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Akıllı malzemeler etrafındaki değişiklikleri algılayan ve değişikliklere cevap üreterek 

bulunduğu sistemi aktive eden yani harekete geçirme özelliğine sahip malzemelere 

denir. Bu malzemelerin başında piezoelektrik malzemeler gelmektedir. Mekanik enerjiyi 

elektrik enerjisine dönüştürme ve elektrik enerjisini mekanik harekete dönüştürme 

özelliğine sahip malzemelere piezoelektrik malzemeler denir. Bu çalışmada kurşun 

içermeyen ve piezoelektrik özelliğe sahip polimer esaslı PVDF ve seramik esaslı 

baryum titanat malzemeleri kullanılarak nano kompozit bir malzeme geliştirilmesi ve bu 

geliştirilen malzemenin titreşim sensörü olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

      

Anahtar Kelimeler: Piezoelektrik, PVDF, Baryum Titanat, Sensör, Kompozit, 

Akıllı Malzemeler 
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Intelligent materials are materials that perceive the changes around and act upon the 

system in which they respond by generating changes. Piezoelectric materials are smart 

and advanced materials. Piezoelectric materials are intelligent materials that have the 

ability to convert mechanical energy into electrical energy and convert electrical energy 

into mechanical motion, and precious and research activities are constantly increasing. 

In this study, the development of a nano composite material using lead-free, polymer-

based PVDF and ceramic-based Barium titanate materials with piezoelectric properties 

and the possibility of using this developed material as a vibration sensor were 

investigated. 
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1.GĠRĠġ 

 

1.1.Akıllı Yapılar ve Akıllı Malzemeler 

 

Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi, ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları 

malzemeler ve bu malzemeleri üretip kullanma kabiliyetine bağlıdır. Hayatımızı 

kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, teknolojinin gelişmesine uygun malzemeler 

sayesinde gerçekleşmiştir. İlk uygarlıklar kullandıkları malzemelere göre 

isimlendirilmiştir. Taş devrinde insanlar taşları şekillendirerek ihtiyaçlarını 

karşılamışlar. Bakır çağında bakır bulunmuştur. Başka bir ifade ile taş devri, tunç çağı, 

bakır çağı, demir çağı gibi çağlar boyunca o çağda hakim olan malzemelerin ismi 

yaşanılan çağa verilmiştir. İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni 

malzemeler keşfetmiştir. Zaman içinde metal malzemeler, seramik malzemeler, sentetik 

malzemeler, plastik malzemeler, kompozit malzemeler, elektronik malzemeler ve beyin 

ve sinir sistemi gibi hareket eden akıllı malzemeler, nano teknolojik malzemeler, yapay 

zeka malzemeleri bulunmuştur. Bulunan yeni malzemeler sayesinde mühendislik bilimi 

sürekli gelişmektedir. Akıllı malzemeler, canlılar gibi bulunduğu ortamdaki 

değişiklikleri algılamaya müsait yapısı ile tesbit eden, sinyal üreten ve algıladıkları 

sinyale karşılık aktüatörler (uyarıcı olarak davranış göstermek sureti ile) ile cevap 

üretebilen sistemlerdir. Akıllı malzemeler endüstriyel ihtiyaçlar, askeri, havacılık, uzay, 

tıbbi, ticari, otomotiv vb. alanlardaki teknolojik talepleri karşılamak amacıyla ortaya 

çıkmışlardır. Bundan dolayı akıllı malzemelerin üretilmesi ülkeler arasındaki küresel 

sanayi rekabetini ve teknolojik ilerleme oranını belirleyen parametrelerden bir tanesi 

olduğu söylenebilir. Yeni nesil akıllı malzemelerin keşfi ve kullanılması hayat tarzımızı, 

yaşam kalitemizi, alışkanlıklarımızı çok etkilemiş ve değiştirmiştir. Eğer bulunduğumuz 

çağa insanların hayatını değiştiren malzemelere göre isim verilseydi akıllı malzemeler 

çağı denilebilirdi. Akıllı yapıların ve akıllı malzemelerin temelinde, optik, fiziksel, 

mekanik, kimyasal, elektriksel, manyetik, termal vb. her türlü değişimi algılama ve 

algılanan değişikliğe bir tepki verme işlevi vardır.  Akıllı yapı; bulunduğu ortamdaki 

değişiklikleri kontrol etmek ve değişikliklere bir tepki vermesi için sistem üzerine 

entegre edilmiş ya da içine gömülmüş algılayıcı ve eyleyici bulunduran ve algılayıcıdan 

elde ettiği sinyali işleyerek eyleyiciye gerekli kontrol sinyalini gönderebilen bir yapıdır. 

Kısaca akıllı yapı içinde algılayıcı, eyleyici ve kontrol mekanizması bulunur. 

Algılayıcılar çevresinde meydana gelen gerilme, sıcaklık, elektrik alan, basınç, ışık, yer 
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değişimi gibi fiziksel veya kimyasal değişimleri algılar ve sinyaller üretir. Kontrol 

sistemi algılayıcının tesbit ettiği sinyali görüntüler, işler ve eyleyiciye değişime tepki 

vermesi için uygun sinyali gönderir. Eyleyicilerde algılayıcının algıladığı değişikliklere 

tepki olarak kontrol sisteminin istediği şekilde sistemde istenen hareket, yer değişimi, 

gerilme gibi değişiklikleri yapar. (Sun 2015) 

 

Akıllı malzemeler sürekli gelişerek havacılık ve uzay, tıp, makine, elektrik, mekanik, 

elektronik, elektromekanik, malzeme bilimi, bilişim gibi pek çok alanı kapsayan Ar-Ge 

faaliyetlerine konu olmaktadır. Araştırma konularının başında geldiği için sürekli 

gelişen ve yeni keşifler yapılan akıllı malzemeler, genel olarak piezoelektrik 

malzemeler, şekil hafızalı alaşımlar, elektrostriktif malzemeler, magnetostriktif 

malzemeler, magnetoreolojik/elektroreolojik akışkanlar ve fiber optikler şeklinde 

sınıflara ayrılmaktadır. Bu tezde araştırılan piezoelektrik malzemeler, gelişimi devam 

eden akıllı malzeme sınıflarından biridir.  

 

Akıllı malzemeler; bilgi ve veri toplama, algılama, izleme, dokunsal algılama, fiber 

optik algılama, bilgi ve verileri komuta ve kontrol birimlerine iletme, hedefe ulaşmak 

için bilgilerin ve verilerin analiz edilerek sistemi yönetmek ve kontrol etme, kararları ve 

ilgili talimatları yapının üyesine geri iletme, kontrol cihazlarını tetikleyerek harekete 

geçirme fonksiyonlarını gerçekleştirir. (Parihar ve ark. 2016) 

 

ġekil hafızalı alaĢımlar; Isıl ve mekanik işlemlere maruz kaldığında önceden tanımlı 

şekil veya boyutuna geri dönebilen malzemelere şekil hafızalı alaşım (SMA) denir. 

Kontrol edilebilen korozyona, yorulmaya ve çevresel kirliliğe dayanıklı olan şekil 

hafızalı alaşımlar, uzay ve havacılık çalışmalarında, otomotivde ve tıp gibi alanlarda 

kullanılır. Nitinol, Nikel-titanyum ve bakır alaşımları en çok bilinen şekil hafızalı 

alaşımlardır. (Sevgi 2009) 

 

Elektrostriktif malzemeler (ES); Piezoelektrik malzemeler gibi elektrik alan etkisiyle 

mekanik şekil değişimi meydana getirmektedir. Piezoelektrik malzemelere kıyasla daha 

hızlı tepki gösteriler. Oluşan mekanik değişiklik ise elektrik alanının karesiyle 
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orantılıdır. Ancak; sıcaklık değişimlerine karşı hassastır. Kurşun magnezyum niyobat 

(PMN) en çok bilinen elektrostriktif malzemelerdendir. (Sevgi 2009) 

 

 

 

ġekil. 1.1. Elektrostriktif malzemeler (Parihar ve ark. 2016) 

 

Manyetostriktif malzemeler; Manyetik alana maruz kaldığında yer değiştirme 

oluşturan, kuvvete maruz kaldığında manyetik indükleme oluşturan magnetostriktif 

malzemeler (MS) piezoelektrik malzemeler gibi tersinirdir. Piezoelektrik ve 

elektrostriktif malzemelere göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilirler. Günümüzde en 

yaygın kullanılan magnetostriktif malzeme Terfenol-D‟dir. (Sevgi 2009) 

 

Magnetoreolojik/elektroreolojik akıĢkanlar; Magnetoreolojik akışkan (MR) ve 

elektroreolojik akışkan (ER) malzemeler, manyetik alana maruz kaldıklarında mekanik 

gerilime neden olurlar. Manyetik alan ya da elektrik alan etkisiyle akışkan özelliklerini 

değiştirebilen malzemelerdir. Sensörler ve aktüatörler olarak kullanılabilirler. 

Aluminosilikat, bilinen en yaygın elektroreolojik akışkandır. (Sevgi 2009) 

 

Fiber Optikler; Bilgi, duyu, ses, görüntü ve verilerin iletiminde kullanılan ışığı ileten, 

yöneten, küçük, hafif, geometrik esnekliğe sahip, düşük güç tüketimi olan optik 

elyaflardır. Silika camlar, safir, florür camlar ve neodinyum katkılı silika yapılı akıllı 

malzemeler örnek olarak verilebilir. Fabry-Perot ve lifli Bragg ızgara yaygın kullanılan 

fiber optik malzemelerdir. (Sun 2015) 
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Reolojik malzemeler; Sıvı fazdaki reolojik malzemelere elektriksel veya manyetik bir 

yük uygulayarak durumu anında değiştirebilirler. Frenlerde, amortisörlerde ve araç 

koltukları için titreşim sönümleyici olarak kullanılmaktadır. (Parihar ve ark. 2016) 

 

Termosensif malzeme; Termosensif, malzemenin sıcaklığa bağlı olarak özelliklerini 

değiştirebilen malzemelerdir. Örneğin termostatlarda kullanılır. (Parihar ve ark. 2016) 

 

Elektrokromik malzemeler; Elektrokromik, malzemenin renk gibi optik özelliklerini 

değiştirme yeteneğidir. LCD'lerde ve katot lityum pillerde kullanılır. (Parihar ve ark. 

2016) 

 

 
 

 

ġekil.1.2. Elektrokromik malzemeler (Parihar ve ark. 2016) 

 

Fullerenler; Küresel, elips ve tüp şeklinde karbon atomlu küresel kafesli moleküllerdir. 

Bunlar genellikle akıllı sistemlerde kullanılan polimerik metrelerin içinde kullanılır. 

Elektronik ve mikroelektronik cihazlarda kullanılırlar. (Parihar ve ark. 2016) 

 

Biyomimetik materyaller; Çevrelerini hissetme, verileri işleyebilme ve anında cevap 

verebilme kabiliyetine sahip doğal sistemlerde kullanılan akıllı malzemelerdir. (Parihar 

ve ark. 2016) 

 

Akıllı jeller;  Gıda ve ilaç alanında uygulanan kimyasal veya fiziksel bir uyarıcıya yanıt 

olarak küçülebilen veya büyüyebilen jellerdir. Bu jeller gıda ve ilaç dağıtımı gibi 

alanlarda kullanılır. (Parihar ve ark. 2016) 
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Piezoelektrik malzemeler; Piezoelektrik basınçtan elektrik anlamında, enerjisini 

mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme özelliğine sahip 

elektroelastik malzemeler olarak bilinen ve akıllı yapılarda algılayıcı ve eyleyici olarak 

kullanılan akıllı malzemelerdir.  

 
ġekil.1.3. Piezoelektrik malzeme  (Özada 2015)  

 

Çizelge 1.1.  Akıllı malzemelerin karşılaştırılması (Sevgi 2009) 

 

Malzeme 

adı 

PZT-5 
(KurĢun 

Zirkonat 

Titanat) 

PVDF 
PMN (KurĢun 

Magnezyum 

Niyobat) 
Terfanol-D Nitinol 

Sınıfı 
Piezo 

Seramik 

Piezo 

Polimer 

Elektrostriktif 

malzeme (ES) 

Magnetostriktif 

malzeme (MS) 

Şekil 

Hafızalı 

Alaşım 

(SMA) 

 

Elastisite 

Modülü 
60,6 GPa 2 GPa 64,5 GPa 29,7 GPa 28-75 GPa 

Yoğunluk 

 

7500 

kg/m³ 

 

1780 

kg/m³ 

 9250 kg/m³ 

 

7100 kg/m³ 

 

 

 

1.2. TaĢıtlarda akıllı sistemler ve akıllı malzemeler 

 

Otomotiv teknolojisinde iyileştirme ve geliştirme fırsatlarının azaldığı noktada klasik 

teknolojiye göre daha iyi performans ve daha yüksek konfor seviyeleri sağlamak için 

akıllı sistemler ve akıllı malzemeler fırsatlar sunmaktadır. Otomotiv sanayiinde akıllı 
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malzemelerle geliştirilen akıllı sistem uygulamaları sürekli artmakta ve akıllı sistemler 

sayesinde rekabet sürmektedir. Aşağıda taşıtlarda kullanım alanları ve kullanılan akıllı 

sistem tipleri ile ilgili örnekler liste halinde sunulmuştur.  

a) Şekil hafızalı alaşımları ile yapılan termal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürebilen 

katı hal motoru,   

b) Otomobilin motor bloğunu yoldan gelen titreşimlerden ve otomobili motor 

titreşimlerinden izole eden elektro veya manyetoreolojik motor bağlantıları,  

c) Otomobilde emniyet ve konforun arttırılması için tekerleklere yerleştirilecek gerinim 

ve basınç sensörleri vasıtasıyla kendi durumunu sürekli izleyen, hava basıncını, 

arızasını tesbit eden veya sürücünün dikkatsizliğini tesbit eden akıllı lastik sistemi,   

d) Araç gövdesindeki sensörlerden gelen girdilere dayanan yol koşullarından bağımsız 

olarak tekerleklerin dikey hareketini tamamen kontrol etmek için elektronik aktif 

süspansiyonlar,  

e) Çarpışmalarda sadece yolcuların değil yayaların da korunması için yayaların 

yaralanmasının darbenin etkilerini hafifletmek için akıllı hafıza alaşımları ile kaputu 

dışa doğru açan akıllı sistemler,   

f) Piezohidrolik motor subapları, motorun hava emme manifoldu içerisine yerleştirilen 

ve yanma gelişmesi için havanın kontrolünü yapmada kullanılan şekil hafızalı hava 

emiş sistemleri,  

g) Otomatik şanzımanlarda sıcaklık kompanzasyonu sistemi,  

h) Dilatant akışkan vizkoz diferansiyel sistemi,  

ı) Uzun mesafeli sürüş için termoelektrik çok fonksiyonlu araba koltuğu,  

i) Piezoseramik tabanlı ultrasonik motorlar,  

j) Elektrokromik dikiz aynaları, elektrokromik panoramik çatılar, elektrominesanslı 

kromojenik yüzeyler vb.  

Görüleceği üzere şekil hafızalı alaşımlar ve piezo malzemeler, katı-sıvı faz değiştiren 

elektroreolojik ve magnetoreolojik sıvılar ve elektrokromik jeller gibi geniş bir akıllı 

malzeme yelpazesi, modern otomotiv teknolojisinde uygulanmaktadır. Akıllı malzeme 

teknolojisindeki gelişmeleri taşıt teknolojisini, taşıt teknolojisindeki beklenti, talep ve 

gelişmeler ise akıllı malzeme teknolojisini sürekli geliştirmektedir. Akıllı malzeme 

performansta, yakıt tüketiminde, verimlilikte, güç iletiminde, güvenlikte, konforda, 

aksesuarlarda ve araç tasarımında uygulanmaktadır. Akıllı malzeme teknolojisi ve akıllı 
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sistem tasarımı, otomotivdeki sistemlerde uyum ve parçaların boyut ve sayısının 

azalmasına olanak tanır, verimlilik ve güvenilirliği arttırır. Akıllı malzemeler, geleceğin 

değişen ihtiyaçlarını karşılamak için daha donanımlı ve konforu yüksek yeni araçlar 

geliştirilmesinde katkı sağlama potansiyeline sahiptir.  

 
2. KAYNAK ARAġTIRMASI VE KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Kaynak AraĢtırması 

 

Teknolojik yeniliklerin çoğu, ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmıştır. Akıllı 

malzemeler keşfedildikten sonra birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarında ilk 

uygulamaları savunma sanayiinde olmuştur. Bilimsel alanda çalışmaların yoğun olarak 

sürdüğü  akıllı malzemeler zamanla günlük hayatta kullanılmaya başlamıştır.  

 

Tez çalışması kapsamında piezoelektrik özellik gösteren akıllı malzemeler 

araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı; polimer esaslı piezoelektrik özellikli 

malzemelerden kompozit bir yapı geliştirilmesi ve titreşim sensörü olarak 

kullanılmasıdır. Litaratürde piezoelektrik özellikli seramik esaslı malzemelerden elde 

edilen kompozit malzemeler ve piezoelektrik özellikli seramik polimer kompozit 

malzemeler üzerinde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Uygulamada da özellikle 

seramik esaslı malzemelerden elde edilen kompozit yapılı piezoelektrik malzemeler 

daha fazladır. Özellikle PZT esaslı kompozitlerin uygulamaları daha çoktur. 

Piezoelektrik malzemeler üzerine uygulama ve araştırma yapan şirket sayısında 

özellikle Amerika Birleşik Devletleri başı çekmektedir. Arkasından Japonya, Almanya 

ve Çin gelmektedir. Dolayısıyla akademik çalışmaların sayısı da bununla doğru 

orantılıdır. Çalışma kapsamında litaratür taramasında önce piezoelektrik malzemeler 

araştırılmış piezoelektrik özellikli polimer ve seramik malzemeler tesbit edilmiştir. Bu 

malzemelerden ticari olarak kullanılan ve piezoelektrik özellikleri diğerlerine göre daha 

üstün polimer esaslı poliviniliden diflorür (PVDF) malzemesi olan ve kurşun içermeyen 

seramik esaslı baryum titanat ile oluşturulacak kompozit malzemenin titreşim sensörü 

olarak kullanılmasının daha verimli olacağına karar verilmiştir.  

 

Piezoelektrik kristaller ve seramiklerin keşfinden sonra Japon bilim adamı Heiji Kawai 

1969'da polimer PVDF malzemesinin piezoelektrik özelliklerini keşfetmiştir. Furakawa 
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ve Johnson‟da PVDF'nin piezoelektrik yapısını 1981'de doğrulamışlardır. Polimerlerin 

piezoelektrik tepkileri, piezoelektrik kristal ve seramiklere göre daha az olmasına 

rağmen bazı özellikler açısından üstünlükler göstermektedir. Örneğin polimerlerin 

üretimi kolaydır, yoğunluğu düşük olduğu için daha hafiftir. Karmaşık şekilli 

uygulamalarda polimerler daha rahat üretilir. Polimerler elastik ve plastik şekil 

değiştirme kabiliyetine sahip olduğu için mekanik yükler altında yorulma ömrü 

yüksektir.  Bu nedenle algılayıcı (sensör) ve (aktuatör) uygulamalarında polimerler daha 

iyidir. Özellikle poli (viniliden florür),  kimyasal direnci yüksek ve mekanik enerjiden 

elektriksel enerji dönüşümünde verimliliği yüksektir. Piezoelektrik polimer malzemeler 

genellikle kuvveti, deformasyonu ve sıcaklık değişimlerini algılamak için kullanılırlar. 

Ayrıca piezoelektrik polimerler, titreşimlerin izlenmesinde ve kontrolünde çok 

faydalıdır. Özellikle PVDF‟nin esnek yapıya sahip olup piezoelektrik voltaj katsayısı 

(g) yüksek olduğundan titreşim sönümlemede ve titreşim sensörü olarak kullanılması, 

dinamik yapıların hareketlerinin kontrol edilmesinde, titreşim frekansları ile yapıların 

kontrol edilmesinde oldukça iyidir. İhtiyaca göre piezoelektrik seramiklerin 

avantajlarından faydalanmak, piezoelektrik yük katsayısını (d) yükseltmek, malzemenin 

rijitliğini arttırmak için çeşitli piezoseramikler ile PVDF kompozit hale getirilebilir. 

Böylece hem seramik hem de polimer malzemenin üstün özellikleri birleştirilebilir.  

(Esterly 2002) 

 

Çizelge 2.1. En çok bilinen piezoelektrik malzemeler için piezoelektrik sabitler (Esterly 

2002) 

 

Malzeme Cinsi d (pC/N) g (Vm / N.    ) 

Kuartz Kristal 2,3 50 

Baryum Titanat Seramik 191 12,6 

PZT-4 Seramik 289 25,9 

PVDF Polimer -33 -339 

 

 

Polimer esaslı piezoelektrik malzemelerin keşfinden sonra malzeme bilimcilerinin 

çeşitli polimer ve seramiklerin çeşitli oranlarda kompozitleri ve çeşitli imalat 

yöntemlerini kullanarak daha iyisini oluşturmak için yaptığı çalışmalar kaynak 

araştırması bölümünde anlatılmıştır.  
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Literatür taramasında BT ve PVDF malzemeleri ile oluşturulan kompozit piezoelektrik 

malzemeleri üzerine yapılan en eski çalışmalardan birisi Muralıdhar ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır. Muralıdhar ve arkadaşları ağırlıkça  % 70 Baryum titanat 

(BaTiO3) ve poliviniliden florür (PVDF) kompozit malzemesinin 15 kV/cm² elektrik 

alan altında sıcaklığa karşı dirençteki değişikliğini gözlemlemişlerdir.  Muralıdhar ve 

arkadaşları diğer çalışmalarında PVDF ve baryum titanatı farklı oranlarda karıştırarak 

oluşturdukları kompozit yapının farklı sıcaklıklarda, piroelektrik, dielektrik, direnç ve 

histerezis davranışını ve SEM analizlerini ve XRD ölçümlerini gerçekleştirerek 

malzemenin karakterizasyonunu yapmışlardır. (Muralıdhar ve ark. 1986) 

 

Pıllai ve arkadaşları 1991 yılında yaptıkları „Fotoelektrik ve elektrofotografik baryum 

titanat-poliviniliden diflorür kompozit film özellikleri‟ adlı çalışmada baryum titanat ve 

poliviniliden diflorürden elde ettikleri kompozit yapının fotoelektrik ve 

elektrofotografik özelliklerini incelemişler ve elektro-fotografik uygulamalar için 

kullanmasının uygun olduğunu tesbit etmişlerdir.  (Pıllai ve ark.  1991) 

 

Gregorio ve arkadaşları β-PVDF / PZT ve 0-3 bağlantılı β-PVDF / BaTi   kompozitleri 

ile yaptıkları ince filmlerin dielektrik davranışlarını incelemişlerdir.  Kompozit yapının 

voltaj katsayısının yüksek olduğunu görmüşlerdir. (Gregorio ve ark. 1996)  

 

Hsiang ve arkadaşları yaptığı çalışmada BT/ PVDF kompozit yapısında BT tozunun 

partikül boyutunun dielektrik özellikleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmalarında ilk olarak 700-1300 °C'de 2 saat süre ile çeşitli partikül boyutlarında BT 

parçacıklarını üretmişlerdir. Kompozit numuneleri hazırlamak için ağırlıkça % 40 BT 

tozu,  PVDF ve aseton karıştırılmış ve 130 MPa basınç 180 °C'de 10 dakika sıcak 

preslenerek oda sıcaklığında soğutulmuştur. Hsiang ve arkadaşlarının bu çalışmasının 

en büyük bulgusu sıcaklıkla baryum titanat malzemesinin partikül boyutlarının 

büyüdüğünün tesbitidir. (Hsiang ve ark. 1996) 

 

Chen ve arkadaşları ince kıl şeklinde baryum titanat kullanarak PVDF matrisli 

piezoelektrik özellikli kompozit bir malzeme geliştirerek dielektrik ve elektromekanik 

özelliklerini incelemişlerdir. Kıl şeklinde baryum titanatın polarizasyon yönündeki 
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yapısının piezoelektrik sabitinin, dielektrik sabitinin ve zorlayıcı polarizasyonun yüksek 

olduğunu tesbit etmişlerdir. (Chen ve ark. 2004) 
 
Günaydın, 2007 yılında yaptığı çalışmada sensörlerde kullanılabilecek polimer/pzt 

kompozit malzeme geliştirilmeye çalışmıştır. Çalışmasında piezoelektrik seramik olarak 

PZT (Kurşun–Zirkonat–Titanat), polimer olarak ise akrilik kullanarak piezoelektrik 

boya şeklinde piezoelektrik kompozit malzeme geliştirmiştir. (Günaydın 2007) 

 
Türker ağırlıkça %80PZT-%20 akrilik içeren kompozit malzemeyi aliminyum 

çubuklara boya şeklinde uygulamış ve aktif titreşim kontrolüne uygun akıllı kiriş 

tasarımı ve imalatını gerçekleştirerek akıllı çubuklar, üzerlerindeki piezoelektrik 

malzeme ve kontrol sistemi sayesinde titreşimleri sönümleme sistemleri üzerine 

çalışmıştır. (Türker 2009) 

 

Lil ve arkadaşları PVDF/baryum titanat nanokompozitine nanografit katkısı ilave 

ederek oluşturdukları malzemenin dielektrik özelliklerini incelemişler, dielektrik 

sabitinin ve elektrik iletkenliğinin frekans ve sıcaklığa bağımlı olduğunu 

gözlemlemişlerdir. (Lil 2010) 

 

Corral ve arkadaşları nanofiber yapılı esnek ferroelektrik BT/PVDF nanokompozit bir 

malzeme elde etmek için elektroeğirme yöntemini, ince film elde etmek için ise spin-

kaplama yöntemini kullanmışlardır. BT ve PVDF spin kaplama ve elektro eğirme işlemi 

öncesinde mikrodalga yardımlı hidrotermal, çökeltme, sol-jel ve sol-nemlendirme gibi 

farklı yöntemlerle sentezlenmiştir. Corral ve arkadaşları iki aşamalı sol-jel ve sol-

nemlenme yöntemi kullanarak PVDF matriste gömülü BT nanoparçacıkları 

sentezlemişlerdir. Bunun için dimetilformamid (DMF) içeren solüsyonlar 

kullanmışlardır. Corral ve arkadaşları yaptıkları diğer bir çalışmada BT - PVDF nanotüp 

dizilerini iki aşamada elde etmiştir. BT nanotüplerinin 400 °C'de 1 saat boyunca sonra 

700 °C'de 2 saat sinterlemişlerdir. Daha sonra süreyle BT nanotüpleri ve PVDF, DMF 

çözeltisi içinde çözündürülmüştür. Çözelti elde edildikten sonra spin kaplama yöntemi 

ile ince filmler elde edilmiş ve 15 kV elektrik alan uygulayarak kutuplanması 

gerçekleştirilmiştir. Yine aynı çalışmada; elektro işlemi öncesinde farklı bir yöntem 

kullanarak seramik baryum titanat malzeme esaslı nanofibroz tozlar mikrodalga 
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fırınında hidrotermal yöntemle elde edilmiş, daha sonra elektroeğirme yöntemi ile 

PVDF matrisli BT nanofiber takviyeli membranlar elde edilmiştir.  Elektroeğirme 

işlemini kolaylaştırmak için titanyum bütoksit ve baryum asetat, metoksietanol ve asetik 

asit içerisinde çözündürülmüştür. Elektroeğirme işlemi; iğne ucuna 15 kV voltaj 

verilerek, 0,5 ml/saat hızda, 10 -15 cm uzaklığından uygulanmıştır. Corral ve 

arkadaşları seramik takviyeli polimer matrisli ferroelektrik özelliğe sahip nanokompozit 

malzeme elde etmek için farklı üretim tekniklerini birleştirerek melez üretim 

yönteminin uygunluğunu göstermişlerdir. (Corral ve ark. 2011) 

 

Yong ve ark. poliviniliden diflorür/baryum titanat/silikon karbür kullanarak elde 

ettikleri üç fazlı nanokompozit malzemenin dielektrik sabitinin ve ısı iletkenliğinin 

yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. (Yong ve ark. 2011) 

 

 

Onay, sensör ve aktuatör uygulamaları için polimer/PZT kompozitleri konulu 

çalışmasında, PZT ve epoksi kullanarak piezoelektrik kompozit malzeme geliştirmiştir. 

Elde etiği yeni malzemelerin piezoelektrik özelliklerini incelemiş ve titreşim davranışını 

değerlendirmiştir. (Onay 2011) 

 

Sipahioğlu yaptığı çalışmada dielektrik sabiti yüksek olan BT ile iletkenliği yüksek 

polimerlerden polianilin (PANI) kimyasal yöntemler kullanılarak BT/PANI nano 

kompozitler elde etmiş ardından iç yapısal ve dielektrik özelliklerinin incelemesini 

gerçekleştirmiştir. BT/PANI nano-kompozitlerin iç yapısal analizlerini FTIR, XRD ve 

SEM teknikleriyle gerçekleştirmiştir. Sol-jel yöntemi ile sentezlenen baryum titanatın 

yapısının kübik perovskit yapıda olduğunu, BT/PANI kompozit örneklerde, BT‟ın 

kristal yapısının değişmediğini, BT parçacıklarının polimer matrisinde gömülü durumda 

olduğu ve heterojen dağıldığını gözlemlemiştir. Kompozit içindeki BT‟ın 

konsantrasyonun artmasıyla dielektrik sabitinin arttığını tesbit etmiştir. (Sipahioğlu 

2012) 

 

Babu tarafından yapılan bir çalışmada, farklı polimer ve seramikler kullanarak 0-3 tipi 

çeşitli piezoelektrik kompozitlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirmiştir. Birincisinde 

esnek 0-3 yapılı PZT/LCT/PA (Kurşun Zirkonat Titanyum/Sıvı kristal 

termoset/poliamid) malzemelerinden oluşan piezoelektrik kompozitler geliştirmiştir. 
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Diğer bir çalışmasında dönüştürücü ve sensör uygulamalar için oldukça esnek 0-3 

bağlantılı piezoelektrik kompozit üretmiştir. Piezoelektrik kompozitleri çözeltilerle 

çözdüğü polidimetilsiloksan (PDMS) içine kurşun zirkonat titanat (PZT) katarak, başka 

bir ifade ile polimer matrise PZT partikülleri ilave ederek kompozitler elde etmiştir.  0-3 

PZT/PDMS (kurşun zirkonat titanat/polimetil siloksan) kompozitleri içine dielektrik 

sabitinin yükselmesi ve elektromekanik özelliklerin güçlendirilmesi için karbon 

nanotüpleri (CNT) ve karbon siyahı (CB) ilave etmiş ve sensörler, aktüatörler ve 

kondansatörler için umut vadeden verimli malzemeler üretmiştir. (Babu 2013) 

 

Mofokeng yaptığı çalışmada, ağırlıkça  %80 PVDF  %20 PMMA (Poli metil metakrilat)   

karışımı elde edilmiş ve içine BT nanopartikülleri ilave ederek nanokompozit malzeme 

elde etmiştir. (Mokofeng 2014) 

 

Badalı ise yaptığı çalışmada piezoelektrik poliviniliden diflorür (PVDF) malzemesine 

sertlik, termal dayanıklılık ve elektriksel özelliğini geliştirmek için grafen, bor, seryum 

ve erbiyum katkı maddesi ilave ederek elektro-eğirme tekniğini kullanarak homojen 

nanokompozit malzeme üretmiştir. Farklı kompozisyonlarda hazırladığı numunelerin 

morfolojik yapısını, kristalizesini, termal ve mekanik stabilitesini incelemiş ve 

karakterizasyonunu yapmıştır. Kompozit üretiminde kullandığı katkıların dielektrik ve 

piezoelektrik sabiti üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Sonuç olarak seramik piezoelektrik 

malzemelere alternatif olabilecek polimer esaslı piezoelektrik malzemeleri üretmenin 

mümkün olduğunu, mevcut özelliklerin geliştirme potansiyeline sahip olduğunu 

göstermiştir. (Badalı 2015) 

 

Korkmaz tarafından yapılan bir çalışmada makine endüstri, medikal alanlarda, cep 

telefonları ve bilgisayar ekranlarında kullanılan dokunmatik ekranlarda, minimal 

invaziv cerrahisinde ve robotik alanda yaygın olan dokunsal algılayıcı mikro-elektro-

mekanik sistem (MEMS) üretim teknikleri kullanarak üretilmiştir. Bu çalışmada 

Korkmaz, polidimetilsiloksan (PDMS) ve PVDF-TrFE kullanarak foto litografi yöntemi 

ve spin kaplama yöntemi ile esnek yapılı bir dokunsal algılayıcı üretimi 

gerçekleştirmiştir. Algılayıcının düzgün çalışması ve PVDF-TrFe‟den elde edilen 

piezoelektrik ince film kalitesine etki eden faktörler Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Diferansiyel Taramalı Kalorimetrimesi 
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(DSC), Termal Gravimetrik Analiz (TGA), X-ışını Kırınım Analizi (XRD) ile 

incelenmiş ve dokunsal algılayıcı üretimi gerçekleştirilmiştir. (Korkmaz 2015)  

 

Rianyoi 0-3 kompozit yapılı porlant çimentosuna baryum titanat ve PVDF ilave ederek 

kompozit malzeme geliştirmiş ve kutuplanma işleminde elektrikleşmenin ve 

kutuplanma sıcaklığının mikro yapı, akustik empedans, dielektrik özellikler ve 

piezoelektrik üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmasının sonucunda elde edilen 

seramik kompozit malzemenin sensör olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu 

göstermiştir. (Rianyoi 2017) 

 

Mekanik olarak çok farklı yapılara sahip seramik ve polimer malzemelerin avantajlı 

özelliklerine sahip mekanik ve elektriksel olarak daha üstün özelliklere sahip kompozit 

yapıda piezoelektrik özellik gösteren malzeme  geliştirmek amacıyla dünyada ve 

ülkemizde araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde akıllı materyaller sınıfından olan 

piezoelektrik malzeme uygulamaları üzerine çalışmaların yapılması ve piezoelektrik 

teknolojinin ticarileştirilmesi gerekmektedir.  

