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Bu çalıĢmada, kristal yapıların X-ıĢınları kırınımı ile incelenmesi ve elde edilen
parametrelerin iyileĢtirilmesi süreci araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın baĢlangıcında
Kristalografi hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve daha sonra parametrelerin
iyileĢtirme adımlarının araĢtırılması yapılmıĢtır. Elektron yoğunluğu haritalarının
çıkarılması ile atom konumlarının yerlerinin nasıl bulunduğu incelenmiĢtir. En
Küçük Kareler Yöntemi ile atomik parametrelerin uygun değerlere getirilmesi süreci
hakkında bilgi verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: X-ıĢınları kırınımı, elektron yoğunluğu haritaları, faz problemi,
en küçük kareler yöntemi.
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Crystal structure analysis by X- Ray diffraction method was studied in this thesis.
Corrections of some datas from diffraction pattern were looked into. Initially some
general information about Crystallography was given and then refinement of the
parameters was studied. The search for obtaining Electron Density Map was done.
And observation of the atomic positions in the model was studied. For fitting the
parameters, The Least Square Method was searched.

Key Words: X- Ray diffraction, Electron Density Maps, Phase Problem, Least
Square Method.
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ÖNSÖZ
Bu çalıĢma X-ıĢınları kırınımı ile kristal yapıların çözümü için yapılan
incelemelerde kullanılan yolların teorik olarak incelenmesini kapsamaktadır. Fizik,
kimya, biyoloji ve mineroloji bilim dallarında kristal yapı çözümü çok önemli bir yer
tutmaktadır. Bundan sonra da nano yapıların incelenmesinde de kullanılması
beklenmekte

olan

bir

metottur.

Özellikle

günümüzde

protein

yapılarının

incelenmesinde yüzde seksen altılık bir oranla kullanılan bir yöntem olarak çok
önemlidir.
Tez çalıĢmamda her türlü desteğini esirgemeyen danıĢmanım Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Özgür SEZER‟e ve eĢime bir teĢekkürü borç bilirim
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KAYNAK ARAŞTIRMASI
X- ıĢını kırınım yöntemi ile ilgili daha önce yapılan bazı önemli çalıĢmalar
Ģunlardır:
Kitaigorodskii(1973) kristal yapı üzerinde durmuĢtur.Kristal iç yapılarını
araĢtırdığı eserinde örgü enerjileri ve termodinamik yapı üzerinde durmaktadır.
Lipson ve Cochran (1966) kristal yapı çözümlenmesinde değiĢik tekniklere
yer vermektedir.
Gökçe

(2002)

3,3-

dimetoksibenzidin

(2-hidroksibenzal)dimin

ve

hekzahidrobis (1,3- diazepin-2-selenon moleküllerinin moleküler ve kristal yapıları,
tek kristal x-ıĢını kırınım yöntemiyle çözülmüĢtür.
Karabıyık (2003) C29 H 25 N 3O3 ‟ün kristal yapısı ve iyileĢtirme çalıĢmaları adlı
tezinde, 6-(4-metoksi-fenil)-1,5,7a-trifenil-tetrahidro-imidazo (1,5-b)(1.2.4) oksa
diazol 2-on bileĢiğinin cisstereokimyası ve biçimlenimsel analizi sırasıyla tek kristal
x-ıĢını yöntemi ve sınırlandırılmıĢ Hartree-Fock düzeyindeki AM1 ve PM3 yarı
deneysel kuantum mekaniksel modeller kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir.

Dilek (2006) 2- fenil-2H-fitalazin-1-on, 6-3-fenil-5-(triflorometil) pirazol-1il-piridazin- 3(2H)-on ve krom (III) asetilasetonat kristallerinin x-ıĢınları kırınım
yöntemi ile yapı çözümü yapılarak kristal yapıların geometrik parametreleri teorik
olarak elde edilip deneysel sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır.
Holmes ve Blow (1966) protein ve nükleik asit yapılarının x-ıĢınları kırınımı
yöntemi ile inceleyerek çözümlerini yapmıĢlardır. Bu çalıĢma protein yapılarının
incelenmesinde ilk çalıĢmalardan bir tanesidir.

viii

Elmalı (1993) bazı schiff bazlarının, nikel ve demir ile vermiĢ olduğu
bileĢiklerinin kristal yapılarının çözümlenmesi ve bazı fiziksel özelliklerinin
incelenmesi adlı doktora tezinde dört tane dimer demir (3) kompleksi ile bir trimer
nikel (2) kompleksi incelenmiĢtir. Tezin birinci kısmında, bu kompleksin kristal
yapıları x-ıĢını yöntemiyle, ikinci kısmında ise bu dört tane dimer demir (3)
kompleksinin magnetik özellikleri incelenmiĢtir.
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1. GİRİŞ
Kristalografi, mineralojinin bir dalı olup minerallerin Ģekillerini ve iç
yapılarını incelemektedir. X-ıĢınları ile gerçekleĢtirilen yapı incelemelerinde, atom
veya moleküllerin, üç boyutlu olarak dizilimleri araĢtırılmaktadır. Kristallerde
fizikokimyasal olarak, atom ve moleküller belirli bir düzen içerisinde bulunurlar.
“Kristal” terimi ile düzgün dıĢ yüzeylere sahip olsun olmasın, düzenli iç yapı
gösteren katılar anlaĢılmaktadır. DıĢ yüzeyler değiĢse bile iç yapı ve temel özellikler
değiĢmez ve özellikle fiziksel karakterler iç yapının fonksiyonu olarak dıĢa yansır.
Kristalografi; fizik, kimya, metalürji ve seramik yapıların incelenmesinde,
davranıĢlarının araĢtırılmasında önemli yer tutmaktadır.
Bir moleküldeki atomlar arası uzaklık ortalama 10 8 cm civarında
olduğundan 400–800 nm‟lik dalga boyuna sahip olan görünür ıĢık o molekülün
detaylarını araĢtırmacıya vermeye yetmemektedir. Bu yüzden daha küçük dalga
boyuna sahip X-ıĢınları bu incelemelerde büyük bir oranda kullanılmaktadır.
Bir molekülün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri hakkında fikir
sahibi olabilmek için molekülün iç yapısının detaylı bir Ģekilde çözümlenmesi
gerekir. 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen‟in X-ıĢınlarını keĢfetmesi ile bu
konuda ilk çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Röntgen bu keĢfi ile 1901 yılında Nobel Fizik
Ödülüne layık görülmüĢtür. 1912 yılında Max Theodor Felix Von Laue X-ıĢınları
kırınımı

yöntemini

kullanmıĢ

ve

X-ıĢınlarının

bir

kristalden

saçılmasını

gözlemlemiĢtir. Bu çalıĢması ile 1914 yılında Nobel Fizik Ödülü‟nü almaya layık
görülmüĢtür. Daha sonra 1913 yılında William Henry Bragg ve William Lawrence
Bragg tarafından gerçekleĢtirilen deney ile, ilk olarak kristal yapı çözümlemesi, XıĢını kırınımı yöntemi ile yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ile “Bragg Yasası” olarak bilinen
kristallografi için en temel yasalardan biri bulunmuĢtur. Bu çalıĢma Bragg kardeĢlere
1915 yılında Nobel Fizik Ödülü baĢarısı getirmiĢtir.
1940‟lı yıllarda çalıĢmalar büyük oranda canlı yapısının incelenmesi üzerine
yapılmıĢtır. 1950 yılında DNA‟nın çift sarmal yapısının X- ıĢınları ile Crick ve
Watson tarafından aydınlatılması, DNA yapısının anlaĢılması üzerine yapılan
çalıĢmalara büyük katkı sağlamıĢtır. 1960 yılında Kendrew ve Perutz isimli bilim
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adamları, miyoglobin ve hemoglobinlerin yapılarını X- ıĢınları kırınımı kullanarak
çözerek proteinlerin yapısının belirlenmesine büyük katkı sağlamıĢlardır.
Günümüzde Protein Bilgi Bankasında bulunan 60.000‟e yakın protein
kristalinin %86‟sı X-ıĢınları kırınım yöntemi ile tespit edilmiĢtir.
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2. KRİSTALOGRAFİ
Kristallerde, atom ve moleküller fizikokimyasal olarak belirli bir düzen
içerisinde bulunmaktadır. Fakat amorf kristallerde atomlar rastgele bir dizilim
gösterirler. Kristaller, oluĢum esnasında katılaĢırken uygun Ģartlar altında düzenli ve
düzgün yüzeyleri olan geometrik Ģekiller gösterirler. “Kristal” terimi ile genelde
düzenli iç yapılar gösteren katılar anlaĢılmaktadır. Kristal yapı incelemelerinde en sık
kullanılan metot X-IĢınları Kırınım Yöntemi‟dir.
2.1. Kristal Yapı
Kristal, üç boyutlu uzayda periyodik olarak tekrarlanan atomlardan
oluĢmaktadır. Gaz ve sıvılarda atomların yerleĢimi kısa mesafelerde düzenli, fakat
mesafe uzadıkça düzensizleĢmektedir.
Kristalin tüm özelliklerini taĢıyan en küçük yapıya birim hücre denmektedir.
  
