Yöntemler [36,37] 

 

3.3.2.1. Normal Koordinat Analizi ve Normal Titreşimler 

Normal Koordinat analizi ile polimer sistemlerin yapısı, dinamiği, fiziksel özellikleri 

hakkında bilgi edinilir.  

 

Đki atomlu moleküllerde çekirdeklerin titreşimi sadece iki çekirdeği birleştiren çizgi 

üzerinde meydana gelirken, çok atomlu moleküllerde bütün çekirdekler kendilerinin 

sahip olduğu harmonik osilasyonla titreşirler. 

 

Normal koordinat analizi hesabı, frekansları ve sistemin titreşim tipine bağlı olan 

hareketleri verir. Bu frekanslar moleküler yapı ve dinamiğin ayrıntılı spektrumlarının 

araştırılmasında ve ısı kapasitelerinin ve diğer termodinamik özelliklerinin yaklaşık 

olarak hesaplanmasında kullanılabilir, titreşim modlarına karşılık gelen sistemin doğal 

hareketinin aydınlanmasına yardımcı olur. Molekülün karmaşık olan titreşimlerini 

normal titreşimlerinin süperpozisyonu olarak tarif edebilir. 

 

N atomlu molekülün kinetik enerjisi; 

 

2 2 2
1

2
N N N

N
N

d x d y d z
T m

dt dt dt

 ∆ ∆ ∆     = + +      
       

∑                                                       (3.64) 

 

Genelleştirilmi ş koordinatları; 

 

1 1 1 2 1 1 3 1 1, , , ...q m x q m y q m z= ∆ = ∆ = ∆                                                           (3.65) 

 

şeklinde yazarsak, kinetik enerjiyi aşağıdaki gibi ifade ederiz. 

 

3
21

2

N

i
i

T q= ∑ ɺ                                                                                                                 (3.66) 
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Sistemin potansiyel enerjisi bütün koordinatları içerir. Küçük yer değiştirmeler için 

Taylor serisine açılabilir. 

 

23 3

1 2 3 0
,0

1
( , ,..., ) ...

2

N N

N i i j
i i ji i j

V V
V q q q V q q q

q q q

  ∂ ∂= + + +    ∂ ∂ ∂   
∑ ∑                                     (3.67) 

 

Denge konumunda potansiyel enerji V0 = 0 alınabilinir. Denge konumunda potansiyel 

minimum olduğu için türevi 
0i

V
de

q

 ∂
 ∂ 

 sıfırdır. Böylece  V potansiyel enerji 

ifadesindeki yüksek mertebeli terimler ihmal edilebilir. Ve aşağıdaki eşitli ğe ulaşılır. 

 

23 3

, ,

1 1

2 2

N N

i j i j i j
i j i ji j

V
V q q b q q

q q

 ∂= =  ∂ ∂ 
∑ ∑                                                                         (3.68) 

 

Potansiyel enerji ifadesinde i jq q  gibi çarpımlar olmasaydı bu ifade Newton 

denklemlerini kullanılmasıyla çözülebilirdi. 

 

0, 1, 2,...,3
i i

d T V
i N

dt q q

 ∂ ∂+ = = ∂ ∂ ɺ
                                                                            (3.69) 

 

Kinetik ve potansiyel enerjiyi yukarıdaki deneklemde yerine yazarsak, 

 

0, , 1, 2,...,3i i j j
j

q b q i j N+ = =∑ɺɺ                                                                             (3.70) 

 

i j≠  için 0i jb = ⇒  0i ii i
j

q b q+ =∑ɺɺ                                                                          (3.71) 

 

olup, çözümü (3.72) ifadesidir. 
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1 1i i
i

q B Q=∑  

2 2i i
i

q B Q=∑  

. 

. 

. 

k ki i
i

q B Q=∑                                                                                                               (3.72) 

 

iQ  sistemin normal koordinatlarıdır. 

 

 

Kinetik ve potansiyel enerji ifadelerini tekrar yazarsak; 

 

21

2 i
i

T Q= ∑ ɺ                                                                                                                (3.73) 

 

21

2 i i
i

V Qλ= ∑                                                                                                             (3.74) 

 

Bu ifdeleri Newton denkleminde yerine yazıp, çözersek 

 

0i i iQ Qλ+ =ɺɺ                                                                                                                (3.75) 

 

olup, denklemin çözümü (3.76), frekansı ise normal titreşim olarak bilinen (3.77) ile 

veilir.  

 

( )0 sini i i iQ Q tλ δ= +                                                                                                (3.76) 

 

1

2i iν λ
π

=                                                                                                                (3.77) 
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3.4.HĐDROJEN BAĞI VE T ĐTREŞĐM DALGA SAYISINA ETK ĐSĐ 

 

Moleküler bağın oluşumuna katkıda bulunmamış elektron çiftine sahip bir atomla, 

elektronegativesi yüksek bir atoma bağlanmış hidrojen atomu arasındaki etkileşmeye 

hidrojen bağı denir. Hidrojen atomu, elektronegativesi yüksek atomlara bağlandığı 

zaman sahip olduğu tek elektron, negativitesi yüksek olan atom tarafından çekilir. 

Bunun sonucunda hidrojen atomu artı yüklü iyon gibi davranır ve eksi yüklü iyonlarla 

veya polar moleküllerin eksi yük merkezleri ile hidrojen bağı adı verilen ikincil bir bağ 

oluşturur. 

 

Hidrojen bağı kovalent ve iyonik bağlara göre zayıf bir bağ iken moleküler arası 

kuvvetlerin çoğundan güçlüdür. Verici (donör)  ve alıcı (akseptör) gruplar aynı molekül 

üzerindeyse moleküler arası hidrojenbağı olarak adlandırılmaktadır. 

 

Hidrojen bağı etkisi; serbest haldeki bir molekülün elektron dağılımının belirgin bir 

biçimde değişmesine neden olur. Elektron bulutunda meydana gelen değişim molekülün 

kimyasal bağları üzerinde değişim yaratır. Kimyasal bağlardaki değişim molekülün iç 

koordinatlarının sertliklerinin ve kararlılıklarının bir ölçüsü olan kuvvet sabitlerinin 

değişimine neden olur. X-H gerilme titreşiminin kuvvet sabitini zayıflatır. X-H gerilme 

titreşim frekansları daha düşük frekanslara kayar. Frekanstaki bu değişmeler 30 cm-1   

ile birkaç yüz cm-1   aralığında olabilmektedir. Yani hidrojen bağı oluşumu X-H titreşim 

bandının 30 cm-1   ile 100 cm-1  aralığında genişlemesine ve band şiddetinin 10 veya 

daha fazla kat artmasına sebep olmaktadır. Hidrojen bağlanması X-H bükülme 

titreşimini zorlaştırarak bükülme titreşim kuvvet sabitlerinin artışına neden olmaktadır. 

Bu artış sonucunda X-H bükülme titreşim frekansları daha yüksek frekanslara kayar. 

Fakat band genişliğinde ve şiddetinde herhangi bir artış olmaz. 

 

Hidrojen bağı oluşumu sonucunda X-H bağ gerilme ve açı bükülme titreşim frekansları 

daha yüksek veya daha düşük frekanslara kaymaktadır. 
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3.5. MOLEKÜLER ENERJ Đ HESAPLAMA YÖNTEMLER Đ [40,41,44,46,47] 

 

 

Deneysel çalışmaları desteklemek ya da deneysel çalışma yapmadan elde edilecek 

sonuçları önceden tahmin edebilmek amacıyla hesaplamalı yöntemleri kullanacak olan 

araştırmacılar için üç farklı seçenek vardır. Bunlar moleküler mekanik, kunatum 

mekaniği ve semi-emprical moleküler orbital yöntemleridir. 

 

3.5.1. Moleküler Mekanik Yöntemler 

 

Moleküler mekanik yöntemleri arasında AMBER ve CHARM gibi programları 

sayabiliriz. Bu programlar bir kimyasal sistemdeki atomlar arasındaki etkileşimleri 

klasik mekanik kuralları ile tanımlar. 

 

Bu yöntemle hesaplamalarda çekirdek etkileşimleri esas alınırken, moleküler sistemdeki 

elektronlar hesaba katılmaz. Ama elektronların etkileri dolaylı olarak kuvvet alanlarında 

parametre olarak alınır. Bu nedenle bu yönteme ‘‘kuvvet alanı yöntemi’’ de denir. 

Bu yöntemdeki programlar hızlı ve ucuz hesaplamayı sağlar. Temel haldeki bir sistemin 

enerjisini tam olarak hesaplayabilirler. Bu yöntemlerle elektronik yapıya bağlı olan 

özellikler ya da elektronik yapı hakkında bilgi edinilebilmektedir. 

 

3.5.2. Kuantum Mekanik Yöntemler 

 

Kuantum mekanik kuralları kullanılarak molekülün elektronik yapısı, Schrödinger 

eşitli ği çözülerek hesaplanır. Schrödinger denkleminin küçük sistemler dışında tam 

olarak çözümü için varyasyon ve pertürbasyon gibi yaklaşıklıklar kullanılır. 

 

3.5.2.1. Ab-initio Yöntemi 

Ab-initio moleküler orbital yöntemleri kuantum mekaniksel temellere dayanır. Bu 

yöntemler ile yapı ve buna bağlı özellikler hesaplanabilir. Bu metod; Schrödinger dalga 

denkleminin herhangi bir deneysel parametre kullanılmadan yaklaşık bir çözümüne 

dayanır. 

 



 

 

57

 

 Yaklaşım biçimlerine göre Ab-initio metodları, Hartree Fock Self Consistent Alan 

(SCF = Öz Uyumlu Alan) Metodu ve Density Functional Theory (DFT) olmak üzere 

çeşitlilik kazanır. 

 

Ab-initio hesaplamaları varyasyonel bir hesaplama olduğundan hesaplanan yaklaşık 

enerji değeri, gerçek enerji değerine eşit veya ondan büyüktür. Geniş aralıklı sistemler 

için kullanışlıdır. Deneysel sonuçlara dayanmaz, bozulmuş ya da uyarılmış durumları 

hesaplar. Birçok sistem için yüksek kalitede sonuçlar sağlar. Molekül küçüldükçe 

doğruluk oranı artar. Ama pahalı bir yöntem olup bilgisayarda çok büyük miktarda 

hafıza kaplar. 

 

3.5.2.2. Hartree-Fock  Self  Consistent Alan Metodu (SCF) 

Bu yöntem öz uyumlu alan yaklaşıklığı olarak bilinir. Elektronların yer değişimi dikkate 

alınmadan Hartree tarafından ortaya atılmış, Fock tarafından ise bu eksiklik dikkate 

alınıp yöntem geliştirilmi ş olup ab-initio metodlarına temel oluşturmuştur. 

 

Bu teori çok elektronlu atomlar için üretilmiş ve daha sonra moleküle uygulanmıştır. Bu 

yöntemde molekül içindeki her bir elektronun kendisinin dışında kalan diğer elektronlar 

ve çekirdeklerin oluşturacağı ortalama bir potansiyel alan içersinde hareket edeceği 

kabul edilir.  

 

Molekülün dalga fonksiyonu baz fonksiyonlarından yararlanılarak oluşturulur. 

Schöridinger  dalga denklemi çözülür ve enerji özdeğeri bulunur. Varyasyon yöntemi 

kullanılarak enerji minimize edilir. En uygun enerji özdeğerleri ve frekansları 

hesaplanır. 