 

2.2. Kapsam ve Amaç 

 

Bu tez, akıllı malzemeler sınıfında yer alan piezoelektrik malzemelerin detaylı bir 

şekilde incelenmesini ve kurşun içermeyen piezoelektrik özellikli seramik ve polimer 

malzemeleri kullanarak mekanik, elektriksel, fiziksel ve kimyasal olarak daha üstün 

özelliklere sahip kompozit piezoelektrik malzemeyi üretmek ve titreşim sensörü olarak 

kullanımına dönük çalışmaları kapsamaktadır. Bu tezde özellikle araç tasarımında 

önemli bir parametre olan titreşim kontrolü ve ölçümü için üstün özellikli kompozit 

piezoelektrik malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

2.3. Tez Bölümleri 

 

Tezin birinci bölümünde akıllı malzemeler ve akıllı yapılar hakkında detaylı bir literatür 

taraması sonucu elde edilen bilgiler, anlaşılır ve öz bir şekilde sunuldu. Akıllı malzeme 
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sınıflandırması verilerek ve her bir sınıf malzemenin özellikleri ifade edildi. İkinci 

bölümde piezoelektrik malzemelerin nasıl bulunduğu, hangi malzemeler sınıfında yer 

aldığı, temel karakteristik özellikleri, doğrudan ve dolaylı piezoelektrik olayının nasıl 

gerçekleştiği, piezoelektrik olayındaki temel matematiksel denklemler, piezoelektrik 

katsayılar ve temel bünye denklemleri anlatıldı. İkinci bölümde piezoelektrik kristal, 

seramik ve polimer malzeme çeşitleri ile aktuatör, jeneratör, transduser ve başta titreşim 

sensörü olmak üzere farklı sensör uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı. Üçüncü bölüm, 

tez çalışmasının hedeflerinden biri olan kompozit piezoleketrik malzeme geliştirilmesi 

için kullanılan malzemeler ve üretim yöntemleri anlatıldı. Dördüncü bölümde 

geliştirilen polimer matrisli seramik partikül takviyeli nanokompozit piezoelektrik 

malzemenin algılayıcı özelliğini incelemeye dönük testler ve elde edilen bulgular 

anlatıldı.  Beşinci ve son bölümde ise elde edilen bulgular tartışılmıştır.  

 

2.4. Piezoelektriğin Tarihçesi 

 

Pierre Curie ve Jacques Curie kardeşler, 1880 yılında piezoelektrik özelliği 

keşfetmişlerdir. Curie kardeşler turmalin, kuvars gibi kristal yapılı malzemelere belirli 

yönlerde yükler uygulanarak sıkıştırıldığında uygulanan basınçla orantılı bir şekilde 

pozitif ve negatif yüklerin yer değiştirerek yüzeylerde zıt kutupların ve elektrik 

yüklerinin oluştuğunu gördüler. Bu etkiye "kutup-elektrik" ismini verdiler. Curie 

kardeşler daha önce keşfedilen kristal yapılı malzemelerin simetrik özelliğinden 

faydalanarak sıcaklık değişimi ile elektrik sinyalinin üretildiğinden yola çıkarak 

piezoelektrik etkiyi bulmuşlardır. Tüm piroelektrik malzemeler, piezoelektrik özellik 

gösterirler. Piroelektrik malzemeler piezoelektrik malzemelerin içinde yer alır. 

Piezoelektrik malzemelere ilk kez Alman fizikçi Wilhelm G. Hankel sıkıştırmak ya da 

basmak anlamında 'piezoel' veya 'piezein' ismini vermiştir. "Piezo" ve "Piro" kelimeleri 

Yunanca kökenli olup piezo basınç, piro ateş anlamındadır. Gabriel Lippmann, 1881 

yılında malzemeye elektrik alan uygulandığında boyutunda bir değişim olduğunu yani 

dolaylı-ters piezoelektrik etkiyi keşfetti. Curie kardeşler Lipmann‟ın keşfettiği 

malzemenin dolaylı piezoelektrik etkiyi gösterdiğini de kanıtladı. (Tichy 2010) 
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Piezoelektrik malzemeler üzerine çalışmalar sonucunda 1890 yılında Woldemar Voight 

tensor analizi kullanarak Voigt teorisini formüle etmiş ve piezoözellik gösteren krsital 

sınıflarının ve piezoelektrik sabitlerinin anlatıldığı „Lehrbuch der Kristallphysik‟ 

kitabını 1910 yılında çıkarmıştır. Bilim adamları piezoelektrik etkiyi, makroskopik 

(fenomenolojik) yaklaşım veya mikroskopik (atomistik) yaklaşımla incelemiştir. Bu 

yaklaşımların her ikisi de katı hal fizik gelişiminde önemlidir. Termodinamik ilkelere 

dayanan piezoelektrik teorisini Kelvin formüle etmiştir. (Tichy 2010) 

 

Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917 yılında Fransa‟da Paul Langevin ve çalışanları 

piezoelektrik malzeme ile ilgili ilk önemli uygulama çalışmasını yaptı ve ultrasonik 

denizaltı detektörünü üretti. İki çelik plaka arasına ince kuvars kristalleri yapıştırılarak 

kompozit yapıdaki dedektör 50 kHz rezonans frekansına sahip olup suyun içine yüksek 

frekansta sinyal gönderiyor ve daha sonra yansıyan sesi algılayarak denizaltında 

bulunan cisimlerin uzaklığını ölçüyordu. Bu sonar cihazından sonra mikrofonlarda, hız 

ölçerde, kulaklıklarda, sigortalarda osilatörlerde ultrasonik temizleyicilerde, 

transformatörlerde titreşim algılayıcılarında piezoelektrik malzemeler kullanılmaya 

başlandı. (Korkmaz 2015) 

 

ABD ve Sovyetler Birliği bilim adamları II. Dünya Savaşı sırasında doğal piezoelektrik 

kristallerden daha büyük dielektrik sabite sahip üzerine elektrik alan uygulandığında 

piezoelektrik özellik kazanan sentetik ferroelektrik malzemeler keşfettiler.  1940 yılında 

Massachusetts Institue of Technology de, Arthur von Hippel yaptığı çalışmada 

dielektrik sabiti 1000‟den büyük ilk sentetik seramik olan baryum titanat (BT) 

malzemesini keşfetti. Baryum Titanat üstün piezoelektrik özelliklere sahip olmasına 

rağmen kırılganlık gibi kısıtlamalardan dolayı daha üstün piezoelektrik malzeme 

arayışları devam etti. Jaffe ve arkadaşları 1954 yılında baryum titanattan daha üstün 

özelliklere sahip PZT (Kurşun-Zirkonat-Titanat) malzemesini buldular. Bu keşif ile 

geliştirilme süreci başlayan PZT türevi malzemeler en hassas piezo özellikli 

malzemelerden biridir ve ticari öneme sahiptir. Dönüştürücüler, algılayıcılar, sayıcılar 

gibi birçok cihazda yaygın olarak kullanılmaktadır. (Vijaya 2013) 
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1940 ve 1965 yılları arasında piezoelektrik malzemelerden yararlanmak için yapılan 

çalışmalarda araştırmacılar, metal oksit tozlarını sinterleyerek üretilen bazı seramik 

malzemelerin doğal kristal piezoelektriklerden 100 kat daha yüksek dielektrik sabitleri 

sergilediğini keşfettiler. Bu malzemeleri ferroelektrik malzemeler olarak adlandırdılar. 

Yukarıda bahsedilen baryum titanat (BT) ve kurşun zirkonat titanat (PZT) ilk keşfedilen 

piezoelektrik özellikli suni malzemeler arasındadır. Baryum titanat ve PZT perovskite 

kristal yapısına sahip ve elektro-mekanik etkileşim özelliği olan malzemelerdir. 

Dielektrik sabiti, sertlik, piezoelektrik bağlanma katsayıları, kutuplanma kolaylığı gibi 

istenen özelliklerin elde edilebildiği malzemeler keşfedildikten sonra, yeni piezoelektrik 

aygıtlar geliştirme imkanı çoğalmıştır. İlk keşfedilen Kuvars, Turmalin, Rochelle tuzu 

gibi doğal piezoelektrik kristaller haberleşme ve sonar teknolojilerinde, radyo, 

mikrofon, fonograf, radar, telefon gibi birçok cihazda kullanılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda Piezoelektrik malzemelerin dielektrik özellik gösterdiği ve çok yüksek 

dielektrik sabitine sahip olduğu keşfedilmiştir. Bu özelliğe ferroelektrik özellik 

denilmiştir. Üretimi kolay ve daha iyi piezoelektrik özellik gösteren BT ve PZT sentetik 

seramik malzemeler keşfedildikten sonra piezoelektrik malzemelerin önemi ve 

uygulama alanları artmıştır. Günümüz de ticari olarak en çok PZT‟ye yeni bileşenler 

eklenerek bu malzemenin özellikleri sürekli geliştirilerek yaygın olarak 

kullanılmaktadır. (Anonim http://www.piezo.com/ 2017a)  

 

1970‟li yıllara kadar üzerinde çalışılan piezoelektrik özellik gösteren malzemeler 

doğada bulunan kristallerden ve yapay olarak üretilen seramiklerden oluşuyordu. 

Sentetik üretilebilen seramik esaslı malzemeler ve doğadan elde edilen kristal yapıların 

kırılgan yapıda olması nedeni ile elastikiyeti yüksek ve kırılgan olmayan malzemeler 

geliştirmek için çalışmalar devam etti. Kawai 1969 yılında polimer yapılı piezoelektrik 

ve piroelektrik özellik gösteren poliviniliden diflorür (PVDF) malzeme keşfini 

gerçekleştirmiştir. PVDF polimer olması nedeniyle seramik ve doğal kristallere göre 

daha esnek ve kırılgan olmayan bir yapıya sahiptir. (Vijaya 2013) 

 

Günümüzde piezoelektrik malzemeler üzerindeki araştırmalar devam etmekte olup, 

malzeme geliştirme çalışmalarının yanında farklı uygulamalara dönük çalışmalarda 

yoğun olarak sürmektedir. Piezoelektrik malzemeler günlük hayatta sık kullandığımız 

http://www.piezo.com/
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çakmaklar, saatler, mikrofonlar başta olmak üzere gemilerde derinlik ve hedef bulmaya 

yarayan sonar cihazlarında, ses kayıt cihazlarında, optik cihazlarda, havacılık ve uzay 

alanında, dev kantarlarda, robotlarda, elektronikte, sağlıkta ultrasonik görüntülemede ve 

daha birçok alanda kullanılmaktadır. Piezoelektrik malzemelerin sensör, aktuatör, üreteç 

ve transduser uygulamaları ileriki bölümlerde örneklerle anlatılacaktır. Petrole dayalı 

enerji kaynaklarının azalması ve maliyetlerinin artması ile birlikte alternatif, 

yenilenebilir enerji kaynakları araştırmaları ve yatırımları artmaktadır. Birçok kullanım 

alanı bulunan piezoelektrik malzemelerin önemli özelliklerinden biri olan üzerine gelen 

statik ve dinamik kuvvetler karşısında voltaj üretebilme özelliğinden faydalanarak 

piezoelektrik malzemelerden elektrik enerjisi üretme çalışmaları yapılmaktadır.  

 

2.5. Dielektrik Malzemeler 

 

Elektriksel yalıtkanlık ve kutuplanma (polarizasyon) özelliği seramik ve polimer 

malzemelerde görülüp metallerde görülmez. Elektriği iletmeyen ve elektrostatik 

alanlardan etkilenen malzemelere dielektrik malzemeler denir. Dielektrik malzemeler 

elektriği iletmeyen yalıtkan malzemelerdir. Ancak elektrik alan uygulandığında 

malzemede yük birikmesi meydana gelir, malzemenin şeklinde ve boyutunda değişiklik 

olur. (Çiçek 2011)  

 

Dielektrik malzemeler, uygulanan çeşitli kuvvetlere verdikleri tepkiye göre 

sınıflandırılır.  Bu temel özelliklerindeki farklılıktan doğan sınıflandırmada, malzemeler 

arasındaki ilişki Şekil 2.1‟de gösterilmiştir. Dielektrik malzemeler, piezoelektrik, 

piroelektrik, ferroelektrik malzemeler olarak sınıflandırılır. Ferroelektrik malzemeler, 

doğal olarak kendiliğinden elektriksel polarizasyon özellik gösteren malzemelerdir. 

Piezoelektrik malzemeye basınç uygulaması ile malzemede elektrik kutuplanmanın 

indüklenmesidir. Piroelektrik malzemeler ise termal olarak polarizasyonun gerçekleştiği 

malzemelerdir. Piezoelektrik mekanik, piroelektrik termal, ferroelektrik elektrik olarak 

şarj üretimi yapar. (Donato 2014) 

 

 



 

18 
 

 

 

ġekil 2.1. Dielektrik malzemelerin sınıflandırılması. (Donato 2014) 

 

Piezoelektrik malzemeler, dielektrik malzemeler içindedir, ancak; bütün dielektrik 

malzemeler, piezoelektrik özellik göstermezler. Dielektrik malzemeler özelliklerine 

sahip oldukları yeteneklere göre kullanılırlar. Örneğin; dielektrik özelliği yüksek olan 

bir malzeme kapasitör olarak kullanılırken piezoelektrik katsayıları yüksek olan 

malzemeler; ultrasonik jeneratör, dedektör, basınç sensörü, aktuatör olarak, piroelektrik 

özellikli malzemeler kızıl ötesi dedektörlerde ve kızıl ötesi görüntüleme gibi daha 

birçok alanda kullanılır. Piezoelektrik özellik malzemenin kristal yapısından dolayı 

ortaya çıkar. Mekanik gerilmelere maruz kaldığında elektrik akımı üretir, elektrik alan 

uygulandığında şekil değişikliği veya mekanik bir hareket üretebilmektedir. Bu 

özelliklere sahip, belirli kristal yapılardaki malzemelere piezoelektrik malzemeler denir.  

Dielektrik malzemelerin karakteristik özelliklerini dielektrik sabiti, küri sıcaklığı, dipol 

momenti, polarizasyon ve histerzis döngüsü gibi kavramlar ile tanımlanmaktadır. 

(Vijaya 2013) 
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2.5.1. Dielektrik Sabiti  (K) 

 

Malzemelerin elektrik yükü depolama veya polarize olma kabiliyetine dielektrik sabiti 

denir. Şekil 22‟de gösterildiği gibi birbirine paralel A alanına sahip aralarında d 

mesafesi bulunan iki iletken plaka vakum ortamında, voltaj kaynağına bağlanarak devre 

tamamlandığında, kapalı akım sistemi geçici olarak elektrik akımı yükselir ve hızla 

sıfıra düşer. Plakalar vakum ortam yerine arasına bir dielektrik malzeme konularak, 

voltaj verilirse, akım devreden geçtiğinde plakalarda elektrik yükü depolanır. (Erdağ 

2010) 

  

 

 

 

 

ġekil 2.2. Vakum ve dielektrik malzeme olan iletken plakalar. (Erdağ, 2010) 

 

Farklı voltajlar uygulanarak vakum ve dielektrik malzemenin yük depolaması ve 

kapasitansı arasında ilişki eşitlik 2.1‟den bulunur. 

  

Q = C.V                (2.1)  

 

Burada Q, depolanmış yük olup birimi coulomb‟dur. C, kapasitanstır. Birimi Faraddır. 

Dielektrik malzemede kapasitans C=  r.A/d şeklinde, vakum halinde kapasitans değeri 

C =  0.A/d şeklinde hesaplanmaktadır. V uygulanan voltajdır. Birimi volttur, V ile 

gösterilir. Dielektrik sabiti, “K”, plakalar arasındaki vakumun ve dielektrik malzemenin 

yük depolayabilme ya da polarize olabilme kabiliyetidir. Eşitlik 2.2‟de gösterilen 

dielektrik sabiti (K), malzemenin elektrik geçirgenliğinin ( 
r
), vakum yapılmış ortamın 

elektrik geçirgenliğine ( 
0
) oranıdır. (Erdağ 2010) 

İletken malzeme Dielektrik mazeme Vakum 
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K  
 r

 0
   

C .  t

 0 .  A
                                                                                                              (2.2) 

 

K: Bağıl dielektrik katsayısı 

   : Malzeme geçirgenliği (F/m) 

  : Vakumun geçirgenliği (8.85x10-12 F/m) 

C: Kapasitans (F) 

d: Elektrotlar arasındaki mesafe (m) 

A: Elektrotların yüzey alanı (m²) 

 

2.5.2. Küri Sıcaklığı (Tc) 

 

Malzemeler atomların ve moleküllerin bir araya gelmesi ile oluşur. Atomları bir arada 

tutan kuvvete “atomlar arası bağ” denir. Atomalar farklı düzenlerde bulunabilir. Bu 

atom düzenleri iki grupta incelenebilir. Düzensiz atom yapı (Amorf yapı); Argon ve asal 

gazlarda olduğu gibi atom veya moleküllerin rastgele olduğu yapılardır. Uzun aralıklı 

düzenli yapı; kristal yapı olarak ifade edilen bu yapı türü metallerde, seramiklerde, bazı 

polimerlerde görülür. Birim hücrenin üç boyutlu uzayda, düzenli ve sürekli tekrar eden 

düzende olan yapıya sahip malzemelerdir. Metaller, seramik malzemelerin birçoğu ve 

bazı polimerler kristal yapıya sahiptir. Kristal yapılarda kübik tetragonal (kare prizma), 

ortorombik (dikdörtgen prizma) rhomohedral, hegzagonal, monoklinik, triklinik 

şeklindedir. Kristal yapılı malzemeler, merkezi simetrik olanlar ve merkezi simetrik 

olmayan kristaller olarak ikiye ayrılır. Merkezi simetrik olmayan yirmi bir nokta 

grubundan yirmi tanesi piezoelektrik etki gösterir. Bu yirmi nokta grubunun da on 

tanesinde mekanik gerilim altında polarizasyon meydana gelir. Geriye kalan on tanesi 

ise kendiliğinden polarizasyona sahiptir. Bu on grubun altında da kendiliğinden ve 

tersinir polarizasyon gösteren malzemelerin oluşturduğu bir alt grup bulunur. Bu alt 

grup ise ferroelektrik, piezoelektrik ve piroelektrik davranışlarının hepsini gösterir. 

(Erdinç 2006) 

 

Ferroelektrik malzemeler küri sıcaklığının üzerine ısıtıldığında birim hücre yapısı 

değişir, birim hücre içindeki artı ve eksi yükler ve asimetrik yapıdan simetrik yapıya 
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dönüşürek ferroelektrik davranış durur. Ferroelektrik malzemelerde farklı sıcaklıklarda, 

farklı kristal yapılar oluşabilir. Kristalin bir fazdan başka bir faza geçiş yaptığı 

sıcaklığa geçiş sıcaklığı denilmektedir. Ferroelektrik malzemeler için küri sıcaklığı 

(Tc) adı verilen bir geçiş sıcaklığıdır. Küri sıcaklığı her malzeme için farklıdır ve kritik 

bir değerdir. Küri sıcaklığının üzerine çıkıldığında malzemenin yapısında değişiklik 

olur ve piezoelektrik özelliğini kaybeder. (Erdinç 2006)  

 

2.5.3. Dipol moment 

 

Zıt işaretli ve eşit iki nokta yükünün birbirlerine belirli bir mesafede bulunmasıyla 

oluşan sisteme dipol denir. Dipollerin elektrik alan altında bırakılarak, bu elektrik alana 

paralel olarak yönlenmelerine ise kutuplanma denir. Dielektrikler malzemelere elektrik 

alanı uygulanırsa elektrik yükleri değişir. Dipol momenti negatif yükten pozitif yüke 

belirli bir doğrultusu ve şiddeti olan bir vektördür. Bir atom veya molekülde, pozitif ve 

negatif yüklerin merkezleri simetrik değilse yani yüklerin merkezleri arasında bir „d‟ 

mesafesi varsa elektrik dipol momenti oluşur. Yani elektrik dipol momenti birbirine 

bağlı iki atomun yükleriyle birbirlerine olan uzaklıklarının, çarpımına dipol momenti 

denir. (Aydın 2016) 

 

Dielektrik malzemeler, kalıcı veya indüklenmiş elektriksel dipol momentine sahiptir. 

Dipoller artı ve eksi zıt elektrik yüklerinin birbirinden ayrılması ile oluşur. Yani artı ve 

eksi şeklinde zıt elektrik yüklü atomlar arasında bir mesafe varsa dipol momenti oluşur. 

Şekil 2.3‟teki gibi +q ve –q şeklinde zıt yüklü atomların merkezleri arasında d kadar 

mesafe varsa elektrik dipol momenti oluşur. 

 

 

 

ġekil 2.3. Dipol momentin oluşumu (Maksutoğlu  2010) 
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Elektrik dipol momenti p = q.d ile ifade edilir. Burada q yüktür. Birimi coulomb 

(C)‟dur. d; yükler arası mesafedir. Birimi metredir. p; dipol momenti olup vektörel bir 

büyüklüktür. Birimi Coulomb metre (Cm)‟dir. Toplam dipol momenti tüm dipol 

moment değerlerinin yöne bağlı olarak toplamıdır. (Vijaya 2013) 

 

Dielektrik malzemeler elektrik alana maruz kaldıklarında elektrik yükleri yeniden 

düzenlenir. Dipol momenti belirli bir doğrultuya ve şiddete sahip bir vektör olup yönü 

negatif yük merkezinden pozitif yük merkezine doğrudur. Şekil 2.4.a‟da elektrik alan 

tarafından dipol üzerine etkiyen kuvvet ve Şekil 2.4.b‟de  elektrik alan etkisiyle elektrik 

yüklerinin yer değişmesi gösterilmiştir. (Erdağ 2010) 

 

 

                                       a                                                                   b               

ġekil 2.4. a) Elektrik alan tarafından dipol üzerine etkiyen kuvvet, b) Elektrik alan 

etkisiyle dipolün son hali (Erdağ 2010) 

 

2.5.4. Polarizasyon (Kutuplanma) 

 

Dielektrik malzemelere elektrik alan uygulandığında atomlar ve elektronlar yer 

değiştirir, katyonlar elektrik alan doğrultusunda, anyonlar ters yönde yer değiştirir, her 

iki yüzeyinde de zıt yükler ve potansiyel fark oluşur, yük merkezleri kayar ve elektriksel 

kutuplaşma oluşur. İki çeşit dielektrik malzeme bulunur. Birinci çeşit dielektrik 

malzeme kalıcı elektrik dipol momente sahip kendiliğinden kutupludur. Bu tür 

malzemelerin dipol momentlerinin yönü harici bir elektrik alan uygulanarak hizalanır. 

İkinci çeşit dielektrik malzeme, polar olmayan, kalıcı elektrik dipol momente sahip 

olmayan dielektrik malzeme olup elektrik dipol momentleri, dıştan elektrik alanı 

uygulayarak indüklenebilir. Bir kütlede pozitif elektriksel yükler ve negatif elektriksel 

yükler çakışmazsa, elektriksel polarizasyon (kutuplaşma) meydana gelir. Ferroelektrik 
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malzemeler piezoelektrik ve piroelektrik özelliklere sahiptir. Ferroelektrik malzemelerin 

yüklerinin merkezleri simetrik olmadığı için yükler arasında bir mesafe vardır ve birim 

hücrelerinde doğal bir dipol momenti bulunur. Ancak birim hücrelerinde bulunan her 

bir dipol momentin yönü farklıdır. Hücrelerin bulunduğu bölgelere domain denir. 

Ferroelektrik malzemelerin piezoelektrik özellik göstermesi için Polarizasyon işlemi 

yapılması gerekir. Yani elektrik alana maruz bırakıp tüm domainde bulunan dipol 

momentlerinin yönlerini, elektrik alan yönü ile aynı yönde yönlendirilmesi gerekir. 

Domainleri aynı yönde yönlendirmek için elektrik alan uygulama işlemine Kutuplanma 

(polarizasyon) denir. Şekil 2.5.a‟daki gibi kutuplanma işlemi öncesinde elektrik 

dipollerinin yönü rasgele olduğu için net polarizasyon sıfırdır. Malzemenin 

piezoelektrik özellik göstermesi için malzemeye doğru akım elektrik alan uygulanarak, 

domainler Şekil 2.5.b‟deki gibi aynı yöne yönlendirilir. Doğru akım bir elektrik alanı 

uygulandığında dipoller, elektrik alanı doğrultusunda yönlenir ve kalıcı kutuplanma 

gerçekleşir. Malzemelere elektrik alan uygulandığında dipoller alan doğrultusunda 

yönlenir ve elektrik alan kaldırıldığında, polarizasyon genellikle kalkar. Ancak 

ferroelektrik malzemelerde elektrik alan kaldırıldığında dipol momentlerinin yönü bir 

miktar bozulsa bile polarizasyon kalıcı olur. Uygulanan elektrik alanın miktarı, 

malzemeye göre değişir. Elektrik alan uygulama işlemi kaldırıldıktan sonra 

polarizasyonu şekil 2.5.c deki gibi domainler, tamamen eski yapısına dönmez. Bu 

şekilde malzeme kalıcı şekilde piezoelektrik özellik kazanır. (Korkmaz 2015)  

 

 

ġekil 2.5. Piezoseramik malzemenin kutuplanması a) Polarizasyon öncesi  

b) Polarizasyon işlemi  c) Polarizasyon sonrası    (http:// piezokeramika.wcz.cz 2017b)       
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Piezoelektrik özelliğin olabilmesi için net bir dipol momentinin yani polarizasyonun 

olması gerekir. Birim hacim başına düşen toplam dipol momentine polarizasyon denir. 

P ile gösterilir. Kutupsal bir dielektrik malzeme, çok sayıda atom veya molekülden 

oluşur. Her bir atom veya molekül elektrik dipol momentine sahiptir. Bir tek atom veya 

molekülün dipol momenti yukarıda verilmiştir. Dielektrik malzemenin toplam dipol 

momenti, malzemeyi oluşturan tüm atom veya moleküllerin dipol momentlerinin 

toplamıdır. Pozitif ve negatif yüklere sahip dipoller üzerine bir elektrik alan 

uygulanırsa, dipoller uygulanan elektrik alanla aynı doğrultuya dönecek şekilde bir tork 

oluşur, sonuçta dipol moment vektörü elektrik alan vektörüne paralel hal alır. Bir 

sistemde birim hacimdeki toplam net dipol moment vektörüne kutuplanma denir.  ⃗⃗  

toplam kutuplanmadır. Toplam dipol momenti  ∑ pii   ile gösterilir. Birimi Coulomb 

metre (Cm)‟dir. Polarizasyon Eşitlik 2.3‟teki gibi hesaplanır. 

 

 P 
∑ pii

V
                                                                                                                       (2.3) 

 

Burada V malzemenin hacmidir. Birimi m³‟tür. Polarizasyonun birimi ise C/m²
 

(Coulomb/Metre²) olur. Bu birimden çıkan sonuca göre polarizasyona; yüzey yük 

yoğunluğu denir. (Vijaya 2013)  

 

Polarizasyon işleminde malzeme, küri sıcaklığından biraz daha düşük bir sıcaklığa 

ısıtılır ve sabit sıcaklıkta tutulur. Piezoelektrik malzemelerin kutuplama işlemi 

genellikle malzemenin türüne ve boyutlarına göre değişse de 100 °C ve üzerinde PZT 

için 150 °C civarında 1–4 MV/m elektrik alan altında yağ, hava veya özel gaz ortamı 

içinde elektrot kutuplanma veya korona deşarjı şeklinde gerçekleştirilir. Malzeme 

türüne, miktarına ve ebatlarına uygun yüksek bir elektrik alanı uygulanır. Elektrik 

alanında ve malzeme, doygunluk polarizasyonu sağlayınca kadar tutulur. Malzeme, 

elektrik alan altında kalmaya devam ederken oda sıcaklığına soğutulur. Domainlerin 

yönü aynı doğrultuda kalıcı olur ve kutuplaşma sağlanır.  Piezoelektrik malzemelerin 

kullanılması ve sahip olduğu piezoelektrik özelliği gösterebilmesi için kutuplanması 

yani polarizasyon işlemi uygulanması gerekmektedir. Piezoelektrik malzemelerde 

elektrik alan uygulanırsa domainler kutuplanma ekseni boyunca hizalanırlar. (Kaya 

2010) 
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Piezoelektrik etki, indüklenmiş kutuplanmadan kaynaklanır. Kutuplanma için; küri 

sıcaklığının altında, ama olabildiğince yüksek sıcaklıkta güçlü bir elektrik alan 

uygulanarak dipoller yeniden yönlendirilir. Kutupları indüklemenin en yaygın iki 

tekniği, elektrot ve korona kutuplamasıdır. Şekil 2.6.a‟da gösterilen elektrot kutuplama 

yönteminde, iletken elektrotlar numuneye temas ettirilerek sabit ve değişen elektrik 

alanları uygulanır. Elektrik alan uygulaması silikon yağ banyosu içinde, vakum içinde 

veya argon gibi çeşitli gaz ortamlarında uygulanabilir. Sabit elektrik alanı, numuneye 

10-30 dakika ila 2 saat arasında tutulur. Uzun süre sabit voltaj uygulama dielektrik 

bozulmaya sebep olabilir. Düşük frekansta, değişken elektrik alan uygulamak daha 

uygun olur. Şekil 2.6.B‟de gösterilen temassız korona kutuplanma işleminde numunenin 

alt yüzeyi, bir ısıtma plakası ile ısıtılır. Voltajın numuneye uygulanacağı korona iğne 

ucu askıya alınır. Korona iğnesi numuneye temas etmeyecek şekilde malzemenin 

cinsine ve boyutlarına göre vakum ortamında 8-10 kV gerilimler uygulanır. Voltaj 

uygulandığında Korona iğne ucundaki kuru hava iyonlaşır. İyonize olmuş parçacıklar, 

zemin ve numunenin üst yüzeyinde birikerek, üst yüzey ile zemin arasında kutuplanma 

oluşturur.  PVDF ve kopolimerleri olan polimer malzemelere 50-120 MV/m (50-120 

V/μm) arasında voltaj uygulanır. Kutuplanma oda sıcaklığında yapılabilir. Ancak; daha 

düşük voltaj ile maksimum polarizasyonun sağlanması ve piezoelektrik özelliklerin 

daha iyi olması için küri sıcaklığına yakın bir sıcaklık aralığı olan 85 °C ila 130 °C 

arasında uygulanmalıdır. (Dargaville ve ark. 2004) 

 

 
   
ġekil 2.6. A.Temaslı kutuplama, B. Corona kutuplama (Banerjee ve ark. 2016) 
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2.5.5. Histerizis Çevrimi 

 

Histerizis çevrimi ferroelektrik malzemelerin elektrik alan altındaki davranışını gösterir. 