Bir birim hücrenin Ģekli ve büyüklüğü orijin olarak seçilen köĢeden çizilen a , b , c
vektörleri ve bu vektörler arasındaki açılar ile belirtilmektedir. Bu vektörler birim
hücreyi temsil eder ve kristalografik eksenler olarak adlandırılırlar. Bu vektörler ve
bu vektörler arasındaki açılar, birim hücre parametreleri olarak adlandırılmaktadır.
ġekil 2.1‟de bir birim hücre görülmektedir.
z

y

x

Şekil 2.1. Birim Hücre

Uzayı üç takım düzleme bölünce, bu düzlemleri seçme Ģekline göre çeĢitli
birim hücreler elde edilmektedir. Birim hücre parametrelerinin aldığı farklı değerlere
bağlı olarak, doğada bulunan tüm kristalleri yedi farklı Ģekilde tanımlamak mümkün
olmaktadır. Çizelge 2.1‟de bu yedi kristal sistemi ve onların Bravais örgüleri
görülmektedir. Fransız bilim adamı Bravais, 1848 yılında atomların birim hücrenin
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köĢelerinde bulunması ile oluĢan yedi adet, birim hücrenin değiĢik konumlarında da
atom bulunması ile on dört adet örgü çeĢidi olacağını göstermiĢtir.

Çizelge 2.1. Birim hücre ve Örgü çeşitleri
Eksen uzunlukları
Bravais Örgüsü

Kristal Sistemi
ve açıları

  
ab c,

Basit, Cisim Merkezli,

Kübik

      90o

Yüzey Merkezli

  
a b c,
Tetragonal

Basit, Cisim Merkezli

      90

o

  
a b c,
Ortorombik

Basit, Taban Merkezli,

      90o

Cisim ve Yüzey Merkezli

  
a b c,
Rombohedral

Basit

      90

o

  
a b c,
Hegzagonal

Basit

    90 ,   120
o

o

  
a b c,
Monoklinik

    90  

Basit, Taban Merkezli

o

  
a b c,
Triklinik

      90

Basit
o
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2.2. Bragg Kanunu
W. L. Bragg, bir kristal tarafından kırınıma uğratılan ıĢın demeti için basit
bir açıklama yapmıĢtır. Buna göre monokromatik bir X-ıĢını demeti bir kristal
yüzeyine düĢürüldüğünde X- ıĢını, kristaldeki atomların paralel düzlemleri tarafından
saçılmaktadır. Her düzlem, X-ıĢınının belli bir miktarını yansıtır ve yansıma,
yansıma açısının uygun değerleri için gerçekleĢir. Bu değerler ıĢının dalga boyuna ve
kristalin örgü sabitine bağlıdır. Atomların paralel düzlemleri tarafından yansıyan
ıĢınlar, giriĢim meydana getirebilecek Ģekilde üst üste geldiğinde kırınım
oluĢmaktadır. Kristallerde kırınım olayının fiziksel bir modelle anlaĢılmasını
sağlayan Bragg kanunudur. ġekil 2.2‟de kristal yapıda yer alan paralel düzlemlerde
yansıma incelenmektedir.

Şekil 2.2. X- ışınlarının kristal düzleminden yansıması
ġekil 2.2‟de tek dalga boylu X-ıĢını demeti, kristal düzlemlerine bir  açısı
ile düĢmektedir. Kristalin F noktasına çarpan X ıĢını, kristalin C noktasına çarpan X
ıĢınından | FD |  | FE | kadar fazla yol kat etmektedir. C ve F noktalarında kırınıma
uğrayan X ıĢınlarının kuvvetlendirici giriĢim yapabilmesi için iki dalga arasındaki
yol, X ıĢınının dalga boyunun tam katı olması gerekmektedir. Bu durumda;
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n  FD  FE , (n  1,2,3,...)

(2.1)

ġekil 2.2‟ye göre;

FD  d sin 
FE  d sin  ‟dır.
EĢitlik 2.1 de yerine konulursa;
n  2d sin 

(2.2)

Bragg kanunu elde edilir.

2.3. Difraktometre
Tek dedektörlü difraktometreler; bir X-ıĢını kaynağı, bir X-ıĢını dedektörü,
incelenecek kristali yönlendiren bir ganyometre ile birlikte ganyometre ve dedektörü
yönlendiren bir bilgisayar sisteminden oluĢmaktadır. Dedektörler çeĢitli olmakla
birlikte en sık kullanılan çeĢidi, saçılan X- ıĢınlarını bir flouresans madde üzerine
düĢürüp görünür ıĢık oluĢturulan çeĢididir.

Şekil 2.3. Dört eksenli bir difraktometre
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2.4. Kristal Yapı Faktörü
Kristallerle etkileĢen X-ıĢınları, birim hücre içerisinde düzenli bir Ģekilde
dizilmiĢ olan atomlar tarafından Bragg Yansıma ġartı‟nı sağlayan belirli
doğrultularda yönlenirler. Kristalden kırılmaya uğrayan X-ıĢını demetleri arasındaki
faz farkı atomların birim hücre içerisindeki diziliĢlerine bağlıdır.
Birim hücredeki atomların konumları, kristal örgüde r örgü vektörü olan

r  x a  yb  z c

ile

Ters örgüde ise s örgü vektörü ile ;

s  ha*  k b*  c*
Ģeklinde gösterilmektedir. Herhangi bir A atomunun saçılmaya olan katkısı;

| Fhk | A  f Ae

2i .r

A.

s

(2.3)

Ģeklinde olacaktır. Burada f A : A atomunun atomik saçılma faktörüdür. Birim
hücresinde N tane atom bulunan bir kristal için saçılmanın toplam genliği veya Yapı
Faktörü Fhk ise;
N

Fhk   f j e


2ir j s

(2.4)

j 1

dir. Burada Fhk birim hücredeki tüm atomlar tarafından saçılan ıĢınların genliğinin
tek bir elektron tarafından saçılan ıĢınların genliğine oranı olup “Kristal Yapı
Faktörü” olarak adlandırılır.
Kristal yapı faktörü reel ve sanal bileĢenlerine ayrılarak Ģu Ģekilde
yazılabilir.

Fhk  Ahk  iBhk

(2.5)

N
 
Ahk   f j cos 2rj  s

(2.6)

Burada;

j 1
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N
 
Bhk   f j sin 2rj  s

(2.7)

j 1

Fhk kristal yapı faktörüne karĢılık gelen faz açısı
B 
Φ hk  tan 1  hk 
 Ahk 

(2.8)

ifadesi ile verilir.
Kırılmaya uğrayan X-ıĢınlarının Ģiddeti genliğinin dolayısıyla kristal yapı
faktörünün karesiyle doğru orantılı olduğundan
2
2
I hk | Fhk |2  Ahk
  Bhk

(2.9)