 

Schrödinger denklemi atom içindeki bir elektron için çözülür ve ortak potansiyel enerji 

bulunur. Bu işlem atomdaki elektronlar için tekrarlanır ve geliştirilmi ş dalga 

fonksiyonlarının bir setine sahip olunur. Bu geliştirilmi ş dalga fonksiyonları da ortalama 

potansiyel hesabı için kullanılır ve hesaplamalar tekrar tekrar yapılır. Bu döngü, 

minimum enerji verene kadar devam eder. 
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Çok elektronlu atomlar için açıklarsak; 

Tek elektronların birbiri ile etkileşmediği kabul edilip bunların hal fonksiyonlarından 

çok elektronlu atomların dalga fonksiyonları oluşturulur. Oluşturulan bu fonksiyonların 

yardımı ile her elektrona etkiyen potansiyel hesaplanır. Bulunan bu potansiyel bilinen 

sayılıp, her elektron için Schrödinger denklemi ve buna karşılık gelen dalga fonksiyonu 

bulunur. Bulunan bu dalga fonksiyonlarının yardımıyla düzeltilmiş yeni potansiyel 

bulunur. Bu potansiyel bilinen kabul edilip, her elektron için Schrödinger denklemi 

çözülür ve bunlara karşılık gelen yeni dalga fonksiyonları bulunur. Bu işlemler ard arda 

devam ettirilir. Hal fonksiyonları arasındaki fark giderek azalır. Hal fonksiyonları 

arasındaki fark ihmal edilebilecek kadar küçük olana kadar devam ettirilir. Molekülün 

toplam elektronik dalga fonksiyonu ile ortalama potansiyel enerjisi birbirini 

iyileştirecek biçimde bir hesaplama döngüsüne sokulur. Döngü içinde molekülün temel 

seviye elektronik enerjisinin alacağı değer Hartree-Fock limit değerine ulaştığında 

döngü sonlandırılır. Döngünün her basamağında ortalama potansiyel alan ve dalga 

fonksiyonları birbirini düzenlediği için ‘‘öz uyumlu sözcüğü’’ de buradan gelmektedir. 

 

Bu yöntemin en önemli dezavantajı anlık elektron-elektron etkileşmesini gözardı 

etmesidir. Bu sebeple Hartree-Fock SCF teorisi anlık elektron-elektron etkileşmelerinin 

çok önemli olduğu durumlarda yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik çeşitli Ab-initio 

metodlarda ‘‘Elektron Korelasyon Etkisi’’ biçiminde, anlık elektron-elektron 

etkileşmelerinin Scf hesaplarına dahil edilmesi ile çözülmeye çalışılmıştır. 

 

‘‘Configuration Đnterraction (CI)’’, ‘‘Many Body Perturbition Theory (MPn)’’, 

‘‘Density Functional Theori (DFT)’’ ve Coupled Cluster (CC)’’ metodları elektron 

korelasyon etkisini hesaplamalarına dahil eden elektronik yapı hesaplama 

yöntemlerinden bazılarıdır. 

 

 Elektron korelasyon enerjisini hesaplarına dahil eden SCF metodları ‘‘Post SCF’’ 

metodları olarak adlandırılır. Kişisel bilgisayar ortamlarında uygulanabilirliği daha 

yüksek olan DFT metodlarının Schrödinger dalga denklemlerinin çözümünde 

kullandıkları yaklaşım biçimi diğer Post SCF metodlarındaki ile hemen hemen aynıdır.  
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Ancak, molekülün elektronik enerjisi ve elektronik dalga fonsiyonunu oluşturan tek 

elektron spin-orbital dalga fonksiyonları için getirdikleri tanımlama biçimi diğer ab-

initio yöntemlerinden çok farklıdır.  

 

3.5.2.3. DFT Yöntemi (Density Functional Theory –Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi) 

DFT metodlarının dayandığı temel fikir, bir elektron sisteminin enerjisinin ve dalga 

fonksiyonunun elektron olasılık yoğunluğu terimleri içinde yazılabileceği kabulüdür. 

DFT yöntemleri elektron-korelasyon etkileşimi, hesaplama işlemine değiş-tokuş ve 

korelasyon potansiyel enerji terimleri biçiminde dahil ederler. Yani DFT yöntemleri, bir 

korelasyon fonksiyonu ve bir exchange fonksiyonlarının birleşmesiyle oluşmaktadır. 

Değiş-tokuş ve korelasyon potansiyel enerji terimini tanımlama biçimleriyle ilişkili 

olarak DFT metodları çeşitlenir. 

 

BLYP      :Becke’nin değiş-tokuş, Lee, Yang ve Parr’ı korelasyon  fonksiyonlarından                    

oluşan DFT hesaplama metodudur. 

B3LYP    : Becke’nin 3 parametre hibrit değiş-tokuş fonksiyonunun, Lee, Yang ve 

Parr tarafından verilen korelasyon fonksiyonu ile birleştirilmesi ile elde 

edilen DFT hesaplama metodudur. 

B3PW91  :  Becke’nin 3 parametre hibrit değiş-tokuş fonsiyonu, Perdew ve Wang’ın 

korelasyon fonksiyonu ile oluşturulan bir DFT metodudur. 

SVWN5   :  Slater, Vosko, Wilk, Nusair tarafından verilen lokal korelasyon 

fonksiyonunu içeren DFT metodudur. 

 

DFT metodunda elektronik enerji birkaç kısma ayrılarak yazılabilir. 

 

XCJVT EEEEE +++=                                                                                           (3.78) 

 

TE  : Elektronların hareketinden doğan kinetik enerji terimi. 

         VE  : Çekirdek çiftleri arasındaki itmeyi ve çekirdek-elektron arasındaki çekimi ifade 

eden potansiyel enerji terimi. 

        JE   : Elektron-elektron itme terimi. 

        XCE  : Exchange corelasyon terimi geriye kalan elektron-elektron etkileşmelerini içerir. 
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                  Çekirdek-çekirdek itmesi dışındaki tüm terimler ρ  elektron yoğunluğunun bir 

fonksiyonu olarak yazılır. 

 

                  Exchange corelasyon terimi;  aynı spin etkileşmesini gösteren ‘‘exchange’’ ve zıt spinli 

etkileşimlerini gösteren ‘‘correlation’’ kısmı olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

                  Local exchange fonksiyonlar : Yalnızcaρ  elektron yoğunluğuna bağlı olan 

fonksiyonlardır. 

 

                  Gradient-Corrected exchange fonksiyonları :ρ elektron yoğunluğu ve ρ∇ ’ya bağlı 

fonksiyonlardır. 

                   

                  DFT yöntemleri, bir korelasyon fonksiyonu ve bir exchange fonksiyonlarının 

birleşmesiyle oluşmaktadır. Örneğin BLYP: Becke’nin değiş-tokuş; Lee, Yang ve 

Parr’ın korelasyon fonksiyonlarından oluşan DFT hesaplama yöntemidir. 

                 Local exchange fonksiyonları; ρ  elektron yoğunluğu r
	

’nin bir fonksiyonu olmak üzere 

aşağıdaki gibidir. 
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1998’lerde Becke local exchange fonksiyonlarına bir düzeltme yapıp gradient-exchange 

fonksiyonunu formalize etmiş, Local LDA fonksiyonunun yetersizliğini gidermiştir. 
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γ: inert gaz atomlarının bilinen exchange enerjilerini fit etmek için bir parametre olup 

bunun değerini Becke 0,0042 Hartrees bulmuştur. 1991 yılında ise Perdew ve Wang 

korelasyon fonksiyonunun local kısmını formalize etmiştir. 

 

DFT yöntemi ile yapılan hesap sonuçları deneysel değerlere Hartree-fock yöntemine 

göre daha yakın çıkar. Çünkü DFT’de Hartree-fock yönteminde hesaba katılmayan 

elektron-elektron etkileşmeleri dahil edilir. 

 

3.5.3. Semi-Emprik (Yarı-Amprik) Yöntemler  

                  

                  Bu yöntemde Schrödinger dalga denklemindeki elektron-elektron etkileşmesine ait olan 

iki elektron integrali çözüm sırasında hesaplanmaz. Bu integral ifadeleri için, inceleme 

yapılan moleküle benzer elektronik yapıya sahip moleküllerin deneysel olarak elde 

edilen bilgileriden oluşturulmuş parametreler kullanılır. Bununla birlikte kuantum 

fiziğini de kullanarak bir çok yaklaşıklık yapılır. 

 

                  En yaygın olarak kullanılanları: AM1, PM3, ZDO, CNDO, CNDO/2, CNDO/5, MNDO, 

MNDO/3, ... SCF LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals) moleküler orbital 

yaklaşımına dayanan ilk semi-emprik moleküler orbital yöntemi People ve arkadaşları 

tarafından geliştirilen CNDO’dur. Austin Model 1 adı verilen AM1 yöntemi  Dewar ve 

arkadaşları tarafından 1985 yılında MNDO yönteminden geliştirilmi ştir. Bu yöntem 

esas olarak moleküldeki büyük itmeleri ortadan kaldırmak için, MNDO yönteminin 

çekirdek-çekirdek itme fonksiyonlarında küçük bir değişiklik yapılmasıyla 

oluşturulmuştur. MNDO-PM olarak adlandırılan ve MNDO’nun üçüncü 

parametrizasyonu olduğunu göstermek için PM3 şeklinde gösterilen program ise en son 

geliştirilen yöntemlerden biridir. Çok sayıda element için parametreleri aynı anda 

optimize edebilen bir yaklaşımdır. 

                   

                  Ab-initio moleküler orbital yöntemleri gibi semi-emprik yöntemleri kuantum 

mekaniksel esaslara dayanır. Moleküler orbitaller hidrojen benzeri orbitaller olarak 

tanımlanır, dalga fonksiyonlarında Slater ve Gaussian tipi orbitaller kullanılır. Ab-initio 

metodu kadar kesin sonuç vermezler.  
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                 Ab-initio yönteminin çözmekte yetersiz olduğu biyolojik makromoleküller üzerinde 

yapılacak hesaplamalarda deney verileri ile uyumlu olmaları, oldukça hızlı 

hesaplamaları gerçekleştirebilmeleri ve daha az enerjiye ihtiyaç duymaları ise avantaj 

sağlamaktadır. 

 

 

3.6. ATOMĐK ORBĐTALLER [42,43,44] 

 

 

Atomik orbitallere baz fonksiyonu da denir. Moleküldeki her bir elektronun moleküler 

orbital fonsiyonu atomik orbitallerin lineer kombinasyonu sonucu oluşturulur (LCAO-

MO Yöntemi). Temel molekül orbitalleri, Slater Tipi Atomik Orbitaller ve Gaussian 

Tipi Atomik Orbitallerdir. 

 

3.6.1.Slater Tipi Atomik Orbitaller 

 

Genelde iki atomlu moleküllerde kullanılır. Küresel simetrik elektron dağılımına sahip 

olan atom orbitallerini ifade eder. N normalizsyon sabiti; Yl,m (θ,φ) terimi hidrojene 

benzer yapıdaki tek elektronlu bir atomik sistem için küresel harmoniklerin ifadesi, ζ 

terimi verilen atomik orbital tipi (s, p, d, f, ...) için bir sabit ve n, l, m kuantum sayıları 

olmak üzere orbital ifadesi aşağıdaki gibidir.  

 

( ) ( ) rn
mlmln erNYr ζ

ζ ϕθϕθψ −−= 1
,,,, ,,,                                                                           (3.82) 

 

Slater tipi atomik orbitaller, elektron dağılımları eksensel simetriye sahip olan 

moleküler orbitallerin oluşturulmasında yetersiz kalırlar. 

 

3.6.2. Gaussian Tipi Atomik Orbitaller 

 

Ab-initio metodlarının kullanıldığı hesaplamalarda tercih edilir. Slater tipi atomik 

orbitallerin yetersiz kaldığı, eksensel simetriye sahip moleküler orbitallerin 

oluşturulmasında kullanılır. Atomik orbitaller burda Gaussian tipi baz fonksiyonları 

(Primitif Gaussian Fonksiyonları) ile tanımlanır.  
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Slater tipi atomik orbitaller kullanıldığında hassas sonuçlara yaklaşılırken, Gaussian tipi 

atomik orbitaller kullanıldığında ise daha kısa sürede daha az hassas sonuçlar elde 

edilir. 

i, j, k pozitif tamsayılar; α  pozitif bir katsayı; xc, yc, zc koordinat sisteminin merkezi 

koordinatları; x1, y1, z1 elektronun kartezyen koordinatları olmak üzere primitif 

Gaussian fonksiyonlarının genel formu aşağıdaki gibidir. 

 
2)()()()()( cl rrk

cl
j

cl
i

clclijk ezzyyxxrrg −−−−−=− α                                                 (3.83) 

 

Primitif Gaussian fonksiyonları i, j, k tamsayılarının toplamına göre isimlendirilir. 

 

0i j k s tipi Gaussian+ + = ⇒ −  

1i j k p tipi Gaussian+ + = ⇒ −  

2i j k d tipi Gaussian+ + = ⇒ −  

 

s,p,d,f terimleri; s, p, d, f atomik orbitallerin tanımında kullanılan uygun simetri 

özelliğine sahip primitif Gaussian fonksiyonlarını göstermektedir.  

 

Ab-initio metodları atomik oritallerin tanımlanmasında bu gaussian fonksiyonlarının 

lineer toplamı biçiminde oluşturulan sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonları kullanır. 