Ferroelektrik bir malzemeye elektrik alan uygulandığında kutuplanma ve gerinim 

oluşur. Şekil 2.7. a‟da piezoelektrik bir elemana uygulanan bir elektrik alan sonucunda 

oluşan polarizasyonun histerizis eğrisi ve Şekil 2.7.b‟de piezoelektrik elemanın elektrik 

alan ve gerinim gösterilmiştir. Şekilde P ile gösterilen dikey çizgi polarizasyonu, E ile 

gösterilen yatay çizgi ise elektrik alanı gösterir. P ve E‟nin çakıştığı başlangıç sıfır 

noktasında, elektrik alan olmadığından kutuplanma yoktur, dipoller rastgele 

yönlenmiştir. Elektriksel alan arttıkça polarizasyon önce doğrusal olarak artar.  Sonra 

elektriksel alan arttıkça polarizasyon eğri şeklinde artar. Elektrik alan arttıkça 

polarizasyon maksimum değere ulaşır ve elektrik alan artsa da artık polarizasyon 

artmaz. Polarizasyonun maksimum noktaya ulaştığı bu noktaya Ps doygunluk 

polarizasyonu denir. Bu noktada dipoller dosdoğru şekilde yönlenmiştir. Elektriksel 

alan ortadan kaldırılırsa polarizasyon bir miktar azalır ve Pr noktasında kutuplanma 

kalıcı olur. Kalıcı polarizasyonu yok etmek için, ters yönde bir elektrik alanı 

uygulanmalıdır. Ters yönde uygulanan bu elektrik alana  Ec zorlayıcı elektrik alan denir. 

Eğer ters yönde elektrik alan artarak uygulanırsa ters yönde bir kutuplanma oluşur. Yine 

ters yönde doygunluk polarizasyonun noktası (-Ps )‟dir. Ters yönde uygulanan zorlayıcı 

elektrik alan kaldırıldığında, ters yönde kalıcı bir -Pr kalıcı polarizasyon oluşur. Bu 

şekilde oluşan elektrik alan ve polarizasyon kapalı döngü eğrisine histerezis eğrisi denir. 

(Ersoy 2010) 

 

Şekil 2.7.b‟de gösterilen eğride histerizis eğrilerindeki uygulamanın, piezoelektrik 

elemanın elektrik alan sonucu boyut değişimlerini gösterir. Piezoelektrik eleman 

elektrik alan uygulandığında boyotu değişmekte, elektrik alan kaldırıldığında malzeme 

eski boyutuna geri dönmektedir. Aynı miktarda negatif bir elektrik alan veya ters yönde 

bir elektrik alan uygulandığında malzemenin boyutu yine aynı şekilde artmaktadır. 

(Önder 2009) 
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Ps : Maksimum Doyum Polarizasyonu(μC/cm²) 

Pr  : Kalıcı polarizasyon (μC/cm²) 

Emax  : Bir yönde uygulanan en yüksek elektrik alan (kV/cm) 

Ec  : Kalıcı polarizasyonun kalkması için uygulanan zorlayıcı elektrik alan (kV/cm)  

 

ġekil 2.7.a. Histerisiz eğrisi (P-E Eğrisi) b. Elektrik alan-gerinim (E-T) eğrisi, 

(http://piezokeramika.wcz.cz 2017c)  

 

2.6.  Piezoelektrik Etki  

 

„Piezo‟ kelime olarak Yunancadan türetilmiş olup sıkıştırmak, basınç uygulamak, 

basınç anlamına gelmektedir. Piezoelektrik malzemeler üzerlerine uygulanan mekanik 

ve elektriksel kuvvetlere karşısında lineer elektromekanik etkileşimdir. Piezoelektrik 

malzemeler elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

çevirme özelliğine sahip malzemelerdir. Piezoelektrik etki, malzemeye mekanik stres 

uygulandığında yani sıkıştırıldığında veya gerildiğinde elektrik yükü üretmesi, tersine 

elektrik uygulandığında mekanik deformasyon oluşması yani küçülmesi veya 

genleşmesidir. Bir piezoelektrik madde mekanik bir stres uygulandığında elektrik yükü 

üreten bir Piezoelektrik özellik, kristaller, seramik malzemeler, kemik, protein DNA vb. 

gibi biyolojik materyallerde bulunur. Kristal yapı bir simetri merkezine sahip olmayan 

malzemeler piezoelektrik özellik gösterir. Piezoelektrik etkinin oluşması için kristal 
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yapı içerisinde kutupsal eksenlerin olması gerekir. Yani kimyasal bağ içerisinde elektrik 

yükü dağılımı nedeniyle eksen yönlerinde bir elektrik dipol momentinin olması gerekir. 

(Vijaya 2013) 

 

2.6.1. Direkt Piezoelektrik Etki ve Ters Piezoelektrik Etki: 

 

En genel ve basit bir ifade ile piezoelektrik malzemenin mekanik bir enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürmesine doğrudan piezoelektrik etki, elektrik enerjisini mekanik 

harekete dönüştürmesine ters piezoelektrik etki denir. Piezoelektrik bir malzemeye 

polarizasyon doğrultusunda mekanik basınç uygulandığında elektrik potansiyel 

oluşmasına yani mekanik gerilme sonucu elektriksel polarizasyon olmasına doğrudan 

piezoelektrik etki denir. Doğrudan piezoelektrik özellik algılayıcılarda ve 

dönüştürücülerde yani jeneratör durumunda kullanılır. Piezoelektrik malzemeler üzerine 

yapılan araştırmalarda tersinir olduğu keşfedilmiştir.  Piezoelektrik malzemeye elektrik 

akımı uygulandığında zaman malzemede gerilme oluşur ve boyutunda değişim olur,  

buna da dolaylı piezoelektrik etki veya ters piezoelektrik etki denir. Ters piezoelektrik 

etki aktüatörlerde, eyleyicilerde yani motor olarak kullanılır. Kısaca mekanik etki 

uygulandığında elektriksel tepki vermesine doğrudan piezoelektrik etki, elektrik 

gerilimi uygulandığında mekanik bir tepki oluşmasına ters piezoelektrik etki denir. 

Şekil 2.8‟de doğrudan piezoelektrik durumunda piezoelektrik malzemeye mekanik 

kuvvetler uygulanması ile oluşan elektriksel değişimler şematik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 2.9‟da ise dolaylı piezoelektrik durumunda piezoelektrik malzemeye elektriksel 

kuvvetler uygulanması sonucunda meydana gelen mekanik değişimler şematik olarak 

gösterilmiştir. (Vijaya 2013) 

 

 



 

29 
 

 
 

ġekil 2.8. Direkt piezoelektrik etki (Vijaya 2013) 

 

 

 
 
ġekil 2.9. Ters piezoelektrik etki  (Vijaya 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ: 

MEKANĠK 
ENERJĠ 

GERİLİM 
(STRESS) σ 

GERİNİM 
(STRAIN) T 

PĠEZOELEKTRĠK  

MALZEME 

ÇIKIġ: 

ELEKTRĠKSEL 
ENERJĠ 

ELEKTRİK 
DEPLASMANI D 

ELEKTRİK   
ALAN E 

GĠRĠġ: 

ELEKTRĠKSEL 
ENERJĠ 

ELEKTRİK 
DEPLASMANI D 

ELEKTRİK 
ALAN E 

PĠEZOELEKTRĠK 
MALZEME 

ÇIKIġ: 

ELEKTRĠKSEL 
ENERJĠ 

MEKANİK 
GERİLİM 

(STRESS) σ 

GERİNİM 
(STRAIN) T 



 

30 
 

2.6.2. Piezoelektrik Malzemelerin Jeneratörü ve Motor hareketi 

Doğrudan piezoelektrik etkiye yani mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesine 

jeneratör hareketi denir. Şekil 2.10‟da piezoelektrik jeneratör ve motor hareketi 

gösterilmiştir. Şekil 2.10.a‟da malzemenin polarizasyon yönü gösterilmiştir. Şekil 

2.10.b‟de malzemeye basma kuvveti uygulanması sonucunda pozitif voltaj oluşması, 

Şekil 2.10.c‟de çekme kuvveti uygulanması sonucu negatif voltaj oluşması 

gösterilmiştir. Şekil 2.10.b ve Şekil 2.10.c mekanik harekete karşılık elektrik enerjisi 

üretimini gösteren piezoelektrik malzemenin jeneratör davranışını temsil eder. Şekil 

2.10.d‟de malzemeye kutuplanma yönünde voltaj uygulanmasına karşılık malzemenin 

boyutunun uzaması, Şekil 2.10.e‟de kutuplanma yönüne ters yönde voltaj uygulanması 

sonucu malzemenin boyunun kısalması gösterilmiştir. Şekil 2.10.d ve Şekil 2.10.e 

elektrik enerjisine karşılık mekanik hareket oluşumunu gösteren piezoelektrik 

malzemenin motor davranışını temsil eder. (http://piezokeramika.wcz.z 2017d) 

 

 
 

ġekil 2.10. Piezoelektrik malzemede jeneratör ve motor hareketi a) Polarizasyon 

Doğrultusu b-c) Jeneratör-üreteç davranışı d-e) Motor Davranışı  

(http://piezokeramika.wcz.z 2017d) 
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Piezoelektrik malzemeye basma ve çekme kuvveti polarizasyon yönü olan 3 

doğrultusunda olduğu için malzemeye 3 yönünde uygulanan mekanik gerilim sonucu 3 

yönünde oluşan elektrik alan Eşitlik 2.4‟teki şekilde hesaplanır. 

 

E33 g33.T33                                                                                                              (2.4) 

 

Dolaylı piezoelektrik etkiye, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürdüğü için 

motor hareket denir. Motor hareketinde malzemeye polarizasyon yönü olan 3 

doğrultusunda elektrik alan uygulandığında 3 yönünde oluşan gerinim Eşitlik 2.5‟ten 

hesaplanır. 

 

T33 d33.E33                                                                                                              (2.5) 

 

2.7. Piezoelektrik EtkileĢim ve Temel Piezoelektrik EĢitlikler 

 

2.7.1. Piezoelektrik EtkileĢim 

 

Piezoelektrik malzemeler doğrudan piezoelektrik etki durumunda mekanik enerjiyi 

elektrik enerjisine, ters piezoelektrik durumunda elektrik enerjisi mekanik enerjiye 

dönüştürür. Doğrudan piezoelektrik etki, girdi mekanik enerji ve çıktı elektrik 

enerjisidir. Mekanik girdi stres veya gerinim, elektriksel çıktı yüzey yük yoğunluğu-

polarizasyon  (elektrik deplasmanı), elektrik alanı veya voltaj şeklindedir. Dolaylı 

piezoelektrik etki durumunda elektrik girişi  polarizasyon-yüzey yük yoğunluğu 

(deplasman), elektrik alanının veya voltaj şeklinde mekanik çıktı malzeme üzerinde 

gerilme veya gerilme halindedir. Elektrik ve mekanik etkileşimler birbirinden bağımsız 

değildir. Piezoelektrik malzemelerin elektriksel ve mekanik davranışları Şekil 2.11‟ de 

gösterildiği gibi elektrik alan, gerinim, gerilim, polarizasyon faktörleri etkiler birbirini 

etkiler. Örneğin piezoelektrik malzemeye mekanik bir stres uygulandığında malzemede 

elektriksel bir değişim olduğu gibi mekanik bir gerinim davranış görünmektedir. 

Piezoelektrik malzemelerde elektriksel ve mekanik davranışların bütününe piezoelektrik 

etkileşim denilebilir. (Önder 2009) 
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ġekil 2.11. Piezoelektrik etkileşim (Elastik Özellikler-Polarizasyon-Elektrik Alan) 

(Önder 2009) 

 

Malzemelerin uygulanan mekanik zorlanmalara karşı gösterdiği davranışa mekanik 

özellikler denir. Gerilme ve gerinim malzemelerin mekanik davranışı ve mekanik 

özellikleri hakkında önemli bilgi verir. Piezoelektrik malzemelerde mekanik 

davranışlardan gerilim ve gerinim değerleri önemlidir. Mekanik gerilim  (ya da gerilme) 

olarak ifade edilen stress birim alana etki eden kuvvet miktarıdır. ζ olarak ifade edilen 

gerilme birimi Pascal (Pa N/m²)‟dır. Bir cisim gerilme altında kaldığında, buna farklı 

şekillerde cevap verir, deforme olur. Başka bir ifade ile şekli ve şekli ve hacmi değişir. 

Deformasyon elastik, plastik veya ikisi bir arada olabilir. Elastik olarak şekil değiştiren 

bir cisimde gerilme kalktığında gerilme kalktığında cisim ilk haline döner. Plastik 

deformasyon gerçekleştiğinde ise cisim orijinal haline dönemez. Elastik ve plastik şekil 

değiştirmenin olduğu cisim ise şekil değiştirmenin bir kısmını geri verirken üzerinde bir 

miktar kalıcı şekil değiştirme oluşur. Gerilime maruz kalan bir cisim elastik sınırı 

aştıktan sonra akma gösterir. Bu viskoz bir davranış biçimidir. Gerilme kalktığında 

cisim ilk haline dönemez. Bazı cisimler gevrek karakterdedir. Böyle cisimler gerilime 

maruz kaldığında elastik sınırı aştıktan hemen sonra cisim kırılır. Bir piezoelektirk 

malzemede de yük etki ettiğinde gerilme oluşur. En genel halde izotropik bir 

malzemede altı bağımsız gerilme bileşeni mevcuttur. Ancak piezoelektrik malzemede 

polarizasyon doğrultusunda oluşan gerilim, elektriksel yük değişimi oluşturur. Diğer 
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doğrultularda oluşturduğu değişim, polarizasyon doğrultusundakine göre daha düşük 

mertebelerde olacağı için ihmal edilebilir. Bu nedenle elektriksel yük değişimi ile 

oluşan gerilim arasındaki ilişkiyi modelleyebilmek için piezoelektrik malzemenin 

polarizasyon doğrultusunda, oluşan gerilim hesabı yapılacaktır. Kayma gerilmesi ve 

diğer yönlerde oluşan gerilim voltaj ve elektrik alan oluşturmayacağı için ihmal 

edilecektir. Gerinim olarak ifade edilen, T ile ifade edilen Birim Şekil Değiştirme 

(Strain) yük altındaki bir malzemenin, yük uygulanmadan önceki duruma göre şeklinin 

ne kadar değiştiğini gösterir. Diğer bir ifade ile gerinim birim uzunlukta oluşan şekil 

değiştirmedir. Kısaca ifade etmek gerekirse Birim Şekil Değiştirme (Strain, Gerinim); 

uygulanan bir gerilme karşılığında cisim içinde meydana gelen şekil veya hacim 

değişikliği oranıdır. Birimi yoktur. Piezoelektrik malzemelerde malzemelerin sadece 

mekanik davranışları değil, elektriksel davranışı ve bu iki davranış arasındaki etkileşim 

önem arz etmektedir. Elektriksel davranış; malzemenin yapısına, üretimine ve maruz 

kaldığı kuvvetlere bağlıdır. Piezoelektrik malzemenin atomik yapısı ve elektronik 

düzenleri temel elektrik yasalarına olmalıdır. Elektrik yükünün etkisini gösterebildiği 

bir bölge vardır. Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bu bölgeye, o yükün elektrik alanı 

denir. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten dışa doğrudur. Elektrik alan çizgileri 

birbirlerini hiçbir zaman kesmez. Bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde 

oluşturduğu itme ya da çekme kuvvetine elektrik alan şiddeti denir.  Elektrik alanı 

tarafından içerisindeki yüklü cisimlere kuvvet uygulanır. Bir başka ifade ile elektrik 

yüklü bir cisme kuvvet uygulanırsa elektrik alan oluşur. Elektrik yüklerinin etrafında 

pozitif (+) yüklerden negatif (–) yüklere doğru elektrik alan çizgileri oluşur. Aralarında 

d kadar uzaklık bulunan özdeş iki iletken levhaya gerilim uygulandığında zıt yüklerle 

yüklenir. Levhalar arasında oluşan elektrik alan Eşitlik 2.6‟dan hesaplanır. Elektrik alan 

şiddeti E ile gösterilir. Birimi volt/metre‟dir. (http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html 2017ş) 

 

E = 
V

d
      (Volt/metre)            (2.6) 

 

Dielektrik malzemenin iletken elektrot malzeme ile kaplanarak elektrik alan 

uygulanması sonucu iletken elektrotların yüzeyinde oluşan toplam elektrik yükü 

yoğunluğuna, dielektrik yer değiştirme veya elektrik deplasmanı denir. D ile gösterilir.  
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Elektrik deplasmanı, elektrik akısı yoğunluğu veya yüzey yük yoğunluğu olarak 

adlandırılır.  Elektrik deplasmanı Eşitlik 2.7‟den elde edilir. Elektrik deplasmanı veya 

elektrik yük yoğunluğu, birim alan başına yük miktarı olup, birimi coulomb/metre² 

(C/m²)‟dir. Burada  0 boş alanın permitivitesi, E, elektrik alanı ve P (polarizasyon) 

malzemenin kutupsal yoğunluğudur. (https://www.britannica.com/science/electric-

displacement 2017e) 

 

D= 0.E+ P                                                                                                                  (2.7) 

 

Piezoelektrik etki kalıcı bir etki değildir, sürekli değişir, geçici bir etkidir. Direkt 

piezoelektrik etkide, gerilimdeki (∂ζ) veya gerinimdeki (∂T) bir değişiklik (veya stres 

∂X), elektriksel deplasmanda (∂D) veya elektrik alanındaki (∂E) değişikliğe neden olur. 

Dolaylı piezoelektrik etkide, uygulanan elektrik alandaki değişiklik (∂E) veya 

elektriksel deplasmandaki değişiklik (∂D), gerinim (∂T) veya gerilimde (∂X) bir 

değişikliğe neden olur. Elektriksel deplasman (D) ve polarizasyon (P) arasındaki ilişki 

Eşitlik 2.8‟den bulunur.  

 

D    0.E + P                ∂D    0.E + ∂P                  (2.8) 

 

2.7.2.Temel Piezoelektrik EĢitlikler 

 

Temel piezoelektrik eşitlikler elektrik-mekanik enerji dönüşümünü tanımlayan malzeme 

davranışıdır. Bir başka ifade ile piezoelektrik malzeme tarafından gerçekleştirilen bir 

formdan diğerine enerji dönüşümünün oluşumunu tanımlar. Piezoelektrik malzemeler, 

elastik bölgede kalacak şekilde elektro-elastik malzemelerdir.  Piezoelektrik özelliği 

açıklayan temel denklemler, piezoelektrik materyaldeki elektrik ve mekanik 

etkileşimlerden yararlanır. Piezoelektrik malzemeye ait elektriksel özelliklerden olan 

elektrik alan ve elektriksel deplasman ile mekanik davranışlardan olan gerilim (stress) 

ve gerinim (strain) arasında etkileşim vardır. Temel piezoelektrik eşitlikler, doğrudan ve 

dolaylı piezoelektrik olayında mekanik gerilim (ζ), mekanik gerinim (T) ile elektriksel 

ifadeler elektrik alan (E) ve elektriksel deplasman (D) arasındaki bağıntılardır. 

Termodinamiğin birinci kanununa göre izole edilmiş bir sistemin toplam enerjisi sabit 

olduğu için; gerilme (ζ) gerinim (T), elektrik alan (E), elektrik deplasman (D), entropi 

(Φ), sıcaklık değişimleri (Q) arasındaki iç enerji değişimi Eşitlik 2.9‟dan bulunur. 
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Piezoelektrik malzemelerde termal etkileşimler ihmal edilir, entropi sabit olarak kabul 

edilir, son terim ihmal edilir ve Eşitlik 2.10‟daki gibi olur. (Gusarow 2015) 

 

dU  ζ.dT + E.dD + QdΦ                                                                                             (2.9) 

 

 

dU  ζ.dT + E.dD                                                                                                        (2.10) 
 

 

Piezoelektrik malzemelerde, mekanik ve elektriksel bileşenler birbirinden bağımsız 

değildir. Elektriksel ve mekanik etkileşimden dolayı birinin değişmesi diğerini mutlaka 

değiştirir. Örneğin, bir malzemeye gerilim uygulandığında hem elektrik alan oluşur hem 

de gerinim oluşur. Piezoelektrik malzemeye sabit mekanik gerilim uygulandığında 

oluşan elektrik deplasmanı Eşitlik 2.11‟den,  piezoelektrik malzemenin sıkıştırıldığında, 

yani gerinim (strain) oluşturan bir bası gerilmesi uygulandığında oluşan elektriksel 

deplasmanı Eşitlik 2.12‟den hesaplanır.  Eşitlik 2.11‟de ifade edilen  
ζ
; sabit gerilim 

altında malzemenin elektriksel geçirgenliği, Eşitlik 2.12‟de ifade edilen  
T
; sabit 

gerinim altında malzemenin elektriksel geçirgenliğidir. d ve e piezoelektrik sabit 

katsayılar olup, bu eşitliklerde d katsayısı, mekanik gerilim ve elektrik deplasmanı 

arasındaki ilişkiyi tanımlar, e katsayısı da gerinim ve elektrik deplasmanı arasındaki 

ilişkiyi tanımlar. (Vijaya, 2013) 

 

D   d.ζ+  
ζ
.E                                                                                                            (2.11) 

 

D   e.T +  
T
.E                                                                                                           (2.12) 

 

 

Piezoelektrik malzemeye sabit bir elektrik alanı uygulandığında oluşan mekanik gerilim 

Eşitlik 2.13‟ten, Piezoelektrik malzemeye sabit bir elektrik deplasmanı uygulandığında 

oluşan mekanik gerilim Eşitlik 2.14‟ten hesaplanır. Eşitlik 2.13‟te ifade edilen cE; sabit 

elektrik alanı altındaki malzemenin katlılık sabiti, Eşitlik 2.14‟teki cD ifadesi ise sabit 

elektrik deplasmanı altındaki malzemenin rijitlik (katılık) sabitidir. e ve h piezoelektrik 

sabit katsayılardır. Bu eşitliklerde e katsayısı, elektrik alan ve gerilim arasındaki 

etkileşimi, h katsayısı ise elektrik deplasmanı ve mekanik gerilim arasındaki etkileşimi 

tanımlar. (Vijaya, 2013)  
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ζ   cE.T - e.E                                  (2.13) 

 

ζ   cD.T - h.D                   (2.14) 

 

Piezoelektrik malzemeye sabit bir elektrik alanı uygulandığında oluşan mekanik 

gerinim eşitlik 2.15‟ten, Piezoelektrik malzemeye sabit bir elektrik deplasmanı 

uygulandığında oluşan mekanik gerinim Eşitlik 2.16‟dan bulunur. Eşitlik 2.15‟te ifade 

edilen sE ; sabit elektrik alanı altındaki malzemenin elastik uyum sabiti, d katsayısı, 

mekanik gerinim ve elektrik deplasmanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan piezoelektrik 

katsayıdır. Eşitlik 2.16‟daki sD ifadesi sabit elektrik deplasmanı altındaki malzemenin 

elastik uyum sabiti, g piezoelektrik katsayısı ise elektrik deplasmanı ve gerinim 

arasındaki etkileşimi ifade eder. (Vijaya, 2013) 

 

T sE.ζ + d.E                                                                                                              (2.15) 

 

T sD.ζ + g.D                                                                                                              (2.16) 

 

2.8. Piezoelektrik Katsayılar 

 

Bir piezoelektrik malzemenin kalitesini, hassasiyetini, mekanik, elektrik ve elektro-

mekanik kabiliyetini tanımlayan ifadelere piezoelektrik katsayılar denir. Piezoelektrik 

malzemelerin kullanım amacına ve çalışma şartlarına uygun malzemeyi seçmek için 

piezoelektrik katsayılara, piezoelektrik özelliklere ve malzemenin elektriksel-mekanik 

özelliklerine bakılır. Piezoelektrik malzemelerde piezoelektrik önemli olduğu gibi 

dielektrik katsayılarda önemlidir. Uygulanan elektriksel veya mekanik kuvvetler ile elde 

edilen elektriksel veya mekanik tepkimeler arasındaki ilişkilerin mertebesini tanımlayan 

malzeme özelliklerine piezoelektrik katsayılar denir. Malzemenin piezoelektrik 

özellikleri, elektriksel ve mekanik uyarımın yönü, piezoelektrik sabitleri tanımlamada 

önemlidir. Pizeoelektrik malzemenin özelliği ve davranışı; uygulanan elektrik alanının 

yönüne, elektriksel deplasmana, gerilme ve gerinime bağlıdır. Piezoelektrik malzemeler 

polarizasyon yönüne bağlı olarak kullanıldıkları için tensörlerle ifade edilirler. Bir 

piezoelektrik elementin yönlerini tanımlamak için X,Y,Z üç eksen kullanılır. 
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Piezoelektrik katsayılar, i ve j olarak gösterilen çift alt simgelerle gösterilir. Bu alt 

indisler elektriksel ve mekanik ifadeleri birbirine bağlar. Uygulanan voltaj veya elektrik 

deplasmanla ilişkili elektrik alanının yönünü „i‟ simgesi gösterilir. Mekanik gerilimin 

veya gerinimin yönü ise „j‟ ile ifade edilir. Piezoelektrik katsayıların tanımlanmasında 

Şekil 2.12‟deki eksen takımı referans alınır. Sağ el koordinat sistemindeki 1, 2, 3, 4, 5, 

6, ifadeleri piezoelektrik katsayılarında indis olarak gösterilir. X-Y-Z doğrultuları, 1-2-3 

şeklinde adlandırılır. “4”, “5” ve “6” yönleri  “1”, “2” ve “3” eksenleri etrafında gerilme 

ve gerinmenin olduğu kayma düzlemlerini gösterir. Piezoelektrik malzemeler üretim 

sürecinde polarizasyon işlemi esnasında doğru akım elektrik yönüne kutuplanma yönü 

denir. Malzemenin kutuplandığı yön “3” alt indisi ile gösterilir. 1” ve “2” yönleri de 

kutuplanma yönü olan “3” yönüne diktir. Piezoelektrik uygulamalarda malzemenin 

kullanım yönünü belirten tensörleri tanımlayan alt indisler kullanılır. Piezoelektrik 

katsayılar 3 uncu dereceden bir tensördür ve dij,  gij,  şeklinde iki alt indisle gösterilir. 

Birinci alt i indisi malzemeye uygulanan elektrik alan yönünü gösterirken, ikinci alt j 

indisi ise elektrik alan uygulanması sonucu oluşan mekanik gerilimin yönünü gösterir. 

Piezoelektrik malzeme sabitleri, mekanik veya elektriksel sınır koşullarını belirten T, E, 

D ve ζ  şeklinde üst simgelerle gösterilir. Üst simgeler alt simgeleri niteler. 

 

 

 

ġekil 2.12. Piezoelektrik malzemeye etkileyen kuvvetlerin yönünü gösteren eksen 

takımı (http://www.pi-usa.us/tutorial/2017f) 
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Piezoelektrik özelliklerin ve piezoelektrik katsayıların anlaşılabilmesi için doğrudan 

piezoelektrik etki ve ters piezoelektrik olayının anlaşılması gerekir. Uygulamalarda 

piezoelektrik etki, ters piezoelektrik etki veya her iki piezoelektrik etki prensibi ile 

çalışan sistemler kullanılır. Piezeoelektrik etki durumunda yukarıda anlatıldığı gibi 

mekanik harekete karşılık olarak çıktı elektrik enerjisidir. Ters piezoelektrik etki 

durumunda ise malzemeye elektrik enerjisi verildiğinde mekanik bir hareket elde edilir. 

En genel bir tanımla malzemenin piezoelektrik özelliklerini anlamak için; piezoelektrik 

katsayılar d, g, h ve e ile ifade edilir. Piezoelektrik malzeme seçimi yaparken  aşağıda 

belirtilen piezoelektrik katsayılara, elektriksel ve mekanik sabitlere bakılır.  

1-Piezoelektrik katsayılar:  d, g, e, h. 

2- Elektriksel Özellikler: Elektriksel geçirgenlik ε, Dielektrik sabiti K 

3-Mekanik Özellikler: Elastik sabiti s ve rijitlik sabiti c ifadeleri  

Şekil 2.13‟te mekanik gerilim ve gerinim, elektriksel yer değiştirme ve elektrik alanı 

arasındaki ilişkilerini gösteren elektro-mekanik piezoelektrik etkileşim ve piezoelektrik 

etkileşimdeki piezoelektrik katsayılar, elastik sabitler, elektriksel geçirgenlik heckman 

şeması şeklinde gösterilmiştir. ( Jong ve ark. 2015) 

 

 

ġekil 2.13. Piezoelektrik katsayılar, elastik sabitler, elektriksel geçirgenlik, gerilme, 

gerinme, elektriksel yer değiştirme ve elektrik alanı arasındaki ilişkilerini gösteren 

heckman şeması ( Jong ve ark. 2015) 
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Çizelge 2.2‟de piezoelektrik malzemelerde elektro-mekanik etkileşimdeki bütün terim 

ve ifadelerin isimleri ve birimleri özet şeklinde gösterilmiştir.  

 

Çizelge 2.2. Piezoelektrik malzemelerde kullanılan standart ifadeler ve sabitler  

 

 

SEMBOL 

 

ADI 

 

BĠRĠMĠ 

P Polarizasyon C/m² 

D Elektrik Deplasmanı- Yüzey Yük 

Yoğunluğu 

C/m² 

E Elektrik Alan Volt/metre 

T Gerinim Birimsiz 

ζ Gerilim Newton/m² 

Ɛ Dielektrik geçirgenlik Farad/metre 

s Elastik uyumluluk Newton/m² 

d Piezoelektrik gerinim katsayısı m/Volt 

g Piezoelektrik gerilim katsayısı V.m/N 

h Piezoelektrik sabit V/m 

e Piezoelektrik Sabit Coulomb/m² 

c Rijitlik Sabiti m²/Newton 

k Bağlanma Sabiti Birimsiz 

K Dielektrik Sabiti Farad/m 

Tc Küri Sıcaklığı Tc 

  

 

 

 

 

Piezoelektrik malzeme seçimi yapılırken piezoelektrik sabitlerine bakılır. Piezeoelektrik 

malzemenin kullanım amacına göre ve malzemeyi kullanılacak yere göre malzemenin 
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piezoelektrik sabitleri, mekanik özellikleri değerlendirilir ve en uygun malzeme seçimi 

yapılır. Piezeoelektrik malzemelere ait önemli sabit katsayılar şunlardır; 

1-Piezoelektrik yük katsayısı (piezoelektrik gerinim katsayısı) (   ),  

2-Piezoelektrik voltaj katsayısı (piezoelektrik gerilim katsayısı) ( g
ij
 ),  

3-Elektromekanik çiftlenme katsayısı (piezoelektrik bağdaşma faktörü)  (k
ij, 
kt, kp) 

4- Dielektrik sabiti ( K ) ve, Dielektrik geçirgenlik (ɛ) 

5- Elastik uyumluluk sabiti ( sDE,  sij ), rijitlik sabiti c katsayısı bilinmelidir. (Vijaya 

2013) 

 

Bütün piezoelektrik etkileşimler birbirleriyle bağlantılıdır. Piezoelektrik etkileşimlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerini piezoelektrik sabitler tanımlar. Piezoelektrik etki ve ters 

piezoelektrik etki durumlarında giriş ve çıkış parametreleri arasındaki ilişkileri gösteren 

ifadelere piezoelektrik katsayılar denir. Piezoelektrik d, g, h, e, d*, g*, h*, e* katsayıları 

mekanik ve elektriksel giriş çıkış ifadeleri arasındaki ilişkiyi belirten katsayılardır. 

Piezoelektrik katsayılar malzemeye göre değişir. Her malzeme için farklı piezoelektrik 

katsayılar bulunmaktadır. Piezoelektrik katsayılar piezoelektrik performansı tanımlar.  