Buradan (2.6) ve (2.7) eĢitlikleri kullanılarak
N

N

i

j



I hk   f i . f j . cos 2 (ri  r j ).s



(2.10)

elde edilir. Bu Ģiddet ifadesinden önemli bir sonuç ortaya çıkmaktadır. ġiddet sadece
atomlar arası uzaklık vektörüne bağlıdır. Gerçek atomik koordinatlardan bağımsız
olduğundan, orijinin keyfi seçimi Ģiddeti etkilemez.
Kristalden kırınıma uğrayan X-ıĢınlarının Ģiddetlerinin ölçümü için, yük
boĢalması prensibine göre çalıĢan Geiger Müler sayacı ve orantılı sayaçlarda „ölü
zaman‟ denilen sürenin büyük olması nedeniyle çok hassas ölçümler için sintilasyon
sayaçlarının kullanımı daha yaygındır. Bu tür sayaçlarda bir fluoresans madde
üzerine gelen radyoaktif taneciklerin oluĢturduğu parıldama ıĢığı fotokatlandırıcının
ıĢığa duyarlı katoduna çarpar ve bir ya da daha fazla fotoelektron oluĢur.
Fotokatlandırıcı tüp, oluĢan yükü uygun bir devre ile ölçülebilecek büyüklüğe getirir.
Devreye bir osiloskop sokularak oluĢan atmalar görülür duruma getirilebilir.
Bu sayacı bir kırınım aracına monte etmek mümkündür. Kristal, kırınım
konumuna, sayaç ise kırınıma uğrayan ıĢınları algılayacak konuma yerleĢtirildiğinde
sayma oranı ıĢığın Ģiddetinin direkt bir ölçüsü olacaktır.
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2.5. Kristalden Saçılan X-Işınlarının Şiddetini Etkileyen Faktörler
Kristalden kırınıma uğrayan X-ıĢınlarının Ģiddetini etkileyen fiziksel ve
geometrik faktörler vardır. Kristalin herhangi bir ( hk ) indisli düzleminden kırınıma
uğrayan X-ıĢınlarının Ģiddeti

I hk  K .L.P.T . A. | Fhk |2

(2.11)

ifadesi ile verilir. Burada,
K : Ölçülen ve hesaplanan kristal yapı faktörleri arasındaki orantı sayısı.
L : Lorentz faktörü
T : Debye – Waller sıcaklık faktörü
A : Soğurma faktörü
P : Polarizasyon faktörüdür.

ġiddeti etkileyen bu faktörlerden her biri için Ģiddet üzerinde uygun düzeltmelerin
yapılması gerekir.
2.5.1. Lorentz Faktörü Düzeltmesi
X-ıĢını demetine maruz kalan kristalin herhangi bir ( hk ) indisli düzleminin
konumu sabit olmayıp ω açısal hızıyla dönmektedir. Bu nedenle ölçülen her bir
Bragg yansıması Ģiddeti yansımanın olduğu bir ( hk ) düzleminin yansıma
konumunda kalma süresi dikkate alınarak düzeltilir. Bu düzeltme katsayısına Lorentz
faktörü denir. Lorentz faktörü Ģiddet toplama yöntemine bağlı olarak değiĢik değerler
alır. Lorentz düzeltme faktörü Bragg yasasına bağlı olarak;
L

1
sin 2θ

Ģeklinde ifade edilebilir.

(2.12)
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2.5.2. Polarizasyon Faktörü Düzeltmesi
Bir kaynaktan çıkan X-ıĢınları polarize olmayıp ıĢının yayılma doğrultusuna
dik bütün yönlerde elektrik ve manyetik alan vektörüne sahiptir. Polarize olmamıĢ XıĢınları kristalden kırılmaya uğrayıp Bragg saçılması yaptıktan sonra polarize olurlar.
Polarize olan bu ıĢınların Ģiddetlerinde ise bir azalma görülür. Polarizasyon faktörü;
P



1
1  cos 2 2θ
2



(2.13)

Ģeklinde verilir. Polarizasyon faktörü yalnızca Bragg yansıma açısına bağlıdır.
0,5  P  1 arasında değerler alır.

2.5.3. Sıcaklık Faktörü
Birim hücre içerisinde atomlar birbirine çeĢitli kuvvetlerle bağlıdır. Bu bağın
belli bir enerjisi vardır. Eğer atomlar bulundukları konumdan hareket ettirilmeye
çalıĢılırsa, tekrar eski enerji düzeylerine dönmek istemektedirler. Atomlar bu enerji
düzeyinde termal olarak titreĢmektedirler. Bu titreĢimler, atomların elektron
yoğunluğunu ve dolayısı ile atomların X- ıĢınlarını saçma Ģiddetini değiĢtirmektedir.
TitreĢimler dolayısı ile değiĢen saçılma Ģiddeti;

I ( hk)T  I hk .e  2 B sin

2

θ λ2

(2.14)

Termal titreĢimler nedeniyle gözlenen ve Ģiddeti azaltan ( e 2 B sin
terimine Debye-Waller sıcaklık faktörü denir.

2

θ λ2

)
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2.5.4. Soğurma Faktörü
Soğurma bir kristalde düĢürülen X- ıĢınlarının Ģiddetini azaltan bir etkidir. Bu
azalma maddede ıĢının aldığı yolun uzunluğuna bağlıdır.

A

1  μ ( x  x ')
e
dV
V V

(2.15)

μ : Maddenin lineer soğurma katsayısı

2.6. Wilson Oranı
Kristal yapı modelinde bilgisayar programı (ShelXL) ile hesaplanan yapı
faktörlerinden, Wilson oranı hesaplanarak EĢitlik (2.16) ve EĢitlik (2.17)‟deki
değerler ile kıyaslama yapılabilmektedir. Wilson oranı incelenilen kristalin yapısının
simetri merkezine sahip olup olmadığının bir ölçüsüdür. Simetri merkezine sahip bir
kristal için Wilson oranı;
M 1 

2



 0.637

(2.16)

Simetri merkezine sahip olmayan bir kristal için Wilson oranı;
M1 

π
 0.785
4

(2.17)

olmaktadır.

2.7. Birim Kristal Yapı Faktörü
DüzeltilmiĢ kristal yapı faktörü olan birim kristal yapı faktörü U Ģu Ģekilde
tanımlanır;
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Uh 

Fh

(2.18)

N

 fj
j 1

N

Fh   f j olduğundan U h  1 olacaktır. Reel bir kristal yapı faktörü için
j 1

birim kristal yapı faktörü;

1  Uh  1

(2.19)

(2.4) eĢitliğinde tanımlanan f j atomik saçılma faktörü, durgun atomların saçılma
faktörü olmayıp, sıcaklık faktörünü de içeren gerçek atomik saçılma faktörüdür.
Birim kristal yapı faktörü ifadesinde kullanmak için birim atomik saçılma faktörü n j
tanımlarsak;

nj 

fj

(2.20)

N

 fj
j 1

dir. Bu durumda birim kristal yapı faktörü;
N

U h   n j e


2 πihr j

(2.21)

j 1

olacaktır. Kristal yapıda birden fazla atom türü varsa birim atomik saçılma faktörü
n j , farklı atomlar için sin θ değeri ile değiĢecektir. Fakat genelde ters örgü uzayında
n j değerleri sabit kabul edilir. Birim kristal yapı faktörünün, simetri merkezli ve

simetri merkezine sahip olmayan yapılar için, dağılım olasılıkları sırasıyla

P1 (U ) 

1
2πε



e


2
P1 U   U e
ε

U

U2
2ε

(2.22)

2

2ε

olacaktır. Birim hücresinde N tane eĢit atom bulunan bir yapı için;

(2.23)
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fj

nj 



Nf j

1
N

(2.24)

Ģeklinde olur. Simetri merkezine sahip olsun olmasın herhangi bir kristal yapı için;

2

U ε

(2.25)

olur.

2.8. Normalize Kristal Yapı Faktörü
Sin değerinin değiĢimi için düzeltilmiĢ bir diğer kristal yapı faktörü ise

Normalize Kristal Yapı Faktörüdür. Normalize kristal yapı faktörü;

Eh

2

Fh



N



j 1

2

(2.26)

f j2

Ģeklinde tanımlanır. Normalize ve birim kristal yapı faktörü arasındaki iliĢki ise;
N

E

U f j
j 1

(2.27)

N

 f j2
j 1

Ģeklindedir.

Örnek

olarak

Cd C12H12 N 2 NiCN 4 .2C8 H10 

incelenen

simetri

merkezli

kristali için E 2  1  0,791 , simetri merkezine

sahip olmayan C2 H 9 N 2C4 H 5O6 kristali için ise E 2  1  0,738 deneysel sonuçları
elde edilmiĢtir.
Bir kristalin simetri merkezine sahip olup olmadığını belirlemek için
kullanılan bir diğer yöntem ise “ N (z ) Testi” dir. N (z ) Testi Ģiddetler için bir
toplam dağılım eğrisidir.