 Eğer baz fonksiyonu tek bir primitif Gaussian fonksiyonundan oluşuyorsa 

‘‘sıkıştırılmamış’’, birden çok primitif Gaussian fonksiyonundan oluşuyorsa 

‘‘sıkıştırılmış’’ baz fonksiyonu denir. 

 

.i ip p
p

d gχ =∑                                                                                                            (3.84) 

 

Bu tür fonksiyonlara sıkıştırılmış gaussian fonksiyonları denir. Primitif Gaussian 

setlerinden oluşmuş bir sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonu yukarıdaki bağıntıdaki gibidir. 

ipd terimi verilen set için sabit katsayıları, pg  ise verilen set içindeki primitif Gaussian 

fonksiyonlarından birini gösterir.  
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iχ  sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonlarının lineer kombinasyonu ile atomik orbitaller 

aşağıdaki bağıntıda ifade edildiği gibi oluşturulabilir. 

 

.j ji i
i

C χΨ =∑                                                                                                           (3.85) 

 

Sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonlarından oluşturulan baz setler atomların kapalı ve açık 

kabuk orbitallerini tanımlaması açısından çeşitlenmektedir. Standart Gaussian baz 

setleri, açık kabuk orbitallerini tanımlamak için kullandıkları primitif Gaussian baz 

fonksiyon sayısına bağlı olarak ikili zeta baz set ve üçlü zeta baz set olarak ikiye ayrılır. 

m, n, p sıfırdan farklı pozitif tamsayıları, G ise Gaussianı ifade etmek üzere ikili baz set; 

m-npG, üçlü baz set ise m-np1G şeklindedir. 

 

m-npG’nin temsil ettiği ikili baz setleriyle oluşturulan kapalı kabuk atomik orbitalleri m 

tane primitif Gaussian fonksiyonundan oluşan bir tane sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonu 

ile temsil edilir. Açık kabuk orbitalleri ise bir tane primitif Gaussian fonksiyonunda biri 

n tane primitif Gaussian fonksiyonundan ve diğeri p tane primitif Gaussian 

fonksiyonundan oluşturulan iki sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonu ile temsil edilir. 

 

Đkili zeta baz setlere 3-21G, 4-31G baz setleri örnek verilebilir. Baz set içinde yer alan 

primitif Gaussian fonksiyonlarının sayısı ne kadar büyükse atomik orbitallerin 

tanımlanması da o derece iyidir. 

 

Üçlü zeta baz setleri ile yapılan kapalı kabuk orbital tanımlamasında yine m tane 

primitif G fonksiyonundan oluşmuş 1 tane sıkıştırılmış Gaussian fonksiyonu 

kullanılırken, açık kabuk orbitallerinin tanımlanmasında birincisi n tane, ikincisi p tane 

ve üçüncüsü 1 tane primitif Gaussian fonksiyonundan oluşan üç tane sıkıştırılmış 

Gaussian fonksiyonu ile temsil edilir. Üçlü zeta baz setlere 6-311G, 6-321G baz setleri 

örnek verilebilir. Polarizasyon ve diffuse fonksiyonlarının dahil edilmesiyle baz 

kümelerindeki çeşitlilik daha da artmaktadır. 
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Kutuplanma (polarizasyon) Fonksiyonlar 

Sıkıştırılmış Gaussian baz setleri çekirdekler üzerinde merkezlenmiş primitif Gaussian 

fonksiyonlarından oluşur. Primitif Gaussian fonksiyonları çekirdek etrafında uniform 

bir yük dağılımını temsil ederler. Birçok durumda gerçek atomik orbital fonksiyonları 

bu uniform yük dağılımında belli oranda kutuplanmış bir biçime sahiptirler. 

 

Atomik orbitallerin kutuplanmış karakterini yansıtabilmek amacıyla sıkıştırılmış 

gaussian baz setine ek olarak primitif polarizasyon gaussian fonksiyonları kullanılabilir. 

Polarizasyon fonksiyonları karbon atomları için d, hidrojen atomları için p ve geçiş 

metalleri için f sembollerini alırlar. Örnek olarak 6-31G(d), 6-31G(d,p) verilebilir. Baz 

kümesi ne kadar çok olursa, hesaplama da o kadar hassaslaşır. 

 

Dağılma (diffuse) Fonksiyonları 

Ortaklaşmamış elektron çiftleri içeren moleküllerde ve anyonlarda; elektronlar 

çekirdekten daha uzakta yer aldığından atomik orbitaller geniş bir uzay bölgesini 

kaplayacağından sadece sıkıştırılmış baz setlerin kullanılması yetersiz kalır. Yetersizliği 

gidermek için baz setine difffuse özelliğe sahip primitif Gaussian fonksiyonları ilave 

edip, hassaslık arttırılır. Hidrojen atomu dışında kalan ağır atomlar için diffuse 

fonksiyonları sete dahil edilirse; standart baz sete ‘‘+’’ i şareti gelir (6-31+G gibi). Hem 

hidrojen hem de ağır atomlar için diffuse fonksiyonları sete dahil edilirse standart baz 

sete ‘‘++’’ işareti gelir (6-31++G gibi). 

 

 

3.7. SĐMETR Đ ELEMANLARI VE S ĐMETR Đ ĐŞLEMLER Đ [27,28] 

 

 

Atom ve Moleküllerde Schrödinger denklemi sadece hidrojen atomu ve hidrojen iyonu 

için tamamen çözülebilir. Çok elektronlu molekül alıp bunun hamiltonyen ifadesini 

yazacak olursak  hamiltonyende etkileşim terimleri (elektron-elektron etkileşmesi, 

elektron-çekirdek etkileşmesi, spin-spin etkileşmesi, spin-orbital etkileşmesi...) yer alır, 

Bunun için belirli yaklaşıklıklar yapmak gerekir. 

 



 

 

66

 

 Mesela grup teori dediğimiz özel matematiksel teknik ile simetri özellikleri kullanılır; 

Schrödinger denklemi çözülmeksizin incelenmek istenen molekülün dalga fonksiyonları 

elde edilir. 

 

Simetri Elemanı: Doğru, düzlem veya nokta gibi geometrik nicelikler akla gelir 

(mesela terslenme merkezi bir nokta iken, yansıma düzlemi bir düzlemdir). 

 

Simetri Đşlemi: Simetri işlemi, simetri elemanı üzerine uygulanarak hareketi belirler. 

 

Tablo 3. 2 : Simetri elemanları ve simetri işlemleri 

Sembol Simetri Đşlemi Simetri Elemanı 

E özdeşlik i şlemi Özdeşlik elemanı 

nC  
2п / n  dönüsü n katlı dönü ekseni 

σ  yansıma düzlemi Yansıma 

i terslenme işlemi terslenme merkezi 

nS  2п / n  dönüsü +yansıma dönü-yansıma ekseni 

 

 

E (Özdeşlik Elemanı) 

Bir molekülü kütle merkezinden geçen herhangi bir eksen etrafında 360o döndürürsek 

molekülde hiçbir değişiklik olmaz, atomlar konumlarını korur. Yani molekülün kendisi 

elde edilir. 

 

 

 

Şekil 3. 11 : H2O molekülünün Özdeşlik i şlemi 
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Cn (n katlı Dönü Ekseni) 

Bir molekülü kütle merkezinden geçen bir eksen etrafında 
n

π2
 radyan 

döndürdüğümüzde molekül üzerinde hiçbir değişiklik olmuyorsa bu eksen molekülün n 

katlı dönü eksenidir, denir. Ve bu eksene dönü işlemi (n-1) kez uygulanır. n kez 

uygulandığında molekülde hiçbir değişiklik olmayıp, ilk konumu elde edilir. 

 

Şekil 3. 12 : H2O molekülünün Cn   n- katlı dönü ekseni 

 

σ (Yansıma Elemanı) 

Bir molekülü kütle merkezinden geçen bir düzlemden yansıttığımızda molekül 

değişmeden kalıyorsa molekül yansıma işlemine sahiptir ve bu düzleme de yansıma 

düzlemi denir. Moleküler eksen molekülün en yüksek katlı dönü ekseni olup z ekseni 

doğrultusuyla belirlenir. 

 

Düzlemsel olan bütün moleküller en az bir yansıma düzlemine sahiptir. Yansıma  

düzlemi σ ; σ
v ve σ h  olmak üzere ikiye ayrılır. Yansıma düzlemi en yüksek katlı 

dönü eksenini içeriyorsa bu düzleme σ
v (düşey düzlem) denir. Eğer yansıma düzlemi 

en yüksek katlı dönü eksenine dik ise bu düzleme σ
h  düzlemi (yatay düzlem) denir. 

 

                                               

 

Şekil 3. 13 : H2O molekülünün yansıma düzlemleri 
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Đ (Terslenme Merkezi) 

Terslenme merkezi simetri merkezi olarak da geçer. Terslenme işlemi ise koordinatı     

(-)’ye götüren işlemdir. Eğer molekülün her atomunun koordinatı (x, y, z)’na terslenme 

işlemi uygulandığında (-x, -y, -z), molekül ilk durumundan ayırd edilemez bir duruma 

gitmişse molekülün terslenme merkezi vardır. Molekülün terslenme merkezi ise 

molekülün kütle merkezidir. 

 

Şekil 3. 14 : C2H4 molekülünün terslenme merkezi 

 

nS(n-katlı dönü + yansıma düzlemi): 

Molekülü n katlı dönü ekseni etrafında önce 
n

π2
 döndürüp sonra bu eksene dik bir 

düzlemden yansıttığımızda molekül şeklini değiştirmemişse molekül nS simetri 

elemanına sahiptir. n tek bir sayıysa nS  işlemi 2n kez uygulandığında, n çift bir sayıysa 

n kez uygulandığında molekül ilk haline özdeş duruma gelir. 

 

 

 

Şekil 3. 15 : Sn işlemi 
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3.8. SĐMETR Đ NOKTA GRUPLARI [28,29,30] 

 

Moleküler nokta gruplarının sınıflandırılması için harfllerle gösterim sistemi Schönflies 

tarafından ortaya atılmıştır (Diğer bir harflerle gösterim ise Hermann-Mouguin 

tarafından yapılmıştır). 

 

Bir molekülün simetri nokta grubunun belirlenmesi için molekülün sahip olduğu tüm 

simetri işlemlerinin bilinip, aşağıdaki tablonun takip edilmesi gerekir. Böylece 

molekülün hangi nokta grubuna ait olduğu bulunur. Molekülün  ise sahip olduğu en 

yüksek dereceli  simetrisi göz önünde tutulur. 

 

 

 

 

Şekil 3. 16 : Simetri nokta gruplarının bulunması  
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Cn ; Rotasyonel dönü eksenine sahip olmayan moleküllerin simetri nokta 

gruplarıdır. 

 

C1 : Bu nokta grubu E özdeşlik elemanı dışında hiçbir simetri elemanına sahip değildir. 

Cs : E özdeşlik elemanı dışında sahip olduğu tek simetri elemanı σ  yansıma elemanıdır. 

Ci : E özdeşlik elemanı dışında sahip olduğu tek simetri elemanı i terslenme merkezidir. 

 

Diğer bütün simetri nokta grupları Cn rotasyonel dönü eksenine sahiptir. 

 

Cn : E özdeşlik elemanı ile birlikte n-katlı dönü eksenine sahiptir )1( ≠n . i terslenme 

merkezine sahip olmayan lineer moleküller ∞C , i terslenme merkezine sahip olanlar ise 

vC∞  nokta grubundadır.  

Sn : E özdeşlik elemanı ve n çift sayı olmak üzere n-katlı dönü-yansıma elemanına 

sahiptir. 2S  nokta grubu sadece E özdeşlik elemanı ile i terslenme merkezine sahipse 

iCS ≡2 olur. 

Cnh  : nC  nokta grubunun sahip olduğu simetri elemanlarına ek olarak σ
h  (yatay) 

düzlemini içerir. 

Cnv  : nC  nokta grubunun sahip olduğu simetri elemanlarına ek olarak σ
v  (dikey) 

düzlemini içerir. 

Dn    : E özdeşlik elemanı ile birlikte n-katlı dönü eksenine dik bir 2-katlı dönme 

eksenine sahiptir. 

Dnh  : nD  nokta grubunun sahip olduğu simetri elemanlarına ek olarak σ
h  (yatay) 

düzlemini içerir. Bunlardan terslenme merkezine sahip olanlar ∞nD  nokta grubudur. 