Doğrudan piezoelektrik etki durumunda giriş parametresi mekanik gerilim (ζ) ve çıkış 

parametreleri yüzey yük yoğunluğu veya elektrik deplasmanı (D) ve elektrik alan (E) 

arasındaki şu bağıntılar vardır. e, h, d ve g ifadeleri doğrudan piezoelektrik katsayılar 

arasındaki ilişki Eşitlik 2.17-2.18-2.19‟da gösterildiği gibi  dört adet piezoelektrik sabit 

birbirinden bağımsız değildir. (Gusarow 2015) 

 

e = cE.d                         (2.17) 

g = Kζ.d                                 (2.18) 

h = KT.e                                     (2.19) 

Doğrudan piezoelektrik etki durumunda piezoelektrik malzemeye mekanik gerilim (ζ) 

uygulandığında oluşan elektrik yükü (D) arasındaki ilişkiyi „d‟ piezoelektrik yük 

katsayısı tanımlar. Mekanik gerilim ve elektrik alanı (E) arasındaki ilişkileri „g‟ 

piezoelektrik voltaj katsayısı tanımlar. Doğrudan piezoelektrik etki durumunda, 

malzemeye mekanik gerinim uygulandığında oluşan elektrik yükü arasındaki ilişkiyi „e‟ 

katsayısı, mekanik gerinim ve elektrik alan arasındaki ilişkiyi „h‟ katsayısı tanımlar. e, 
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h, d ve g, doğrudan piezoelektrik etkiyi tanımlayan piezoelektrik katsayılardır. Dolaylı 

piezoelektrik etkiyi tanımlayan piezoelektrik katsayılar e*, d*, h* ve g* ile gösterilir. 

Termodinamik kurallarından doğrudan ve dolaylı piezoelektrik etki durumunda elektrik 

deplasmanı (yüzey yük yoğunluğu) (D) ve elektrik alan (E) ile mekanik gerilim (ζ) ve 

mekanik gerinim (T) arasındaki ilişkileri gösteren katsayılar eşit (e e*, d=d*, h=h* ve 

g=g*)  kabul edilir.  

 

Çizelge 2.3‟te yukarıda anlatılan doğrudan piezoelektrik ve dolaylı piezoelektrik 

durumunda elektriksel ve mekanik ilişkileri tanımlayan piezoelektrik katsayıların 

açıklaması özetlenmiştir.  
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Çizelge 2.3.  Piezoelektrik katsayıları açıklama tablosu (Vijaya 2013) 

 

 

 

SEMBOLÜ 

 

AÇIKLAMASI 

 
d 

 

Piezoelektrik yük katsayısı: Piezoelektrik özellik malzemeye; 

birim mekanik gerilim (ζ), (stress) uygulandığında üretilen 

elektriksel yüktür.(Polarizasyon/Gerinim) (C/N) 

 

g 

 

Piezoelektrik voltaj sabiti veya piezoelektrik potansiyel fark 

katsayısı:  Piezoelektrik malzemeye uygulanan mekanik gerilim 

uygulandığında oluşan elektrik alan arasındaki ilişkiyi tanımlar. 
(Elektrik alan/Gerilim) (V.m/N) 

 
e 

 

Piezoelektrik malzemeye gerinim uygulanması sonucu oluşan 

polarizasyon arasındaki ilişkiyi ifade eden katsayıdır. 

(Polarizasyon/Gerinim) (C/m²) 

h 

 

Piezoelektrik malzemeye gerinim uygulanması sonucu oluşan 

elektrik alan arasındaki ilişkiyi ifade eden katsayıdır. 

 (Elektrik alan/Gerinim) (v/m) 

 

d* 

 

Piezoelektrik Malzemeye birim elektrik alan uygulandığında 

piezoelektrik malzemede gerinim meydana gelmesidir. 

(Gerinim/Elektrik alan) (m/V) 

 

g* 

 

Ters piezoelektrik durumunda malzemeye birim elektriksel 

polarizasyon uygulandığında oluşan mekanik gerilim arasındaki 

piezoelektrik voltaj katsayısı denir.  

(Gerinim/Polarizasyon) (m²/C) 

 

e* 

 

Piezoelektrik malzemeye elektrik alan uygulanması sonucu oluşan 

gerilim arasındaki ilişkiyi ifade eden katsayıdır.  

(Gerilim/Elektrik alan) (N/V.m) 

 

h* 

 

Piezoelektrik malzemeye polarizasyon uygulanması sonucu oluşan 

gerilim arasındaki ilişkiyi ifade eden katsayıdır. 

(Gerilim/Polarizasyon) (N/C) 
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Yukarıda açıklamaları verilen doğrudan ve dolaylı piezoelektrik katsayıların nasıl 

hesaplandığını gösteren kısmi türevlerle tanımlanan matematiksel formülleri ve 

birimleri Çizelge 2.4‟te gösterilmiştir. Çizelge 2.4‟te gösterilen piezoelektrik katsayı 

formüllerinden piezoelektrik bünye denklemleri ve matrisler oluşturulur. 

 

Çizelge 2.4. Piezoelektrik katsayıların formülleri (Vijaya 2013) 

 

 

Direk  

piezoelektrik 

Katsayıları 
 

 

 

Birimi 

 

Dolaylı 

piezoelektrik 

katsayıları 

 

 

Birimi 

 

d  (
∂D

∂ζ
)
E

 

 

 

( 
C

N
 ) 

 

d
*
  (

∂T

∂E
)
ζ

 

 

( 
m

V
 ) 

 

 

 g   - (
∂E

∂ζ
)
D

 

 

 

(
V.m

N
) 

 

g* (
∂T

∂D
)
ζ

 

 

( 
m2

C
 ) 

 

e   ( 
∂E

∂T
 )
E

 

 

 

( 
C

m2
 ) 

 

e* - (
∂ζ

∂E
)
T

 

 

( 
N

V.m
 ) 

 

 h  - (
∂E

∂T
)
D

 

 

 

( 
V

m
 ) 

 

 

h
*
 - (

∂ζ

∂D
)
T

 

 

( 
N

C
 ) 

 

 

2.8.1. Piezoelektrik Gerinim (Yük) Katsayısı (dij) 

  

Piezoelektrik yük sabiti, piezoelektrik malzemenin elektrik ve mekanik özellikleri ile bu 

özelliklerin birbiriyle olan etkileşimini ifade eder. Piezoelektrik malzemeye uygulanan 

mekanik gerilim sonucu oluşan polarizasyon veya malzemeye uygulanan birim elektrik 

alan sonucu oluşan mekanik gerinim olarak tanımlanır. Mekanik ve elektriksel alanlar 

arasındaki enerji dönüşümü algılayıcılarda ve aktüatörlerde kullanılır. Piezoelektrik yük 

katsayısın iyi olması algılayıcı ve aktüatör uygulamasında uygun alacağını ifade eder. 
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Elektrik alan sonucu mekanik gerilmeye veya mekanik bir kuvvet sonucu oluşan 

kutuplanmaya piezoelektrik yük katsayısı denir. dij,  ile gösterilir. i elektrik alanın ya da 

polarizasyon yönünü ifade eder, j ise uygulanan mekanik gerilme ya da ortaya çıkan 

gerinim yönünü ifade eder.  Doğrudan piezoelektrik etki j yönünde uygulanan mekanik 

gerilme sonucu i yönünde oluşan elektrik yüküdür. Örneğin d31, 1 doğrultusunda 

uygulanan birim mekanik gerilim sonucu 3 doğrultusunda oluşan kutuplanma (elektrik 

yükü) denir. Birimi Coulomb/Newton (C/N)‟dur. Piezoelektrik yük katsayısı, doğrudan 

piezoelektrik durumunda; birim mekanik gerilim-stres (ζ), uygulandığında üretilen 

elektriksel deplasman-yük (D), arasında Eşitlik 2.20‟de gösterilen ilişkiden 

piezoelektrik yük katsayısı bulunur. (Korkmaz 2015) 

  

 D   d.ζ   d   
D

ζ
   

 Elektrik deplasmanı  
        

    (C/N)                                    (2.20)  

 

Ters piezoelektrik etkide i yönünde uygulanan elektrik alan sonucu j doğrultusunda 

meydana gelen mekanik gerinimdir. Örneğin     3 yönünde uygulanan birim elektrik 

alan sonucu 1 doğrultusunda oluşan gerinimdir. Birimi metre/volt (m/V)‟dur. Dolaylı 

piezoelektrik yük katsayısı Eşitlik 2.21‟den bulunur.  Birimi, m/V olur. 

 

dij 
*
  

T

E
   ( 

İndüklenmiş gerinim 

Uygulanan elektrik alan
 ) (m/V)                                               (2.21) 

 

X,Y,Z koordinat sisteminde mekanik ve elektriksel ilişkilerini ifade eden malzemenin 

bünye denklemleri ortaya çıkar. Doğrudan piezoelektrik etki durumunda gerilim ve 

elektrik deplasmanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan piezoelektrik yük katsayısına ait 

 d  (
∂D

∂ζ
)
E
 ifadesinden mekanik gerilim uygulanan malzemede oluşan elektrik 

deplasmanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan matris aşağıdaki şekilde oluşturulur. (Vijaya 

2013) 
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Mekanik gerilimin ikinci dereceden tensör bileşenleri şunlardır. 

ζ11          
 

ζ21 ζ22 ζ23 
 

     ζ32  ζ33 

 

 
ζ11     ζ12 ,    ζ13 ζ31 ve  ζ23  ζ32 olduğu için (ζ) gerilim altı bağımsız bileşen olur. 

 
      ζ13 

 

ζ21 ζ22 
 

 ζ32  ζ33 

 
Piezoelektrik malzemede oluşan elektrik deplasmanı (D), bileşenleri olan bir vektördür. 

 

(  
D1

D2

D3

  ) 

 

 

D   d.ζ  eşitliğinden çıkan sonuç; 

 
D1 d111ζ11+ d112ζ12+ d113ζ13+ d121ζ21+ d122ζ22+d123ζ31+ d131ζ31+ d132ζ32+ d133ζ33 

 
   D2  d211ζ11+ d212ζ12+ d213ζ13+ d221ζ21+d222ζ22+ d223ζ23+ d231ζ31+ d232ζ32+ d233ζ33  
 
   D3  d311ζ11+ d312ζ12+ d313ζ13+ d321ζ21+ d322ζ22+ d323ζ23+ d331ζ31+ d332ζ32+ d333ζ33  
 
 

İşlemi basitleştirmek için, ζij şeklinde yazmak için şu kabulleri yaparız. ij şeklinde 

gösterilen alt indisleri tek indisle göstermek için 11≡1,  22≡2,  33≡3,  23 32≡4, 

31 13≡5, 12 21≡ 6 kabulü yapılır. Burada; 1, 2 ve 3 numaralı alt indeksler mekanik 

stresi-gerilmeyi veya mekanik gerinimi, 4, 5 ve 6 numaralı alt indeksler eksen 1, 2, ve 3 

etrafında kayma gerilmesini veya kayma gerinimini gösterir. Basitlik için, ikinci sıra 

için düşük matris gösterimi kullanılır. 

 

Bu durumda;  ζ11   ζ1 ,     ζ22 ζ2  ,    ζ33  ζ3 ,  

ζ23  ζ32     ζ4  ,  ζ31 ζ31  ζ5   ve        ζ12 ζ21  ζ6 olur. 
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Ayrıca piezoelektrik yük katsayısı indekslerinde de kabuller yapılabilir. 

 

d111 d11,     d122 d12 ,   d133 d13 ,  d123 d132  d14/2,  d113 d131 d15/2 ,  d112 d121 d16/2 

 

Sonuçta elektrik deplasmanı ve mekanik gerilim arasında şu bağıntılar olur; 

 

D1 d11ζ1+ d12ζ2+d13ζ3+ d14ζ4+ d15ζ5+ d16ζ6 
 

 

D2 d21ζ1+ d22ζ2+d23ζ3+ d24ζ4+ d25ζ5+ d26ζ6 
 

 

D3 d31ζ1+ d32ζ2+d33ζ3+ d34ζ4+ d35ζ5+ d36ζ6 
 

 

d  (
∂D

∂ζ
)
E
 ifadesinden mekanik gerilim uygulanan malzemede oluşan elektrik 

deplasmanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan matris yukarıdaki işlem adımlarından sonra şu 

şeklide olur. (Vijaya 2013) 

 

( 
D1

D2

D3

 ) ( 
d11
d21
d31

  
d12
d22
d32

 
d13
d23
d33

 
d14
d24
d34

  
d15
d25
d35

 
d16
d26
d36

 )

(

 
 
 

ζ1
ζ2
ζ3
ζ4
ζ5
ζ6

 

)

 
 

 

 

 

 

    (
∂T

∂E
)
ζ
 ifadesinden elektrik alan uygulanan malzemede oluşan gerinim arasındaki 

ilişkiyi tanımlayan matris şu şekilde olur. Buradaki d*  ifadesi ters piezoelektrik etki 

durumunda elektrik alan ve gerinim arasındaki ilişkiyi tanımlayan piezoelektrik yük 

katsayısıdır. (Vijaya 2013) 

 

(

 
 
 
 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

)

 
 
 
 

(

 
 
 
 
 

 

d11
*

d12
*

d13
*

d21
*

d22
*

d23
*

d31
*

d32
*

d33
*

d41
*

d42
*

d43
*

d51
*

d52
*

d53
*

d61
*

d62
*

d63
*

 

)

 
 
 
 
 

( 
E1

E2

E3

 ) 
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2.8.2. Piezoelektrik voltaj katsayısı (Piezoelektrik gerilim katsayısı) g
ij
 

 

Piezoelektrik malzemeye uygulanan birim mekanik gerilmeye karşılık üretilen elektrik 

alana denir. Ters piezoelektrik durumunda malzemeye birim uygulanan birim elektrik 

deplasmanına karşılık oluşan mekanik gerinime piezoelektrik voltaj katsayısı denir. 

Yani doğrudan piezoelektrik durumunda mekanik gerilim ve elektrik alanı arasındaki 

ilişkiyi, ters piezoelektrik durumunda elektrik deplasmanı ve gerinim arasındaki ilişkiyi 

tanımlar.  g
ij
 ile gösterilir. i indisi malzemede oluşan elektrik alanın doğrultusunu veya 

uygulanan elektrik yer değişimini ifade eder.  j indisi uygulanan gerilimi veya oluşan 

gerinimin doğrultusunu ifade eder. Örneğin g
33

, 3 doğrultusunda uygulanan birim 

elektrik yer değişimini, yine 3 doğrultusunda oluşturduğu gerinime veya 3 

doğrultusunda uygulanan birim gerilimin, 3 doğrultusunda oluşturduğu elektrik alanına 

denir. Sensör ve enerji hasadı uygulamalarında g sabiti dikkate alınır. Yani uygulanan 

mekanik kuvvetler çoğaldığında daha fazla voltaj ve sinyal oluşur. Doğrudan 

piezoelektrik olayında malzemeye uygulanan mekanik gerilim sonucu oluşan elektrik 

alan arasındaki ilişkiyi piezoelektrik voltaj katsayı (g) tanımlar ve Eşitlik 2.22‟deki gibi 

formüle edilir. Dolaylı piezoelektrik voltaj katsayısı ise Eşitlik 2.23‟te uygulanan 

elektrik deplasmanı sonucu oluşan gerinim arasındaki ilişkiyi tanımlar. 

(https://www.americanpiezo.com/ 2017g) 

 

g    
 

 
    ( 

Elektrik Alan

 Mekanik Gerilim
 

Volt/metre

Newton/m²
 ) (Vm/N)                                                  (2.22)    

 

 

g*    
 

 
   (  

Gerinim

Elektrik Deplasmanı
 

metre/metre

coulomb/m²
  )   (m²/C)                                      (2.23) 
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  ifadesinden mekanik gerilim uygulanan malzemede oluşan elektrik alanı 

arasındaki ilişkiyi tanımlayan piezoelektrik matris şu şekilde olur. Buradaki g  ifadesi 

doğrudan piezoelektrik etki durumunda gerilim ve elektrik alan arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan piezoelektrik voltaj katsayısıdır. (Vijaya 2013) 
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ifadesinden ters piezoelektrik etki durumunda, elektrik deplasmanı 

uygulanması ile oluşan gerinim arasındaki ilişkiyi belirten matris şöyle olur. Buradaki 

g*  ifadesi ters piezoelektrik etki durumunda elektrik deplasmanı ve elektrik alan 

arasındaki ilişkiyi tanımlayan piezoelektrik ters voltaj katsayısıdır. (Vijaya 2013) 
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 ifadesinden piezoelektrik malzemeye uygulanan mekanik gerinim sonucu 

oluşan elektrik alan arasındaki ilişkiyi açıklayan piezoelektrik katsayısı matrisi şu 

şekilde olur. Burada e ifadesi doğrudan piezoelektrik durumunda mekanik gerinim ve 

elektrik alanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan katsayıdır. (Vijaya 2013) 
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T
ifadesinden piezoelektrik malzemeye uygulanan elektrik alan sonucu oluşan 

gerilim arasındaki ilişkiyi açıklayan piezoelektrik katsayısı matrisi şu şekilde olur. 

Burada e* ifadesi ters piezoelektrik durumunda elektrik alanı ve mekanik gerilim 

arasındaki ilişkiyi tanımlayan katsayıdır. (Vijaya 2013) 
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 ifadesinden piezoelektrik malzemeye uygulanan birim mekanik gerinim 

sonucu malzemede oluşan elektrik alanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan matris şöyledir. 

Buradaki h ifadesi doğrudan piezoelektrik etki durumunda mekanik gerinim ve elektrik 

alan arasındaki ilişkiyi tanımlayan katsayıdır. (Vijaya 2013) 
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 ifadesinden piezoelektrik malzemeye uygulanan elektrik deplasmanı 

sonucu malzemede oluşan elektrik alanı arasındaki ilişkiyi tanımlayan matris şöyle olur. 

Buradaki h* ifadesi ters piezoelektrik etki durumunda elektrik deplasmanı ve gerilim 

arasındaki ilişkiyi tanımlayan katsayıdır. (Vijaya 2013) 
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2.8.3. Mekanik Parametreler: Elastik Uyum Sabiti ve Elastik Dayanım (Rijitlik) 

Sabiti 

Piezoelektrik malzemelerin mekanik olarak elastik uyum sabiti ve elastik sertlik veya 

dayanım olmak üzere iki önemli karakteristik özelliği vardır.  Elastik uyumluluk sabiti 

s, malzemedeki gerinim (strain) ve gerilim (stres) arasındaki ilişkiyi ifade eden 

piezoelektrik malzemenin karakteristik katsayısıdır. j yönünde uygulanan gerinim 

sonucu i yönünde oluşan gerilim arasındaki ilişkiyi elastik esneklik katsayısı tanımlar. 

   
   sabit elektrik alanı altında (kısa devre) 1 yönündeki (polarizasyon yönüne dik) 

gerinim için elastik uyum ve 1 doğrultusundaki gerilimdir.    
 ; sabit elektrik 

deplasmanı altında 3 yönünde (polarizasyon yönüne paralel) gerinme için elastik uyum 

ve 3 yönündeki gerilimdir. (Badalı 2015) Elastik uyumluluk sabiti s, Eşitlik 2.24‟ten 

bulunur. (Vijaya 2013) 

 

ζi   sij.Tj   ( sij   TJ/ζi)                              (2.24) 

ζi   sij.Tj  eşitliği için şu matris denklemi yazılabilir. (Vijaya 2013) 
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Elastik dayanıklılık sabiti (rijitlik) c katsayısı da, malzemedeki gerinim (strain) ve 

gerilim (stres) arasındaki ilişkiyi ifade eden piezoelektrik malzemenin karakteristik 

katsayısıdır.  j yönünde uygulanan gerilim sonucu i yönünde oluşan gerinim arasındaki 

ilişkiyi elastik dayanım katsayısı tanımlar ve Eşitlik 2.25‟ten hesaplanır. (Vijaya 2013) 

Ti   cij.ζj  ( cij Ti/ζj)                                     (2.25) 

Burada i ve j alt indisleri 1'den 6'ya kadar.  Elastik uygunluk ve uygunluk ve rijitlik 

katsayısı  6 × 6 matrisler simetrik olarak şu şekilde yazılır. (Vijaya 2013) 
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2.8.4. Elektriksel Geçirgenlik (Permitivite) 

Elektriksel geçirgenlik malzemeye bir voltaj uygulandığında elektrik enerjisini saklama 

yeteneğini gösterir.  Geçirgenlik ( ), bir ortamdaki elektriksel yer değiştirmenin (D) 

elektrik alan kuvvetine (E) oranıdır. Bir piezoelektrik seramik malzemenin geçirgenliği 

ε, birim elektrik alanı başına dielektrik yer değiştirmedir.    
    sabit gerilimdeki bir 

yönündeki elektrik alanı uygulanması neticesinde oluşan elektrik alan için malzemenin 

geçirgenliğidir.    
  sabit gerinimdeki üç yönündeki elektrik alanı uygulanması 

neticesinde oluşan elektrik alan içinde malzemenin permitivitesidir. Elektriksel 

geçirgenlik olarak tanımlanan permitivite ( ) Eşitlik 2.26‟da gösterilen elektrik 

deplasmanı (D) ve elektrik alanı arasındaki ilişkiyi tanımlar. (Vijaya 2013) 

 

Di    ijEJ                                    (2.26) 

Bu eşitlikten şu matris yazılır.  
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2.8.5. Young Modülü (Y) 

 

Bir malzemenin esnekliğinin ve sertliğinin bir ölçüsüdür. Young modulü, malzemeye 

uygulanan basınç sonucu oluşan gerilime bölünerek bulunur.  Birimi  N/m²’dir. (Badalı 

2015) 
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2.8.6. Elektromekanik Bağlanma Katsayısı (k) (Piezoelektrik Kaplin Katsayısı) ve 

Elektromekanik verim 

 

Piezoelektrik kaplin-verim katsayısı piezoelektrik malzemelerin etkinliğinin ve 

verimliliğinin ölçüsünü tanımlar. Piezoelektrik malzemeye uygulanan elektrik 

enerjisinin ne kadarının mekanik enerjiye veya uygulanan mekanik enerjinin ne 

kadarının elektrik enerjisine dönüştürüldüğünün bir ölçüsüdür.  Piezoelektrik seramik 

malzemelerde giren enerjinin %30-75 ini bir türden başka bir türe dönüştürebilir. 

Piezoelektrik bağlanma katsayısı malzemenin kompozisyonuna ve uygulanan kuvvetin 

yönüne bağlıdır. Piezoelektrik malzemelerde tasarım iyi yapılmışsa mekanik-elektrik 

dönüşüm % 90'nı geçer. Uygulamada % 30-75 aralığında olabilir. Diğer piezoelektrik 

katsayılar gibi alt indislerle gösterilir. Yani piezoelektrik malzemelerde verimlilik 

elektrik-mekanik enerji dönüşüm oranıdır. (Vijaya 2013) 

 

Doğrudan piezoelektrik etki için bağlanma faktörü; 

 

k
2
 
Elektrik enerjiye dönüştürülmüş mekanik enerjisi

Uygulanan mekanik enerji
 

 

Dolaylı piezoelektrik için bağlanma faktörü; 

 

k
2
 
Mekanik enerjiye dönüştürülmüş elektrik enerjisi

Uygulanan elektrik enerjisi
 

 

Piezoelektrik malzemelerde doğrudan ve dolaylı piezoelektrik durumunda malzemede 

oluşan elektrik ve mekanik etkileşimler sonucunda mekanik enerji, elektrik enerjisi ve 

piezoelektrik enerjisi veya elektromekanik enerji dönüşümü gerçekleşir. Mekanik 

enerji;     ile elektrik enerjisi;     ile elektromekanik enerji;     ile gösterilir ve 

Eşitlik 2.27-2.28-2.29‟dan bulunur. (Vijaya 2013) 
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Buradan mekanik enerji ve elektrik enerji dönüşümünde malzemenin piezoelektrik 

verimini veya kaplin katsayısı Eşitlik 2.30‟dan bulunur. (Vijaya 2013) 
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Piezoelektrik bağlaşım katsayısı, piezoelektrik kaplin katsayısı olarak adlandırılan k 

katsayısı piezoelektrik elemandan alınan elektrik ve mekanik enerjisinin kullanılabilir 

enerjiye dönüşüm oranıdır. Burada ısı etkileşimleri ihmal edilmiştir. Piezoelektrik 

malzeme üreticileri malzeme bilgileri kataloğunda k katsayısını belirtirler. Piezoelektrik 

bağlaşım katsayısı i ve j olma üzere iki alt indis ile gösterilir. (Vijaya 2013) 

 

k33  3 yönünde oluşan mekanik titreşimler sonucunda oluşan 3 yönündeki elektrik 

alanın bağlanma katsayısı 

k31  1 yönünde oluşan mekanik titreşimler sonucunda oluşan 3 yönündeki elektrik 

alanın bağlanma katsayısı. 

kt  İnce disk şeklindeki numunede kutuplanma (3) yönünde oluşan titreşimler sonucu 

elektrik alanının kuplaj katsayısı  

kp= İnce disk şeklindeki numunede radyal doğrultulu titreşim oluşan elektrik alanının 

kuplaj katsayısı 

 

2.8.7. Piezoelektrik Malzemelerde Küri Sıcaklığı Tc  

 

Küri sıcaklığı, piezoelektrik malzemelerin hangi sıcaklık aralığında bu özelliği 

sergilediğini gösteren karakteristik bir özelliktir. Küri noktasının üzerindeki 

sıcaklıklarda piezoelektrik etki bozulur. Piezoelektrik malzemeler kuri sıcaklığı altında 

kristal yapısı merkezi simetrik olmadığı için piezoelektrik özellik gösterirler. Küri 

sıcaklığının üzerinde malzemenin kristal yapısı merkezi simetrik hale gelir ve 

piezoelektrik özelliğini kaybeder. Her malzeme için farklı bir küri sıcaklık değeri vardır. 

Ferroelektrik malzemeler, dielektrik malzemeler sınıfından olup kendiliğinden spontane 

polarizasyon özelliği sergilerler. Ferroelektrik malzemeler kendiliğinden oluşmuş dipol 

momentine sahiptir. Ferroelektrik malzemelerin dipol momentleri bir elektrik alan 

uygulanarak değiştirilebilir. Ferroelektrik malzemeler polar piezoelektrik malzemeler 
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sınıfındadır ve tüm ferroelektrik malzemeler küri noktası  Tc denilen bir geçiş 

sıcaklığına sahiptir. Ferroeektrik malzemeler küri sıcaklığının üzerinde (T > Tc)  

ferroelektrik göstermez, kuri sıcaklığının altında ise (T < Tc) ferroelektrik özellik 

gösterir. Örneğin, BT kristali için küri sıcaklığı 120 °C‟dir. Küri sıcaklığının üzerinde 

BT kristal kübik yapıdadır. Şekil 2.14‟te gösterildiği gibi 120 °C‟nin altında ise kristal 

yapı deforme olur.  Ba+2 ve Ti
+4

 iyonları O
-2

 iyonlarına göre yeri değişir. Polimerlerde 

küri sıcaklığı erime sıcaklığına yakın ancak daha düşüktür. Ferroelektrik özelliğe sahip 

olan polimer, küri sıcaklığın üzerinde merkezi simetrik hale gelerek ferroelektrik 

özelliğini kaybeder. (Tekdaş 2011)  

 

ġekil 2.14.  Küri sıcaklığının baryum titanatın yapısına etkisi (Tekdaş 2011) 

 

2.9. Piezoelektrik Malzemelerin Özelliklerinin Bozulması 

 

Piezoelektrik malzemelerde polarizasyon işleminden sonra piezoelektrik özellikleri 

zamanla bozulur. Bozulma malzeme yapısına ve üretim işlemlerine göre değişir. 

Yüksek mekanik basınçla çalışmalarda, kutuplaşmaya zıt yönde kuvvetli elektrik alan 

uygulanması, küri sıcaklığının üzerinde ve küri sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıklarda 

çalışmalarda piezoelektrik malzemenin bozulması hızlanır ve piezoelektrik özelliklerini 

kaybeder. Malzeme kutuplanma yönüne zıt yönde güçlü bir elektrik alana maruz 

bırakıldığında, piezoelektrik malzemede bir elektriksel bozulma (depolarizasyon) olur. 

Piezoelektrik malzemeye uygulanan mekanik gerilim, domainlerin hizalanmasını 

bozabilecek kadar yüksek olursa mekanik depolarizasyon oluşur. PVDF gibi polimer 

malzemelerin mekanik bozulma sınırları daha yüksek olduğundan sensör ve aktüatör 
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uygulamaları için daha uygundur. Piezoelektrik malzemeler küri sıcaklığına ısıtılırsa, 

domainler düzensiz hale gelip malzeme depolarize olur. Piezoelektrik malzemeler küri 

noktasının altındaki sıcaklıklarda işlev görebilir. Termal olarak güvenli çalışma 

sıcaklığı 0°C ile küri sıcaklığı arasındır. PVDF‟nin kuri sıcaklığı 103 °C olduğu için 

çalışma sıcaklık aralığı 0°C ile 103°C arasındadır. Baryum titanatın termal olarak 

güvenli çalışma aralığı 0°C ile 120°C arasındadır. Piezoelektrik malzemelerin zaman 

içinde özelliklerini kaybetmesine yaşlanma denir. Piezoelektrik malzemeler normal 

şartlarında kullanılsa bile, zamanla yaşlanır.  Yaşlanma piezoelektrik malzemeler 

yapısına ve üretim işlemine bağlıdır. (Uzun 2012) 

 

2.10. Piezoelektrik Malzemeler 

 

Pierre ve Jacques Curie kardeşler tarafından piezoelektrik 1880 yılında 

keşfedilmesinden itibaren birçok piezoelektrik özellik gösteren malzeme geliştirilmiştir. 

İlk keşfedilen piezoelektrik kristal olan kuvars hala en önemlilerden biri olmaya devam 

etmektedir. Piezoelektrik malzemelere olan talebin büyük bir kısmı yapay kuvars ile 

karşılanmaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık yetmiş beş milyon kuvars levhası 

üretilmiştir. Doğal kaliteli hammadde temini azalınca her büyüklükte üretime imkan 

veren yapay, sentetik kristaller üretilmiştir. J. Valasek 1920‟ li yıllarda rochelle tuzu 

maddesinin ferroelektrik etkisini keşfetti. Rochelle tuzu genellikle çeşitli 

transdüserlerde kullanılmıştır. Kristal olmasına rağmen suda çözündüğü için 

elektromekanik bağlantı katsayısı rochelle tuzunda sınırlıdır. Yapay piezoelektrik kristal 

üretimi ilk kez 1935 yılında başladı. Amonyum ve potasyum tuzları (KDP), etilen 

diamin tartarat (EDT), dipotasyum tartarat (DKT) ve lityum sülfat monohidrat (LH) 

geliştirilmiştir. Yapay kuvars geliştirildikten sonra yukarıda ifade malzemelerin birçoğu 

artık kullanılmamıştır. Kuvars hariç, piezoelektrik cihazlarda lityum niyobat ve 

alüminyum fosfat tercih edilen kristallerdir. Güçlü piezoelektrik özellik gösteren 

ferroelektrik seramik, piezoelektrik uygulamalarında önemli bir kilometre taşıdır. 

Elektrik ve mekanik olarak üstün özelliklere sahip baryum titanat, kurşun zirkanat 

titanat gibi sentetik piezoelektrik maddelerin keşfedilmesi, piezoelektrik malzemelerin 

uygulanması için yeni alanlar oluşturmuştur ve piezoelektrik cihazlar alanında büyük 

ilerleme sağlamıştır. Piezoelektrik özellik tek kristal, seramik, polimer malzemelerde 
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bulunmaktadır. İnce film, kalıp seramik ve kompozit formlarda uygulanmaktadır. 

Piezoelektrik özellik kuvars, rochelle tuzu gibi tek kristal yapılı malzemelerde, baryum 

titanat (BT),  kurşun zirkonat titanat (PZT) gibi tek seramik, iki veya üç bileşenli 

seramik malzemelerde,  poliviniliden diflorür (PVDF) gibi polimerlerde veya kompozit 

malzemelerde bulunabilir. Son yıllarda yüksek duyarlılıkta, yüksek elektromekanik 

özellikte, yoğun ve gelişmiş piezoelektrik özelliklere sahip kristaller, seramikler,  

polimerler ve kompozitler üretilmekte malzeme biliminin gelişmesi ile yeni, kullanışlı, 

entegrasyonu kolay ve verimli çalışan, çok işlevli kompozit malzemelerin üretimi ve 

kullanımı artmaktadır. (Tichy 2010) 

 

Piezoelektrik malzemeler piezoelektrik kristaller, piezoelektrik seramikler, piezoelektrik 

polimerler ve piezoelektrik kompozitler olarak dört gruba ayrılmıştır. Malzemenin 

çalışma koşulları, kullanım amacı ve cihazına uygun piezoelektrik malzeme kullanılır. 