U
z
ε

2

(2.28)
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olmak üzere N (z ) değeri ortalama Ģiddetin z katına eĢit veya küçük olan
yansımaların kesridir. N (z ) nin teorik değeri (2.29) ve (2.31) eĢitliğinden
bulunabilir. Simetri merkezli bir yapı için;
 z

2 

zε

N 1 ( z) 

 P1 U du  erf 

 zε

(2.29)

yazılır. Burada,

2
erf ( x) 
π

2x



e



t2
2

dt

(2.30)

0

Ģeklinde tanımlı bir hata belirleme fonksiyonudur. Simetri merkezi olmayan bir yapı
için ise;
2z

N1 ( z ) 

 P1 U d U

 1  e z

(2.31)

0

yazılır.
Bir kristalin birim hücresindeki değiĢik düzlemlerden yansıyan X-ıĢınlarının
Ģiddetleri istatistiksel olarak incelenerek (2.16) veya (2.17) eĢitliği ile tanımlı Wilson
Oranına bakılır. Bu oranın alacağı sayısal değerler Ģiddet dağılımının merkezi
dağılıma sahip olup olmadığı hakkında bilgi verir. Seçilen örnek kristallerin
istatistiksel dağılımı Tablo 2.1. ve Tablo 2.2. de verilmiĢtir.
ġiddetler mümkün olduğu kadar dar sin θ aralıklarında yine mümkün
olduğu kadar fazla sayıda Ģiddet içerecek Ģekilde gruplara ayrılır. Her bir gruba ayrı
ayrı N (z ) testi uygulanarak elde edilen sonuçlar z nin değiĢik değerleri için (2.29)
ve (2.31) eĢitlikleriyle karĢılaĢtırılarak Ģiddetin simetrik dağılıma sahip olup olmadığı
hakkında bir fikir edinilebilir. Seçilen örnek kristallere ait N (z ) testi sonuçları Tablo
2.3. ve Tablo 2.4. te verilmiĢtir.
N (z ) testi için küçük açılarda ölçülen Ģiddet değerlerindeki hassasiyet az

olduğundan genellikle sin   0.2 değerleri için elde edilen deneysel değerlerin
sonuçları dikkate alınmaz.

15

Tablo 2.1. incelendiğinde 0.2  sin   0.5 aralığı dikkate alındığında,
Wilson Oranı‟nın ortalama değeri M ort  0.714 olduğu görülmektedir. Bu sonuç ile
birlikte Tablo 2.3. teki N (z ) testi sonuçları teorik değerler ile karĢılaĢtırıldığında
kristale ait Ģiddetlerin simetrik olmayan bir dağılım gösterdikleri görülür. Tablo 2.2.
incelendiğinde ise, Wilson Oranı değeri artan sin θ aralıkları değerleri ile sistematik
olarak arttığı görülmektedir. Tablo 2.4. incelendiğinde ise yine artan sin θ değerleri
için N (z ) testi değerlerinde bir azalma olduğu görülür.
Sistematik olarak değiĢen bu değerler, teorik değerler ile karĢılaĢtırıldığında,
artan sin θ değerleri için Ģiddet değerleri, merkezi dağılımdan merkezi olmayan
dağılıma doğru bir yön izlemektedir.
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3.KRİSTAL YAPI ARITIMI
3.1. Faz Sorunu ve Çözüm Yöntemleri
3.1.1. Faz Sorunu
Kristalin karmaĢık yapısı, X-ıĢınları kırınımı ile kristal düzlemlerine karĢılık
gelen yansıma noktalarına dönüĢtürülür. BaĢka bir deyiĢle yoğunluk dalgalarına
dönüĢtürülür. KarmaĢık bir fonksiyonun sinüs ve kosinüs fonksiyonlarına çevrilmesi
iĢlemi Fourier dönüĢümü ile yapılmaktadır.
Kristaldeki elektron yoğunluğu dağılımı tüm yansımalar için Yapı
Faktörlerinin toplanması ile elde edilmektedir. Yapı Faktörü ile “yoğunluk dalgası”
terimleri aynı anlama gelmektedir. Burada toplamı bulabilmek için sadece yoğunluk
dalgasının genliğinin bilinmesi yetmemektedir. Yapı Faktörünün diğer yoğunluk
dalgalarına göre bağıl konumunun da bilinmesi gerekmektedir. Bu bağıl konum Faz
olarak

bilinmektedir

ve

kristal

incelemelerinde

en

önemli

sorun

olarak

karĢılaĢılmaktadır.
Birim hücre içerisinde herhangi bir x, y, z noktasında bulunan elektron
yoğunluğunu elde etmek için yoğunluk dalgalarının genliği Fhk yi ve faz açısı  hk
‟yi bilmek gereklidir. Elektron yoğunluğunun atom merkezleri civarında en yüksek
değerini alması beklenir. Elektron yoğunluğu;

 ( xyz ) 

1
V

 F

hk

h

k

cos 2 hx  ky  lz   hk 

(3.1)

l

olarak verilmektedir. Elektron yoğunluğu eĢitliğinde genlik, kırınım noktasının
Ģiddetinden ölçülebilir. Fakat fazları doğrudan ölçmek olanaklı değildir. “Faz
Problemi” olarak isimlendirilen bu durum değiĢik tekniklerle çözülmektedir.
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3.1.2. Patterson Fonksiyonu ve Patterson Yöntemi
X-ıĢınları ile elde edilen saçılmalarda faz açılarının ölçülebilmesi
olanaksızdır. Buda  hk faz açısının elektron yoğunluğu denkleminde bir parametre
olması sebebi ile elektron yoğunluğu denkleminin çözümünü ve dolayısı ile atomik
pozisyonların elde edilmesini olanaksız kılmaktadır. Fakat bu soruna 1934 yılında
Arthur Lindo Patterson (1902-1966) adlı bilim adamı çare bulmuĢtur. Bu çözüm faz
sorunu için kullanılan ilk metodtur.
Patterson kendi fonksiyonunu Elektron Yoğunluğu fonksiyonundan
türetmiĢtir. Yapı Faktörü genliği Fhk ve faz açısı  hk Patterson fonksiyonunda
Yapı Faktörünün karesi ile temsil edilmiĢtir. Yapı Faktörünün karesi EĢitlik 3.3‟de
verildiği gibi saçılma Ģiddetine bağlıdır. Patterson‟un yaptığı bu geliĢtirme deneysel
verilerden bu fonksiyonun direkt olarak hesaplanabilmesini sağlamıĢtır.

1
P(uvw)    Fhk
V 

Fhk

2

2

cos 2 (hu  kv  w)

 I hk K . A.L. p 1

(3.2)

(3.3)

Patterson fonksiyonundan elde edilen maksimum değerler, atomlar arası
pozisyon vektörlerine bağlıdır. Patterson fonksiyonunun değeri incelenen atomun
atom numarası ile orantılıdır. Bu fonksiyondan elde edilen maksimum değerler
sayesinde ağır atomların pozisyonlarının bulunması kolaylaĢmaktadır.
Eğer kristal düzlemi  elektron yoğunluğu ile tanımlanırsa tüm birim
hücrede koordinatlar x, y ve z ile gösterilmektedir. Patterson Fonksiyonunda ise
genelleyici koordinatlar u, v ve w ile tanımlanır. u, v, w koordinatları x1 , y1 , z1 ve

x2 , y2 , z2 konumlarındaki atom çiftini tanımlamaktadır. Bu koordinatlar Patterson
haritasında maksimumlarla verilir. Patterson fonksiyonundaki koordinatlarla elektron
yoğunluğu fonksiyonundaki koordinatlar arasında ;
1

EĢitlik (3.3)‟de kullanılan p Polarizasyon faktörünü simgeler. Patterson fonksiyonu ile karıĢmaması
açısından küçük harf kullanılmıĢtır.
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u  x1  x2 ; v  y1  y2 ; w  z1  z2
Ģeklinde bir iliĢki vardır.