Dnd  : Bu gruplar nD  nokta grubunun sahip olduğu simetri elemanlarına ek olarak  n-

dihedral dikey yansıma düzlemini içerir. 
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3.9. BĐR MOLEKÜLÜN EN KARARLI DURUMU ĐÇĐN GEOMETR Đ                                 

PARAMETRELER ĐNĐN HESAPLANMASI [42] 

 

Bir molekül sisteminin en kararlı elektronik enerji durumuna karşılık gelen geometrik 

parametrelerinin belirlenmesi işlemi Gausssian program paketi ile gerçekleştirilen en 

temel işlemidir. Geometri optimizasyonu da denir. 

 

 Bu işlemde, molekülün çekirdekleri arasındaki uzaklıkların bir fonksiyonu olarak  

kullanılan bir hesaplama metodu ve baz set çerçevesinde potansiyel enerji yüzeyi 

oluşturulur. Potansiyel enerji yüzeyinin en çukur noktası, molekülün en kararlı çekirdek 

konfigrasyonuna karşılık gelir. Bu noktaya molekülün ‘‘durağan’’ noktası veya ‘‘global 

minimum noktası’’ adı verilir.  

 

Molekülün potansiyel enerji yüzeyinde başka kararlı noktalarda bulunur ancak bu 

noktalar molekülün en kararlı durumuna karşılık gelmeyen, ‘‘eyer noktaları’’ olarak 

tanımlanırlar. Bir molekülün seçilen bir konformasyonu için gerçekleştirilen bir 

geometri optimizasyonu sürecinde, molekülün elektronik enerjisi çekirdekler arası 

uzaklığın bir fonksiyonu olarak her adımda hesaplanır. Seçilen konformasyon için en 

düşük enerji değerine ulaşıldığında döngüsel işlem son bulur.  

 

Bir geometri optimizasyonu molekül için durağan noktanın belirlenmesini amaçlar.  Bir 

geometri optimizasyonu sonucunda elde edilen geometrik parametrelerin bir durağan 

noktaya mı, yoksa bir eyer noktasına mı ait olduğunu anlamanın en kesin yolu: 

Optimizasyon sonucunda elde edilen geometrik parametreler ve bu geometrik 

parametrelerin elde edilmesi için  kullanılan, aynı yöntem üzerinden gerçekleştirilen bir 

frekans hesaplama işlemi ile molekülün temel titreşimsel dalgasayıları elde edilir. 

Hesaplama sonucunda temel titreşim dalgasayılarının tamamı pozitif değer alırsa bu 

molekül için durağan noktadır, temel titreşim sayılarından en az bir tanesi negatif 

değerse eyer noktasına ulaşılmıştır. 
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3.10.GAUSSĐAN 03 PROGRAMI [7,40,44,45] 

 

Gaussian 03 paket programı bir molekül ile ilgili olan moleküler geometri, kuvvet 

alanları, titreşimsel spektrumları, IR ve Raman şiddetleri gibi değerleri hesaplamaya 

yarayan bir paket programıdır. 

 

Bu paket programında hesaplamalar ab-initio ve semi-emprik yöntemler kullanılarak 

gerçekleştirilir. Ve programda pek çok teori düzeyi bulunmaktadır. En çok 

kullanılanları: HF (Hartree-Fock Öz Uyumlu Alan Teorisi), B3LYP (Becke Tipi 3-

Parametreli Yoğunluk Fonksiyon Teorisi olup Lee-Yang-Parr korelasyon modelini 

kullanır), MP2 (2.derece Moller-Plesset Pertürbasyon Teorisi), MP4 (4.derece Moller-

Plesset Pertürbasyon Teorisi). 

 

Bu paket programına Gaussian View prgramı da dahil edilmiştir. Gaussian View 

Programı, Gaussian programında çalışılmış molekül için hesaplanmış olan sonuçları 

görselleştirir. Bu değerler üzerinde değişiklik yapılabilmesini ve giriş dataları 

oluşturarak hesaplamaların başlatılmasına imkan verir. Ayrıca hesaplama sonucu elde 

edilen dalga sayıları ve kiplerin görselleşmesinde de yararlanılınır. 

 

Program kullanılırken ilk önce teori düzeyi belirlenir. Daha sonra molekül orbitallerini 

oluşturmak için kullanılacak olan baz set seçilir. Molekülün başlangıç geometrik 

parametreleri, toplam yük, spin sayısı ile ilgili çokluk derecesi, spin sayısı ile ilgili 

olarak spin sınırlandırılmış (Restricted) veya spin sınırlandırılmamış (Unrestricted) 

dalga fonksiyonu belirlenir. 

 

Baz set seçimi 

Hesaplama süresinin kısa olması önemlidir. Hesaplama süresi; N kullanılan toplam baz 

fonksiyonu sayısı ile orantılıdır. DFT metodları için N3 ile orantılıyken SCF, MPn, ... 

gibi metodlar için N4 ile orantılıdır. O halde sistemi en iyi biçimde tanımlayabilecek en 

küçük değerlere sahip baz seti seçilmelidir. 
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Spin Restricted (Spin sınırlandırılmış) 

Toplam spin sayısı sıfır olan sistemlerdir. Bu sistemlerde elektronlar aynı orbital ile 

ili şkili yukarı yönlü ve aşağı yönlü spin orbitallerine çiftler halinde yerleşmeye 

zorlanırlar. Net spin sayısı sıfırdan büyük değer alan (elektron sayısı tekli değer alan) 

bir sistem üzerinde yapılacak olan bir elektronik yapı hesaplamasında spin sınıflandırma 

işlemi ortadan kalkar.  

 
Şekil 3. 17 : Spin sınırlandırılmış yerleşim 

 

Spin Unrestricted (Spin sınırlandırılmamış) 

Đyonlar, anyonlar, uyarılmış durumdaki çok elektronlu sistemler spin sınırlandırılmamış 

sistemler sınıfında yer alırlar. Bu sistemlerde yukarı yönlü spine sahip olan elektronlar 

ve aşağı yönlü sipine sahip olan elektronlar tamamen iki ayrı grup olarak değerlendirilir 

ve farklı orbitallere yerleşmeleri izinlidir. 

 

 

Şekil 3. 18 : Spin sınırlandırılmamış yerleşim 

 

Spin sınırladırılmamış tanımlama ile hesaplanan elektronik enerji değeri, spin 

sınırlandırılmış tanımlama ile elde edilenden daha düşüktür ve daha kararlı bir yapıya 

işaret eder. Dezavantajı ise hesaplama sürecinin uzun olması, kullanılan yöntem 

üzerinde yeni düzenlemelerin yapılmasını gerektirmesi, α ve β spin orbitallerinin ayrı 

ayrı değerlendirilmesi gerektiğidir. Hesaplama metodu önüne koyulan ‘‘R’’ harfi 

sınırlandırılmış, ‘‘U’’ harfi ise sınırlandırılmamış tanımlama biçimini ifade eder. 
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4. BULGULAR 

4.1.  FENAZOPRĐDĐN MOLEKÜLÜNÜN S ĐMETR Đ  NOKTA GRUBUNUN 

BULUNMASI 

 

Fenazopridin molekülü her molekülde olduğu gibi E özdeşlik elemanına sahiptir. Hiçbir 

n-katlı dönü eksenine (Cn’e) sahip olmadığı gibi, i terslenme merkezine de sahip 

değildir. Molekülümüz düzlemsel bir molekül olmadığı için hiçbir (σ) yansıma 

düzlemini de içermez. Hiçbir dönü ekseni ve yansıma düzlemi olmayan molekülümüzün 

(Sn)  n-katlı dönü ekseni de yoktur. Bu nedenle molekülümüz C1 nokta grubundandır. 

C1 nokta grubunun karakter tablosuna bakılarak toplam serbestlik deecesini ve kaç 

titreşiminin olduğunu bulabiliriz. Aşağıda C1 nokta grubunun karakter tablosu 

verilmektedir. 

 

Tablo 4. 1: C1 nokta grubuna ait karakter tablosu 

C1 E  

A 1 x, y, z 

Rx, Ry, Rz 

toplamΓ   81 

 

 

Fenazopridin molekülünün kartezyen koordinatlardaki indirgenebilir gösterimi toplamΓ  

olarak  gösterilebilir. Fenazopridin molekülü 27 atomlu bir moleküldür. 3N = 81 toplam 

serbestlik derecesine sahiptir. Fenazopridin molekülü yalnızca A simetrisini gösterdiği 

için tek bir sınıfı, dolayısıyla bir tek indirgenemez gösterimi  vardır. 

∑=
R

ilh 2

 

1122 === ilh  
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h; indirgenemez gösterim sayısı, sınıf sayısı 

indirgenebilir gösterimler indirgenemez gösterimler cinsinden yazılırsa  

iitoplam Γ∂=Γ
 

i∂ : molekülün  i simetri sayısını gösterir.  iΓ  ise i. indirgenemez gösterimdir. 

 

∑= )()(
1

RRn
h

a ii χχ
 

 

n: sınıftaki eleman  sayısı 

h: sınıf sayısı  

( )Rχ : R. Đşlemin indirgenebilir gösterimi   

( )Riχ : R.işlemin indirgenemez gösterimi 

 

Molekülümüzün sadece A simetrisi olduğundan, 

1Γ∂=Γ itoplam  

Г1, A simetrisini gösterir. 

Atoplam 1∂=Γ
 

81)1.1.81(
1

1
1 ==∂

 

Atoplam 81=Γ
 

 

A simetri türündeki toplam serbetlik kipidir. Bu simetri türünde 3 öteleme (x, y, z) ve 3 

dönü (Rx, Ry, Rz) yer almaktadır. Toplam serbestlik kipinden dönü ve ötelemeler 

çıkartılarak molekülün titreşim serbestlik derecesi bulunabilir. 

 

(81 3 3) 75titreşim AΓ = − − =  

 

Her bir titreşim serbestlik derecesi bir titreşim kipine karşılık geldiğinden Fenazopridin 

molekülünün A simetri türünde 75 tane titreşim kipi vardır. 
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4.2.  FENAZOPRĐDĐN (PHENAZOPYRIDINE) MOLEKÜLÜNÜN 

KONFORMASYON ANAL ĐZĐ VE MOLEKÜLÜN BEL ĐRLENEN KARARLI 

KONFORMERLER Đ ĐÇĐN HESAPLANAN GEOMETR Đ PARAMETRELER Đ 

 

 Fenazopridin molekülü şekil 4.1’de verilmiştir. Fenazopridin molekülünün teorik 

olarak tüm konformerleri için, her bir döngüde N = N bağı üzerindeki dihedral açı 

değeri 450 değiştirilerek molekülün her bir olası konformeri belirlenmiştir. 