Çizelge 2.5‟te bilinen ve ticari olarak kullanılan piezoelektrik malzemelerin isimleri, 

kimyasal formülleri ve oda sıcaklığındaki piezoelektrik yük katsayıları gösterilmiştir. 

(Ergün ve ark. 2016) 
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Çizelge 2.5. Bilinen piezoelektrik malzemelerin oda sıcaklığında özellikleri (Ergün ve 

ark. 2016) 

 

 

Piezoelektrik Malzeme Adı 

 

Kimyasal Formülü 

Maksimum 

Piezoelektrik 

Sabiti 

 

Kuvars 

 

SiO2 

 

(d14) 2,3 

 

Rochelle tuzu 

 

NaKC4H4O6.HH2O 

 

(d14) 2300 

 

Baryum titanat (BT) 

 

BaTiO3 

 

(d15) 392 

 

KurĢun zirkanat titanat 

(PZT) 

 

Pb(Zr0,52Ti0,48)O3 

 

(d15) 750 

 

Lityum niobat 

 

LiNbO3 

 

(d15) 68 

 

Lityum sülfat 

 

LiSO4H2O 

 

(d22) 16,2 

 

Lityum tantalat 

 

LiTaO3 

 

(d15) 26 

 

Amonyum dihidrojen fosfat 

 

NH4H2PO4 

 

(d36) 50 

 

Turmalin 

 

CaAl3Mn6(BO3)3(SiO3)6(OH)4 

 

(d15) 3,6 

 

Baryum sodyum neobat Ba2NaNb5O15 
 

(d24) 52 

 

Etilen diamin tartarat C6H14N2O6 

 

(d15) -12,3 

 

KurĢun baryum niobat 

 

Pb0,37Ba0,63Nb2O6 

 

(d15) 108 

 

KurĢun potasyum niobat 

 

Pb2KNb5O15 

 

(d15) 470 

 

KurĢun niobat 

 

PbNb2O6 

 

(d33) 45 

 

Potasyum dihidrojen fosfat 

 

KH2PO4 

 

(d36) 23,2 

 

Çinko sülfür 

 

ZnS 

 

(d33) 3,2 
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2.10.1.Piezoelektrik Kristaller 

 

En çok bilinen piezoelektrik özelliğe sahip doğal kristaller kuvars, rochelle tuzu, 

turmalindir. Yapay piezo kristal olanlar lityum niyobat (LiNbO3) ve lityum tantalat 

(LiTaO3) tır. Kristal yapıdaki piezoelektrik malzemeler kararlı oldukları için 

algılayıcılar için uygundur. Kuvars kristali ivmeölçer sistemlerinde, osilatörlerde tercih 

edilir. Turmalin piezoelektrik gerilim (g) katsayısı yüksek olduğu için hidrofonlarda 

tercih edilir.  Lityum Niobatın küri sıcaklığı Tc ≈ 1200 ⁰C olduğu için, yüksek 

sıcaklıkta çalışılan durumlarda tercih edilir. Rochelle tuzu ise genellikle mikrofonlarda 

tercih edilir.  (Korkmaz 2015) 

 

Kuvars (SiO2); Kuvars, silisyum dioksid ametal elementinin kristal halidir. Doğal ve 

fiziksel olarak güçlü bir piezoelektrik özelliğe sahiptir. Kuvars kristaline mekanik baskı 

uygulanırsa bir gerilim oluşur. Kuvars iyi mekanik özelliklere sahip, rijitliği yüksek, 

güvenli ve uzun ömürlüdür. Yüksek sıcaklıktan ve olumsuz çevre şartlarından 

etkilenmez. Şekil 2.15‟te piezoelektrik özellikli doğal kristal yapılı kuvars, turmalin ve 

rochelle tuzu gösterilmiştir. (Günaydın 2007) 

 

Turmalin;  Borosilkat mineraline turmalin denir. "Turmalin" adı Sri Lanka (Seylan)'nın 

resmi dili olan Singhalese dilinde  "renkli taş" anlamındaki "turamali" kelimesinden 

gelir. Siyah, menekşe, yeşil ve pembe gibi farklı renklerde bulunan turmalin 

piezoelektrik özelliklere sahip olduğu gibi aynı zamanda süs taşı olarak da kullanılır.  

Kristal yapıdaki turmalinin piezoelektrik gerilim katsayısı (g) yüksek olup 

hidrofonlarda, basınç ölçen cihazlarda, radyo dalgalarının yayılmasında frekansı kontrol 

etmek amacıyla kullanılır. Turmalin ısıya maruz kaldığında elektrik yükü üretme 

yeteneği olduğu için piroelektrik alanda da kullanılır. Ülkemizdeki turmalin genelde süs 

taşı olarak kullanılmaktadır. (Yazıcı ve ark. 2004) 
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ġekil 2.15. Doğal Piezoelektrik Malzeme Cevherleri (Günaydın 2007) 

 

2.10.2. Piezoelektrik Seramikler 

 

Kurşun zirkanat titanat (PZT) ve türevleri ile baryum titanat (BT) en çok kullanılan 

ferroelektrik ve piezoelektrik seramik malzemelerdir. Aktüatör ve transduser 

uygulamalarında bu tür malzemeler tercih edilir. Toz şeklindeki seramik malzemeden 

disk, silindir, plaka veya ince film olarak istenilen şekilde üretilebilir ve uygulanabilir. 

 

KurĢun Zirkonat Titanat (PZT); Kurşun, zirkonat ve titanat (Pb-Zr-Ti) 

elementlerinden oluşan PZT günümüzde çeşitli katkılar ilave edilerek üstün özellikler 

elde edilebilen ve ticari olarak en yaygın elektronik seramik malzemedir. PZT esaslı 

birçok seramik malzeme olduğu gibi çeşitli polimerlerle üretilmiş birçok kompozit 

malzemeler bulunmaktadır. PZT, 1952'de Tokyo Teknoloji Enstitüsünde geliştirilen 

metalik oksit esaslı piezoelektrik bir malzemedir. Baryum Titanata (BaTi  ) göre, PZT 

malzemeleri daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek çalışma sıcaklığına sahiptir. PZT 

fiziksel olarak güçlüdür, kimyasal olarak inerttir ve nispeten üretimi ucuzdur. Ancak 

kurşun içermektedir. PZT (kurşun zirkanat titanat) ticari olarak günümüzde en çok 

kullanılan piezo seramiktir. PZT seramik çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Yumuşak PZT, akış veya seviye sensörlerinde yüksek kuplaj ve yüksek şarj hassasiyeti 

olduğu için tercih edilir. Otomotiv ve uzay teknolojisinde ultrasonik tahribatsız 

muayene uygulamalarında kullanılır. PZT dielektrik sabiti yüksektir. Küri sıcaklığı 

yüksektir. Ultrasonik temizleyicilerde, sonar cihazlarında, ultrasonik veya yüksek 
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gerilim enerjisi üretimi uygulamalarında güçlü özelliklere ihtiyaç duyulduğunda sert 

PZT seramik tozları kullanılır. ( https://www.americanpiezo.com/piezo-theory/pzt.html 

2017h) 

 

Baryum Titanat (BaTiO3); Kimyasal formülü        olan baryum titanat tetrogonal 

perovskit yapıda ferroelektrik bir malzemedir. Peroksit yapı ABO3 genel formülüne 

sahip oksit gruplarına denir. İlk perovksit yapılı mineral, kalsiyum titanyum oksittir 

(CaTiO3) olup 1839 yılında Gustav Rose tarafından keşfedilmiş ve Rus minerolojist 

Kont Lev Aleksevich von Perovski‟nin adı verilmistir.  Perovskit yapılar, seramiklerde, 

refrakterlerde, elektronik sanayiinde veya nükleer atıkların depolanmasında 

kullanılmaktadır. Şekil 2.16‟da baryum titanat perovksite kristal yapısı gösterilmiştir. 

1940 yılında Massachusetts Institue of Technology‟de (A.B.D.) piezoelektrik özellikli 

sentetik seramik ve dielektrik sabiti >1000 olan baryum titanat (BT) malzemesi Arthur 

Von Hippel tarafından keşfedilmiştir. Baryum titanat keşfedilene kadar piezoelektrik 

uygulamalarda kuvars, turmalin ve rochelle tuzu gibi kristal malzemeler kullanılmıştır. 

1950‟li yıllarda günlük hayatta kullanılan televizyon ve radyo devrelerinde kullanılan 

yüksek kapasitans değerine sahip küçük boyutlu kapasitörlerde, pikaplarda kullanılan 

aktif elemanlarda, otomobil gaz pedallarında ve ultrasonik jeneratörlerde baryum titanat 

kullanılmıştır. BT, kristal şeklinde, kütlesel seramik olarak çok tabakalı yapı olarak ve 

ince film şeklinde farklı uygulamalarda, farklı şekillerde kullanılmaktadır. Günümüzde 

çeşitli alanlarda farklı amaçlarla kullanılan baryum titanat,  kapasitör, aktuatör, sensör 

ve çevirici gibi elektronik elemanların üretiminde de kullanılmaktadır. Baryum titanat 

dielektrik, ferroelektrik, piroelektrik ve piezoelektrik özellikleri iyi olduğu için mekanik 

ve kimyasal açıdan kararlı olduğu için üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Baryum 

titanatın piezoelektrik amaçlı uygulama alanları mikrofonlar, ultrasonik çeviriciler, 

aktüatörler ve sensörlerdir.  Baryum titanat, saf halde yalıtkan olup içine düşük 

miktarda metal eklenerek yarı iletken hale gelir. (Ertuğ 2008)  
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ġekil 2.16. Baryum titanatın kübik peroksit yapısı  (https://www.comsol.com  2017ı) 

 

Perovskit yapıdaki metal oksitlerden elde edilen baryum titanat (BT) ferroelektrik, 

piroelektrik ve piezoelektrik özellikleri iyi olduğu için elektronik uygulamalarda yaygın 

olarak kullanılır. PZT seramiklerin içerdiği kurşun ve kurşun oksitin çevre ve insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, biyo uyumlu ve çevre dostu malzemelerin 

geliştirilmesi zorunludur. Kurşun içermeyen baryum titanat PZT için alternatiflerden 

birisidir. Baryum titanat, kimyasal ve mekanik olarak çok kararlı olup dielektrik 

sabitinin yüksek, dielektrik kaybı düşük olduğu için kapasitör, aktuatör, optiksel hafıza, 

kızılötesi dedektörler, enerji depolama aygıtları ve daha birçok elektronik ve elektro-

optik devrede yaygın olarak kullanılmaktadır. BT‟ın yapısı ve özellikleri, parçacık 

boyutuna ve üretim yöntemine bağlıdır. Mikronaltı ve nanoboyutlu malzemeler, 

mekanik, elektriksel, optiksel ve manyetik özellikleri daha iyi olduğu için elektronik 

endüstrilerinde tercih edilmektedir.  Bunun için son zamanlarda nano-boyutlu BT 

tozlarının üretimi üzerinde çalışılmaktadır. (Kaya ve Koyuncu 2016) 

 

Baryum titanatın erime sıcaklığı 1618 °C‟dir. Dielektrik sabiti yüksek olup 25 °C‟de 

1350-1600‟dür. Piezoelektrik, piroelektrik ve ferroelektrik özellikleri iyi olduğu için 

elektronik sanayinde kullanılır. Baryum titanat; baryum karbonat (BaCO3) ve titanyum 

dioksit (TiO
2
) karıştırılır. Kalsinasyon, öğütme ve sinterleme işlemleri uygulanarak elde 

edilir. Sinterleme sıcaklığı bileşenlerine ve safsızlık oranına göre 1250-1450 °C 
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arasında değişir. BT‟ın hegzagonal, kübik, tetragonal, ortorombik ve rombohedral 

olmak üzere beş farklı kristal yapısı vardır.  Tetragonal, ortorombik ve rombohedral 

yapıları ferroelektrik özellik sergilerken hegzagonal ve kübik yapıları paraelektrik 

özellik gösterir. Tetragonal ve kübik kristal yapıları, perovskit yapıdadır. 1460 C‟nin 

üzerinde hegzagonal yapıdadır. 1460 C‟nin altına soğutulursa ile hegzagonal faz kübik 

faza dönüşür. Baryum titanatın küri sıcaklığı 120 C‟dir.  Küri sıcaklığında paraelektrik 

kübik BT, uzayarak ferroelektrik tetragonal faza dönüşür. 0C‟de bu bir faz köşegeni 

boyunca uzayarak ortorombik faza dönüşür. –90 C‟de ise rombohedral faza dönüşür. 

Sıcaklık değişimi ile baryum titanatta oluşan faz dönüşümlerini Şekil 2.17‟de 

gösterilmektedir. Ancak gösterilen faz dönüşümü tane boyutuna, partikül boyutuna ve 

kimyasal bilesime göre değişebilir. Baryum titanat belirli sıcaklıklarda ferroelektrik 

özellik gösteren perovksit yapıda, belirli sıcaklıklarda ferroelektrik olmayan hegzagonal 

yapı olmak üzere iki temel kristal yapısı vardır. Küri sıcaklığı olan 120 °C‟nin altında 

arasında ferroelektrik ve dielektrik özellikler ortaya çıkar. BT bazı sıcaklıklarda 

ferroelektrik özellik gösteren perovskit yapıdadır.  Bazı sıcaklıklarda ferroelektrik 

özellik göstermeyen farklı kristal yapılara sahiptir. Kuri sıcaklığının altında merkezdeki 

titanyum atomu tek eksende hareket ederek kendiliğinden polarizasyona uğrar. Saf 

haldeki BT için 120 °C küri sıcaklığı ile 5 °C arasında tetrogonal yapıda, 5 °C ile -90 °C 

arasında ortorombik yapıda, -90 °C‟nin altında rombhedral yapıya dönüşür. (Ersoy 

2010) 

 

ġekil 2. 17.  Baryum titanatın farklı sıcaklıklarda kristal yapıları (Tekdaş 2011) 
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2.10.3. Piezoelektrik Polimerler 

 

Yapı bakımından plastikler amorf ve kısmi kristalin olmak üzere iki farklı halde 

bulunurlar. Amorf  yapı daha yumuşak ve tok olup ergime sıcaklığı, çekme mukavemeti 

ve yoğunluğu daha düşüktür. Kalıp içinde kristalin yapılar kadar kolay akmazlar. 

Kristalin yapı daha rijit, çekme mukavemeti ve ergime sıcaklığı daha yüksektir. Şekil 

2.18‟de polimer malzemenin amorf ve kristalin bölgeler gösterilmiştir. 

(http://fforkliftt.blogspot.com.tr 2017)  Polimerlerin piezoelektrik özelliği polimerin 

kristalin alan miktarına bağlıdır. (Gusarov 2015) 

 

 

ġekil 2.18. Polimer malzemede amorf ve kristalin yapı (http://fforkliftt.blogspot.com.tr 

2017) 

 

Seramik malzemeler üretimi polimerlere göre daha zor ve kırılgan olduğu için 

polimerlerin önemi artmıştır. Büyük ve kompleks şekillerdeki uygulamalar için 

polimerler daha uygundur. Piezoelektrik özellik gösteren polimer bir malzemeye voltaj 

uygulandığında malzeme, uygulanan voltajın miktarıyla orantılı olarak incelir, uzar 

veya genişler. Piezoelektrik özellik gösteren polimer bir malzemeye sıkıştırma, esnetme 

ve ya germe gibi mekanik bir kuvvet uygulandığında kuvvetin büyüklüğüne göre voltaj 

üretir. İlk keşfedilen piezoelektrik özellikli polimer PVDF‟dir. PVDF‟nin piezoelektrik 

özelliği keşfedildikten sonra araştırmacılar diğer polimerlerin piezoelektrik özellikleri  

hakkında çalışmalar yapmıştır. Piezoelektrik özellik kazandırılabilen diğer 
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polimerlerden bazıları; polivinil florid (PVF), polipropilen (PP), poliamid (PA), floro 

etilen epropilen (FEP), poli tetra floro etilen (PTFE), siklo olefinler (COC), polietilen 

tereftalat (PETP), poliparaksilen, poli bisklorometil oksetan polistiren, polimetil, 

polimetakrilat, polivinil, asetat ve naylonlar piezoelektrik özellik sergileyen polimer 

malzemelerdir. (Bayramol 2014) 

 

Poliviniliden Diflorür (PVDF); Poliviniliden florüd veya poliviniliden diflorür olarak 

adlandırılan PVDF, viniliden difluorürün polimerizasyonu ile üretilen termoplastik 

floropolimer bir malzeme türüdür. PVDF çözücülere, bazlara, asitlere ve ısıya karşı 

yüksek dirençli olup, kuvvet ve saflık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Metal 

çatıların üst yüzey boyalarında önemli bir bileşen olarak kullanılır. PVDF, kimyasal 

işleme, petrol ve gaz, inşaat ve enerji gibi çeşitli son kullanıcı endüstrilerindeki 

tabakalar, filmler, membranlar ve kaplamalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca lityum iyon pillerin kaplanmasında ve fotovoltaik filmlerde kullanılmaktadır. 

Arkema, Daikin Industries Ltd, Dyneon GmbH, Şangay Offlor Chemical Technology 

Co Ltd, Şanghay 3F Yeni Malzemeler Limited Şirketi, Solvay SA, Zhuzhou Hongda 

Polimer Malzemeleri Ltd. Şti., Zhejiang Fotech International Co. Ltd, Kureha 

Corporation, Quarter Engineering Plastics Products Inc. şirketleri piyasaya hakim 

önemli PVDF üreticilerinden bazılarıdır. (http://www.mynewsdesk.com/ 2017i) 

 

En çok bilinen ve araştırmalara konu olan polimer piezoelektrik malzeme poliviniliden 

diflorür (PVDF) ve PVDF‟nin kopolimeri PVDF-TrFE malzemesidir. Piezoelektrik 

polimerler içinden tercih yaparken kullanım amacına bakılır. Piezoelektrik polimerler 

dokunmatik sensör olarak,  titreşimden enerji hasat etmek için, akustik transduser 

olarak, atalet sensörleri olarak kullanılırlar. Piezoelektrik dokunmatik sensörler temas 

ve dokunma ile sıcaklık, şekil, yumuşaklık, basınç veya kuvvet gibi fiziksel bir 

büyüklüğü algılarlar. Dokunsal algılayıcılarda genellikle PVDF ve kopolimeri olan 

PVDF-TrFE malzemeleri ile PVDF-TrFE matrisli kompozitler kullanılır. Titreşimden 

enerji hasadı için kullanılan polimer piezoelektrik malzemeler; enerji ihtiyacı ve talebi 

sürekli arttığı, mevcut enerji kaynaklarının hızla tükendiği için yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi artmakta titreşimden enerji hasat etme konusu da gündemdedir. 

Piezoelektrik malzemelerle enerji hasadı üzerine birçok araştırmalar ve çalışmalar 

http://www.mynewsdesk.com/
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yapılmaktadır. Polimer piezoelektrik malzemeler seramiklere göre mekanik olarak 

esnek olduğu için seramiklere göre enerji hasadında daha uzun ömürlü ve yüksek 

titreşimlerde daha dayanıklıdır. Ayrıca yapılan araştırmalarda polimer kompozitlerle, 

düşük frekanslardaki titreşimlerden enerjisi hasadı yapılabilir. Titreşimden enerji hasadı 

araştırmalarında PVDF, PZT/Epoksi kompozit, mikrofibrilleştirilmiş selüloz (MFC) 

esaslı kompozitler, polidimetilsiloksan (PDMS) kompozitleri gibi birçok polimer ve 

polimer esaslı kompozit malzeme kullanılmıştır. Akustik transdüserler akustik spektrum 

aralığında çalışan titreşime dayalı elektromekanik dönüştürücülerdir. Piezopolimer 

esaslı akustik dönüştürücüler, mikrofonlarda, hoparlörler ve ultrasonik transdüserlerde 

kullanılır. MEMS mikrofonunda parametre, uygulanan her voltaj değişimi için ses 

basıncıdır. Hoparlör için, parametre ses düzeyi ve ses basıncı seviyesidir. Ultrasonik 

transdüserler, akustik emisyon sensörü olarak tahribatsız muayenede, tıbbi görüntüleme 

ve denizaltı ultrasonik görüntülemede kullanılır. Çizelge 2.6‟da akustik transduser 

olarak kullanılan bazı piezoelektrik polimer ve piezoelektrik kompozit malzemeler 

gösterilmiştir. (Ramadan 2014) 

 

Çizelge 2.6. Akustik transduser olarak kullanılan piezoelektrik polimerler ve 

kompozitler (Ramadan 2014) 

 

MALZEME UYGULAMA 

 

Parylene C 

 

MEMS mikrofonu 

Siklo-olefin polimerleri (COP) 

 

Hoparlör 

 

 

PVDF 

Akustik emisyon sensörü           

(Tahribatsız muayene) 

Mikrofibrilleştirilmiş Selüloz (MFC) 

 

Akustik emisyon sensörü             

(Tahribatsız muayene 

PVDF 

 
25 MHz ultrasonik transdüser 

(1-3) PZT/Epoksi 

 

25 MHz ultrasonik transdüser 

 

(1-3) PMN-PT/Epoksi 

 

2.5 MHz ultrasonik transdüser 

 

(1-3) PZT/Epoksi  

 

2.5 MHz ultrasonik transdüser 
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Atalet sensörleri hız, ivme veya yönlendirmeyi tesbit etmek için kullanılan 

elektromekanik sensörlerdir. Atalet sensörü olarak kullanılan polimerler genellikle 

ivmeölçer olarak kullanılır. İvmeölçer olarak kullanılan piezoelektrik polimer 

malzemelerin özellikleri Çizelge 2.7‟de gösterilmiştir. (Ramadan 2014) 

 

Çizelge 2.7. Piezoelektrik polimer esaslı ivme sensörleri. (Ramadan 2014) 

 

 

MALZEME 

 

HASSASĠYET 

 

ÇALIġMA ARALIĞI 

 

PVDF-TrFE 

 

Duyarlılık D 0:57 pC/ g 

 

 

Frekans: 0-200                                

İvme: (0-7) 9,8m/s² 

 

Polipropilen 

 

Değişken duyarlılık 

(basınç ve kütleye bağlı) 

Değişken frekans                                

(basınç ve kütleye bağlı) 

İvme: 0-11 m/s² 

 

FEP 

(florlanmış etilen 

propilen) 

Düşük hassasiyet 

 

Değişken frekans 

İvme: (0-6) 9,8 m/s² 

 

 

PVDF piezoseramik malzemelere göre daha esnektir ve darbeler karşısında kırılgan 

değildir. Polimer piezoelektrik malzemeler karmaşık şekiller gerektiren uygulamalarda 

daha kolay üretilebilir.  PVDF malzemesi sensör uygulamasında mekanik strese karşılık 

daha yüksek voltaj ve elektrik alan üretir. PVDF malzemesinin piezoseramiklere göre g 

sabiti yani voltaj katsayısı piezoseramiklerden daha yüksektir. PVDF malzemesi sensör 

uygulamalarında daha yaygın kullanılır. PVDF‟nin piezoelektrik etkisi Japon bilim 

adamı Dr. Heiji Kawai tarafından 1969 yılında keşfedilerek g
31
 ve d31 sabitleri 

ölçülmüştür. 1971 yılında, PVDF'nin piroelektrik özellikte olduğunu Bergman ve 

arkadaşları keşfettiler. PVDF ferroelektrik, piroelektrik ve piezoelektrik özelliği 

keşfedildikten sonra diğer polimer malzemelerde de piezoelektrik özellikler 

araştırılmıştır. Hem doğrudan hem dolaylı piezoelektrik çift yönlü özellikleri, güçlü 

dipol momentine sahip olması, d33 ve g33 değerlerinin negatif olması, üretiminin 

seramiklere göre kolay olması, karmaşık şekillerde üretiminin mümkün olması ayırt 

edici özellikleridir. PVDF sensörlerde, enerji hasadı uygulamalarında, transdüserler ve 

aktüatörlerde elektrik tellerinde izolasyon, lityumda bağlayıcılar ve ayırıcılarda, iyon 
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pillerde, membranlarda, medikal uygulamalarda ve farklı uygulamalarda 

kullanılmaktadır. En çok araştırılan polimer piezoelektrik malzemelerdendir.  

Poliviniliden diflorür (PVDF), piyasada toz halinde veya palet halinde bulunur. Erime 

sıcaklığı; 170 °C, küri sıcaklığı; 103 °C, camsı geçiş sıcaklığı; 40 °C civarındadır. 

PVDF çeşitli çözücülerle çözünebilir. Piezoelektrik olmayan PVDF, kablo 

izolasyonunda, contalarda, esnek borularda ve çeşitli plastik kap yapımında veya 

kaplama olarak kullanılır. Piezoelektrik polimer malzemelere mekanik basınç 

uygulandığında, malzeme yüzeyi üzerinde negatif ve pozitif yükler oluşur. Polimer 

piezoelektrik malzemelerde mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme 

kabiliyetine, doğrudan piezoelektrik etki denir. Elektrik alanı uygulandığında elektrik 

enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme özelliğine ters piezoelektrik özellik denir. 

Doğrudan piezoelektrik etki, sensörlerde, ters piezoelektrik etki ise aktüatörlerde 

kullanılır. PVDF seramik piezoelektrik malzemelere göre üretimi kolaydır, uygunluk, 

esnektir, sağlamdır ve hafiftir.  PVDF'nin moleküler yapısı (-CF2-CH2-) şeklinde 

tekrarlanan bir monomer yapıdadır. Şekil 2.19‟da gösterildiği gibi flor ve hidrojen atom 

çiftlerini içeren bir karbon iskeleti şeklindedir. (Dargaville ve ark. 2005)  

 

 

ġekil 2.19. Poliviniliden diflorürün moleküler yapısı (Dargaville ve ark. 2005) 

 

PVDF‟nin α, β, γ, δ ve ε olma üzere beş farklı kristal faz yapısı bulunmaktadır. En çok 

araştırma yapılan α, β, γ fazları şekilde gösterilmiştir. α fazı en kararlı yapıdır. Ancak; 

birim hücresi merkezi simetrik olduğu için piezoelektrik özellik göstermez. PVDF‟nin 

algılayıcı veya eyleyici olarak kullanılabilmesi için yani piezoelektrik özellik 

sergilemesi için PVDF‟nin sahip olduğu monomer güçlü dipol momentine sahip 

olmalıdır. Hidrojen ve karbon atomu pozitif elektrona sahiptir. Flor atomu ise negatif 



 

68 
 

elektrona sahiptir. Flor atomu polimer zincirinde dik olduğu zaman her bir zincir dipol 

momente sahip olur. Şekil 2.20‟de PVDF‟nin α, β, γ faz yapıları gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 2.20. PVDF‟nin α, β, γ fazlarının molekül yapıları (Martins ve ark. 2013) 

 

 

β, γ ve δ fazlarında dipol momenti vardır. Yani birim merkez hücresi simetrik değildir.  

En yüksek dipol momenti β fazında olup birim hücresinde 8x10
30
Cm dipol momenti 

bulunur.  PVDF α fazından β fazına geçince piezoelektrik özellik kazanır. α fazının 

gerilmesi, yüksek basınç uygulanması, elektrik alan uygulanması, baryum titanat, kil, 

hidratlanmış iyonik tuz, polimetil metakrilat (PMMA), titanyum oksit (TiO2  dolgu 

maddelerinin eklenmesi, özel koşullar altında ultra hızlı soğutma veya 70 °C'nin 

altındaki sıcaklıklarda çözelti kristalleşmesi veya ferrit, paladyum veya altın gibi 

nanopartiküller ilave edilmesiyle β fazı elde edilir. En çok uygulananlar PVDF‟ye 

gerdirme veya kutuplama işlemi uygulamalıdır. Gerdirme ile polimer zincirleri 

uygulanan gerilim yönünde hizalanır. Mekanik olarak gerdirme ile PVDF'nin α fazından 

β fazına dönüşüm süreci Şekil 2.21‟de gösterilmiştir. Katlanmış zincirlere sahip 

PVDF'nin alfa fazına mekanik gerilme uygulandığında, kristal yapı, molekül 

zincirlerinin yönü boyunca uzanır. α-fazının deformasyonunun evrimi sonucunda β-

fazına dönüştürülür. PVDF‟nin kopolimerleri de β fazında elektroaktif haldedir. 

PVDF‟nin kopolimeri PVDF-TrFE üretim maliyetleri daha yüksektir. (Gusarov 2015) 
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ġekil 2.21. Mekanik gerdirme ile PVDF'nin α fazından β fazına dönüşüm süreci. 

(Gusarov 2015) 

 

Dışarıdan elektrik alanı uygulayarak yapılan kutuplama işlemi ile rastgele olan dipol 

momentlerin yönleri belirli bir doğrultuda yönlendirilir. Böylece PVDF beta fazına 

geçer. PVDF küri (103 °C) sıcaklığının altında 90ºC‟de 50MV/m elektrik alanı 

uygulayarak kutuplanır ve β fazı formuna dönüştürülür. Diğer bir kutuplama yöntemi 

ise oda sıcaklığında ve silikon yağı içinde, yüksek voltaj uygulayarak gerçekleştirilir. 

Polimer ferroelektrik PVDF malzemesinin Elektrik Alan-Kutuplanma (P-E) histerezis 

döngüsü Şekil 2.22‟deki gibi gerçekleşir. Ferroelektrik malzemelerin iki diğer önemli 

özellikleri, zorlayıcı alan ve kalıcı polarizasyondur. Histerezis eğrisinin yatay 

polarizasyon çizgisi ile kesiştiği nokta Ec zorlayıcı elektrik alandır. Zorlayıcı alan (Ec) 

ferroelektrik polimerler için oda sıcaklığında yaklaşık 50 MV/m civarındadır. Dikey 

elektrik alanı ekseni ile histerizis eğrisinin kesiştiği nokta kalıcı polarizasyon (Pr) 

gösterir. Ps, noktası doygunluk polarizasyonudur. Zorlayıcı elektrik alan Ec ve kalıcı 

polarizasyon Pr değerleri, sıcaklığa ve uygulanan voltaja bağlıdır. Başlangıç sıfır 

noktasında dipol momentleri rastgele dizilmiştir. Şekilde dipol momentlerinin yönleri P-

E histerizis eğrisinde farklı noktalardan gösterilmiştir. Malzemeye maksimum 

polarizasyon uygulandığında doygunluk polarizasyon noktasında dipol momentlerinin 

yönü aynıdır. (Badalı 2015) 
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ġekil 2.22. PVDF için tipik ferroelektrik histerezis döngüsü (Badalı 2015) 

 

PVDF malzemesinin özelliklerini geliştirerek PVDF‟nin kopolimeri Poliviniliden 

flüorid-trifloroetilen (PVDF-TrFe) bulunmuştur. PVDF ve politrfiloroetilen (PTrFE) 

birlikte sentezlenerek PVDF-TrFe elde edilir. PVDF‟nin termal, mekanik, elektrik ve 

piezoelektrik özellikleri Çizelge 2.8'de özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.8. PVDF‟nin mekanik, termal, elektriksel ve piezoelektrik özellikleri 

(Gusarov ve ark.2015) 

 
 

PVDF'nin termik, mekanik, elektriksel ve piezoelektrik özellikleri 

Mekanik özellikler 

Yoğunluk 1.78 g/cm3 

Gerilme direnci 20–50 MPa 

Young modülü 2000–4000 MPa 

Termal özellikler 

Cam değişim ısısı > -35 ◦C 

Erime noktası _ 175 ◦C 

Sıcaklık kararlılığı 80–100 ◦C 

Termal Genleşme katsayısı 120-145 ppm / K 

Elektriksel özellikler 

Dielektrik sabiti 6–13 (at 1kHz–1MHz) 

Piezoelektrik özellikler 

Gerinim katsayısı d33 -15–33 pC/N 

Gerinim katsayısı d31 6–23 pC/N 

Gerilim katsayısı g33 0.14-0.33 Vm / N 

Gerilim katsayısı g31 0.06–0.22 Vm/N 

Piroelektrik katsayısı ρQ 19–30 μC/m2K 

Birleştirme katsayısı kt 10–15 % 

 

 

Piezoelektrik malzemeler, kuvvetleri, deformasyonu ve sıcaklık değişimlerini algılamak 

için kullanılır. Piezoelektrik polimerler malzemeler, titreşimlerin izlenmesinde, titreşim 

ölçümünde ve kontrolünde son derece faydalıdır. Esnek olduğu için malzemelerdeki 

deformasyonun boyutunu ölçmek için kullanılabilir. Titreşim frekansları ile birlikte, 

sistemi aktuatör gibi harekete geçirerek yapıları kontrol edebilir. Piezoelektrik 

polimerler kullanılacak sistemde titreşim ölçümü ve izlenmesi için genel yüzeylere 

yapıştırılabilir. Aktif titreşim kontrolü ve titreşim sönümlenmesi için piezoelektrik 

polimer malzemeler kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda PVDF aktif titreşim kontrolü 

ve titreşim sönümlemek için ve titreşimleri ölçmek için sensör olarak uygun olduğu, 

dinamik yapıların hareket kontrolünde uygun olduğu görülmüştür. PVDF hakkında bir 

çok araştırma yapılmış olup elektrik, mekanik ve kimyasal olarak incelenmiştir. PVDF 

deformasyona karşı direnci yüksektir, camsı geçiş sıcaklığı (-45 °C ile 170 °C arasında 

geçiş olmaz) düşüktür, işleme aralığı (185° - 250 °C) geniştir. Isıya ve yanmaya, 
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yaşlanmaya, aşınmaya karşı dirençlidir. Kimyasal olarak etkisizdir. Toksik değildir. 