ġekil 3.1. Kristal düzlemi ve Patterson düzlemi

ġekil 3.1‟de Patterson Fonksiyonunun grafiksel gösterimi görülmektedir. Bu
gösterimde üç atomlu bir kristal yapı baz alınmıĢtır. (a) ve (b) Ģekillerinde kristal
düzlemdeki üç atom (c)‟de Patterson düzlemindeki birim hücrede orijinlere
yerleĢtirilmiĢtir. Patterson haritasında orijinde her atomun kendi arasındaki vektörler
maksimum değerleri almaktadır.
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3.1.2.1. Patterson Fonksiyonunun Çözümü
Patterson Fonksiyonunu çözmek, atomların konumlarını bulmak demektir.
Bu atomlardan kastedilen genellikle elektron sayısı çok olan Ağır Atomlardır.
Patterson haritasındaki maksimumlardan bu konumları bulabilmek 1935 yılına kadar
kolay olmamaktaydı. David Harker (1906-1991) bu çözüm için bir yol geliĢtirmiĢtir.
Harker, Patterson Fonksiyonunda aynı atomlar arasındaki vektörleri bütün Patterson
düzleminde araĢtırmak yerine simetri özelliklerinden yararlanarak sadece bazı özel
bölgelere bakılmasının yeterli olduğunu göstermiĢtir. Bundan dolayı ( x, y, z )
konumlarındaki her atom için birde a birim hücre eksenine simetrik ( x, y, z )
konumunda da baĢka bir atom var olmaktadır. Bu atom diğer atomla aynıdır. Bu
özellik Pm uzay grubu için geçerlidir. Fakat daha sonra yapılan çalıĢmalarla bu
özelliğe benzer özellikler P21… uzay grupları içinde bulunmuĢtur. Atom içi
vektörlerin, aynı atomlar için koordinatları her iki durum içinde aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Tablo 3.1. Uzay grupları ve Patterson vektörleri
Kristal içinde aynı atomlar

Patterson vektörleri

için Pozisyonlar

( Koordinat farkı)

Pm

( x, y, z ) ( x, y, z )

0,2 y,0

P21

1
( x, y, z ) ( x,  y, z )
2

1
2 x, , 2 z
2

Uzay Grubu

3.1.2.2.

Yapısı İçin Patterson Fonksiyonu ve Harker Çözümü
Ġncelenen örnekte P21 uzay grubuna dahil

yapısı göz önüne

alınmıĢtır. Bu kristal yapı için kırılma deseni elde edilip, Patterson fonksiyonu ile
saçılma Ģiddetleri hesaplanmıĢtır. Saçılma Ģiddetleri incelenip maksimum pikler göz
önüne alınmıĢtır. AĢağıdaki tabloda alınan değerler gösterilmektedir.
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Tablo 3.2. Zn(CN)2.DMP kristali için Patterson fonksiyonlarının yaklaşık değerleri

u

v

w

Patterson Fonksiyonunun yaklaĢık değerleri

1

0

0

0

999

2

0.50

0.50

0.50

342

3

0

0.05

0.50

337

4

0.51

0.45

0.45

137

5

0.26

0.92

0.14

129

P21 Uzay grubu için dört aynı atomun pozisyonları için simetri operatörleri
X- ıĢınları Kristalografisi Uluslararası Tablolardan alınmıĢtır ve aĢağıda Tablo 3.3‟de
verilmiĢtir.
Tablo 3.3. P21 Uzay grubu için simetri operatörleri
P21 Uzay Grubu için Simetri Operatörleri
( x, y, z )

1
1
(  x,  y ,  z )
2
2

( x, y, z )

1
1
( x,  y ,  z )
2
2

Bu kristalde ağır atom Çinko (Zn) olması sebebiyle amaç bu atomun
pozisyonunu bulmak olmalıdır. Diğer atomların pozisyonları simetri operatörleri
kullanılarak çıkarılabilmektedir. Birim hücrede dört adet çinko atomu bulunmaktadır.
Bir tanesi ( x, y, z ) konumunda bulunduğu farzedilirse diğer atomlar Tablo 3.3‟deki
diğer koordinatlara yerleĢtirilmektedir.
Patterson fonksiyonunda çinko atomu için kullanılabilir Harker pikleri
Tablo 3.4‟de verilmektedir. Bu pozisyonlar çinko atomunun pozisyonları arasındaki
fark olmaktadır.
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Tablo 3.4. P21 Uzay grubu için Harker pozisyonları
Harker pozisyonları

1
(  x,  y ,  z )
2

( x, y, z )

1
1
( x,  y ,  z )
2
2

( x, y, z )

1 1
2 x,  ,   2 z
2 2

2 x,2 y,2 z

1
1
0,  2 y,
2
2

sembolleri arasında verilen koordinatlar tüm hücre içerisinde her yöne
ötelenebilirdir. Daha uygun pozisyonu vermesi açısından ötelenmiĢ koordinatlar
Tablo 3.5‟ de verilmektedir.
Tablo 3.5. Ötelenmiş Harker pozisyonları
Harker pozisyonları

Tablo

3.2‟de

pozisyonlarına

1 1
2 x, ,  2 z
2 2

verilmiĢ

uyanların

olan

seçilmesi

1
1
0,  2 y,
2
2

2 x,2 y,2 z

Patterson

maksimumlarından

gerekmektedir.

1
1
2 x, , 2 z 
2
2

Harker
ötelenmiĢ

pozisyonunun Tablo 3.2‟deki iki numaralı maksimumla uyuĢtuğu görülmektedir. Bu
durumda basit bir hesapla ;

1
1
2 x, , 2 z 
 0.50,0.50,0.45
2
2
olduğundan
2 x  0.50 ; 2 z 

1
 0.45 ; x  0.25 ; z  0.47
2

sonuçları bulunur.

y konumunu bulabilmek için Harker pozisyonlarında uygun olan

1
1
0,  2 y,
2
2

pozisyonunu ve bu pozisyonla Tablo 3.2‟de uyuĢan üç numaralı maksimum
alınmaktadır. Bu durumda;
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1
1
0,  2 y,  0,0.05,0.50
2
2
olduğundan
2y 

1
 0.05 ; y  0.27
2

sonucu bulunur.
Eğer bulunan sonuçlar doğru ise çinko atomunun konumu (0.25,0.27,0.47)
olarak belirlenebilir. Sonucun doğruluğunu kontrol etmek için genel koordinatlar
olan 2 x,2 y,2 z durumu sonuç için incelenir. Bu durumda;

2  0.25,2  0.27,2  0.47  0.50,0.54,0.94
bulunur. Fakat Tablo 3.2‟de bu maksimum bulunmamaktadır. Patterson düzleminin
periyodikliği ve simetrisi olmasından dolayı hemen yanlıĢ çözüm olduğu
düĢünülmemelidir. 0.50,0.54,0.94 pozisyonuna simetri özelliği kullanarak eĢit bir
pozisyon bulmaya çalıĢılmalıdır. Gerçekten de Patterson simetri operatörü z, y, z 
kullanılarak 0.50,0.46,0.94 pozisyonu Tablo 3.2‟deki dördüncü pike uyuĢarak elde
edilmiĢtir. Bu doğrulama sağlandığından çinko atomunun doğrulamadan önceki
pozisyonu (0.25,0.27,0.47) atomun pozisyonu olmaktadır.

3.1.3. Direkt Yöntemler
Faz sorununun çözümü için 1960‟lı yılların baĢına kadar “Ağır Atom
Yöntemi” kullanılmaktaydı ve bu yöntem o zamanlar tek kristallerin yapılarının
çözümlenmesi için yöntem olarak kullanılmaktaydı. Ağır atom yönteminde az sayıda
atom içeren kristallerin yapıları sağlıklı bir Ģekilde çözülebiliyordu. Fakat çok sayıda
atom bulunduğunda bu yöntem eksik kalmaktadır. Bu sınırlamanın kalkması Direk
yöntemlerin bulunması ile ortadan kalkmıĢtır ( Luger, 1980).
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Atomik Saçılma Faktörü f , dolayısıyla Yapı Faktörü F ‟nin artan yansıma
açısı ile çok azalması nedeni ile birbiri ile karĢılaĢtırılması sağlıklı olmamaktadır. Bu
yüzden direk yöntemlerde normalize yapı faktörü kullanılmaktadır. Normalize Yapı
Faktörü;

E 

F

2

2

(3.4)

N

f
j 1

2
j

ile verilir. Burada N saçılma sayısı olarak verilir. Simetri merkezine sahip
kristallerde, yüksek Ģiddetli yansımaların fazı Sayre eĢitliği ile tanımlanır.