 

Molekülün kararlı konformerlerine karşılık gelebilecek olan ve diğerlerine göre daha 

düşük enerjiye sahip olan uygun geometrik yapılar belirlenerek, DFT-B3LYP metodu 

ve 6-311G++(d,p) baz seti kullanılarak optimize edilmiş ve böylece molekülün teorik 

olarak 2 kararlı konformeri belirlenmiştir. Bu konformerler tartışmayı kolaylaştırmak 

için sırasıyla Konf. 1, Konf. 2 olarak adlandırılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 4. 1: Fenazopridin molekülünün konformerlerini belirlemek için döngüsel olarak 

değiştirilen N = N bağı üzerindeki dihedral açı 



 

 

77

 

 

 

Şekil 4.2’de Fenazopridin molekülünün DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde 

optimize edilmiş kararlı 2 konformeri görülmektedir. Bu konformerlerin DFT teori 

düzeyinin farklı baz setlerinde enerjileri a.u. cinsinden tablo 4.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. : Fenazopridin Molekülünün DFT teori düzeyinin farklı baz baz setleri kullanılarak 

hesaplanmış enerji değerleri 

 

 

* 1 a.u. = 27,21 eV = 6,27503.102 kcal / mol 

* Referans olarak en kararlı konformer (Konf.1) için bağıl enerji değeri 0.00 kabul edilmiş ve diğer 

konformerin bağıl enerjisi bu referans değere göre belirlenmiştir.
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Şekil 4. 2: Fenazopridin molekülünün kararlı hallerine karşılık gelen konformerleri; a ve b sırasıyla fenazopridin molekülünün  

1 ve 2 numaralı konformerlerini temsil etmektedir.

a ) b ) 
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Tablo 4. 3:  Fenazopridin molekülünün belirlenen en kararlı konformeri (Konf. 1) için DFT/ B3LYP teori düzeyinde  6-311G++(d,p) baz 

kümesi kullanarak hesaplanmış  Optimize Geometri Parametreleri 

Bağ, Açı, Dihedral  Tanımı  Değeri (Angstrom Bağ, Açı, Dihedral Tanımı De ğeri (Angstrom 
  ve Derece)   ve Derece) 

R1 R(1,2) 1.39 A37 A(12,22,24) 116.69 
R2 R(1,6) 1.40 A38 A(12,22,25) 119.42 
R3 R(1,16) 1.08 A39 A(24,22,25) 117.23 
R4 R(2,3) 1.39 A40 A(14,23,26) 118.31 
R5 R(2,15) 1.08 A41 A(14,23,27) 117.93 
R6 R(3,4) 1.40 A42 A(26,23,27) 123.76 
R7 R(3,19) 1.08 D1 D(6,1,2,3) -0.01 
R8 R(4,5) 1.39 D2 D(6,1,2,15) 180.00 
R9 R(4,18) 1.09 D3 D(16,1,2,3) 179.99 
R10 R(5,6) 1.40 D4 D(16,1,2,15) 0.00 
R11 R(5,17) 1.08 D5 D(2,1,6,5) 0.02 
R12 R(6,7) 1.42 D6 D(2,1,6,7) 179.99 
R13 R(7,8) 1.27 D7 D(16,1,6,5) -179.99 
R14 R(8,9) 1.38 D8 D(16,1,6,7) -0.02 
R15 R(9,10) 1.41 D9 D(1,2,3,4) 0.00 
R16 R(9,14) 1.44 D10 D(1,2,3,19) -179.99 
R17 R(10,11) 1.37 D11 D(15,2,3,4) 179.99 
R18 R(10,20) 1.08 D12 D(15,2,3,19) 0.01 
R19 R(11,12) 1.42 D13 D(2,3,4,5) 0.00 
R20 R(11,21) 1.08 D14 D(2,3,4,18) -179.98 
R21 R(12,13) 1.33 D15 D(19,3,4,5) 179.99 
R22 R(12,22) 1.37 D16 D(19,3,4,18) 0.01 
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R23 R(13,14) 1.34 D17 D(3,4,5,6) 0.00 
R24 R(14,23) 1.35 D18 D(3,4,5,17) -179.99 
R25 R(22,24) 1.01 D19 D(18,4,5,6) 179.985 
R26 R(22,25) 1.01 D20 D(18,4,5,17) -0.00 
R27 R(23,26) 1.01 D21 D(4,5,6,1) -0.01 
R28 R(23,27) 1.02 D22 D(4,5,6,7) -179.98 
A1 A(2,1,6) 120.45 D23 D(17,5,6,1) 179.97 
A2 A(2,1,16) 120.84 D24 D(17,5,6,7) 0.01 
A3 A(6,1,16) 118.71 D25 D(1,6,7,8) 179.72 
A4 A(1,2,3) 120.05 D26 D(5,6,7,8) -0.32 
A5 A(1,2,15) 119.81 D26 D(5,6,7,8) -0.32 
A5 A(1,2,15) 119.81 D27 D(6,7,8,9) 179.92 
A6 A(3,2,15) 120.14 D28 D(7,8,9,10) 179.95 
A7 A(2,3,4) 119.64 D29 D(7,8,9,14) -0.06 
A8 A(2,3,19) 120.22 D30 D(8,9,10,11) 179.90 
A9 A(4,3,19) 120.15 D31 D(8,9,10,20) 0.01 
A10 A(3,4,5) 120.65 D32 D(14,9,10,11) -0.09 
A11 A(3,4,18) 119.79 D33 D(14,9,10,20) -179.99 
A12 A(5,4,18) 119.56 D34 D(8,9,14,13) 179.82 
A13 A(4,5,6) 119.81 D35 D(8,9,14,23) 0.06 
A14 A(4,5,17) 121.15 D36 D(10,9,14,13) -0.19 
A15 A(6,5,17) 119.03 D37 D(10,9,14,23) -179.95 
A16 A(1,6,5) 119.40 D38 D(9,10,11,12) 0.13 
A17 A(1,6,7) 116.05 D39 D(9,10,11,21) -179.39 
A18 A(5,6,7) 124.55 D40 D(20,10,11,12) -179.98 
A19 A(6,7,8) 115.03 D41 D(20,10,11,21) 0.50 
A20 A(7,8,9) 118.60 D42 D(10,11,12,13) 0.10 

Tablo 4.3’ün devamı 
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A21 A(8,9,10) 115.97 D43 D(10,11,12,22) -178.20 
A22 A(8,9,14) 127.58 D44 D(21,11,12,13) 179.63 
A23 A(10,9,14) 116.45 D45 D(21,11,12,22) 1.33 
A24 A(9,10,11) 121.46 D46 D(11,12,13,14) -0.38 
A25 A(9,10,20) 117.29 D47 D(22,12,13,14) 178.00 
A26 A(11,10,20) 121.25 D48 D(11,12,22,24) -168.74 
A27 A(10,11,12) 117.40 D49 D(11,12,22,25) -18.13 
A28 A(10,11,21) 121.78 D50 D(13,12,22,24) 12.84 
A29 A(12,11,21) 120.82 D51 D(13,12,22,25) 163.45 
A30 A(11,12,13) 123.20 D52 D(12,13,14,9) 0.420 
A31 A(11,12,22) 120.70 D53 D(12,13,14,23) -179.81 
A32 A(13,12,22) 116.09 D54 D(9,14,23,26) -179.56 
A33 A(12,13,14) 119.41 D55 D(9,14,23,27) -0.21 
A34 A(9,14,13) 122.08 D56 D(13,14,23,26) 0.66 
A35 A(9,14,23) 121.04 D57 D(13,14,23,27) -179.98 
A36 A(13,14,23) 116.89      

 

R, A, D terimleri sırasıyla bağ uzunluğu, bağ açı ve dihedral açı koordinatlarını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.3’ün devamı 
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Tablo 4. 4:  Fenazopridin molekülünün belirlenen 2. en kararlı konformeri (Konf. 2) için DFT/ B3LYP teori düzeyinde  6-311G++(d,p) baz 

kümesi kullanarak hesaplanmış  Optimize Geometri Parametreleri  

Bağ, Açı, Dihedral Tanımı Değeri (Angstrom Bağ, Açı, Dihedral Tanımı De ğeri (Angstrom 
  ve Derece)   ve Derece) 

R1 R(1,2) 1.39 A38 A(12,22,25) 119.44 
R2 R(1,6) 1.41 A39 A(24,22,25) 117.22 
R3 R(1,16) 1.08 A40 A(14,23,26) 118.02 
R4 R(2,3) 1.40 A41 A(14,23,27) 118.45 
R5 R(2,15) 1.09 A42 A(26,23,27) 120.25 
R6 R(3,4) 1.39 D1 D(6,1,2,3) -0.03 
R7 R(3,19) 1.08 D2 D(6,1,2,15) -179.70 
R8 R(4,5) 1.39 D3 D(16,1,2,3) 179.39 
R9 R(4,18) 1.08 D4 D(16,1,2,15) -0.28 
R10 R(5,6) 1.40 D5 D(2,1,6,5) 0.58 
R11 R(5,17) 1.08 D6 D(2,1,6,7) 179.51 
R12 R(6,7) 1.41 D7 D(16,1,6,5) -178.85 
R13 R(7,8) 1.26 D8 D(16,1,6,7) 0.08 
R14 R(8,9) 1.39 D9 D(1,2,3,4) -0.27 
R15 R(9,10) 1.41 D10 D(1,2,3,19) -179.91 
R16 R(9,14) 1.42 D11 D(15,2,3,4) 179.40 
R17 R(10,11) 1.38 D12 D(15,2,3,19) -0.24 
R18 R(10,20) 1.08 D13 D(2,3,4,5) 0.02 
R19 R(11,12) 1.42 D14 D(2,3,4,18) -179.74 
R20 R(11,21) 1.08 D15 D(19,3,4,5) 179.65 
R21 R(12,13) 1.33 D16 D(19,3,4,18) -0.10 
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R22 R(12,22) 1.37 D17 D(3,4,5,6) 0.54 
R23 R(13,14) 1.34 D18 D(3,4,5,17) -179.69 
R24 R(14,23) 1.36 D19 D(18,4,5,6) -179.70 
R25 R(22,24) 1.01 D20 D(18,4,5,17) 0.07 
R26 R(22,25) 1.01 D21 D(4,5,6,1) -0.84 
R27 R(23,26) 1.01 D22 D(4,5,6,7) -179.86 
R28 R(23,27) 1.01 D23 D(17,5,6,1) 179.38 
A1 A(2,1,6) 119.88 D24 D(17,5,6,7) 0.36 
A2 A(2,1,16) 120.89 D25 D(1,6,7,8) 8.88 
A3 A(6,1,16) 119.23 D26 D(5,6,7,8) -172.16 
A4 A(1,2,3) 120.56 D27 D(6,7,8,9) -179.00 
A5 A(1,2,15) 119.66 D28 D(7,8,9,10) 1.48 
A6 A(3,2,15) 119.79 D29 D(7,8,9,14) -178.30 
A7 A(2,3,4) 119.70 D30 D(8,9,10,11) -179.62 
A8 A(2,3,19) 120.08 D31 D(8,9,10,20) 0.44 
A9 A(4,3,19) 120.21 D32 D(14,9,10,11) 0.16 
A10 A(3,4,5) 120.05 D33 D(14,9,10,20) -179.78 
A11 A(3,4,18) 120.11 D34 D(8,9,14,13) 178.87 
A12 A(5,4,18) 119.84 D35 D(8,9,14,23) -1.90 
A13 A(4,5,6) 120.43 D36 D(10,9,14,13) -0.94 
A14 A(4,5,17) 121.26 D37 D(10,9,14,23) 178.30 
A15 A(6,5,17) 118.31 D38 D(9,10,11,12) 0.38 
A16 A(1,6,5) 119.38 D39 D(9,10,11,21) -179.26 
A17 A(1,6,7) 125.04 D40 D(20,10,11,12) -179.68 
A18 A(5,6,7) 115.58 D41 D(20,10,11,21) 0.69 
A19 A(6,7,8) 115.48 D42 D(10,11,12,13) -0.23 
A20 A(7,8,9) 116.50 D43 D(10,11,12,22) -178.55 

Tablo 4.4’ün devamı 
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A21 A(8,9,10) 125.94 D44 D(21,11,12,13) 179.41 
A22 A(8,9,14) 116.80 D45 D(21,11,12,22) 1.09 
A23 A(10,9,14) 117.26 D46 D(11,12,13,14) -0.51 
A24 A(9,10,11) 120.39 D47 D(22,12,13,14) 177.89 
A25 A(9,10,20) 118.26 D48 D(11,12,22,24) -168.89 
A26 A(11,10,20) 121.35 D49 D(11,12,22,25) -18.28 
A27 A(10,11,12) 117.84 D50 D(13,12,22,24) 12.67 
A28 A(10,11,21) 121.61 D51 D(13,12,22,25) 163.28 
A29 A(12,11,21) 120.55 D52 D(12,13,14,9) 1.10 
A30 A(11,12,13) 123.20 D53 D(12,13,14,23) -178.16 
A31 A(11,12,22) 120.66 D54 D(9,14,23,26) 169.83 
A32 A(13,12,22) 116.12 D55 D(9,14,23,27) 10.22 
A33 A(12,13,14) 118.74 D56 D(13,14,23,26) -10.90 
A34 A(9,14,13) 122.56 D57 D(13,14,23,27) -170.51 
A35 A(9,14,23) 120.69    
A36 A(13,14,23) 116.75    
A37 A(12,22,24) 116.68    

 

R, A, D terimleri sırasıyla bağ uzunluğu, bağ açı ve dihedral açı koordinatlarını göstermektedir. 