Radyasyon karşısında (UV, X-ışını, Gamma) kararlıdır. Küri sıcaklığı (103 °C), 

yüksektir. PVDF erime noktası 167 °C„ dir. (Esterly 2002) 

 

PVDF Çizelge 2.9‟da gösterilen farklı solventlerle çözünebilir.  Polimer malzemeleri 

üretim yöntemine ve üretimde uygulanan sıcaklığa göre uygun miktarda çözücü ilave 

edilir. (http://www.piezotech.eu/  2017)  

 

Çizelge 2.9. Piezoelektrik polimerler için bazı çözücüler (http://www.piezotech.eu/  

2017)  

 

 

ÇÖZÜCÜ 

KAYNAMA 

NOKTASI ⁰C 

ALEVLENME 

NOKTASI ⁰C 

Metil Etil Keton (MEK) 80 -6 

Dimetil Formamid (DMF) 153 67 

Aseton 56 -18 

Diaseton Alkol 167 61 

Etil Asetat 180 84 

N-metilpirolidon (NMP) 202 95 

Dimetil Sülfooksid (DMSO) 189 35 

Dimetilasetamid (DMAc) 166 70 

 

2.10.4. Piezoelektrik Kompozitler 

 

Seramik esaslı piezoelektrik malzemelerin ve polimer esaslı piezoelektrik malzemelerin 

avantajlı yönlerinden faydalanmak için kompozit yapılı daha üstün özellikli 

piezoelektrik malzemeler geliştirilebilir. Piezokompozit malzeme üretmenin amacı 

elektriksel, mekaniksel, kimyasal, fiziksel ve diğer özellikleri yönünden hem seramik 

hem de polimer malzemelerden daha üstün bir malzemeler elde etmektir. Literatürde 

polimer ve seramiklerden oluşan veya seramiklerden oluşan farklı kompozit yapılar 

hakkında birçok çalışma vardır. Piezoelektrik özelliği olan veya olmayan polimer matris 

yapılar vardır. Piezoelektrik olmayan ana matris polimerler, örneğin kauçuklar, ısıyla 

sertleşebilen epoksiler ve akrilikler ile piezoelektrik özellikli seramiklerle yapılan 

kompozitler başarılı olmuştur. Kurşun titanat (PT), kurşun kalsiyum titanat (PTCa), 

kurşun titanyum oksit (PbTiO3) ve kurşun zirkanat titanat (PZT) seramikleri ve epoksi, 

P(VDF-TrFE), kauçuk, akrilik ve PVDF kullanılarak oluşturulan kompozit yapılara ait 
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d33 değerleri Çizelge 2.10‟da verilmiştir. PZT seramiği ve PVDF polimeri ile yapılan 

kompozitler için d33 katsayısında önemli artışlar olmuştur. Ayrıca kompozitlerin, 

polarize edilmesi daha kolaydır. Karbon nanotüpleri (CNT'ler) piezoelektrik özellikleri 

geliştirmek için kullanılmış ve PVDF‟nin young modülünde bir artış görülmüştür. 

Kablosuz teknoloji uygulamaları yaygınlaştığı için güçlü sensörlere ve vericilere olan 

talep de artmaktadır. Özellikle kompozit yapılı piezoelektrik özellikli sensörler bu talebi 

karşılayabilir. (Baur ve ark. 2014) 

 

Çizelge 2.10. Kompozit piezoelektrik malzemelerin özellikleri (Baur ve ark. 2014) 

 

 

SERAMĠK 

 

POLĠMER 

 

d33 

 

PTCa Epoksi 22 

PTCa P(VDF-TrFE) 28 

PTCa Kauçuk 17-44 

Pt Akrilik 32 

Pzt PVDF 48 

Pzt P(VDF-TrFE) 10 

(Pb, Bi)TiO3 Epoksi 41 

 

Kompozit yapıda birçok önemli bileşik hem seramikler hem de polimerlerin güçlü 

yanları alarak kendi bileşenlerinin ötesinde performans gösteren yeni malzemeler 

oluşturulabilir. Piezoelektrik polimer ve seramikler konusunda önemli ilerleme 

sağlanmasına rağmen seramik ve polimerlerden oluşan kompozitler hakkında yeterli 

ilerleme yoktur. Ancak önümüzdeki yıllarda seramik ve kompozit malzemelerden elde 

edilen güçlü piezoelektrik özellikler gösterilen malzemelerin uygulamalar artacaktır.  

Kompozit piezoelektrik malzemelerle mükemmel özellikler elde etmek için kompozitin  

kurucu unsurların kombinasyonu ve kompozitlerin elektromekanik olarak bağlanması 

için kritik önem taşır. Piezokompozit bir piezoelektrik seramikten ve bir polimerden 

oluşur ve mükemmel özellikleri nedeniyle önemli malzemelerdir. İki fazlı kompozitlerin 

geometrisi Şekil 2.23' te gösterildiği üzere bağlantı modelleri (0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 1-1, 2-

1, 3-1, 2-2, 3-2 ve 3-3), şeklindedir. En çok dikkat çeken yapılar 3-0 ve 3-1 yapılarıdır. 

Bu bağlantı modellerinde, ilk numara aktif faz (seramik) ve ikinci sayı pasif fazı 

(polimer) ifade eder. Bu bağlantı modellerine dayanarak, çeşitli piezoelektrik seramik-
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polimer kompozitler tasarlanmış kompozitlerin faydalı bir özelliği, geliştirilmiş 

performansı arttırılmıştır. (Babu 2013) 

 

 
 

ġekil 2.23. İki fazlı kompozit piezoelektrik kompozisyonu için bağlantı düzenleri (Babu 

2013) 

 

Şekil 2.24‟te gösterilen kompozit bağlantı şekilleri içinde en basit piezo-kompozit 

malzeme yapısı 0-3 bağlantısı şeklindedir. Polimer matrisli  seramik partiküllerinden 

oluşur.  Seramik partiküller amorf bir matriste gömülü ve oldukça esnektir. 0-3 

bağlantılı kompozitler, diğer tipteki kompozitlere göre üretim kolaydır. Seramik 

partiküllerinin hacmi ve miktarı değiştirilerek piezo kompozitin özellikleri ve kabiliyeti 

değiştirilebilir. (Babu, 2013) 

 

ġekil 2.24. 0-3 ve 1-3 bağlantılı piezokompozitlerin şematik diyagramı. (Babu 2013) 
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2.11. Piezoelektrik Malzemelerin Kullanım Alanları 

 

Piezoelektrik malzemeler, elektromekanik dönüşümün olduğu her uygulamada 

kullanılabilir. Piezoelektrik malzemeler basınç uygulandığında elektrik sinyali üretir, 

elektriksel voltaj uygulandığında ise şekil değiştirerek mekanik hareket üretirler. Bir 

diğer ifadeyle piezoelektrik malzemeler, doğrudan etki durumunda mekanik enerjiden 

elektriksel enerji, dolaylı piezoelektrik durumunda ise elektriksel enerji uygulandığında 

boyutunda uzama, kısalma veya şekil değişimi olur. Piezoelektrik malzemelerin 

jeneratörler, sensörler, aktüatörler ve dönüştürücüler olmak üzere dört temel uygulaması 

vardır.  Piezoelektrik malzemeler, doğrudan etki özelliği ile basınç değişimlerini, şok ve 

titreşimleri algılar, titreşime maruz kaldıklarında elektrik sinyali üretirler. Doğrudan 

piezoelektrik etki özelliği algılayıcılarda (sensör), jeneratörlerde ve üreteçlerde 

kullanılır. Dolaylı piezoelektrik etki özelliği sayesinde, elektriksel enerji 

uygulandığında şekil değişimine uğrayarak mekanik hareket elde edildiği için, eyleyici, 

tetikleyici veya aktüatör olarak kullanılır. Piezoelektrik malzemelerin ters piezoelektrik 

özelliği ile eyleyici ve aktuatörlerde (tetikleyici) elektrik enerjisi uygulanarak mekanik 

bir hareket veya yer değiştirme elde edilir.  Transdüserler (dönüştürücüler) hem direkt 

hem ters piezoelektrik etki ile çalışır. Piezoelektrik malzemelerin otomotiv, sağlık, 

elektronik, deniz ve hava araçlarında birçok alanda çeşitli uygulamaları vardır. 

Piezoelektrik malzemeler algılayıcı, eyleyici ve dönüştürücülerde en çok istenen hızlı ve 

hassas algılama, hızlı cevap verme ve düşük enerji tüketme avantajlarından dolayı tercih 

edilir. (Vijaya 2013) 

 

 

ġekil 2.25. Piezoelektrik malzemelerin uygulama alanları 
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Piezoelektrik jeneratörler; piezoseramikler, kıvılcım oluşturan voltajlar üretebilir. 

Çakmaklarda, doğalgaz sobalarında, kaynak cihazlarında ve diğer yakıt yakan 

cihazlarda ateşleyici olarak kullanılabilirler. Piezoelektrik ateşleme sistemleri küçük ve 

basittir. Piezoelektrik malzemelerle üretilen elektrik enerjisi depolanabilir. 

Kondansatörlerde piezoelektrik jeneratörlerde kullanılır. Piezo jeneratörler elektronik 

devreler için mükemmel katı hal pillerdir. 

 

Piezoelektrik sensörler, ivme veya basınç gibi fiziksel bir parametreyi bir elektrik 

sinyaline çevirir. Bazı sensörlerde fiziksel parametre piezoelektrik elemana doğrudan 

etki eder; bazı cihazlarda akustik bir sinyal elemanda titreşim oluşturur ve titreşimler bir 

elektrik sinyaline dönüştürülür. Sensörler mekanik veya elektriksel etkiye tepki verir. 

 

Piezo aktüatör, bir sistemi veya mekanizmayı kontrol eden veya hareket ettiren bir tür 

motordur. Elektrik, hidrolik veya pnömatik bir enerji kaynağı tarafından çalıştırılır. 

Piezo aktüatörler, elektriksel bir sinyali fiziksel yer değiştirmeye dönüştürür. 

Piezoelektrik enjektör sistemi bir aktüatördür. İki farklı piezo aktüatör. Birincisi bir 

yığın çalıştırıcı diğer piezo aktüatör tipi, ince piezoelektrik seramik tabakaların birbirine 

yapıştırıldığı bir şerit aktüatör veya eğme aktüatörüdür. 

 

Piezoelektrik dönüştürücüler, bir görevi yerine getirmek için kullanılan elektrik 

enerjisini genellikle ses veya ultrason gibi titreşim mekanik enerjiye dönüştürürler. 

Piezoelektrik etki dönüştürülebilir bir etki olduğu için, bir dönüştürücü hem elektrik 

enerjisinden bir ultrason sinyali üretebilir hem gelen sesi bir elektrik sinyaline 

dönüştürebilir. Mesafeleri, akış oranlarını veya sıvı seviyelerini ölçmek için temizleme, 

sıvıları atomize etme, seramik veya diğer zor malzemeleri delme veya öğütme, kaynak 

plastikleri, tıbbi teşhis yöntemleri veya diğer amaçlar için ultrasonik titreşimler üretmek 

için kullanılır. 

 

Piezoelektrik malzemelerin ilk uygulamaları; akustik sinyaller ve piezoelektrik kristali 

kullanarak elektrik şarjı üretilmiştir. Piezoelektrik ve piroelektrik malzemelerle 

elektrometre yapılarak kapasitans ölçümü, voltaj ölçümü, radyoaktivite ölçümü 

yapılmıştır. Kuvars kristallerine sahip osilatörler ilk kez ABD tarafından kullanıldı. 

Piezoelektrik malzemeler rezonatörlerde, saatlerde, kristal ve seramik filtrelerde, 
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ultrasonik transdüserlerde, akustik cihazlarda, mikrofonlar ve hoparlörlerde, balık 

bulucularda, tanısal akustik cihazlarda. piezoelektrik transformatörlerde, algılayıcılarda, 

aktuatörlerde, tıbbi transdüserlerde, titreşim sazlarında, alarm sistemlerinde, uzaktan 

kumanda sistemlerinde, ultrasonik motorlarda,  kuvvet, titreşim, gerinme, gerinim, 

basınç, hız ve ivmenin ölçülmesinde, enstrümanlarda, imalat ve makatronikte, 

amplifikatörde,  dedektörlerde, konum sensörlerinde kullanılmaktadır. Piroelektrik 

etkinin en önemli uygulamaları dedektörler, kızılötesi radyasyon, termal görüntüleme, 

piroelektrik vidikonlar, foto-elektrik dedektörler, piroelektrik radyometreler, enerji 

ölçümü, kimyasal analiz ve biyolojik uygulamalarda, hızlı enjeksiyon için otomotiv 

alanında, valflerde, tahribatsız muayene uygulamalarında, hidrofonlarda 

kullanılmaktadır. Piezoelektrik teknolojisi geliştikçe bu malzemelerin kullanımını daha 

da yaygınlaştırmaktadır. (Tichy 2010) 

 

2.11.1. Piezoelektrik Jeneratörler (Üreteçler) 

 

Piezoelektrik malzemelere basınç, titreşim veya mekanik bir hareket uygulanırsa 

elektrik enerjisi üretirler. Üreteç olarak tasarlanan piezoelektrik malzemeler, basınç ve 

titreşim ile mekanik harekete karşılık gerilim (voltaj) üretirler. Üreteç olarak kullanılan 

piezoelektrik malzemeler, çakmaklarda ark oluşturarak kombilerde, doğalgazla çalışan 

cihazlarda yakıtı ateşleme sistemlerinde piezoçakmak olarak kullanılır. Piezoelektrik 

ateşleme sistemleri, küçük ve basit oldukları için alternatif sistemlere göre avantajlıdır.   

Piezoelektrik jeneratörler tek katmanlı piezoelektrik jeneratörler ve çok katmanlı 

piezoelektrik jeneretörler olarak iki farklı şekilde tasarlanır. Çubuk şeklindeki tek 

katmanlı piezo jeneratör elektrik enerjisi hızlı bir şekilde serbest bırakır ve düşük akımlı 

yüksek voltaj üretir. Piezoelektrik ateşleme sistemleri küçük ve basit, uzun ömürlüdür 

ve az bakım gerektirirler. Çok katmanlı piezoelektrik jeneratörler milimetreden daha 

ince piezoelektrik seramik yığınından oluşur. Çok katmanlı bir piezo yüksek akımlı 

düşük bir voltaj üretir.  Elektromanyetik etkileşim oluşturmadığı için elektronik devreler 

için katı hal pili olarak kullanılır. Mikro elektromekanik sistemlerde çok tabakalı 

piezoelektrik jeneratörler güç kaynağı olarak kullanılabilir. Şekil 2.26‟da piezoelektrik 

seramik malzeme ile ark ve şarj üretimi gösterilmiştir.(https://www.americanpiezo.com/ 

2017j) 
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ġekil 2.26. a) Çok katmanlı piezoelektrik seramik ile ark üretimi, b) Tek katmanlı  

piezoelektrik seramik ile şarj üretimi (Tıkız 2010) 

 

Gelecekte piezoelektrik jeneratörlerle kendi enerjisini üreten cihazlar geliştirilebilir.  

İnsanların, araçların ve her türlü makinenin oluşturduğu titreşim ve hareketlerden enerji 

elde edilebilir. Piezoelektrik enerji üretimini kullanarak enerji toplama hakkında bir çok 

araştırma yapılmaktadır. Mekanik gerilmeye tepki veren piezoelektrik malzemeler 

mekanik değişimler doğrultusunda elektriksel potansiyel üretirler. Elektrik potansiyeli 

oluşturabilecek mekanik gerilimler insan hareketi, taşıt titreşimleri, yol titreşimleri ve 

akustik gürültü olabilir. Yani piezoelektrik malzemelerle günlük hayatımızda var olan 

birçok hareket elektrik enerjine dönüştürülebilir.  

 

Piezoelektrik malzemelerle telefon, laptop, el feneri gibi cihazlara kendi üzerine 

yapılacak piezoelektrik jeneratörle kendine yetecek kadar enerji üretebilir. Ses 

dalgalarının piezoelektrik malzemeler üzerinde oluşturduğu titreşimlerde elektriğe 

dönüştürülebilir. Ayrıca yollara konulacak piezoelektrik jeneratörlerle araçların veya 

yayaların hareketi sonucu yoldaki titreşimlerden elektrik enerjisi üretme çalışmaları 

yapılmaktadır. Mekanik titreşimleri ve hareketleri piezoelektrik jeneratörlerle elektrik 

enerjisine dönüştürmek için araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Şekil 2.27‟de 

enerji hasat etmek için yollara yerleştirilen piezoelektrik jeneratörler görülmektedir. 
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ġekil 2.27. Yoldan piezoelektrik jeneratörlerle enerji hasadı (http://www.govtech.com 

2017k) 

 

Üreteç olarak kullanılan piezoelektrik malzemeden elde edilen elektrik enerjisini 

depolamak mümkündür. Bu özelliği sayesinde piezoelektrik malzemeler, kapasitörler 

gibi elektronik devrelerde elektrik akımını depolama imkanı sağlar.  

Mevcut piezoelektrik malzemelerle elektrik enerjisi elde etmek veya piezoelektrik 

malzemelerle akü enerji depolamak mümkündür.  Ancak piezoelektrik malzemelerin 

nispeten düşük enerji çıktılarından dolayı, bir makineye, bir araca veya enerji tüketen 

bir cihaza güç sağlamak için bu teknolojiyi kullanarak yeterli enerji üretebilme ve 

depolayabilme özellikleri yeterli değildir. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürme yeteneğine sahip piezoelektrik malzemeler, enerjiye olan talep sürekli 

arttığı için yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak araştırmacıların ve girişimcilerin 

ilgisini çekmeye devam edecektir. 

 

Otomotiv ve havacılık endüstrisinde enerjiden tasarruf etmek için bütün fırsatlar 

değerlendirilmektedir. Piezoelektrik malzemelerle araçlardaki motordan, lastiklerden, 

süspansiyon sisteminden veya diğer sistemlerden oluşan her türlü mekanik titreşimi 

elektik enerjisine dönüştürülebilir. Kendi enerjisini üreten bir araç yapmak mümkün 

olmasa da en azından gelişen teknoloji ile birlikte araçlara eklenen her sistem için 
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gerekli enerjiyi ana güç kaynağı olan motor yerine piezoelektrik jeneratörlerden temin 

edilebilir. Örneğin elektrikli araçlarda günümüzde en büyük problemlerden birisi dolu 

batarya ile aracın gidebileceği toplam menzil sınırlıdır. Araçta bulunan klima, radyo, 

aydınlatma gibi bataryadan enerji alan bazı sistemlerin tüketeceği enerjiyi araçtaki 

titreşimlerden elde edilirse elektrikli aracın menzili arttırılabilir.  

 

2.11.2. Piezoelektrik Aktuatörler (Tetikleyici, Tahrikçi) 

 

Tetikçi veya tahrikçi olarak da adlandırılan aktüatör, bir mekanizmayı, mekanik veya 

elektronik bir sistemi kontrol eden veya hareket ettiren bir tür motordur. Aktüatörler 

elektrik, hidrolik basınç, pnömatik hava basıncı gibi giriş enerjisini mekanik bir çıkışa 

dönüştürür. Aktüatörler enerji kaynağı ve çalışma prensibine göre pnömatik aktüatörler, 

elektrik motorlar, piezoelektrik algılayıcılar, elektro aktif polimerler şeklinde ayrılabilir. 

Elektrik akımı, hidrolik akışkan basıncı veya pnömatik basınç enerjisi ile çalışır. 

Piezoelektrik aktuatörler, elektrik sinyalini kontrol edilebilen fiziksel bir yer 

değiştirmeye, ötelenmeye çevirirler. Elektrik enerjisini kullanarak mekanik hareket elde 

eden makinalara motor denir. Piezoelektrik aktüatör bir çeşit elektrik motorudur. 

Piezoelektrik malzemelere gerilim uygulandığında yani elektrik enerjisi verildiğinde 

piezoelektrik malzemedeki şekil değişimi gerçekleşir. Piezoelektrik aktüatörler yüksek 

hassasiyete sahip olduğu için yüksek hassasiyet gerektiren kalibrasyon işlerinde 

kullanılır.  Piezo aktüatörler, hidrolik valfleri kontrol etmek için, küçük hacimli bir 

pompa olarak, özel amaçlı motor olarak veya herhangi bir sistemi hareket ettirmek için 

kullanılabilir. Şekil 2.28‟ de görüldüğü gibi yığın (istif) aktuatörleri ve şerit aktüatörleri 

olmak üzere iki tip piezoelektrik aktüatör bulunur.  

 

 

 

ġekil 2.28. Yığın aktuatör ve şerit aktuatör  (https://www.americanpiezo.com 2017l) 
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Yığın aktüatörlerde yer değiştirme azdır ancak etki kuvveti yüksektir.  Bükme aktüatörü 

olarak da bilinen şerit aktüatörler, elektrik sinyaline yanıt olarak nispeten büyük bir 

mekanik sapma üretir ancak kuvvet sınırlıdır. Piezoelektrik aktüatörün tasarımı basit,  

hareketli parçaları az,  güvenilirliği yüksek olduğu ve yağlama gerektirmediği için, 

endüstriyel, otomotiv, tıbbi, havacılık, uzay ve tüketici elektroniği uygulamalarında 

kullanılmaktadır. Piezo aktüatörler, milyarlarca kere aşınmadan veya bozulmadan 

çalışabilir. Yanıt verme hızı mükemmeldir. Taşınan nesnenin ataleti ve elektronik 

sürücünün çıkış kapasitesi piezoaktüatörü sınırlayan faktörlerdir. Piezoaktüatörlerin 

enerji ve ısı tüketimi çok düşüktür.  (https://www.americanpiezo.com 2017) 

 

Piezoaktuatörlere otomotivde verilecek en güzel örnek piezoelektrik enjeksiyon 

sistemidir. Yakıtı, doğru zamanda ve doğru miktarda yanma odasına enjöktörler 

püskürtür. Yakıt yanma odasına, motor kontrol ünitesinden (ECU)‟den gelen sinyal ile 

püskürtme, çok hızlı başlamalı ve çok hızlı sona ermelidir. Piezo enjektörlerde, enjektör 

iğnesinin hareketi ile piezo aktuatör (valf) ile kontrol edilmektedir. Şekil 2.29‟da 

enjektör içinde konumu gösterilen piezoaktuatör piezoelektrik seramikten yapılır. 

Piezoelektrik seramiğe elektriksel bir gerilim uygulandığında malzemenin boyu uzar. 

Malzemenin boyunda olan değişim mekanik bir hareket oluşturur. Sonuçta enjeksiyon 

iğnesinin ucu açılır ve yakıt püskürtülür.  Piezoaktuatör ile enjektör iğnesi kumanda 

edilir. Piezoenjektörde kullanılan aktuatör çok sayıda piezo malzemenin üst üste olduğu 

yığın aktuatör şeklindedir. Piezoaktuatöre 110-150 voltluk bir gerilim uygulandığında 

piezoaktuator 0,03 mm‟ye kadar uzar ve enjektör iğnesinin ucunu açar. Piezoaktuatör 

saniyenin onda biri hızla devreye girebilir. Piezoelektrik valf, enjektörlerde uygulanan 

selenoid valflere göre çok daha  daha hızlı çalışır. Yani iğnenin açılıp kapatılma hızı, 

selenoid valften çok daha hızlıdır. Ayrıca piezoelektrik enjeksiyon sistemi çok daha 

hassas olduğu için istenilen miktarda yakıt püskürtülebilir. Böylece tam yanma ile 

yanma verimliliği sağlanarak yakıt tasarrufu edilir, emisyonlar azalır. 

(https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr 2017m) 
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 ġekil 2.29. Piezo enjektör (https://arabalisozluk.com/piezo-enjektor 2017n) 

 

2.11.3. Piezoelektrik Transduserler 

 
Dönüştürücüler, enerjiyi bir formdan diğerine dönüştürür.  Mekanik enerjiden elektrik 

enerjisine ya da mekanik enerjiden elektrik enerjisine dönüşümü birlikte yapılır.  

Piezoelektrik tranduserler, elektrik enerjisini ses veya ses üstü titreşen mekanik enerjiye 

Çevirebilen elektro akustik dönüştürücülerdir. Piezoelektrik transdüserler, elektrik 

enerjisinden ultrasonik sinyaller üretebilir. Ses dalgasını da elektrik sinyaline 

dönüştürebilirler. Piezoelektrik transdüserlerle mesafe, akış, sıvı seviyesi ölçen cihazlar 

geliştirilmiştir. Ayrıca piezoelektrik transdüserler temizlemede, sıvıların 

atomizasyonunda, seramik veya diğer gevrek malzemelerin işlenmesinde, plastik 

malzemelerin kaynak işlemlerinde, medikal uygulamalarda kullanılır. Piezoelektrik 

seramik transdüserler düşük voltajda verimli bir şekilde çalışabilir. 300 °C'ye kadar 

sıcaklıklarda çalışabilir. Piezoelektrik transduser uygulamalarında genellikle kurşun 

zirkanat titanat, piezo-polimerler ve kompozitlerde kullanılmaktadır. Piezoelektrik 

Ultrasonik Dönüştürücü insan kulağı tarafından duyulabilen frekansların üstünde ses 

dalgaları üretir. Hava transdüserleri, otomobil, mesafe sensörleri, hareket ve nesne 

detektörleri, haşere caydırıcıları ve ev güvenliği alarmları gibi konut ürünlerinde, 

oyuncaklar, uzaktan kumanda üniteleri gibi elektronik cihazlarda kullanılırlar. 

(https://www.americanpiezo.com 2017n) 
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Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme cihazına sonar denir. Sonarlar denizlerde, 

denizaltıların yerini bulmak, büyük balık sürülerinin yerini tespit etmek, su derinliğini 

ölçmek vb. işlerde kullanılır. Yüksek frekanslı ses titreşimleri belli doğrultulara 

yöneltilir, yankılanıp geriye dönen dalgaların dönüş doğrultusu ve gidiş dönüş zamanı 

ölçülerek su altındaki cismin bulunduğu doğrultu ve uzaklığı saptanır. İnsan kulağı 

tarafından algılanan ses şiddetinden daha yüksek seslere ultrason denir. İnsan kulağı 20 

Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri duyabilir.  Ultrasonik dalgalar, 20 kHz  100 kHz 

arasında tıp elektroniğinde 30 MHz‟e kadardır. Ultrason teknolojisi, birinci dünya 

savaşının sonlarına doğru, düşman denizaltılarını tespit etmek için Paul Langevin 

tarafından geliştirilmiştir. Langev, metal plakalar arasına yerleştirilmiş kuvars kristaller 

şeklinde transduser tasarlamıştır. Transdusere elektrik verildiğinde yüksek frekansta ses 

sinyalleri üretir. Şekil 2.30‟da gösterildiği gibi yüksek frekanstaki ses sinyalleri deniz 

içinde ilerlerken bir cisimle karşılaştığında geri yansır ve yabancı cisimlerin olduğunu 

belirten sinyaller ekranda görüntülenir. Bu transduserlere sonar cihazıda denir. Savaş 

dönemlerinde geliştirilen denizaltı sonar teknolojisinin sonucunda tıbbi ultrasonografi 

gelişmiştir. (Silverman 2016) 

 

 

 

ġekil 2.30. Piezoelektrik sonar cihazı (http://www.nautelsonar.com/sonar-systems/ 

2017o) 
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2.11.4. Piezoelektrik Sensörler (Algılayıcılar)  

 

İngilizce „to sense‟ kelimesi olan sensöre hissetmek, algılamak anlamında algılayıcı 

veya duyarga denir. Sensörler insanın beş duyu alma organı gibi fiziksel, kimyasal vb. 

büyüklükleri algılarlar. Optik sensörler; görme, gaz sensörleri; koku alma, basınç ve 

sıcaklık sensörleri: dokunma, akustik sensörler: işitme, kimyasal sensörler; tat alma 

seklinde ilişkilendirilebilir. Örneğin derimiz dokunduğumuz cisimlerin sıcak veya 

soğuk olduğunu, sert veya yumuşak olduğunu algılar ve kontrol ünitesine yani 

beynimize elektrik sinyali gönderirler.  Beyin bu elektriksel iletimi sıcak, soğuk, sert 

yumuşak şeklinde algıya ve hisse çevirir. Sensörler mekanik, termal, kimyasal, fiziksel, 

elektriksel değişimleri ve büyüklükleri algılar, elektrik sinyaline çevirir ve sinyali bir 

bilgi işlem kontrol sistemine gönderir. Kontrol sistemi sensörün algıladığı girdiye bir 

çıktı ile cevap verir. Sensörler hayatın her alanında bulunur. Evdeki buzdolabında, 

ütüde, çamaşır makinesinde, sanayi makinelerinde otomotivde sayılmayacak kadar 

sensör bulunur. Otomotivde çok sayıda sensör bulunmaktadır. Motor soğutma suyu 

sıcaklık sensörü, gaz kelebeği konum sensörü, araç hız sensörü, vuruntu sensörü, yağ 

sensörü, yakıt sensörü, oksijen sensörü, EGR sensorü, stop lambası sensörü, hava 

yastığı sensörü gibi aracın sınıfına göre birçok sensör kullanılmaktadır. Otomotiv 

teknoloji ilerledikçe kullanılan sensör sayısı artmaktadır. Piezoelektrik sensörler, 

titreşim, ivmelenme veya basınç gibi mekanik etkiyi elektrik sinyaline çevirir. Mekanik 

kuvvet doğrudan piezoelektrik elemanın üzerine etkiyebildiği gibi akustik sinyaller 

sonucunda oluşan titreşimler elektrik sinyali oluşturur. Piezoelektrik malzemelerde 

doğrudan etki prensibine göre mekanik gerilimi elektrik voltajına dönüştürmesidir. 

Piezoelektrik malzemeye uygulanan mekanik gerilimin ile oluşan voltajın büyüklüğü ile 

doğru orantılıdır. Piezoelektrik sensörler kullanılacak yere göre küre, bar, disk, silindir 

ve fleksör şeklinde farklı geometrileri bulunur. Şekil 2.31‟de eksenel ve fleksör 

sensörün çalışma prensibi gösterilmiştir. 
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 ġekil 2.31. a) Eksenel sensör b) Fleksör sensör (Günaydın 2007) 

 

Eksenel Kuvvet Sensörü; Piezoelektrik eksenel yapıdaki sensörler kuvvet sensörü ve 

ivmelenme sensörü olarak uygulanır. Eksenel kuvvet sensörü Şekil 2.32‟de gösterildiği 

gibi tek katmanlı veya birçok piezoelektrik elemandan oluşan çok katmanlı yapıda 

olabilir. Piezoelektrik eksenel sensörler, malzemenin kutuplanma yönünde uygulanan 

kuvvetleri algılar ve kutuplanma yönünde sinyal oluşturur.  Mekanik gerilim ve oluşan 

sinyal kutuplanma yönü olan 3 yönünde olduğu için eksenel sensörlere d33 sensörleri 

denir. (Günaydın 2007) 

 

Eksenel piezoelektrik sensör prensibi doğrudan piezoelektrik etkidir. Uygulanan kuvvet 

(F) ile oluşturulan yük (şarj) Q, arasındaki ilişki Eşitlik 2.30‟dan bulunur.  