S EH  S  E K E H  K

Bu

bağıntı

Hauptman

(3.5)

ve

Karle

tarafından



2

bağıntısı

olarak

isimlendirilmiĢtir ( Hauptman, 1956 ). Bu eĢitlikde üçüncü fazın bulunabilmesi için
diğer iki fazın bilinmesi gereklidir.
Simetri merkezli olmayan kristaller için Hauptman ve Karle, daha farklı bir
eĢitlik geliĢtirmiĢtir ( Hauptman ve Karle, 1956 ). Bu eĢitlik “Tanjant eĢitliği” olarak
adlandırılır.

Tan H

E

E

K

.E H  K sin( K   H  K )

K

.E H  K cos( K   H  K )

K

(3.6)

K

Bu eĢitliğin kullanılabilmesi için üçüncü fazın da bilinmesi gerekmektedir.
Tanjant eĢitliğinde ilk olarak en fazla üç faz alınarak hesap yapılır. Bu üç yansıma
fazı birbirlerinden lineer olarak bağımsız veya



2

bağıntısı ile birbirlerine bağımlı
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ise, seçilmiĢ olan bu üç faz uygun bir Ģekilde tespit edilmiĢ olarak kabul
edilmektedir. Uygun olan bu üç faz takımı göz önünde bulundurularak diğer fazların
belirlenmesine çalıĢılmaktadır. Hesaplanan faz takımları içerisinde en doğru
çözümün anlaĢılması için “Figures of Merit” terimi ile verilen kriterlerin sağlanması
gerekmektedir. Bu kriterler, kimyasal bilgiler, bağ uzunluğu ve istatistik yorumlardır.
Burada istatistiksel yorumlardan kasıt, çözümün bulunma sıklığıdır.

3.3. Kristal Yapıların Doğruluk Derecesi
Kristal

yapıdaki

atomların

birim

hücre

içerisindeki

konumlarının

belirlendiği yapı çözümü aĢamasından sonra, atomların konumlarının ve termal
parametrelerinin en iyi değerlerini bulma iĢlemi olan iyileĢtirme aĢamasına geçilir.
Bazen yapı çözümü aĢamasında birim hücre içerisindeki atomların tamamının yerleri
tam olarak belirlenmese bile iyileĢtirme iĢlemine geçilebilir.
Yapı çözümü aĢamasında yerleri belirlenemeyen atomların konumları
iyileĢtirme aĢamasının ilk evrelerinde Fark Fourier İyileştirmesi sonucunda
bulunabilir. Yapı çözümünde atomların tümünün yerleri belirlenemese bile arıtım
iĢlemine geçilip geçilemeyeceğine karar vermek için, kristal yapı faktörleri
hesaplanarak deneysel olarak gözlenen değerlerle uyumlu olup olmadığına bakılır.
Gözlenen ve hesaplanan Kristal Yapı Faktörleri arasındaki uyum, Güvenilirlik
Faktörü denilen bir oran ile gösterilir. Bu oran;

R

 FO  FC
 FO

(3.7)

ifadesiyle verilir.
ĠyileĢtirme iĢlemi yapılmamıĢ fakat atomların konumlarının belirlendiği
düĢünülen yapıya Deneme Yapı denir. Hesaplanan R değerleri deneme yapıda
iyileĢtirme iĢlemine geçilmesinin gerekip gerekmediği hakkında yararlı ipuçları verir.
Wilson, doğru sayı ve türdeki atomların birim hücre içerisinde rasgele koordinatlara
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yerleĢmesi durumunda güvenilirlik faktörünün olası değerlerinin simetri merkezli
kristaller için,





R1  2 2  1  0,828

(3.8)

simetri merkezine sahip olmayan kristaller için

R1  2  2  0,586

(3.9)

olacağını istatistiksel olarak göstermiĢtir. Bu sonuçlardan yola çıkarak deneme
yapıları için iyileĢtirme iĢlemine geçmeden önce güvenilirlik faktörüne bakılır. Eğer
simetri merkezli kristaller için R1  0,40 , simetri merkezine sahip olmayan kristaller
için R1  0,30 Ģartları sağlanıyorsa, atomların yaklaĢık olarak yerleĢtiklerine karar
verilerek iyileĢtirme iĢlemine baĢlanabilir. Bu değerler, örnek olarak seçilen
kristallerde,

( C2 H 9 N 2C4 H 5O6 )

R1  0,234

ve

R1  0,270

Cd C12 H12 N 2 2 Ni CN 4 2C8 H10  olarak çıkmaktadır.
Yapıların iyileĢtirme aĢamasında doğruluğunu test etmek için ayrıca
Ağırlıklı Güvenilirlik Faktörü kullanılır. Ağırlıklı Güvenilirlik Faktörü;

 ωFo2  Fc2  
2

ωR 

 

2
 ω Fo2 

(3.10)

Ģeklinde tanımlanır. Burada ω ağırlık faktörü olup, değeri yapı çözümüne bağlı
olarak değiĢir. SHELXL yapı iyileĢtirme programında ağırlık faktörü olarak,

30

ω

σ

2

  ap
Fo2

2

q
 bp  d  e sin θ

(3.11)

ifadesi kullanılır. Burada

Fo2  Fc2
p
3

(3.12)

Ģeklinde olup a , b , d ve e kristal yapının durumuna bağlı değerler alan
katsayılardır.

3.4. Fourier Yöntemi ve Fourier Haritaları
Fourier Yöntemi genellikle model yapıdaki atomların bir kısmı tespit
edildikten sonra kullanılmaktadır. En azından modelin bir kısmının bilinmesi
gereklidir. Bu yöntemi uygulamaya baĢlamadan önce birkaç ağır atomun yerinin
tespit edilmiĢ olması araĢtırmacıya büyük kolaylık sağlayacaktır. Fourier yöntemi
aynı zamanda beklenmeyen atomların yerlerinin tespiti için ve düĢük saçılma
Ģiddetine sahip atomların yerlerinin bulunması için yararlı bir metottur. ġekil (3.1)
Fourier haritalarının yorumlanması hakkında açıklamada bulunmaktadır.
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ġekil 3.2. Sırasıyla 2, 62, 54, 68 atomlu bir yapı için oluşturulmuş Fourier haritaları

ġekil 3.1‟de bir atomun tam olarak doğru yerde olmasa da yoğunluklardan
doğru yerin yaklaĢık olarak tespit ediliĢi verilmiĢtir. 1 numaralı haritada iki ağır
atomun pozisyonları verilmiĢtir. Bu pozisyonlardan sadece X noktasında bir ağır
atomun olduğu sonucu yoğunluk piklerinden çıkarılmaktadır. 2 numaralı haritada ise
P noktasının bir atom için yanlıĢ bir pozisyon olduğu görülmektedir. Çünkü
yoğunluk çizgilerinin uzanıĢ yönü Q noktasına doğrudur. Bu durumda Q noktasında
bir atomun olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 3 numaralı harita Q noktasında bir
atom olacağı sonucunu desteklemektedir. 4 numaralı haritada ise artık Q noktasına
atomun yerleĢeceği kesinleĢmiĢtir. Bu haritaların oluĢturulması için sırası ile 2, 62,
54, 68 adet atom kullanılmıĢtır. ( Prooceding of the Royal Society, syf.320, ġekil.8 )
3.5. En Küçük Kareler Yöntemi İle İyileştirme İşlemi
Bu yöntem, ilk olarak Legendre tarafından 1806 yılında kullanılmıĢtır.
Amacı deneysel olarak ölçülen büyüklüklerin en olası ve en uygun değerlerine
yaklaĢtırmaktır. Bir fiziksel büyüklüğün çok sayıda ölçümü yapılmıĢ ise en küçük
kareler yöntemine göre ölçülen büyüklüklerin en olası değerleri büyüklüklerdeki
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hataların kareleri toplamını minimum yapan değerdir. Bu yöntem, deneysel verileri
elde edilmiĢ olan kristal yapının iyileĢtirilmesi için kullanılan en yaygın yöntem
olarak kullanılmaktadır.
Elde edilmiĢ parametrelerde hesaba katılarak deneysel değerler ile
hesaplanmıĢ değerler arasındaki farkların kareleri toplanıp minimum değer elde
edilir. Burada;
z , xn değiĢkenleri ve p n parametreleri ile tanımlanmıĢ bir fonksiyon olsun

ve

z  p1 x1  p2 x2  ...  pn xn

(3.13)

Ģeklinde tanımlansın.
Bu fonksiyonun m adet noktada değeri biliniyor ve m sayısı n sayısından
daha büyük ise en küçük kareler yönteminin burada en iyi değeri vermesi
beklenmektedir.