 

 

 

Tablo 4.4’ün devamı 
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Tablo 4.5: Fenazopridin Molekülünün konformerlerinin DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) 

teori düzeyinde hesaplanmış, birbirinden farklılaşan optimize geometri parametreleri 

 1. KONFORMER 2. KONFORMER  
D(6,1,2,15)                            180.00                           -179.70 

D(16,1,2,15)                                0.00                               -0.28 
D(16,1,6,7)                               -0.02                                0.08 

D(1,2,3,4)                                0.00                               -0.27 

D(15,2,3,19)                                0.01                               -0.24 
D(18,4,5,6)                          179.985                           -179.70 

D(18,4,5,17)                               -0.00                                0.07 

D(1,6,7,8)                            179.72                                1.88 
D(5,6,7,8)                               -0.32                           -172.16 

D(6,7,8,9)                            179.92                           -179.00 

D(7,8,9,10)                            179.95                                1.48 

D(7,8,9,14)                               -0.06                           -178.30 

D(8,9,10,11)                            179.90                           -179.62 

D(14,9,10,11)                               -0.09                                0.16 
D(8,9,14,23)                                0.06                               -1.90 

D(10,9,14,23)                           -179.95                            178.30 
D(10,11,12,13)                                0.10                               -0.23 
D(9,14,23,26)                           -179.56                            169.83 

D(9,14,23,27)                               -0.21                              10.22 

D(13,14,23,26)                                0.66                             -10.90 

 

R, A, D terimleri sırasıyla bağ uzunluğu, bağ açı ve dihedral açı koordinatlarını göstermektedir. 
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4.3. FENAZOPRĐDĐN MOLEKÜLÜNÜN  KONFORMERLER ĐNĐN 

TĐTREŞĐMSEL FREKANSLARININ BEL ĐRLENMESĐ 

 

C11H11N5 kimyasal formülüyle verilen fenazopridin molekülü 81 (3N=3x27) serbestlik 

derecesine sahiptir. 3 ötelenme ve 3 dönü serbestliği çıkarıldığında 75 titreşim serbestlik 

derecesi kalmaktadır. Yani fenazopridin molekülü 75 titreşim kipine (moduna) sahiptir.  

 

 

Gaussian 03 paket programı kullanılarak geometri optimizasyonu hesaplamaları 

sonucunda molekülün belirlenen en kararlı iki konformeri için elde edilen optimize 

olmuş geometrik parametreleri üzerinden DFT-B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) baz 

seti kullanarak, harmonik ve anharmonik titreşici modelleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen frekans hesaplamaları ile her bir konformer için 75 adet titreşim kipi, 

onlara ait dalga sayısı ve IR, Raman  şiddet değerleri ayrı ayrı elde edilmiştir. 

Konformerlerin hesaplanan titreşimsel kiplerinin karakterlerinin belirlenmesi ve doğru 

bir kip analizinin elde edilmesi amacı ile, Gaussian 03 programı kullanılarak hesaplanan 

titreşim kiplerinin her birisi için toplam enerji dağılımları (%TED), PQS (Parallel 

Quantum Mechanic Solutions) paket programı kullanılarak elde edilmiştir. 

 

DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde harmonik yaklaşıklıkla hesaplanan dalga 

sayıları ile deneysel dalga sayıları arasındaki uyumu sağlamak amacıyla ikili öçekleme 

çarpanları kullanılarak ölçeklendirme yapılmıştır. Bu ölçekleme yapılırken değeri 1700 

cm-1  üzerindeki dalga sayıları 0.96 ile çarpılırken, değeri 1700 cm-1  altındaki dalga 

sayıları ise 0.98 ile çarpılmıştır. En kararlı  konformer (Konf. 1) için, DFT-B3LYP/6-

311G++(d,p) teori düzeyinde harmonik ve anharmonik titreşici modelleri  ile ayrı ayrı 

hesaplanmış ölçeklenmemiş titreşimsel dalga sayıları, ölçeklendirilmiş dalga sayıları ve 

hesaplanan TED değeri molekülün kaydedilen IR ve Raman spektrumunda gözlenen 

temel bandlara ait dalga sayıları ;  en kararlı ikinci  konformer (Konf. 2) için, DFT-

B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde harmonik titreşici modeli  ile ayrı ayrı 

hesaplanmış ölçeklenmemiş titreşimsel dalga sayıları, ölçeklendirilmiş dalga sayıları ve 

hesaplanan TED değeri molekülün kaydedilen IR ve Raman spektrumunda gözlenen 

temel bandlara ait dalga sayıları tablolar halinde verilmiştir. 
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Şekil 4. 3 : Fenazopridin molekülünün FT-IR spektrumu 
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Şekil 4. 4 : Fenazopridin molekülünün Raman spektrumu 
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Tablo 4. 6: Fenazopridin Molekülünün en kararlı konformeri için (Konf. 1) deneysel ve DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeylerinde harmonik ve 

anharmonik seviyede hesaplanmış titreşim dalga sayıları 

 DENEYSEL 
BULGULAR  

TEORĐK   HESAPLAR  

       
Kipler Ra IR Harmonik  Harmonik  Anharmonik 

   DFT ölçek 
DFT 

DFT  

Asym.υNH2   (N22,H24,25)   3719 3570 3564 ννννHN(100)    

Asym. υNH2 (N23,H26,27)   3682 3535 3481 ννννHN(100)    

Sym. υNH2 (N22,H24,25)     3449 3596 3452 3454 ννννHN(100)    
Sym. υNH2 (N23,H26,27)     3329 3463 3324 3246 ννννHN(100)    
ννννCH      3210 3082 3072 ννννCH(100)    
ννννCH      3196 3068 3060 ννννCH(99)    
ννννCH      3190 3062 3050 ννννCH(99)    
ννννCH      3181 3054 3039 ννννCH(98)    
ννννCH      3180 3053 3041 ννννCH(95)    
ννννCH      3170 3043 3037 ννννCH(99)    
ννννCH      3161 3035 3019 ννννCH(99)    
νννν halka+ NH2(makas)      1649 1616 1609 ννννCC(27)+ννννCN(22)+δδδδCCH(6)+δδδδCNH(11)+δδδδHNH(21)    
Sym ΝΗ ΝΗ ΝΗ ΝΗ2222    makas   1600 1641 1608 1601 ννννCC(17)+ννννCN(23)+δδδδCNH(14)+δδδδHNH(30)    
νννν halka    1592  1635 1602 1599 ννννCC(64)+δδδδCCH(11)    
νννν halka      1580 ννννCC(57)+δδδδCCH(8)    
Asym ΝΗ ΝΗ ΝΗ ΝΗ2222    makas      

1620 
1612 

1587 
1579 1572 ννννCC(19)+ννννCN(13)+δδδδCNH(15)+δδδδHNH(30)    
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νννν halka+δδδδHNH      1538 1565 1533 1529 ννννCC (34)+ννννCN (14)+δδδδCCH (5)+δδδδCNH (10)+δδδδHNH (15)    
δδδδCH      1518 1487 1486 ννννCC(19)+ννννNN(6)+ννννCN(3)+ δδδδCCH(41)    
ννννCN+δδδδCH      1510 1480 1476 ννννNN(8)+ννννCC(4)+ννννCN(24)+δδδδCCH(13)+δδδδCNH(7)    
δδδδCH      1494 1464 1472 ννννCC(10)+ννννNN(7)+ννννCN(10)+δδδδCCH(28)+δδδδCNH(4)+δδδδHNH(6)    
δδδδCH    1459 1456 1480 1450 1462 ννννCC(18)+ννννNN(7)+ννννCN(9)+δδδδCCH(35)+δδδδHNH(4)    
ννννNN      1423 1394 1389 ννννNN(41)+ννννCC(14)+ννννCN(6)+δδδδCCH(5)+δδδδHNH(5)    
νννν halka    1376 1372 1391 1363 1363 ννννCC(21)+ννννCN(38)+δδδδCNC (4)+δδδδCCH (10)+δδδδCNH (7) )+δδδδHNH (5)    
νννν halka      1362 1334 1325 ννννCC(31)+ννννCN(26)+δδδδCNH(6)    
νννν halka      1347 1320 1311 ννννCC(67)++δδδδCCH(30)    

δδδδCH    1309 1308 1336 1303 1310 ννννCC(12)+ννννCN(14)+δδδδCNN(4)+δδδδCCH(51)    
ννννCN(N-N)     1269 

1288 
1262 1262 ννννCC(9)+ννννCN(54)+δδδδCCH(11)    

δδδδCH    1250 1253 1286 1260 1265 ννννCN(18)+ννννCC(13)+δδδδCNN(4)+δδδδCCH(44)+δδδδHNC(4)    

δδδδCH+ννννCN(N-N)    1191 1189 1215 1191 1192 ννννCC(23)+ννννCN(26)+δδδδCCH(28)    
r (NH2)+ νννν(C- NH2)    1189 1165 1179 ννννCN(32)+δδδδNCN(3)+δδδδCNH(45)    
δδδδCH      1179 1155 1164 ννννCC(18)+δδδδCCH(73)    
δδδδCH    1149 1149 1171 1148 1152 ννννCC(12)+ννννCN(16)+δδδδCCH(50)    
δδδδCH      1138 1115 1120 ννννCC(12)+ννννCN(3)+δδδδCCH(62)+δδδδCNH(5)    
δδδδCH     1075 1098 1076 1077 ννννCC(41)+δδδδCCH(44)    
r (NH2)   1044 1023 987 ννννCC(5)+ννννCN(17)+δδδδCNH(66)    
νννν halka+δδδδCH     1020 1039 1018 1023 ννννCC(58)+δδδδCCH(23)    
δδδδ halka    998  1013 993 1000 ννννCC(35)+δδδδCCC(34)+δδδδCCH(6)    
γγγγCH      997 977 1004 ΓΓΓΓCCCH(24)+ΓΓΓΓHCCN(8)+ΓΓΓΓHCCH(57)    
γγγγCH      984 964 987 ΓΓΓΓCCCH(23)+ΓΓΓΓHCCN(4)+ΓΓΓΓHCCH(56)    
νννν halka      976 956 957 ννννCC(25)+ννννCN(14)+δδδδCNN (3)+δδδδCCC(14)+δδδδCNC (5)+δδδδCCH(14)+δδδδCNH(4)    
γγγγCH      970 950 989 ΓΓΓΓHCCN (20)+ΓΓΓΓCCCH (31)+ΓΓΓΓHCCH(37)    
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ττττ halka      932 913 924 ΓΓΓΓCCCC(3)+ΓΓΓΓCCCH (33)+ΓΓΓΓHCCNN(20)+ΓΓΓΓHCCH (32)    

δδδδCN(N-N)     904 921 902 905 ννννCC(27)+ννννCN(5)+δδδδCNN(34)    
γγγγCH      

848 
831 838 ΓΓΓΓCCCH(66)+ΓΓΓΓHCCN(17)+ΓΓΓΓHCCH(16)    

ννννCN(N-N)+ν+ν+ν+νCC    804 805 821 805 807 ννννCC(26)+ννννCN(26)+δδδδCCC(10)+δδδδCCN(5)    

γγγγCH      798 782 805 ΓΓΓΓCCCN(6)+ΓΓΓΓHCCN(39)+ΓΓΓΓCCCH(25)+ΓΓΓΓHCCH(5)    
ττττ halka     777 

787 
771 791 ΓΓΓΓCCCC(8)+ΓΓΓΓCCCN(11)+ΓΓΓΓCCNC(17)+ΓΓΓΓHCCN(6)+ΓΓΓΓNCCN(8)+ΓΓΓΓCCNH(3)    

γγγγCH     760 776 760 772 ΓΓΓΓCCCN(4)+ΓΓΓΓCCNC(4)+ΓΓΓΓCCCH(42)+ΓΓΓΓHCCN(9)+ΓΓΓΓCCNH(5)    
δδδδ halka+νννν(C- NH2)    749 749 757 742 749 ννννCC(38)+ννννCN(30)+δδδδCCC(15)    
t(NH2)   734 719 679 ΓΓΓΓCCNH (27)+ΓΓΓΓHNCN(61)    
γγγγCH      699 685 701 ΓΓΓΓCCCC(4)+ΓΓΓΓCCCN(9)+ΓΓΓΓCCNN (4)+ΓΓΓΓCCCH (12)+ΓΓΓΓHCCN (16)+ΓΓΓΓCNCN (9)+ΓΓΓΓNCCN (4) )+ΓΓΓΓH NCN (14)  +ΓΓΓΓHNCC (13)    
ττττ halka+γγγγCH     680 694 680 698 ΓΓΓΓCCCC(42)+ΓΓΓΓCCCH(49)    
δδδδ halka     645 661 647 652 ννννCN (9)+ννννCC(6)+δδδδCCC(25)+δδδδCNN (15)+δδδδCCN (9)    