 

Q = - d33.F                                                                                     (2.30) 

 

Eğer eksenel sensör Şekil 2.32.b‟deki gibi birden fazla piezoelektrik eleman üst üste 

dizilir ve paralel olarak bağlanırsa, kuvvet her bir elemana eş zamanlı olarak etki eder.  

Bu durumda uygulanan F kuvveti sonucu oluşan Q yükü Eşitlik 2.31‟den hesaplanır. 

 

 Q = - d33.F.n*             (2.31) 

 

Eşitlik 3.2‟de Q elektrik yükü olup birimi Coulomb (C)‟dur. Piezoelektrik yük sabiti 

katsayısı d olup birimi Coulom/Newton (C/N)‟dur.  Uygulanan kuvvet F  ile gösterilir. 
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Birimi Newton (N)‟dur. Çok elemanlı eksenel sensörde n* piezoelektrik seramik 

eleman sayısıdır. (Türker 2009) 

 

Piezoelektrik sensörde oluşan elektrik yükü malzemenin boyutuna bağlı değildir. Ancak 

uygulanan kuvvet sonucu oluşan voltaj V, piezoelektrik malzemenin boyuna ve kesit 

alanına göre değişir. Piezoelektrik elemanın polarizasyon doğrultusunda yüksekliği 

arttıkça oluşan voltaj yükselir. Piezoelektrik elemanın kesit alanı arttıkça oluşan voltaj 

azalır. Piezoelektrik elemana uygulanan gerilim sonucunda oluşan voltaj Eşitlik 2.32‟ 

den hesaplanır.   

 

V = -(g
33
.a.ζ.)             (2.32) 

 

Eşitlikteki g
33

 piezoelektrik voltaj sabiti olup birimi Voltmetre/Newton (Vm/N)‟dur. 

Piezoelemanın kalınlığı a ile gösterilir. Birimi metredir. Gerilim ζ ile ifade edilmektedir 

Birimi Newton/m² (N/m²)‟dir. Bu ifadeye göre uygulanan mekanik gerilim arttıkça 

oluşan voltaj artar. Piezoelektrik eleman sayısının oluşan voltaja etkisi yoktur. Sadece 

bir adet piezoelektrik eleman olsa da birbirine paralel birden fazla piezoelektrik eleman 

olsa da uygulanan gerilim aynı ise oluşan voltaj değişmez.  (Türker 2009) 

 
 

ġekil 2.32. a) Tek elemanlı piezoelektrik eksenel sensör b) Çok elemanlı piezoelektrik 

eksenel sensör (Türker 2009) 
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Piezoelektrik ivme sensörü; Titreşim ve motor devir hızlarını ölçmek için kullanılan 

piezoelektrik ivmeölçerler eksenel yapılıdır. Piezoelektrik ivmeölçer; Şekil 2.33‟ te 

gösterildiği gibi sandviç şeklinde iki sismik kütle arasına yerleştirilen piezoelektrik 

elemandan oluşur. Sismik kütleler tungsten, osminyum gibi yoğunluğu yüksek metal 

malzemelerden veya piezoelektrik elemanın kendisi olur. İvmelenme esnasında sismik 

kütleler piezoelektrik elemana kuvvet uygular. Sismik kütlelerin piezoelektrik elemana 

uygulanan kuvvet eşitlik 2.33‟ten bulunur. 

 

 F= m.A              (2.33) 

 

Piezoelektrik malzemeye uygulanan titreşim gibi mekanik kuvvetler sonucunda oluşan 

mekanik gerilme, yüzey alanına, sismik kütlelerin alanına ve uygulanan kuvvete göre 

değişir. Piezoelektrik eleman üzerindeki gerilme Eşitlik 2.34‟ ten, ivme ise Eşitlik 2.35‟ 

ten bulunur. Eşitliklerde geçen A ifadesi (birimi; m²) piezoelektrik elemanın yüzey 

alanı, a ifadesi ise (birimi; m/s²) sismik kütlenin ivmesidir. 

 

ζ =  -a ( 
m

A
 )            (2.34) 

 

a= -ζ. 
A

m
               (2.35) 

 

 

ġekil 2.33. Piezoelektrik ivmeölçer (Türker 2009) 
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Fleksör Sensör; Şerit halindeki piezoelektrik malzemenin bir ucu sabitlenir, diğer ucu 

serbest kalır. İki katlı piezoelektrik malzemenin serbest ucuna malzemenin kutuplandığı 

yöne dik yönde kuvvet uygulandığında çekme ve basma gerilmesi oluşturur. 

Piezoelektrik elemanda oluşan mekanik gerilmeler voltaj ve sinyal oluşturur. Uygulanan 

kuvvet piezoelektrik elemanı polarizasyon eksenine dik yönde eğilme oluştuğu için bu 

tip sensörlere d31 mod sensörleri denir. Fleksör sensörler mekanik ve elektriksel yönden 

eksenel sensörlere göre dayanıklı değildir. Fleksör sensörler küçük mekanik kuvvetleri 

algılamak için kullanılır. Mekanik etkinin oluşturduğu voltaj sinyal elde edecek kadar 

yüksek değilse voltaj yükseltici amplifikatörler kullanılır. (Günaydın 2007) 

  

Piezoelektrik TitreĢim Sensörleri; Şok sensörleri, vuruntu sensörleri, hava yastığı 

sensörleri, titreşim sensörleri,  basınç sensörleri, dokunsal sensörler gibi farklı 

piezosensör uygulamaları vardır. Bu çalışmanın amacı piezoelektrik özellikli kompozit 

malzeme üretilmesi ve titreşim sensörü olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla titreşim 

hakkında kısa bilgiler verilecektir. Bir sistemin bir denge noktası etrafındaki mekanik 

salınıma titreşim denir. Titreşim, gürültü ve sarsıntı hayatımızda hemen hemen her 

yerde bulunur. Mekanik salınımlar yani titreşimler, bir sarkacın hareketi gibi periyodik 

olabilir veya çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele olabilir. Titreşim 

motorlarda, makinelerde, yollarda, köprülerde, binalarda, taşıtlarda bulunur. Hatta 

vücudumuz titreşim üretir. Dünya sürekli titremekte sık sık depremler olmaktadır. 

Titreşim ve gürültüyü azaltma, izole etme makine tasarımında ve imalatında önemli bir 

kriteridir. Genel olarak titreşimler rahatsız eder, zarar verir ve depremde olduğu gibi 

yıkar, ölüme sebep olur. Titreşimin sebebini bilmek, azaltmak, yalıtmak ve önlemek 

için titreşimi ölçmek, analiz etmek gerekir. Her hızda ve basınçta çalışan sistemdeki 

piezo titreşim ölçerler kullanarak titreşim hareketini elektrik sinyaline dönüştürmek, 

titreşimi daha iyi ölçüp analiz etmek mümkündür. Titreşim müzik aletleri, asfalt 

sıkıştırma makineleri hiltiler gibi titreşim ile fayda sağlayan bazı cihazlarda istenir. 

Ancak; genelde titreşim istenmeyen bir harekettir.  Çünkü makinelerin ve cihazların iş 

yapmak için harcadığı enerji titreşimle boşa harcanır. Titreşim aynı zamanda ses ve 

gürültü oluşturur. İnsan sağlığına ve makinelere zarar verir. Makine ve cihazlarda 

titreşim ilave yük oluşturur, yorulmaya neden olur, enerji kaybı oluşturur. Örneğin 

taşıtlardaki motorun çalışmasından kaynaklanan titreşimler, yoldaki pürüzlerden taşıta 

etkiyen titreşimler yolculara ve taşıtın bütün parçalarına zarar verebilir. Onun için 
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makine tasarımında, bina tasarımında, taşıt tasarımında dikkate alınması gereken en 

önemli kriterlerden mühendislik problemlerinden biridir. Titreşimin kontrol edilmesi 

analiz edilmesi ölçülmesi gerekir. Titreşim ve gürültü kontrolü önemli bir bilim alanıdır. 

İnşaat mühendisliğinde, otomotivde, makine ve teçhizatı tasarımında, havacılıkta,  

bilgisayarlarda, çamaşır makinesi gibi ev eşyaları tasarımında titreşim ve gürültünün 

önlenmesi ve kontrol edilmesi gereken önemli bir mühendislik problemidir. 

 

Titreşim ölçümü için ivmelenme (hızlanma, bir cismin hız değişim oranı) g   9.81 (m / 

s²) hız (bir nesnenin konumundaki değişim oranı) V (mm/s) ve deplasman-yer 

değiştirme (bir nesnenin konumundaki genel değişiklik) S (mm) ölçülür. Yani ivme, hız 

ve yer değiştirmeyi ölçerek titreşimi ölçeriz. Modern titreşim ölçer, üç parametrenin 

tümünü ölçer.  

 

Piezoelektrik titreşim sensörleri uçak kanatları, uzay mekiği, binalar, köprüler gibi 

mekanik ve betonarme yapıların yapısal durumlarının denetlenmesinde kullanılır. 

Titreşimlerin büyük zarar ve felaket oluşturmaması için sürekli kontrol edilmelidir. 

Piezoelektrik sensörler kritik bölgelerdeki yapıya gömülür ve titreşim sonucu oluşan 

sinyaller sensörler tarafından bir bilgisayarda izlenir. Elektrik sinyallerinin şekli yapıda 

oluşan muhtemel riskleri gösterir ve gerekli önlemler alınır. Piezoelektrik titreşim 

sensörleri mekanik ve inşaatta kullanılmalarının yanı sıra tıp alanında da çeşitli 

uygulamaları vardır. Parkinson hastalığı vücutta istem dışı titreşime sebep olan 

nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalarının titreşimini ölçerek hastaların sağlık 

durumlarının takip edilmesini sağlar. Ayrıca kalp pilinin içine küçük bir piezoelektrik 

ivmeölçeri monte edilir, ivmeölçer, hastanın aktivitesiyle orantılı bir çıktı verir ve kalp 

hastalarının sağlık durumu izlenir. (Vijaya 2013) 

 

Titreşimden dolayı elemanların hasar görmemesi ve gürültü inşaat mühendisliği, 

otomotivde, ekipman ve makinelerde, havacılık ve uzay mühendisliğinde, ev eşyaları 

imalatı vb. bütün alanlarda titreşim kontrol edilmelidir. Aktif titreşim kontrolü ve pasif 

titreşim kontrolü olmak üzere iki temel titreşim kontrolü tipi vardır. Amartisör, yay gibi 

titreşim sönümleme teknikleri kullanılan sistemlerde pasif kontrol vardır.  Aktif titreşim 

kontrolünde transduserler, aktüatörler ve sensörler kullanılarak titreşim kontrol edilir.  
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Piezoelektrik sistemleri kullanarak teknik şönt sönümleme ve aktif geri besleme 

sönümlemesi şeklinde kullanılan iki çeşit aktif titreşim kontrolü vardır. Şönt 

sönümlemede Şekil 2.34‟ te gösterildiği gibi titreşen yapıya bir piezoelektrik sensör 

bağlanır. Piezoelektrik sensör ile gerekli frekansa ayarlanmış direnç (R) ve bobinden (L)  

oluşan elektrik devresi ile titreşen yapının mekanik enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştürülür. Sensör elemanı ince bir PZT film veya polimer PVDF olabilir. (Vijaya 

2013) 

 
 

ġekil 2.34. Piezoelektrik sensör kullanılarak aktif titreşim kontrolü (Vijaya 2013) 

 
Piezoelektrik bir aktüatör ve sensör, kullanarak geri beslemeli aktif kontrol sistemi Şekil 

2.35‟te gösterildiği gibi piezoelektrik sensör titreşimleri algılar ve bir elektrik voltajı 

üretir, bu voltaj uygun şekilde modifiye edilir ve aktuatöre geri beslenir. Dolayısıyla 

titreşimden enerji, enerjiden hareket elde edilir. (Vijaya 2013) 

 

 

ġekil 2.35. Piezoelektrik sensör ve aktüatör kullanarak aktif bir titreşim kontrolü 

(Vijaya 2013) 
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Piezoelektrik malzemelerin otomotiv sektöründe önemli uygulamaları bulunmaktadır. 

Taşıtlarda, yakıt enjeksiyon sistemlerinde, gürültü ve titreşimin azaltılmasında,   mesafe 

takip kontrolünde, lastik basınç kontrolünde piezoelektrik uygulamaları bulunmaktadır. 

Şekil 2.36‟da gösterilen ve araçların motorlarındaki vuruntu sensörü olarak kullanılan 

vuruntu (knock) sensörler otomotivde piezoelektrik titreşim sensörü uygulaması için en 

güzel örnektir. Motorda  düzensiz yanmaları tesbit etmek ve engellemek için oluşan 

titreşim ve vuruntuları algılar ve elektronik kontrol ünitesine (ECU) bildirir.  ECU yakıt 

ve ateşleme sistemini vuruntu sensöründen gelen sinyallere göre ateşleme ve enjeksiyon 

avansını ayarlar ve yönetir. Motor kontrol ünitesi, vuruntu sensörü sayesinde, vuruntuya 

sebep olan silindiri tespit eder ve silindirin ateşleme avansını ayarlar. Piezoelektrik 

malzeme motorda vuruntu ve titreşim oluştuğunda 300 ila 500 mili volt arasında bir 

gerilim sinyali üretilir ve bu sinyal motor kontrol ünitesine gönderilir. Vuruntu 

sensörleri benzinli motorlarda ateşleme zamanının (ateşleme avansının) motor kontrol 

ünitesi tarafından ayarlanmasını sağlarlar. Dizel motorlarda ise dizel enjektörlerin ön 

püskürtme zamanlamasının motor kontrol ünitesi tarafından ayarlanmasını sağlar. 

Vuruntu sensörü yanma odasına ve silindirlere en yakın yere motor bloğuna emme 

manifolduna montaj edilir. Vuruntu sensörleri,  içten yanmalı motorlarda vuruntu 

kontrolünde kullanılmasının yanı sıra takım tezgahlarının korunmasında, kavitasyonun 

tespitinde, rulmanların izlenmesinde hırsızlığa karşı caydırıcı sistemlerde kullanılabilir.  

(http://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr 2017ö) 

 

 
 

ġekil 2. 36.Vuruntu sensörü  (http://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr 2017ö 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1. Deneyde Kullanılan Malzemeler 

 

Seramik malzemeler genel olarak, toklukları ve süneklikleri düşük olup sert ve 

kırılgandır. Polimerler ise hafif, genel olarak esnektir. Seramikler yüksek sıcaklıklara 

dayanıklı malzemelerdir. Polimerlerde ise yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. 

Seramik ve polimer malzemelerin mekanik özellikleri çok farklıdır. Seramik ve polimer 

malzemelerin elektriksel yalıtkanlık ve korozyona dayanım olmak üzere iki temel ortak 

özelliği bulunur. Seramiklerin ve polimerlerin özellikleri her ne kadar birbirlerinden 

farklı olsa da için teknolojik yenilikler sayesinde seramik ve polimer malzemeleri 

birlikte kullanılarak yeni kompozit ürünler giderek artmaktadır. Bir malzemenin zayıf 

yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek için kompozit malzemeler üretilmektedir. 

Seramik ve polimer kompozit malzemelerden üretilen yüksek performanslı ürünler 

yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada; kurşun içermeyen ve piezoelektrik özelliğe sahip 

polimer esaslı seramik ve polimer malzemeleri kullanarak seramik ve polimerlerin 

mekaniksel, fiziksel, kimyasal ve elektriksel üstün özelliklerine sahip daha kaliteli 

nanokompozit piezoelektrik özellikli malzeme geliştirilmiş ve bu malzemenin titreşim 

sensörü olarak kullanılabilirliği araştırıldı. Öncelikle literatürden gerekli taramalar 

yapılarak kullanılabilecek piezoelektrik malzemeler incelenmiş ve deneyde kullanılacak 

en uygun seramik ve polimer cinsi malzeme belirlenmiştir. Deney çalışmasında; 

polimer esaslı PVDF ve seramik esaslı baryum titanat malzemeleri ile çözücü olarak 

MEK ve etil asetat kullanıldı.  

 

3.1.1. Poliviniliden Diflorür (PVDF) 

 

PVDF, piezoelektrik, piroelektrik ve ferroelektrik özelliklere sahip, yarı kristalin yapıda 

ve merkezi simetrik olmayan, moleküler zincirin yönüne dikey olarak daimi elektrik 

dipolleri gösteren bir polimerdir. Bu dipoller karbona göre hidrojen ve florin atomları 

arasındaki elektronegatiflik farkından kaynaklanmaktadır. Poliviniliden diflorür 

hakkında ikinci bölümde detaylı bilgiler verilmiştir. Poliviniliden diflorür (PVDF) ilk 

keşfedilen polimer esaslı piezoelektrik malzeme olup biyotıp, enerji üretimi ve 

depolama, sensörler ve aktüatörler gibi farklı ve geniş uygulama alanları bulunmaktadır. 

Piezoelektrik polimerler seramikler gibi gevrek olmadığı için kuvvet, basınç, titreşim 
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gibi mekanik uygulamalar için uygundur. PVDF‟nin piezoelektrik gerilme katsayısı (g) 

piezoelektrik seramiklerden daha yüksek olup mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

çevirme kabiliyeti üstündür. Titreşimden enerji hasadı uygulamalarında, sensör 

uygulamalarında piezoseramiklere göre avantajlı olduğu gibi polimer esaslı 

malzemelerin yüksek mekanik bozulma sınırları daha yüksek olduğundan özellikle 

darbe, basınç, şok ve titreşim sensörü olarak kullanılması avantajlıdır. Ayrıca 

poliviniliden diflorür uygun üretim teknikleri kullanıldığında polarizasyon işlemi 

gerekmediği için en uygun malzeme PVDF tercih edilmiştir. Çizelge 3.1‟te özellikleri 

verilen Şekil 3.1‟de resmi gösterilen 182702 kod numaralı toz halindeki PVDF, 100 gr 

Sigma-Aldrich firmasından satın alınmıştır.  

 

 Çizelge 3.1. PVDF 182702 Özellikleri 

ÖZELLĠK DEĞER 

Buhar basıncı 15 mmHg ( 32 °C) 

Şekil Pudra 

Moleküler Ağırlık 

 

Mw = 534,000 GPC 

(Gel permeation chromatography 

Jel geçirgenlik kromatografisi) 

Camsı geçiş sıcaklığı 38 °C 

Erime Sıcaklığı 
171 °C 

 

Yoğunluk 1.74 g/mL  25 °C 

 

 

 
 

ġekil 3.1. Poliviniliden diflorür (PVDF) 
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3.1.2. Baryum Titanat (BT) 

 

PZT esaslı malzemeler daha üstün ferroelektrik, piroelektrik ve piezoelektrik özelliklere 

sahip olduğu için ticari olarak daha yaygın kullanılmasına rağmen, PZT seramikleri 

kurşun ve kurşun oksitin içerdiği için çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerinden dolayı çalışmamızda kurşun içermeyen piezoelektrik özellikleri en iyi 

malzeme olan baryum titanat tercih edilmiştir. Baryum titanat kurşun içermediği gibi 

kimyasal ve mekaniksel olarak kararlı olması, yüksek dielektrik sabiti ve düşük 

dielektrik kaybı nedeniyle kapasitör, aktuatör, optiksel hafıza, kızılötesi dedektörler, 

enerji depolama aygıtları, termistör gibi birçok elektronik, elektro-mekanik ve elektro-

optik uygulamada yaygın olarak tercih edilmektedir. Baryum titanat, baryum ve 

titanyumdan oluşan bir oksittir. Suda çözünmez, seyreltik asitler ve konsantre asitler 

içinde çözünür. Baryum titanyum oksit veya baryum titanyum trioksit de denir. 

Moleküler ağırlığı; 233.21 g/mol,  yoğunluğu  ~ 6.02 g/cm³, erime noktası 1625 ° C‟dir.  

Baryum titanat Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Cad. No:2/57 Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Anadolu ETGB Teknopark Kat:1 No: 104 PK 

26470 Tepebaşı, Eskişehir/Türkiye adresinde bulunan Entekno Endüstriyel Teknolojik 

ve Nano Malzemeler San. ve Tic. A.Ş‟den temin edilmiştir. Baryum titanat tozları 

yüksek hassasiyetle sentezlenerek ileri saflık değerlerinde ve tane boyut kontrolü 

sağlanarak üretilmiştir. Kimyasal Saflık Derecesi > %99.5 olup morfolojik yapısı 

eşeksenli-kübik ve tane boyutu 100-400 nm‟dir. Ayrıca polimer malzeme içinde kolay 

dağılmakta, kompozit yapıya uyum sağlamaktadır.  

 

ġekil 3.2. Baryum Titanat 
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3.1.3 Metil Etil Keton (MEK, Metilaseton, Bütanon) 

Metil etil keton, renksiz, karakteristik kokulu ve sıvı formunda bir hammaddedir. Başta 

boya ve yapıştırıcı olmak üzere, birçok endüstriyel üründe ana hammadde veya 

yardımcı hammadde olarak kullanılır. İyi bir çözücüdür. Yüzey boyama, yapıştırıcı, 

tiner, baskı mürekkepleri ve temizlik endüstrisinde solvent olarak kullanılır.  Bütanon 

polimerizasyon için bir katalizördür. Polimerleri çözmek için kullanılır. 

(http://www.solverkimya.com 2017p) 

 

3.1.4. Etil Asetat (EtOAc, EA, asetik ester, asetik asit etil ester, etil etonoat) 

 

Etil asetat, renksiz sıvı şeklinde organik bir bileşiktir. Etil asetat, etanol ve asitik asitin 

esteri olup sanayide çözücü ve seyreltici olarak kullanılır. Ucuz oluşu, düşük toksik 

özelliği ve hoş kokulu olması nedeniyle yaygın kullanıma sahiptir. Boya, mürekkep, 

yapıştırıcı, esnek ambalaj, ilaç, elektronik, kozmetik, yüzey kaplama ve cilalama ile 

diğer alanlarda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. (http://www.etilasetat.com 2017r) 

Çizelge 3.2‟de gösterildiği gibi metil etil keton ve etil asetatın özellikleri benzerdir.  

 

Çizelge 3.2. MEK ve EA özellikleri 
 

 
METĠL ETĠL 

KETON (MEK) 

ETĠL ASETAT 

(EA) 

 

CAS numarası 

 

78-93-3 

 

141-78-6 

Kimyasal formülü C4H8O C4H8O2 

Fiziksel görünüş Renksiz ve sıvı Renksiz ve sıvı 

Yoğunluk 0.8050 g/cm³ 0.902 g/cm³ 

Kaynama noktası 79.64 °C 77 °C 

Molekül ağırlığı 72.12 g/mol 88.11 g/mol 
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3.2. Üretim Yöntemleri 
 

Deney kapsamında kullanılacak malzemeler belirlendikten sonra piezoelektrik özellikli 

kompozit malzeme üretmek için uygulanan yöntemler incelendi. Seramikler ürünler 

genellikle ıslak haldeki parçacıklar istenilen biçimde preslenir, kurutulur ve yüksek 

sıcaklıkta pişirilerek elde edilir. Seramik malzemelere farklı malzemeler ilave edilerek 

elde edilen kompozit malzemelerin ergime ve pişirme derecesini düşürmekte ve fiziksel 

özelliklerini etkilemektedir. Seramikler sert ve kırılgan, polimerler ise esnek ancak 

düşük sertlikte olması seramik ve polimerden oluşan kompozit yapının üretilmesinde 

hem seramik hem de polimer üretim tekniklerinin birlikte değerlendirilerek seramik ve 

polimeri uyum içinde uygun bir üretim tekniğinin uygulanması gerekir. Seramik 

ürünlerde tanelerin bir araya getirilmesinde genellikle soğuk şekillendirme yöntemleri 

kullanılır. Bazen sıcak presleme yapılır. Polimerde ise polimerizasyonun oluşması için 

sıcak şekillendirme yöntemleri kullanılır. Seramik ve polimer malzemelerin mekanik 

özellikleri farklı olsa da bazı üretim teknikleri benzerdir. Seramik enjeksiyon kalıplama 

yönteminde bağlayıcı içeren seramik tozları kalıp içine enjekte edilir.  Bağlayıcılar 

termal buharlaştırma veya solvent yıkama yöntemleri ile uzaklaştırılır. Daha sonra bu 

parçalar sinterlenir. Polimer Malzemeler de enjeksiyonla üretim yöntemi termoplastik 

malzemeler için en önemli kalıplama metodudur. Bu yöntemde polimer hammadde 

akışkan hale gelene kadar yüksek sıcaklıklara ısıtılır ve yüksek basınç ile soğuk ve 

kapalı bir kalıba itilerek şekillendirilir. Polimer ve seramik malzemeler çeşitli 

ekstrüzyon teknikleri ile yüksek basınçla bir kalıp içine basılmak suretiyle 

üretilmektedir.  Seramik malzemeler belirli şekillerde ürünler elde etmek için kuru veya 

yaş olarak kalıpta basılabilir. Kuru presleme, toz halindeki malzemenin su veya organik 

bağlayıcıyla bir kalıp içerisinde sıkıştırılarak şekillendirilir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı 

seramikler (refrakterler) ve elektronik seramikleri üretmek için kullanılır. (Sayer ve 

Özkan 2007) 

 

Piezoelektrik özellikli polimer esaslı nano kompozit malzeme üretmek için litaratürde 

ve uygulamada spin kaplama, elektroeğirme ve sıcak presleme gibi farklı üretim 

teknikleri kullanılmaktadır. Literatürde ve uygulamada olan yöntemler bu bölümde kısa 

ve öz olarak anlatıldıktan sonra deneyde uygulanan dönel kaplama ve sıcak presleme 

uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı. Bu tez çalışmasında için 0-3 konfigürasyonunda 
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polimer matrisli seramik partikül takviyeli kompozit piezoelektrik malzeme üretildi. 0-3 

şeklinde üretilen kompozit yapıların üretim yönteminin diğer yapılara göre kolay 

olmasının yanı sıra kompozite istenilen şekli verirken kullanılan malzemelerdeki piezo 

etki aktif kalmaktadır. PVDF malzemesinin piezoelektrik özellik göstermesi için 

kutuplanma, baryum titanat partikülü takviye etme, gerdirme gibi işlemler yapılmalıdır. 

0-3 şeklinde kompozit numunelere çeşitli PVDF matrisi içine farklı oranlarda baryum 

titanat partikülü takviye ederek PVDF piezoelektrik etki aktif hale gelmektedir.  PVDF 

kullanılan üretim tekniklerine göre, α, β, γ, δ ve ε fazında bulunmaktadır. PVDF‟nin en 

yüksek ferroelektrik ve piezoelektrik özellikleri β-kristal fazında bulunmaktadır. 

PVDF‟nin kutuplama işlemi olmadan piezoelektrik özellik göstermesi farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada PVDF‟nin piezoelektrik özellik göstermesi için polimer 

matrisine baryum titanat partikülleri ilave edilmiştir. Ayrıca PVDF‟nin gerdirilerek 

piezoelektrik özellik sergilemesi için bu çalışmada spin kaplama ve sıcak presleme 

üretim teknikleri kullanıldı. Dönel (spin) kaplama ve sıcak presleme yöntemleriyle 

homojen kompozit ince filmler elde etmek mümkündür. 

 

Elektrostatik Eğirme Yöntemi (Electrospinning); Elektro-spin ya da elektro-eğirme 

metodu, polimer çözeltilerinden nanolif üretmek için kullanılır. 

Electrospinning kelimesi elektro+iplik anlamına gelir. Bu teknik ile ipliksi fiber yapılar 

üretilir. Bir çözeltiye, kuvvetli bir elektrik alan uygulandığında çözeltinin 

molekülleri artı ve eksi yük ile yüklenir ve mıknatısın zıt kutupları gibi moleküller 

birbirini itmeye çalışır. Bu itme kuvveti ile sıvı çözelti sakız gibi uzayarak ince iplik 

haline dönüşür. İplik şeklindeki çözelti kuruduğunda kesintisiz ipliksi fiberler halinde 

birikir. Bu yöntem ile elde edilen fiber iplerin çapı insan saçından çok daha incedir. 

 

Elektroeğirme tekniği ile elde edilen ipliksi fiber yapılar kolay işlenebildiği, pürüzsüz 

olduğu ve biyo uyumlu olduğu için özellikle biyotıp ve doku mühendisliğinde 

stentlerde, optik uygulamalarda, kemik rejenerasyonunda, yapay böbrek 

geliştirilmesinde, yara dolgu malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polimer, 

kompozit ve metal nano lif gibi çeşitli malzemeler elektrostatik eğirme tekniği ile 

üretilebilir. Çözelti şeklindeki malzeme yüksek gerilim altında, toplayıcı plakaya doğru 

püskürtülerek lif şeklinde nano fiber oluşturulur. Elektrostatik eğirme yöntemi ile 

polimer esaslı nano liflerin üretmek için, uygun bir çözücü ile oluşturulan veya ısı ile 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/kanserin-yeni-dusmani-elektrik-alan-elektrik-alan-ile-kanser-tedavisi/4561#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-dersleri-miknatis-ve-manyetizma-bolum-2/4311#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/tesla-molekul-transferini-gerceklestidi-mi-philadelphia-deneyi/3920#ad-image-0
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eritilen polimer çözeltisi, ucunda şırınga iğnesi bulunan bir pipetin içine yerleştirilir. 

Pipetin ucundaki metal iğneye kuvvetli bir elektrik alan uygulandığında, polimer 

çözeltisi yüksek gerilimle kutuplanan polimer molekülleri bir yörüngeyi takip ederek 

toplayıcı plaka üzerinde rastgele bir ağ yapısı oluşturur.  (Uslu 2009) 

 

 

ġekil 3.3. Elektro Eğirme Metodu (http://www.nanodev.com.tr/elektrospin 2017u) 

 

Dönerek Kaplama Yöntemi (Spin Coating); Nanometre -mikrometre arasında 

değişen kalınlıklarda bir yüzeyi kaplanmış yapılara ince film denir.  Spin kaplama 

polimer çözeltisinin bir yüzey üzerine kaplama yöntemidir. Cam, seramik, metal ve 

plastik malzemeler için daldırmalı kaplama tekniği (dip coating), püskürtmeli kaplama 

tekniği (spray coating), akış kaplama tekniği (flow coating), döndürmeli kaplama 

tekniği (spin coating), baskı kaplama (printing), merdaneli kaplama (roll coating), 

laminer kaplama (laminar coating) gibi birçok kaplama tekniği vardır. Spin işlemi, bir 

çözelti damlasının bir alttaşın merkezine damlatılması ve alttaşın yüksek dönme 

hızlarında döndürülmesi esasına dayanır. Cam, seramik, metal veya plastik alt tabaka 

(alttaş) üzerine kaplama yapılmak istenen maddenin çözeltisi dökülür. Merkezcil 

kuvvetin etkisi ile çözelti tüm alttaş üzerine düzgün şekilde yayılır. Dönme esnasında 

çözücü uzaklaşır ve yüzey kurur. Daha sonra bir ısı verilebilir. Spin hızı, alttaş ve 

akışkanın özelliklerine de bağlı olarak 1500-6000 dev/dak‟dır. (Karaçalı 2010) 
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ġekil 3.4. Dönerek kaplama yöntemi (Karaçalı 2010) 

 

Sıcak Presleme ve Kalıplama Yöntemi; Sıcak presleme yönteminde presleme ve 

sinterleme işlemleri birlikte uygulanarak yüksek yoğunlukta mekanik olarak daha iyi 

ürünler elde edilmektedir.  Polimer malzemelerde sıcak presleme yönteminde kalıba 

yerleştirilen toz malzemeler sıcaklıkla eriyerek basınçla kalıbın şeklini alır. Sıcak 

presleme yöntemi yüksek performanslı ve sinterleme davranışı zayıf olan malzemelerin 

üretilmesi için uygundur. Tek bir operasyon ile tozların preslenmesi ve sinterlenmesi 

mümkündür. Farklı sıcaklık ve farklı basınç birlikte uygulanarak düzgün iç yapılı 

malzemeler üretmek mümkündür. Sıcak presleme tekniğini kullanarak mikro ve nano 

yapılı kompozit malzeme üretmek mümkündür. Presleme ile ürün nihai şeklini alacağı 

için talaşlı imalat gibi ikincil bir imalat tekniğine gerek kalmadığı gibi maliyeti de 

düşüktür. (Nasve ark. 2013) 

 
 

ġekil 3.5. Sıcak Presleme yöntemi 
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3.2.1. Dönerek Kaplama Uygulaması 

 

İlk olarak imalat yöntemi kolay olduğu ve üretim sonucunda polarizasyon işlemi 

gerektirmediği için spin kaplama yöntemi uygulandı. Dönerek (Spin) kaplama yöntemi 

uygulaması Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği laboratuvarında 

gerçekleştirildi. Spin kaplama cihazı, devir ayarlı kalıpçı taşlama makinesine uygun 

aparatlar eklenerek elde edildi. Önce poliviniliden  diflorürü (PVDF) çözelti haline 

getirmek için metil etil keton (MEK) kullanıldı. Farklı oranlarda çözücü kullanılarak 

çözeltiler elde edildi. Karıştırma işlemi esnasında bir miktar çözücü buharlaştığı için 

kalan çözeltinin enjektör ile rahat uygulanabilmesi için %12 PVDF,  % 88 metil etil 

keton (MEK) oranında karıştırılarak çözeltiler hazırlandı. Daha sonra %5-10-20-30-40-

80 oranlarında baryum titanat ilave edilerek kompozit çözeltiler elde edildi.  Çözeltiler 

homojen bir yapı elde edilinceye kadar 10-20 dakika boyunca beher içinde karıştırıldı. 