 2   j ( z o. j  z c . j ) 2

(3.14)

z o. j : j noktasında z fonksiyonun deneysel değeri.
z c. j : j noktasında z fonksiyonunun hesaplanmıĢ değeri.

 j : j noktası için ağırlık faktörü

 : verilerdeki hata ( sapma )
Burada z fonksiyonu yerine yapı faktörü genliği göz önüne alınırsa;

F  Fo  Fc

(3.15)

Hataların kareleri toplamı Q ile gösterilirse toplam;

Q   (hk) F (hk) 

2

(3.16)
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EĢitlik 3.16‟da toplam birbirinden bağımsız deneyler sonucundaki
parametreler için elde edilen toplamdır. Bu eĢitlikte kritik olan, nokta yapı faktörü
genlikleri farkına göre mi iyileĢtirme yapılacak yoksa yapı faktörlerinin genliklerinin
kareleri farkı alınarak mı iĢlem yapılacağına karar vermektedir. Bu problemin
cevabını araĢtırmacılar Ģöyle vermektedirler; “ Eğer elde çok zayıf veriler varsa F 2
ile iyileĢtirme iĢlemi, yoksa F ile iyileĢtirme iĢlemi tercih edilmelidir.” O zaman
eĢitlik (3.16)



Q   (hk)  F 2 (hk)



2

(3.17)

olur. Bu yöntemin iyi bir sonuç vermesi için çok sayıda deney sonucu toplanmalı ve
bu çok sayıda parametrelerle iĢlem yapılması önerilir.
Kristal yapı iyileĢtirilmesinde x , y ve z pozisyon parametreleri ve
izotropik bir yapı için bir titreĢim parametresi ve anizotropik bir yapı için ise altı adet
titreĢim parametresi ile iĢlem yapılır. Yani iyileĢtirme süresince k adet izotropik atom
için 3k adet pozisyon parametresi ve k adet titreĢim parametresi bulunmaktadır. M
adet anisotropik atomda ise 3M adet pozisyon parametresi ve 6M adet titreĢim
parametresi vardır.
EĢitlik 3.16‟da bütün bu parametreler için minimum noktaları bulmak için
eĢitliğin her bir parametreye göre türevleri alınıp sıfıra eĢitlenir. Normalde m adet
parametre varsa m adet eĢitlik olması çözüm için yeterli gözükse de deneylerde
çıkacak belirsizlikler için aynı parametrede birden fazla deney sonucu elde edilmesi
daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Burada deneysel tecrübelerden yararlanılarak öyle

n adet parametre elde edilmeli ki n / m oranı 5 ile 10 arasında olsun. Fakat yine de
eĢitlik 3.16‟ten elde edilen verilerle lineer bir fonksiyon elde etmek çok zor olacaktır.
Çünkü parametreler trigonometrik ve üstel ifadeler içermektedir. Bu sorunu
çözümlemek için yapı faktörü genliğinin ortalama değeri her bir parametre için
Taylor serisine açılır. Bunun için,
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F 

F
x1

x1 

F
y1

y1 

F
z1

z1  ... 

F
b1

b1

(3.18)

b : atomun titreĢim parametresi yapılır

EĢitlik 3.18 düzenlenirse;







 F  Fo  Fc    xr
Fc  yr
Fc  z r
Fc  br
Fc 
xr
yr
z r
br 
r 
(3.19)

bulunur. EĢitlik 3.19 ifadesinde her atom x, y, z pozisyonlarında ve b titreĢim
parametrelerinde bir miktar hata olduğu kabul edilip bu parametrelerin optimum
değerleri elde edilmeye çalıĢılmaktadır.
Seri açılımında birinci derecenin üstü türevler ihmal edilmektedir. Seri
açılımının geçerli olabilmesi için deneme yapısının doğru olan yapıya mümkün
olduğunca yakın seçilmesi gerekir. Eğer parametreler elveriĢsiz olursa EĢitlik 3.18 ve
EĢitlik 3.19 arzulanandan çok farklı değerler verecektir. Bundan dolayı bu yöntemin
doğruluğu baĢta seçilen parametrelerin uygunluğuna bağlıdır.
Eğer en küçük kareler yöntemi ile iyileĢtirilmesi yapılan model yanlıĢ veya
eksik ise hemen her zaman bazı belirtiler gösterecektir. Bu göstergeler, güvenilirlik
faktörü R‟nin yeteri kadar düĢük çıkmaması veya parametrelerin birbirinden dikkati
çekecek kadar farklılık göstermesi olarak kabul edilmektedir. Örneğin modeldeki bir
atom dikkatsizlik sonucu kimyasal olarak kabul edilemeyen bir yerde seçilmiĢ ise
mesela diğer bir atoma çok yakın konulduysa sıcaklık faktöründe daha önce aynı
atomlar için ölçülenden dikkati çeker bir Ģekilde yükseliĢ görüleceği tespit edilmiĢtir.
Bir atomdaki böyle yüksek sıcaklık faktörü bütün birim hücrenin çözümlemesini
olanaksız kılmaktadır. AraĢtırmacılara göre bu tür durumlarda ise daha iyi
parametrelerle tekrar iyileĢtirme sürecine baĢlanması gerekir.
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3.6. Fark Elektron Yoğunluğu Haritaları
Doğruluğu sınanacak yapının elde edilmiĢ birçok parametresi varsa fark
yoğunluğu haritasının hesaplanmasının iyileĢtirme sürecindeki katkısının büyük
olacağı belirtilmektedir.
Fark yoğunluğu haritalarının hesaplanmasında deneysel veriler ile
hesaplanmıĢ verilerin farkı göz önüne alınır. Fark yoğunluğu haritası için kullanılan
parametreler;

 F  Fo  Fc

(3.20)

dır. Dolayısıyla eĢitlik 3.1 göz önüne alındığında;

   o   c

(3.21)

A 
 hkl  tan 1  hk 
 Bhk 

(3.22)

 hk : Fhk kristal yapı faktörü genliğine karĢılık gelen faz açısı

 : Elektron yoğunluğu
Fark yoğunluğu haritasından elde edilen grafikte elde edilen pozitif bölge
veya pik, o bölgeye ilk modelde yeterince elektronun konulmadığı anlamına
gelmektedir. Eğer negatif bölge veya bir çukur elde edilirse o bölgeye gereğinden
daha fazla elektronun konulduğu anlamına gelir. Bölgede elektron yoğunluğunun
fazla olması o bölgede ağır bir atomun olabileceği anlamına gelmektedir. ġekil 3.2‟
de

fark

yoğunluğu

açıklanmaktadır.

haritalarının

iyileĢtirme

sürecinde

nasıl

yararlanıldığı
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ġekil 3.2 Fark yoğunluğu haritası ile iyileştirme
Şekil 3.2 (a) da atomun pozisyonunda hata bulunduğu anlamına
gelmektedir. Burada hesaplanmış elektron yoğunluğu bir pik olarak gözükmekte ve
negatif bölge üzerinde gözükmektedir. Bu durumda atomun pozisyonu pozitif bölgeye
doğru kaydırılmalı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Şekil 3.2 (b) de yanlış hesaplanmış sıcaklık faktörünü göstermektedir. Eğer
sıcaklık faktörü normalden çok yüksek ise hesaplanan elektron yoğunluğu geniş bir
pik olarak görülmektedir.