δδδδ halka    612 616 630 617 623 ννννCC(8)+δδδδCCC (53)+δδδδCCH (18)    
δδδδ halka    586 586 600 588 592 ννννCC(8)+ννννCN (4)+δδδδCNN(4)+δδδδCCN(29)+δδδδCCC(7)+δδδδCNC(14)+δδδδNCN(8)    

δδδδ halka     543 547 536 539 ννννCN(6)+δδδδCCN(26)+δδδδCNN(12)+δδδδCCC(6)+δδδδCNC (7)+δδδδNCN(14)    
γγγγCH    530 530 545 534 536 ΓΓΓΓCCCC(18)+ΓΓΓΓCCCN(10)+ΓΓΓΓCCNN (4)+ΓΓΓΓCNNC (18)+ΓΓΓΓNCCN (3)+ ΓΓΓΓCCCH(23)    
δδδδ halka     506 516 505 502 ννννCN(6)+δδδδCCC(27)+δδδδCCN(19)+δδδδNCN(14)    
t(NH2)   488 478 460 ΓΓΓΓCCCC (11)+ΓΓΓΓCCNH (17)+ΓΓΓΓHNCN (29)    
δδδδCN(NH2)      458 449 450 δδδδCCN(21)+δδδδCNN(3)+δδδδNCN(11)+ΓΓΓΓCCCC(8)+ΓΓΓΓCCNH (8)    
δδδδCN(NH2)     430 445 436 437 δδδδCCN(23)+δδδδCNN(4)+δδδδNCN(13)+ΓΓΓΓCCNH(20)+ΓΓΓΓHNCN(9)    
ττττ halka     418 418 410 410 ΓΓΓΓCCCC(54)+ΓΓΓΓCCCN(9)+ΓΓΓΓCCCH(31)    
ττττ halka      408 400 401 ΓΓΓΓCNNC(9)+ΓΓΓΓCCCN(20)+ ΓΓΓΓCCCC(9)+ΓΓΓΓCCNN (8)+ΓΓΓΓNCCN(11)    
δδδδCN(NH2)      345 338 236  δδδδCCN(27)+δδδδNCN(20)+δδδδCNH(4)+ΓΓΓΓCCNH(14)+ΓΓΓΓHNCN(12) 
w(NH2)   342 335 370 δδδδCCN(9)+ δδδδNCN(7)+ΓΓΓΓCNNC (3)+ΓΓΓΓCCNN (7)+ΓΓΓΓCCNH(35)    
w(NH2)   331 324 1 δδδδCCN(5)+ δδδδCNH(5)+ΓΓΓΓCCNH(37)+ΓΓΓΓHNCN(38)    
ττττNN(N-N)      300 294 294 ΓΓΓΓCCCC (17)+ΓΓΓΓCCCN(15)+ΓΓΓΓCCNN(34)+ΓΓΓΓCNNC (7)+ΓΓΓΓCCNH (4)    
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δδδδCN(N-N)      281 275 276 ννννCN(11)+ννννNN(5)+ννννCC(3)+δδδδCCN(54)+ )+δδδδCCC(4)    

ττττ halka      225 220 227 ΓΓΓΓCCNC(13)+ΓΓΓΓCCCN (16)+ΓΓΓΓCNCN(36)+ΓΓΓΓHCCN(5)+ΓΓΓΓNCCN(6)+ΓΓΓΓHNCN(4)+ΓΓΓΓHNCC (4)    
δδδδCN(N-N)      216 211 209 ννννCN(22)+δδδδCCC(7)+δδδδCCN (36) +δδδδCNN (19)    
δδδδ halka      196 192 197 ΓΓΓΓCNNC (15)+ΓΓΓΓCCNN(26)+ΓΓΓΓCCCN(28)+ΓΓΓΓCCCC (4)+ΓΓΓΓCCNC (7)    
γγγγCN(N-N)      109 107 109 ΓΓΓΓCCCN(38)+ΓΓΓΓCCNN(11)+ΓΓΓΓCNNC(11)+ΓΓΓΓNCCN(9)+ΓΓΓΓNCCH (7)+ΓΓΓΓCNCN (5)    

δδδδCN(N-N)      81 79 71 δδδδCCN (31)+δδδδCNN(67)    
kelebek   45 44 32 ΓΓΓΓCCCN(11)+ΓΓΓΓCCNN(6)+ΓΓΓΓCNNC(32)+ΓΓΓΓNCCN(25)+ΓΓΓΓHCCN(5)    
γγγγCN(N-N)      20 19 8 ΓΓΓΓCCNN(87)+ΓΓΓΓCCNC(5)    

 

      IR = Infrared; Ra=Raman; ölçek=0,96/0.98 ikili ölçek çarpanı ile ölçeklendirilmiştir. ν; bağ gerilmesi, δ; düzlem içi açı bükülmesi, γ; düzlem dışı açı bükülmesi, 

τ;torsiyon, r; rocking, w; wagging, t; twisting 
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Tablo 4.7:Fenazopridin Molekülünün en kararlı 2. konformeri için (Konf. 2) deneysel ve DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeylerinde 

harmonik seviyede hesaplanmış titreşim dalga sayıları 

 

 
DENEYSEL 
BULGULAR TED%  

      
Kipler Ra IR Harmonik  Harmonik  

   DFT 
ölçek 
DFT  

Asym. υNH2   (N27,H24,25)   
3719 3570 ννννHN(100)    

Asym. υNH2 (N23,H26,27)   
3733 3584 ννννHN(100)    

Sym. υNH2 (N27,H24,25)      3596 3452 ννννHN(100)    
Sym. υNH2 (N23,H26,27)     3449 3601 3457 ννννHN(99)    
ννννCH      3207 3079 ννννCH(99)    
ννννCH      3206 3078 ννννCH(99)    
ννννCH      3192 3065 ννννCH(97)    
ννννCH      3183 3056 ννννCH(99)    
ννννCH      3179 3052 ννννCH(99)    
ννννCH      3171 3044 ννννCH(96)    
ννννCH      3161 3035 ννννCH(96)    
Sym ΝΗ2 makas  1600 1646 1613 ννννCC(8)+ννννCN(11)+δδδδCNH(20)+δδδδHNH(37)    
νννν halka    1592  1636 1603 ννννCC(41)+ννννNN(5)+ννννCN(14)+δδδδHNH(8)    
νννν halka      1634 1601 ννννCC(44)+ννννCN(12)+δδδδHNH(5)    
νννν halka      1619 1587 ννννCC(51)+δδδδCCH(3)+δδδδHNH(10)    
Asym ΝΗ2 makas      1617 1585 ννννCC(36)+ννννCN(6)+δδδδCNH(11)+δδδδHNH(23)    
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νννν halka     1557 1585 1553 ννννCC (34)+ννννCN (12)+δδδδCNH (10)+δδδδHNH (20)    
ννννNN     1496 1524 1494 ννννNN(35)+ννννCN(7)+ δδδδCCH(15)    
δδδδCH      1514 1484 ννννCC(16)+ννννCN(10)+δδδδCCH(42)    
δδδδCH    1459 1456 1489 1459 ννννCC(18)+ννννNN(9)+ννννCN(4)+δδδδCCH(33)    
νννν(C- NH2)     1447 1475 1446 ννννNN(10)+ννννCC(9)+ννννCN(37)+δδδδCCN(5)+δδδδCNH(4)+δδδδHNH(8)    
ννννNN+δδδδCH      1466 1437 ννννCC(13)+ννννNN(26)+ννννCN(4)+δδδδCCH(23)    
νννν(C- NH2)      1389 1361 ννννCC(26)+ννννCN(41)+δδδδCCH(9)+δδδδCNH(5)    

νννν halka      1349 1322 ννννCC(48)+ννννCN(21)+δδδδCCH(3)+δδδδCNH(5)    
ννννhalka      1345 1318 ννννCC(49)+ννννCN(11)+δδδδCCH(6)+δδδδCNH(3)    

δδδδCH    1309 1308 1334 1307 ννννCC(15)+ννννCN(4)+δδδδCNN(4)+δδδδCCH(64)    
ννννCN(N-N)     1269 

1285 1259 ννννCN(56)+ννννCC(5)+δδδδCCH(7)    

δδδδCH    1250 1253 1271 1246 ννννCN(16)+ννννCC(19)+δδδδCNN(4)+δδδδCCH(35)+δδδδCNH(4)    
δδδδCH+ννννCN(N-N)    1191 1189 1215 1191 ννννCC(19)+ννννCN(24)+δδδδCCH(24)    

δδδδCH      1179 1155 ννννCC(18)+δδδδCCH(76)    
δδδδCH    1149 1149 1176 1152 ννννCC(7)+ννννCN(5)+δδδδCCH(46)+δδδδCNH(12)    
δδδδCN(N-N)+ r(NH2)      1154 1131 ννννCN(32)+δδδδCCH(5)+δδδδCNH(32)    

δδδδCH      1129 1106 ννννCN(6)+ννννCC(8)+δδδδCCH(54)+δδδδCNH(4)    
δδδδCH     1075 1096 1074 ννννCC(40)+δδδδCCH(42)    
νννν halka+δδδδCH     1020 1039 1018 δδδδCC(57)+δδδδCCH(24)    
r (NH2)   1033 1012 ννννCC(5)+ννννCN(18)+δδδδCNC(4)+δδδδCNH(64)    
δδδδ halka    998  1013 993 ννννCC(36)+δδδδCCC(42)+δδδδCCH(6)    
γγγγCH      996 976 ΓΓΓΓHCCN(20)+ΓΓΓΓCCCH(31)+ΓΓΓΓHCCH(35)    
γγγγCH      986 966 ΓΓΓΓCCCH(17)+ΓΓΓΓHCCN(4)+ΓΓΓΓHCCH(64)    
γγγγCH      984 964 ΓΓΓΓCCCH(20)+ΓΓΓΓHCCN(8)+ΓΓΓΓHCCH(54)    
νννν halka      968 949 ννννCC(32)+ ννννCN(14)+δδδδCCC(8)+δδδδCCH(13)+δδδδCNH(13)    

δδδδCN(N-N)+γγγγCH      939 920 ννννCC(17)+δδδδCNN(28)+ΓΓΓΓHCCN(7)    
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γγγγCH     919 930 911 ννννCC(7)+δδδδCNN(11)+ΓΓΓΓCCCH(23)+ΓΓΓΓHCCN(14)+ΓΓΓΓHCCH(24)    
γγγγCH      

848 831 ΓΓΓΓCCCH(65)+ΓΓΓΓHCCN(16)+ΓΓΓΓHCCH(16)    

ννννCN(N-N)+ν+ν+ν+νCC    804 805 822 806 ννννCC(32)+ννννCN(24)+δδδδCCC(8)+δδδδCCN(4)    

γγγγCH      801 785 ΓΓΓΓCCCN(3)+ΓΓΓΓHCCN(41)+ΓΓΓΓCCCH(26)+ΓΓΓΓHCCH(5)    
ττττ halka     777 

790 774 ΓΓΓΓCCCC(9)+ΓΓΓΓCCCN(14)+ΓΓΓΓCCNC(18)+ΓΓΓΓHCCN(5)+ΓΓΓΓNCCN(7)+ΓΓΓΓCCNH(4)    

γγγγCH     760 776 760 ΓΓΓΓCCCC(7)+ΓΓΓΓCCCH(45)+ΓΓΓΓHCCN(10)    
δδδδ halka+νννν(C- NH2)    749 749 759 744 ννννCC(23)+ννννCN(31)+δδδδCCC(21)    
γγγγCH      699 685 ΓΓΓΓCCCC(3)+ΓΓΓΓCCCN(8)+ΓΓΓΓCCCH(12)+ΓΓΓΓHCCN(16)+ΓΓΓΓCNCN(11)+ΓΓΓΓNCCN(5)+ΓΓΓΓHNCN(18)    
ττττ halka+γγγγCH     680 695 681 ΓΓΓΓCCCC(42)+ΓΓΓΓCCCH(48)    
δδδδ halka     645 658 645 ννννCN(4)+ννννCC(7)+δδδδCCC(23)+δδδδCNN(14)+δδδδCCN(8)+δδδδCNC(4)+δδδδNCN(6)    
δδδδ halka    612 616 630 617 ννννCC(8)+δδδδCCC(53)+δδδδCCH(18)    
δδδδ halka    586 586 599 587 ννννCC(9)+ννννNC(5)+δδδδNNC(6)+δδδδCNN(35)+δδδδCCC(8)+δδδδCNC(10)+δδδδNCN(4)    
t(NH2)   562 551 δδδδCNC(3)+δδδδNCN(7)+ΓΓΓΓCNNC(4)+ΓΓΓΓCCNH(20)+ΓΓΓΓHNCN(31)    

