X-IŞINI VE DİELEKTRİK SPEKTROSKOPİSİ ARAŞTIRMA GRUBU
Genel Bilgi:
Günümüzde farklı numunelerin kalitatif ve kantitatif analizleri için kullanılan metodlardan biri X ışını
spektrometredir. X ışını floresans spektrometri enerji dağılımlı (EDXRF); yüksek enerjili elektronların
oluşturduğu karakteristik x-ışını yarıiletken dedektör tarafından algılanır.İletkenlik bandına geçen
elektronlar,elektrik sinyaline dönüştürülür.Numune içindeki elementlerin yüzdeleri,elementlerin
piklerinin altındaki alanlarla orantılıdır. Dalgaboyu dağılımlı (WDXRF); dalga boyuna göre ayrım yapan
tekniktir.Kristalde kırılan x-ışınlarının ancak Bragg koşulunu sağlayan dalga boyuna sahip olanları güçlü
bir şekilde yansıtılır ve dedektör tarafından algılanır.Böylece dedektörde x-ışınları enerjilerine göre
değil dalga boylarına göre sınıflandırılmış olur.

BaTiO3 bileşiğinin elemental analizini gösteren grafik

Dielektrik spektroskopi çeşitli düzensiz ortamlarda durulma olaylarının incelenmesi için uygulanan son
yılların çağdaş yöntemlerindendir. Bu yöntemin geniş frekans aralığı kapsama özelliği (1mHz-10GHz),
malzemelerde durulma özelliklerini nano ölçek seviyesinden başlayarak düşük frekanslı çok yavaş
durulma süreçlerine kadar inceleme olanağı verir. Bunun yanı sıra düzensiz ortamlarda kutuplanma
özelliklerinin çeşitli şekillerde ortaya çıkmasını sergilemektedir. Dielektrik spektroskopi, biyolojik ve
diğer moleküller ve supramoleküller sistemlerin araştırılmasında uygulanabilen verimli yöntemlerden
biridir.
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