Test edilen yapıdaki fark yoğunluğu haritaları ile hesaplamalarda sıcaklık
faktörü çok küçük çıkıyor ise, o bölge, grafikte bir çukurla ifade edilecektir. Bu da o
bölgede varsayılmıĢ olan atomun küçük hacimde bir bölge ile sınırlandırılmıĢ olduğu
anlamına gelmektedir. Bu yüzden de o bölgede gereğinden fazla bir elektron
yoğunluğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir atomun anizotropik olarak titreĢim yaptığı
halde ilk yapıda izotropik olarak titreĢim yaptığı varsayılmıĢ ise yüksek titreĢimlerin
olduğu yönlerde bir pik gözükecek, düĢük titreĢimlerin olduğu yönlerde ise bir çukur
gözükecektir. Eğer atomun pozisyonunda düzeltme yapma adına bir kaydırma
yapılacak ise bu kayma x ekseni boyunca;
 
x 
x

2
x 2

(3.23)

37

yazılır. EĢitlik 3.23‟de payda bulunan terim

x0 ilk konumundaki elektron

yoğunluğundaki değiĢimi, paydadaki terim ise x0 ilk konumundaki elektron
yoğunluğundaki eğimdir. Bunun yanında sıcaklık faktörü parametreleri farklı
yönlerdeki eğimlerden elde edilebilir.
Kristal yapıların doğru bir Ģekilde belirlenmesinin önemli bir ölçüsünün fark
yoğunluğu haritalarında piklerin ve çukurlukların mümkün olduğunca az veya hiç
olmaması kabul edilmektedir. Bu ancak deneysel ve hesaplanan yapı faktörleri
genliklerinin birbirine uyumlu çıkması halinde olacaktır. Bunun sonucu düĢük bir
güvenilirlik faktörü elde edilir. AraĢtırmacılara yapı iyileĢtirme süresince hataları
bulma Ģansını veren fark yoğunluğu haritalarıdır. Bu yüzden iyileĢtirme iĢleminde bu
haritalar her bir pik ve çukurluk için dikkatli bir Ģekilde incelenmelidir.

3.7. Arıtım İstatistiği
Ġncelenen verilerin en iyi Ģekilde iyileĢtirilip iyileĢtirilmediği hakkında karar
verebilmek

için

güvenilirlik

faktörünün

hesaplanması

gerekmektedir.

Bu

araĢtırmadan sonra iyileĢtirme iĢlemlerinin süreci belirlenmektedir. Eğer iyileĢtirme,
Yapı Faktörünün karesi ile yapılıyor ise aĢağıdaki ifadeler ile Güvenilirlik Faktörü
hesaplanmaktadır.

R

 (F  F )
F
o

c

(3.24)

o



  

  F 2  F 2
o
c
R   
2
2
   Fo

2

1

 2



(3.25)

R ifadesi Ağırlıklı Güvenilirlik Faktörüdür. Ağırlıklı Güvenilirlik Faktörü bütün
verilerin hesaplanması ile elde edildiğinden araĢtırmacının iyileĢtirme sürecini en iyi
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takip edebilmesini sağlamaktadır. Güvenilirlik Faktörü R ise Ağırlıklı Güvenilirlik
Faktörü kadar ayrıntılı bilgiyi araĢtırmacıya verememektedir.

R

Güvenilirlik

Faktörü

de

Yapı

Faktörlerinin

kareleri

ile

hesaplanabilmektedir. Bunun amacı araĢtırmacının bir kıyaslama yapabilmesini
sağlamaktır.
Diğer bir rapor edilen iyileĢtirme istatistiği ise UygunlaĢtırma Ölçüsüdür.
GoF (Goodness of Fit) teknik olarak

“ Gözlemden elde edilen birim ağırlığın

standart sapması “ olarak tanımlanmaktadır.


GoF  


  F

o

2

 Fc



2 2

n : ölçülen dataların sayısı
p : parametre sayısı

n  p   2
1



(3.26)
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalıĢmada, bir kristalin X- ıĢınları kırınım yöntemi ile incelenmesi, yapı
çözümlemesi ve parametrelerin iyileĢtirilmesi iĢlemleri araĢtırılmıĢtır.
X- IĢınları kırınımı yöntemi kristal yapıların çözümlemesi için kullanılan en
yaygın yöntemdir. Bu çalıĢmanın ikinci bölümünde Kristalografi konusu genel
olarak incelenmiĢtir. Bu bölümde Kristal Yapı Faktörünün elde edilmesi ve
dolayısıyla

saçılan

X-ıĢınları

Ģiddetinin

bulunuĢu

incelenmiĢtir.

Kristal

düzlemlerinden yansıyan X-ıĢınlarının incelenmesi ile birçok parametre ile
karĢılaĢılmaktadır.

Bu

parametrelerde

gerekli

düzeltmelerin

yapılması

gerekmektedir. Bu noktada aslında iyileĢtirme süreci baĢlamaktadır. Bir kristal yapı
incelenirken çok sayıda veri elde edilmektedir. Bu verilerin toplanması ve
değerlendirme iĢlemi için bir bilgisayar programının olmasını gerektirmektedir. Bu
amaçla en sık kullanılan bilgisayar programı 1970‟li yıllarda Sheldrick tarafından
geliĢtirilen SHELXL programıdır. Bu program, yapı çözümleme sürecinde
araĢtırmacıya her aĢamada yardımcı olması için tasarlanmıĢtır ve günümüze kadar
hep daha da iyileĢtirilerek kullanılmaya devam edilmiĢtir. Bu program sayesinde çok
sayıda elde edilen veriler için iyileĢtirme iĢlemi yapılır.
Bölüm

3‟te

iyileĢtirme,

bir

baĢka

deyiĢle

arıtım

iĢlemi

süreci

anlatılmaktadır. ĠyileĢtirme sürecinde Yapı Faktörü elde edildikten sonra yoğunluk
haritalarının çıkarılması için faz bilgilerine ihtiyaç duyulur. Fakat bu bilgiyi elde
etmek normal inceleme iĢlemi içerisinde mümkün olmamaktadır. Bu yapı
çözümleme iĢleminde “Faz Sorunu” olarak bilinen problemdir. Problemin çözümü
için bilim adamları uzun yıllar çalıĢmıĢtır. Ġlk olarak Patterson Yöntemi ile fazların
belirlenmesine çalıĢılmıĢ ve nispeten de baĢarılı olunmuĢtur. Fakat bu yöntem sadece
az sayıda atom içeren yapılarda baĢarılı sonuçlar vermekteydi. 1950‟li yıllarda
Hauptman ve Karle adlı bilim adamlarının yaptığı çalıĢmalar baĢarılı olmuĢtur.
Onların katkıları ile geliĢtirilen bu yöntem “ Direkt Yöntemler ” olarak
bilinmektedir. Elektron yoğunluğunun hiçbir zaman negatif olamayacağı önermesi
üzerine kurulu bir yöntemdir.
Faz sorununun çözümlenmesi elektron yoğunluğu haritalarının çıkarılmasını
olanaklı kılmaktadır. Fourier yöntemi ile oluĢturulduğundan Fourier haritaları da
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denmektedir. Bu yöntemi kullanabilmek için en azından modelde birkaç atomun yeri
bilinmelidir. Bu sayede birbirleri ile kıyaslama iĢlemi yapılarak doğru haritanın
tespiti sağlanabilmektedir. Doğru haritayı bulana kadar her atom için Ģiddetlere göre
haritalar oluĢturulduktan sonra doğru harita tespit edilebilmektedir. Bu yöntem ile
atomların yaklaĢık olarak konumları belirlenmektedir. Atomun konumlarındaki
sapmalar bu iĢlemden sonra Fark Yoğunluk Haritaları oluĢturularak incelenmektedir.
Bu iĢlem, parametrelerin iyileĢtirilmesi açısından büyük önem göstermektedir. Aynı
zamanda bu iĢlem ile iyileĢtirme sürecinin ne kadar baĢarılı devam edip etmediği de
ortaya çıkmaktadır. Parametrelerin uygunlaĢtırıldığı En Küçük Kareler Yöntemi,
gözlenen ve hesaplanan Yapı faktörleri farkının birbirlerine optimum Ģekilde
yaklaĢtırma iĢlemi olarak da tanımlanabilir. Bu iĢleminde sonucu aslında verilerin ne
kadar kaliteli olduğuna ve uygun olarak seçildiğine direk bağlıdır.
Yapı çözümleme iĢleminde baĢarılı olmanın en önemli kriterleri arasında,
araĢtırmacının tecrübeli ve dikkatli olması yer almaktadır. Çünkü baĢarılı bir
iyileĢtirme süreci ilk olarak oluĢturulan modelin kimyasal olarak kabul edilmesine ve
uygun verilerin seçimine bağlıdır. BaĢarılı bir çalıĢma için istatistiksel olarak
verilerin çok dikkatli incelenmesi ve daha önce çözümlenmiĢ yapıların çözüm
aĢamalarının çok iyi takip edilmesi gerekir. Yoksa çalıĢma yanlıĢ tercihler ile bir
kısır döngüye dönüĢüp, para ve zaman kaybına neden olacaktır.
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