δδδδ halka     543 553 542 δδδδCCN(11)+δδδδCNN(11)+δδδδCCC(5)+δδδδCNC(6)+δδδδNCN(6)+ΓΓΓΓCNNC(4)+ΓΓΓΓHNCN(4)    
γγγγCH +t(NH2)      535 524 ΓΓΓΓCCCC(10)+ΓΓΓΓCNNC(11)+ΓΓΓΓCCCH(8)+ΓΓΓΓCCNH(23)+ΓΓΓΓHNCN(7)    
δδδδ halka     506 514 504 ννννCN(6)+δδδδCCC(25)+δδδδCCN(17)+δδδδNCN(11)    
ττττ halka+ t(NH2)    469  489 479 ΓΓΓΓCCNN(4)+ΓΓΓΓCCCC(9)+ΓΓΓΓCCNH(14)+ΓΓΓΓHNCN(22)    
δδδδCCN      453 444 δδδδCCN(40)+δδδδCNN(9)+δδδδNCN(15)+ΓΓΓΓCCNH(7)+ΓΓΓΓHNCN(7)    
t(NH2)   451 442 ΓΓΓΓCCNN(5)+ΓΓΓΓCCCC(4)+ΓΓΓΓNCCN(3)+ΓΓΓΓCCCH(4)+ΓΓΓΓHCCN(4)+ΓΓΓΓCCNH(27)+ ΓΓΓΓHNCN(10)    
ττττ halka     418 418 410 ΓΓΓΓCCCC(56)+ΓΓΓΓCCCN(10)+ΓΓΓΓCCCH(33)    
ννννCN(N-N)+ν+ν+ν+νCC      377 369 ΓΓΓΓCNNC(9)+ΓΓΓΓCCCN(28)+ ΓΓΓΓCCCC(18)+ΓΓΓΓHCCN(4)+ΓΓΓΓNCCN(4)+ΓΓΓΓCCNH(4)    

δδδδCCN + w(NH2)      343 336 ννννCN(5)+δδδδCCN(29)+δδδδNCN(27)+δδδδCNH(5)+ΓΓΓΓCCNH(8)+ΓΓΓΓHNCN(6)    
w(NH2)   331 324 δδδδCCN(4)+ δδδδNCN(4)+ δδδδCNH(6)+ΓΓΓΓCCNH(36)+ΓΓΓΓHNCN(39)    
γγγγ CN(N-N)+ w(NH2)      288 282 ΓΓΓΓCCCC(16)+ ΓΓΓΓCCCN(15)+ ΓΓΓΓCCNN(17)+ ΓΓΓΓCNNC(8)+ ΓΓΓΓCCNH(8)+ ΓΓΓΓHNCN(9)    
δδδδ CN(NH2) + w(NH2)      251 246 ννννCN(13)+ ννννNN(3)+ ννννCC(4)+δδδδCCN(34)+ δδδδCNN(3)+ δδδδCCC(4)+ δδδδNCN(9)+ΓΓΓΓCCNH(3)+ΓΓΓΓHNCN(3)    
w(NH2)   244 239 ΓΓΓΓCCCN(7)+ ΓΓΓΓCCNH(33)+ ΓΓΓΓHNCN(31)    

ττττ halka      225 221 ΓΓΓΓCCNN(7)+ΓΓΓΓCCNC(17)+ΓΓΓΓCCCN(13)+ΓΓΓΓCNCN(39)+ΓΓΓΓHCCN(4)+ΓΓΓΓNCCN(5)    
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δδδδCCN(N-N)      204 200 ννννCN(13)+δδδδCCN(38)+δδδδCNN (20)      
ττττCN(N-N)      179 175 ΓΓΓΓCCNN(39)+ΓΓΓΓCNNC(12)+ΓΓΓΓCCCN(19)+ΓΓΓΓHNCN(5)+ΓΓΓΓCCNH(5)    
ττττCN(N-N)      105 103 ΓΓΓΓCCCN(30)+ΓΓΓΓCCNN(25)+ΓΓΓΓCNNC(10)+ΓΓΓΓNCCN(4)    
δδδδCN(N-N)      71 70 δδδδCCN (33)+δδδδCNN(59)    
Kelebek   48 47 ΓΓΓΓCCCN(18)+ΓΓΓΓCCNN(13)+ΓΓΓΓCNNC(29)+ΓΓΓΓNCCN(19)+ΓΓΓΓHCCN(5)    
ττττCN(N-N)      13 13 ΓΓΓΓCCNN(87)+ΓΓΓΓCNNC(8)    
            

 

IR = Infrared; Ra=Raman; ölçek=0,96/0.98 ikili ölçek çarpanı ile ölçeklendirilmiştir. ν; bağ gerilmesi, δ; düzlem içi açı bükülmesi, γ; düzlem dışı açı bükülmesi, 

 τ; torsiyon, r; rocking, w; wagging, t; twisting 
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5. TARTI ŞMA VE SONUÇ 

 

Fenazopridin molekülünün teorik olarak tüm konformerlerini bulmak için, N = N bağı 

üzerindeki dihedral açı değeri herbir döngüde 450 değiştirilerek molekülün herbir olası 

konformeri belirlenmiştir. Molekülün kararlı konformerlerine karşılık gelebilecek olan 

ve diğerlerine göre daha düşük enerjiye sahip olan uygun geometrik yapılar belirlenerek 

DFT-B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) baz seti kullanılarak optimize edilmiştir. Ayrıca 

optimize edilmiş olan bu geometrik yapılar için DFT-B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) 

baz seti kullanılarak frekans hesabı yapılmıştır.  

 

Geometri optimizasyonları ve frekans hesaplamaları, oda sıcaklığında Fenazopridin 

molekülünün temel elektronik seviyede iki kararlı konformasyonunun (Konf. 1ve Konf. 

2) olduğunu göstermiştir. Elde edilen hesaplama sonuçlarından, her iki konformerde de 

azo grup ( C6-N7-N8-C9) fenil ve pridin halkalarının  aynı düzlemde olduğunu 

gözlenmiştir. Tablo 4.2 den de görüldüğü gibi Konf. 1, Konf. 2  den daha düşük enerji 

seviyesindedir.  

 

DFT-B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) baz setiyle yapılan hesaplamalar sonucunda Đki 

konformeri arasındaki enerji farkı 2.5 kcal/mol kadardır. Konf. 1  geometrisinde N7 ile 

H27 atomları arasında Hidrojen bağı vardır. Bu bağın uzunluğu 1.95 Å dir. Konf. 2 

geometrisinde N8 ile H27 atomları arasındaki uzaklık 2.38 Å olup bu atomlar arsında 

Hidrojen bağı bulunmamaktadır.  

 

Serbest Fenazopridin molekülünün sonucunda en kararlı iki konformerinin (Konf. 1ve 

Konf. 2) geometrik parametreleri, DFT-B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) baz seti 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanma sonucunda elde edilen geometrik parametreler 

Tablo 4.3 ve Tablo 4.4 de verilmiştir. Konf. 1 ve Konf. 2 arasındaki enerji farkı çok 

küçük olduğu için bu iki konformerin geometri değerleri birbirine çok yakındır. Bu 

konformerlerin bağ uzunluk değerleri birbirine çok yakın olup, aralarındaki fark 0.01  Å 

civarındadır. En kararlı iki konformer olan Konf. 1ve Konf. 2 in  bağ açı değerleri de 

birbirlerine çok yakındır. Bu bağ açı parametreleri arasındaki sapma 0.1o ile 1o 

arasındadır.  
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Fenazopridin molekülünün bu konformerlerinin hesaplanmış dihedral açı değerlerine 

bakıldığında, azo grubuna yakın amino grubunun pridin halkasıyla aynı düzlemde 

olduğu, diğer amino grubunun ise pridin halkası düzleminden 10 o yukarıda olduğu 

görülmektedir. Diğer dihedral açı değerleri, her iki konformerde birbirine yakın değerler 

almıştır. Yapılan geometri hesaplamaları sonucunda, bağ uzunlukları ve bağ açı 

değerlerinin konformasyona duyarlı olmadığı görülmüştür. 

  

 Fenazopridin molekülünün katı fazda deneysel IR ve Raman spektrumları alınmış ve  

Şekil 4.4 ve Şekil 4.5 de sunulmuştur. Konf. 1  konformeri için, DFT-B3LYP metodu 

ve 6-311G++(d,p) baz seti kullanılarak, harmonik ve anharmonik titreşici modelleri 

çerçevesinde frekans hesaplamaları gerçekleştirilmi ştir. Konf. 2 konformeri için, DFT-

B3LYP metodu ve 6-311G++(d,p) baz seti kullanılarak, harmonik titreşici modeli 

çerçevesinde frekans hesaplamaları gerçekleştirilmi ştir. Kaydedilen IR ve Raman 

spektrumlarında gözlenen temel bantların işaretlemeleri ve teorik frekans hesaplama 

değerleri Tablo 4.6 ve Tablo 4.7 de verilmiştir.  Temel bantların işaretlemeleri 

yapılırken,  B3LYP/6-311++G(d,p) teori düzeyinde hesaplanmış dalgasayıları ve 

normal kiplerin Toplam Enerji Dağılımı (TED) değerleri gözönünde bulundurulmuştur. 

 

DFT-B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde harmonik yaklaşıklıkla hesaplanan 

dalgasayıları ile deneysel dalga sayıları arasındaki uyumu sağlamak amacıyla ikili 

öçekleme çarpanları kullanılarak ölçeklendirme yapılmıştır. Bu ölçekleme yapılırken 

değeri 1700 cm-1  üzerindeki dalgasayıları 0.96 ile çarpılırken, değeri 1700 cm-1  

altındaki dalgasayıları ise 0.98 ile çarpılmıştır. Her bir konformer için, DFT-B3LYP/6-

311G++(d,p) teori düzeyinde harmonik ve anharmonik titreşici modelleri  ile ayrı ayrı 

hesaplanmış ölçeklenmemiş titreşimsel dalgasayıları, ölçeklendirilmiş dalgasayıları ve 

hesaplanan TED değeri molekülün kaydedilen IR ve Raman spektrumunda gözlenen 

temel bandlara ait dalgasayıları tablolar halinde verilmiştir. 

 

Azo grubuna uzak  amino grubunun NH2 simetrik ve asimetrik gerilme modlarının 

dalga sayıları  konformasyona duyarlı olmayıp, her iki konformerde de aynı değer 

olarak hesaplanmıştır. Bu amino grubunun asimetrik modunun dalgasayısı, her iki 

konformerde de ölçeklendirilmiş olarak  3570 cm-1 , simetrik  modunun dalgasayısı ise 

yine ölçeklendirilip  3452 cm-1 olarak hesaplanmıştır.  
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Konf. 1  geometrisinde N7 ile H27 atomları arasında Hidrojen bağı olduğu için bu 

bölgedeki amino grubunun NH2 simetrik ve asimetrik gerilme ve N-N gerilme 

modlarının dalgasayıları Konf.2 dekine göre daha düşük  değerlerde hesaplanmıştır. Bu 

amino grubunun, asimetrik modunun dalgasayısı, Konf. 1  de 3535 cm-1, Konf. 2  de ise 

3584 cm-1 olarak, simetrik modunun dalga sayısı, Konf. 1  de 3324 cm-1, Konf. 2  de ise 

3457 cm-1 olarak hesaplanmıştır. ννννNN gerilme modunun hesaplanan dalgasayısı Konf. 1  

de 1394 cm-1, Konf. 2  de ise 1494 cm-1 değerindedir. Hidrojen bağının açı bükülme 

hareketlerine en belirgin etki, Azo grubuna yakın  olan amino grubu NH2 nin twisting 

ve wagging modlarına olduğu gözlenmiştir. Konf. 1  geometrisinde bu modların 

dalgasayıları Konf. 2 ye göre yüksek değerlere kaymıştır. 

 

Hesaplanan teorik spektral verilerle, deneysel olarak kaydedilen IR ve Raman 

spektrumlarında gözlenen temel bandlar karşılaştırıldığında, harmonik dalgasayılarının 

özellikle yüksek frekans değerindekilerin scale edilmesi gerektiği görülmektedir.  

Anharmonik olarak elde edilen dalgasayıları ise deneysel olarak elde edilen 

dalgasayılarıyla oldukça iyi uyuşmaktadır. 
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