Çözelti enjeksiyon ile 12000 devir/dakika dönen ve önceden aseton ile temizlenen cam 

alttaşın üzerine çok yavaş hızlarda püskürtüldü. Merkezkaç kuvveti ile sıvı haldeki 

çözelti cam alttaş üzerine ince tabaka halinde yayıldı. Yayılırken çözücü buharlaştı ve 

polimer malzeme cam alttaş üzerine ince film tabakası oluşturdu. Ancak çözelti 

tamamen buharlaşıp kuruduktan sonra cam alttaşın yüzeyindeki malzeme toz şeklinde 

dağıldı. Spin kaplama yönteminde homojen ince film elde etmek için spin kaplama 

cihazının devir hızı, enjektörle çözeltiyi püskürtme hızı ve çözeltinin yoğunluğunun 

önemli olduğu anlaşıldı. Yüksek devirde ve yüksek enjeksiyon hızında ve sıvı haldeki 

malzeme alttaşa yapışmadı ve etrafa dağıldı. Saf PVDF çözeltisi cam alttaşa yapışarak 

ince film tabakası oluştu ancak kuruduktan sonra toz halinde dağıldı. Baryum titanat 

ilave edilerek elde edilen kompozit çözeltiler saf PVDF‟den daha kararsız davranış 

sergiledi. Çözelti cam alttaşa yapışmadığı için ikinci aşamada alttaş olarak 0,3 mm 

kalınlığında aliminyum folyo kullanıldı. Ancak yine mekanik olarak kararsız numuneler 

elde edildi. Çözücü buharlaşarak kuruduktan sonra alttaşa yapışması için çözeltilere ısıl 

işlem uygulandı. Çözeltiler enjektörle püskürtüldüğü için 30 °C‟ye ısıtılan fırında 

tavlandı. Bütün denemelere rağmen polimer ve seramik tozlarından oluşan çözelti dönel 

kaplama ile alttaş üzerinde ince film şeklinde dağılmasına rağmen çözücü buharlaşıp 

kuruduktan sonra toz şeklinde dağıldı. Laboratuvarda yapılan çalışmalar esnasında 
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enjektör içinde kalan baryum titanat içeren bir miktar çözelti, 200 °C‟ye ısıtılmış fırın 

içine metal ağır plakalar arasına enjekte edildi ve bu sıcaklıkta 60 dakika bekletildi. 24 

saat sonra elde edilen numunenin mekanik olarak kararlı olduğu anlaşıldı. Multimetre 

ile yapılan sinyal ölçümünde voltaj ürettiği tesbit edildi.  

 

3.2.2. Sıcak Presle Üretim Uygulaması 

 

Spin kaplama yöntemi ile istenen özellikte numuneler elde edilemediği için ikinci 

üretim tekniği olarak sıcak presleme yöntemi uygulandı. Sıcak presleme makinesi ile 

numune üretim uygulaması PEGA Otomotiv Süspansiyon San. Ve Tic. A.Ş.‟ye ait 

araştırma geliştirme laboratuvarında gerçekleştirildi. Sıcak presleme yöntemi ile farklı 

oranlarda baryum titanat ihtiva eden polimer matrisli ince film ve disk şeklinde 

numuneler üretildi. Polimer esaslı piezoelektrik malzeme üretimi Şekil 3.6‟da verilen 

süreçte olduğu gibi gerçekleşti. Baryum titanat, poliviniliden diflorür ve çözücüler 

öncelikle AND DR200 model 0,1 mg (0,0001 g) hassasiyetinde analitik terazi ile ayrı 

ayrı tartıldı. Malzemeler beher içine konularak homojen bir çözelti elde edilinceye kadar 

beher içinde ortalama 10 dakika karıştırıldı. Daha sonra çözelti kalıpta etrafa 

sıçramaması için BİNDER BF01 model etüvde ortalama 5-30 dakika 100 ºC sıcaklıkta 

tavlandı. Tavlama sürecinden sonra çözelti ince film veya disk kalıpları içine döküldü 

ve sıcak presle ortalama 15 dakika presleme işlemi uygulandı.  

 

 

ġekil 3.6. Sıcak pres yöntemi ile malzeme üretim süreci 
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Sıcak pres yöntemi ile polimer esaslı piezoelektrik malzeme üretim süreci; 

Seramik baryum titanat, polimer poliviniliden diflorür ve çözücüler Şekil 3.7‟de 

gösterilen AND marka DR200 model 0,1 mg (0,0001 g) hassasiyetinde analitik terazi 

ile tartılarak beher içinde homojen bir çözelti elde edilinceye kadar ortalama 10 dakika 

manuel olarak karıştırıldı. 

 

 

ġekil 3.7. Malzemelerin ölçüldüğü terazi. 

 

Karıştırılarak homojen hale geldiği anlaşılan çözeltiler Şekil 3.8‟de gösterilen +/- 0.3 °C 

sıcaklık sapması hassasiyetinde BİNDER marka BF01 model etüvde çözücüyü gider 

erek çözelti kalıpta etrafa sıçramaması için etüvde ortalama 5-30 dakika 100 ºC 

sıcaklıkta tavlandı.  

 

 

ġekil 3.8. Malzemelerin tavlandığı etüv. 
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Sol-jel şeklinde elde edilen tavlanmış çözelti, sıcaklık ve pişirme zamanı hassas şekilde 

ayarlanabilen Şekil 3.9‟da gösterilen 35 ton kuvvet uygulayabilen hidrolik preste 

kalıplar içinde preslenerek ince film ve disk şeklinde numuneler üretildi. 

 

 

ġekil 3.9. Sıcak pres makinesi 

 

Nano boyutta toz şeklinde baryum titanat, nano boyutta toz şeklinde poliviniliden 

diflorür ve etil asetat ile elde edilen sol-jel çözeltisi kalıp içinde preslenerek ince film ve 

disk şeklinde numuneler üretildi. İnce film şeklinde üretilen numuneler polimer matrisi 

içinde baryum titanat partikülleri ilave edilerek elde edildi. İnce film şeklinde üretilen 

numunelerde baryum titanat oranı arttıkça numuneler kırılganlaştığı için daha fazla 

baryum titanat içeren numuneler kalın disk şeklinde üretildi. Saf halde PVDF‟nin 

piezoelektrik özellik davranışını incelemek amacıyla sadece PVDF kullanarak ince film 

ve disk şeklinde numune üretildi. Çizelge 3.3‟te ince film şeklinde üretilen numunelerde 

kullanılan baryum titanat, PVDF ve oran olarak polimer PVDF daha fazla, disk şeklinde 

numunelerde baryum titanat oranı yüksektir. Numuneler içerdiği BT ve PVDF oranına 

göre isimlendirildi. Örneğin ağırlık olarak % 90 oranında PVDF, % 10 oranında BT 

kullanarak ince film şeklinde üretilen numune P9B1F olarak isimlendirildi. Burada 

P:PVDF‟yi, B;BT‟yi, F;Filmi temsil etmektedir. İnce film ve disk şeklinde üretilen 

numunelerin isimleri, kullanılan PVDF, BT ve çözücü miktarları Çizelge 3.3‟te 
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gösterilmiştir. Şekil 3.10‟da ise ince film şeklinde üretilen numunelerin resimleri 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.3. İnce film ve disk şeklinde üretilen numunelerin özellikleri 

 

 

Numune 

Adı 

 

KarıĢım 

Oranı 

 

KarıĢım Miktarı 

 

ġekli 

 

P10B0F 

 

 

%100 PVDF 

 

1 gr PVDF 

4 gr MEK 

 

İnce film 

 

 

P95B5F 

 

%95 PVDF 

%5 BT 

1.9 gr PVDF 

0.1 gr BT 

4 gr EA 

 

 

İnce film 

 

P9B1F 

 

%90 PVDF 

%10 BT 

0.9 gr PVDF 

0.1 gr BT 

4 gr EA 

 

 

İnce film 

 

P8B2F 

 

%80 PVDF 

%20 BT 

0,8 gr PVDF 

0,2 gr BT 

4 gr EA 

 

 

İnce film 

 

P7B3F 

 

%90 PVDF 

%30 BT 

1,4 gr PVDF 

0,6 gr BT 

4 gr EA 

 

İnce film 

 

P6B4F 

 

%60 PVDF 

%40 BT 

1.8 gr PVDF 

1.2 gr BT 

5 gr EA 

 

İnce film 

 

P10B0D 

 

 

%100 PVDF 

 

 

5 gr PVDF 

5 gr EA 

 

Disk 

 

P85B15D 

 

 

%85 PVDF 

%15 BT 

5 gr PVDF 

0,9 gr BT 

5 gr EA 

 

Disk 

 

P5B5D 

 

 

%50 PVDF 

%50 BT 

3,5 gr PVDF 

3,5 gr BT 

5 gr EA 

 

Disk 

 

P1B9D 

 

 

%10 PVDF 

%90 BT 

4 gr PVDF 

36 gr BT 

10 gr EA 

Disk 
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ġekil 3. 10. İnce film şeklinde üretilen numuneler a) P10B0F b) P95B5F c) P9B1F d) 

P8B2F e)  P7B3F  f) P6B4F 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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İnce film şeklindeki numunelerin yüzeyi daha düzgün üretildi. Saf PVDF‟den üretilen 

ince film şeklindeki numune şeffaf, baryum titanat ilave edilen numunelerin rengi ise 

beyazdır. Şekil 3.11‟de gösterildiği gibi disk şeklinde üretilen numunelerden fiziki 

olarak en düzgün yapılı numune %90 oranında baryum titanat içeren numune oldu. Disk 

şeklinde üretilen numunelerin içinde poliviniliden diflorür oranı arttıkça kalıba hacmine 

uygun şekilde dökülen çözelti presleme esnasında bir miktar buharlaşarak azaldığı için 

preslendikten sonra kalıbın şekline göre çıkmadı.  

 
 

 

 
 
 

ġekil 3.11. Disk şeklinde üretilen numuneler a) P10B0D b) P85B15D c) P5B15D    

d) P1B9D 
 
 

 

 

a b 

c d 
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3.3. Numuneleri TitreĢim Sensörü Olarak Deneme Testi 

 

Piezoelektrik özellikli seramik BT ve polimer PVDF kullanarak, sıcak presleme üretim 

yöntemi ile kullanarak kompozit yapıda ince film ve disk şeklinde numuneler 

üretildikten sonra piezoelektrik özellik sergileyip sergilemediği ve titreşim sensörü 

olarak kullanılabilirliği araştırıldı. Titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğini test etmek 

için Şekil 3.12‟de şeması, Şekil 3.13‟te fotoğrafı gösterilen titreşim test düzeneği 

kuruldu. Piezoelektrik özellikli numunelere titreşim uygulamak için ankastre çelik 

çubuk kullanıldı. Çelik kirişe kuvvet uygulanarak titreşim oluşturuldu. Titreşimden 

kaynaklanan mekanik stresin piezoelektrik malzeme yüzeylerinde oluşturduğu elektrik 

yüklerini ve gerilimi iletmek için bakır elektrotlar kullanıldı. Şekil 3.13‟te gösterildiği 

gibi numunelerin altına ve üstüne bakır elektrotlar yerleştirildi. Bakır elektrotlar 

krokodil kabloları ile osiloskop probuna bağlandı. Piezoelektrik numunelerin titreşim 

sonucu oluşan sinyal Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarında 

bulunan Tektronix marka MDO3034 Mixed model osiloskop ile ölçüldü. Osiloskop 

elektriksel sinyalleri dalgaya dönüştüren ve ekranda görüntüleyen bir ölçü aletidir. 

Salınım ölçer adıyla da bilinen osiloskop, AC ve DC gerilim değerleri, değişen 

elektriksel büyüklüklerin dalga şekilleri, devreden geçen akım, faz farkı, frekans, diyot, 

transistör gibi yarı iletken elemanların karakteristikleri, kondansatörlerin şarj ve deşarj 

eğrileri gibi elektriksel değerleri ölçerek ekranda gösterir. Elektriksel işaretin dalga 

şeklinin görüntülenmesini, böylece frekans ve genliğinin aynı anda en kolay şekilde 

ölçülmesini sağlar.  Osiloskop kullanılacağı zaman beslemesi toprak prizden 

yapılmalıdır. Osiloskop ile titreşim sonucunda piezoelektrik numunelerde oluşan voltaj 

ölçüldü. 
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ġekil 3.12. Titreşim sensörü test düzeneği şeması 

 

 

 

ġekil 3.13. Titreşim sensörü test düzeneği şeması 

 

 

Bakır 

Elektrot 
Piezoelektrik 

Eleman 

Titreşim 

Oluşturan Çelik 

Ankastre çubuk 

Osiloskop 
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Piezoelektrik Özellikli Numunelerden Elde Edilen Voltaj Sinyalleri  

 

Saf PVDF ve polimer matrisli kompozit ince film ve disk şeklindeki numunelerin 

titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğini test etmek için titreşim test düzeneği kuruldu 

ve numunelerin sinyal analizleri gerçekleştirildi. Çelik kirişe kuvvet uygulanarak 

titreşim oluşturuldu. Titreşimden kaynaklanan mekanik stresin piezoelektrik malzeme 

yüzeylerinde oluşturduğu elektrik yükleri ve gerilim osiloskop ile ölçüldü. 

Numunelerden elde edilen gerilim sinyalleri Şekil 3.14, Şekil 3.14, Şekil 3.15, Şekil 

3.16, Şekil 3.17, Şekil 3.18, Şekil 3.19, Şekil 3.20 ve Şekil 3.21‟de gösterildi. 

 

 

 

ġekil 3.14. P10B0F numunesi titreşim sinyal görüntüsü 

 

 

 

ġekil 3.15. P95B5F numunesi titreşim sinyali 

 

 

 

ġekil 3.16. P9B1F numunesi titreşim sinyali 
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ġekil 3.17. P8B2F numunesi titreşim sinyali 

 

 

 

ġekil 3.18. P7B3F numunesi titreşim sinyali 

 

 

ġekil 3.19. P6B4F numunesi titreşim sinyali 

 

 

 

ġekil 3.20. P5B5D numunesi titreşim sinyali 

 

 

 

ġekil 3.21. P1B9D numunesi titreşim sinyali 
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3.4. Numunelerin TitreĢim Sensörü Deneme Testinin Doğrulanması  

 

En yüksek titreşim sinyali çelik çubuğa ilk kuvvet uygulandığında elde edildi. Ancak 

çelik çubuğun titreşimi bitene kadar osiloskopta görülen sinyal devam etmedi ve ani 

şekilde sinyal sonlandı. En yüksek ve sürekli sinyal saf ince film şeklindeki numuneden 

elde edildi. Saf ince filme titreşim oluşturmak için ilk kuvvet uygulandığında 2 volttan 

daha yüksek bir sinyal görüldü. Saf poliviniliden diflorür ince film ve  %95 oranında 

poliviniliden diflorür içeren ince filmde sinyal daha uzun sürdü. Fiziki olarak kalıptan 

daha düzgün çıkan numunelerden daha iyi sinyal elde edildi. Poliviniliden diflorür 

malzemesinden saf olarak disk şeklindeki numuneden hiç sinyal görülmedi.  Titreşim 

sensörü test düzeneğinde çelik ankastre çubuğa uygulanan kuvvetin değeri bilinmediği 

için numunelerden elde edilen titreşim sinyal değerleri hakkında yorum yapmak ve 

karşılaştırma yapmak doğru sonuçlar vermez. Numunelerden elde edilen titreşim 

sinyallerinin doğruluğu için ivmeölçer ile karşılaştırma yapıldı. Kuvvet ilk 

uygulandığında ivmeölçer ile numuneler arasında benzer sinyal değeri olsada 

ivmeölçerin sinyali çelik ankastre çubuktaki titreşim bitene kadar devam ediyordu. 

Numunelerden elde edilen titreşim sinyallerinin doğrulanması ve sinyaller arasında 

karşılaştırma yapmak için uygulanan kuvvet değerinin bilinmesi ve bütün numunelerin 

uygulanan kuvvet karşılığında ne kadar sinyal elde edildiğinin bilinmesi gerekir. Bunun 

Şekil 3.22‟de için şeması, Şekil 3.24‟te fotoğrafı gösterilen test düzeneği oluşturuldu. 

KİSTLER marka 9726A5000 model darbe çekici (impact hammer), YMC marka 9208 

DYNAMİC DATA ACQUİSTİON SYSTEM model veri toplama cihazına bağlandı. 

Darbe çekici ile uygulanan kuvvet, veri toplama cihazından elde edilen bilgiler 

bilgisayarda kurulu olan YMC 9800 veri görüntüleme programı ile görüntülendi. Darbe 

çekici ince film ve disk şeklinde üretilen numunelerin üzerine vurarak kuvvet 

uygulandı. Darbe çekici ile vurma verilen enerji uyaranı Newton cinsinden değeri 

ölçüldü. Numunelere darbe çekici ile vurulduğu esnada osiloskop ile ölçülen kuvvete 

karşılık elde edilen sinyal ölçüldü. Yani darbe çekici ile uygulanan kuvvet ve bu 

kuvvete karşılık elde edilen gerilim sinyali ölçüldü. Böylece numunelerin titreşim ve 

darbeler karşısında üretebildiği sinyal miktarı tesbit edilerek titreşim testi düzeneğinde 

elde edilen sinyaller doğrulandı.  
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ġekil 3.22. Titreşim testinin doğrulanması için düzenek şeması 

 

 

 

ġekil 3.23. Titreşim testinin doğrulanması için düzenek  fotoğrafı 
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Kuvvet (darbe) Çekici (Force Impact Hammer); Piezoelektrik özellikli numunelerin 

titreşim sensörü deneme uygulamasının kalibrasyonu test düzeneğinde kullanılan darbe 

çekiçleri geliştirme veya uygulama aşamasında olan mekanik bir yapının dinamik 

tepkisini ve dürtü kuvveti testini gerçekleştirir. Bu deneyde Şekil 3.25.b‟de gösterilen 

KİSTLER marka 9726A5000 model darbe çekici (impact hammer) kullanıldı. Kistler 

marka darbe çekicinde Şekil 3.25.a‟da gösterilen piezoelektrik kuvars esaslı 

piezoelektrik darbe sensörü bulunmaktadır. Kuvars sensörleri malzeme ve ürünlerin 

araştırma, geliştirme, üretim ve test aşamasında kuvvet, basınç, titreşim, ivme veya 

gerinim ölçümünde için oldukça kararlı, istikrarlı ve dayanıklıdırlar. 

(https://www.kistler.com 2017s) 

 

 

                   

 

ġekil 3.25.a. Darbe Çekici Sensör Yapısı b. KISTLER 9726 Marka Darbe Çekici 

(https://www.kistler.com 2017s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

Kuvars Kristali 
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4. BULGULAR 

 

Saf PVDF ve farklı oranlarda baryum titanat içeren polimer matrisli kompozit yapılı 

sıcak presleme yöntemi ile ince film ve disk şeklinde numunelerin titreşim sensörü 

deneme uygulamasının doğrulanması için numunelere uygulanan kuvvetler veri 

görüntüleme programında görüntülendi. Uygulanan kuvvete karşılık elde edilen voltaj 

sinyalleri ise osiloskopta görüntülendi. Numunelerin titreşim ve darbeler karşısında 

ürettiği sinyal miktarı tesbit edilerek titreşim testleri doğrulandı. Doğrulama düzeneği 

ile numunelere uygulanan kuvvet karşılığında  üretilen maksimum voltaj ve birim 

mekanik kuvvet başına elde edilen voltaj miktarı Çizelge 4.1‟de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Titreşim Testini Doğrulama Sonuçları 

 

NUMUNE 

 

UYGULANAN 

KUVVET 

(N) 

 

ELDE 

EDĠLEN 

MAKSĠMUM 

VOLTAJ (V) 

 

BĠRĠM MEKANĠK 

KUVVET BAġINA 

ELDE EDĠLEN 

VOLTAJ (V/N) 

 

P10B0F 

 

45 

 

2 

 

0.044 

 

P95B5F 

 

23 

 

1 

 

0.043 

 

P9B1F 

 

34 

 

2.5 

 

0.074 

 

P8B2F 

 

35 

 

2.5 

 

0.071 

 

P7B3F 

 

16 

 

2.5 

 

0.156 

 

P6B4F 

 

36 

 

1,8 

 

0.05 

 

P10B0D 

 

30 

 

0 

 

0 

 

P85B15D 

 

40 

 

1.2 

 

0.03 

 

P5B5D 

 

35 

 

1 

 

0.029 

 

P1B9D 

 

54 

 

1 

 

0.019 
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Şekil 4.1‟de P10B0F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.2‟de ise P10B0F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 4.1. P10B0F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 

ġekil 4.2. P10B0F numunesi titreşim sinyal görüntüsü 



 

116 
 

Şekil 4.3‟te P95B5F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.4‟te ise P95B5F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir 

 

 

ġekil 4.3. P95B5F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 
 

ġekil 4.4. P95B5F numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.5‟te P9B1F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.6‟da ise P9B1F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir 

 

 

 
 

ġekil 4.5. P9B1F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 
 

ġekil 4.6. P9B1F numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.7‟de P8B2F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.8‟de ise P8B2F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir 

 

 

 
 

 

ġekil 4.7. P8B2F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 
 

 

ġekil 4.8. P8B2F numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.9‟da P7B3F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.10‟da ise P7B3F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 
 

ġekil 4.9. P7B3F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 

ġekil 4.10. P7B3F numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.11‟de P6B4F isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.12‟de ise P6B4F isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 
 

 

 

ġekil 4.11. P6B4F numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 
 

 

ġekil 4.12. P6B4F numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.13‟te P10B0D isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.14‟te ise P10B0D isimli 

numuneye ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 

 
 

ġekil 4.13. P10B0D numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 
 

 

ġekil 4.14. P10B0D numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.15‟te P85B15D isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.16‟da ise P85B15D isimli 

numuneye ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

ġekil 4.15. P85B15D numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 

 

ġekil 4.16. P85B15D numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.17‟de P5B5D isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.18‟de ise P5B5D isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

ġekil 4.17. P5B5D numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 
 

 

 

ġekil 4.18. P5B5D numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Şekil 4.19‟da P1B9D isimli numuneye uygulanan kuvvet sinyalinin YMC 9800 veri 

görüntüleme programındaki ekran görüntüsü, Şekil 4.20‟de ise P1B9D isimli numuneye 

ait titreşim sinyalinin osiloskop ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 
 

ġekil 4.19. P1B9D numunesi kuvvet sinyali görüntüsü 

 

 

 

 

ġekil 4.20. P1B9D numunesi titreşim sinyali görüntüsü 
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Piezoelektrik polimer malzemelere mekanik basınç uygulandığında, malzeme yüzeyi 

üzerinde negatif ve pozitif yükler oluşur. Polimer piezoelektrik malzemelerde mekanik 

enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme kabiliyetine, doğrudan piezoelektrik etki denir. 

Mekanik kuvvet uygulandığında voltaj elde edilen numunelerde piezoelektrik özellik 

gösterdiği tesbit edildi. En yüksek voltaj ve birim kuvvet başına en büyük en yüksek 

voltaj %30 oranında baryum titanat içeren P7B3F isimli ince film numuneden elde 

edildi ve maksimum voltaj 2.5 Volt olarak ölçüldü. Birim kuvvet başına elde edilen 

voltaj 0.156 N/V olarak hesaplandı.  Birim kuvvet başına elde edilen voltaj %10 

oranında baryum titanat içeren P9B1F adlı ince film şeklindeki numuneden ve %20 

oranında baryum titanat içeren P8B2F isimli numuneden birbirine yakın çıktı. İnce film 

şeklinde olan numunelerde uygulanan mekanik kuvvete karşılık üretilen voltaj baryum 

titanat oranına göre ve malzemenin ebatlarına bağlı olduğu tesbit edildi. Disk şeklindeki 

numunelerden kalıbın şeklini alan ve yüzeyi en düzgün çıkan numune P1B9D isimli 

numune oldu. Baryum titanat oranı ve miktarı en fazla olan disk numunesi P1B9D 

isimli numune idi. Disk şeklindeki diğer numuneler sıcak pres makinesinde basılmadan 

önce hacim olarak kalıbın içini tam olarak doldurmasına rağmen kalıptan çıktıktan 

sonra küçülerek büzüldü. Polimer oranı ve miktarı yüksek olan numuneler içinde daha 

fazla çözelti ihtiva ettiği için kalıp içinde basıldığı esnada içindeki çözelti buharlaşarak 

küçüldü ve yüzeyi düzgün çıkmadı. İlk denemede yüzeyi düzgün çıkmayan disk 

şeklindeki numunelerden çok küçük miktarda voltaj sinyalleri elde edildi. Yüzeyleri 

zımpara ile düzeltildikten sonra daha iyi voltaj görüldü. Saf olarak baryum titanat 

içermeyen P10B0D isimli disk şeklindeki numunede uygulanan kuvvetlere karşılık 

tepki oluşmadığı tesbit edildi. Dolayısıyla saf PVDF‟den disk şeklinde üretilen numune 

piezoelektrik özellik göstermemektedir. Şekil 4.21‟de uygulanan kuvvet değerlerine 

karşılık elde edilen voltaj değerlerinin grafiği gösterilmiştir. 
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ġekil 4.21. Titreşim testi doğrulama sonucu oluşan kuvvet-voltaj grafiği 
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5. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 

Seramik ve polimer malzemelerin mekanik özellikleri çok farklı olsada elektriksel 

yalıtkanlık ve korozyona dayanım olmak üzere iki temel ortak özelliği bulunur. 

Seramikler sert ve kırılgan polimerler ise hafif ve genel olarak esnektir. Seramikler 

yüksek sıcaklıklara dayanıklı polimerlerde ise yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. Bu 

tez çalışmasının amacı; piezoelektrik özellikli seramik malzemelerin ve piezoelektrik 

özellikli polimer malzemelerin üstün özelliklerinden faydalanarak daha üstün 

piezoelektrik özelliklere sahip kompozit malzeme geliştirmek ve titreşim sensörü olarak 

uygulanabilirliğini incelemektir.  Bunun için önce gerekli hammaddeler temin edildi. 

Polimer olarak piezoelektrik özellikli nano boyutlu PVDF tozu ve seramik olarak 

piezoelektrik özellikli nano yapılı kurşun içermeyen nano boyutlu baryum titanat tozu, 

çözücü olarak metil etil keton ve etil asetat kullanıldı. Polimerlerin üretimi seramiklere 

göre daha kolaydır. Seramikler sert ve kırılgan, polimerler ise esnek ancak düşük 

sertlikte olması seramik ve polimerden oluşan kompozit yapının üretilmesinde hem 

seramik hem de polimer üretim tekniklerinin birlikte değerlendirilerek seramik ve 

polimeri uyum içinde üretmek aynı zamanda PVDF‟nin gerdirilerek piezoelektrik 

özellik sergilemesi için uygun teknikler uygulandı. Tez çalışmasında literatürdeki farklı 

üretim teknikleri incelendi. Polimer matrisli seramik partikül takviyeli kompozit 

malzeme üretmek için dönel kaplama ve sıcak pres yöntemleri kullanıldı. PVDF‟nin 

gerdirilerek piezoelektrik özellik kazanması için spin kaplama ve sıcak presleme 

yöntemleri kullanıldı. Ancak spin kaplama metodu ile üretilen numuneler yeterli 

mekanik özelliklere sahip olmadığı için başarılı olmadı. PVDF ve baryum titanat 

numune üretimi esnasında çeşitli oranlarda hassas terazi ile tartılarak karıştırıldı. 

Karışım metil etil keton ve etil asetat çözücüleri ile çözüp sol-jel haline getirildi. Çözelti 

homojen bir yapı elde edilinceye kadar 3-20 dakika karıştırıldı. Çözeltiler etüv içinde, 

100 °C 5-30 dakika bekletildi. Jel halindeki çözeltiden, dönel Jel halindeki kompozit 

çözelti kalıp içinde sıcak hidrolik preste preslenerek ince film ve disk şeklinde 

numuneler üretildi. 

 

Piezoelektrik malzemelere mekanik basınç uygulandığında, malzeme yüzeyi üzerinde 

negatif ve pozitif yükler oluşur. Piezoelektrik malzemelerde mekanik enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürme kabiliyetine, doğrudan piezoelektrik etki denir. Elektrik alanı 
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uygulandığında elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme özelliğine ters 

piezoelektrik özellik denir. Doğrudan piezoelektrik etki, sensörlerde, ters piezoelektrik 

etki ise aktüatörlerde kullanılır.  

 

Literatürde pek bulunmayan sıcak presleme yöntemi ile 0-3 yapısında ince film ve disk 

şeklinde nanokompozit numuneler üretildi. Sıcak presleme ile üretim yöntemi 

literatürde ve uygulamadaki diğer üretim yöntemlerine göre daha kolaydır. Ancak; 

uygun kalıplar olmadığı için yeteri kadar homojen ve düzgün film ve diskler 

üretilemedi. Homojen ve düzgün numuneler elde etmek için üretilecek filmin ve diskin 

ölçülerine uygun kalıplar kullanılmalıdır. Polimer matrisli numunelerin içinde baryum 

titanat oranı arttıkça esnekliğinin azaldığı, sertliğinin arttığı ve kırılgan olduğu tesbit 

edildi. Farklı oranlarda poliviniliden ve baryum titanat kullanarak üretilen ince film ve 

disk şeklinde üretilen numunelerin piezoelektrik özellik gösterip göstermediğini ve 

titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğini test etmek için titreşim yapan çelik çubuk ile 

numunelere titreşim uygulanan bir test düzeneği oluşturuldu.  Mekanik titreşim 

sonucunda oluşan elektriksel voltaj değeri osiloskop ile ölçüldü. Mekanik titreşimler 

sonucunda disk şeklinde üretilen saf poliviniliden diflorür numune haricinde bütün 

numunelerden sinyal elde edildi. Numunelerin piezoelektrik özellik gösterdiği ve 

titreşim sensörü olarak uygulamanın uygun olduğu anlaşıldı. Saf PVDF‟den ince film 

şeklinde üretilen numune sıcak presleme esnasında gerdirildiği için piezoelektrik özellik 

gösterdiği tesbit edildi. Ancak saf PVDF‟den disk şeklinde üretilen numune çözeltisi 

kalıp içinde bir miktar azalarak kalıbı tam doldurmadan çıktığı için yeteri kadar 

gerdirelemediği için piezoelektrik özellik göstermediği düşünülmektedir. % 50 ve % 85 

oranında baryum titanat içeren ince film şeklinde üretilen numunelerde saf PVDF‟den 

üretilen disk şeklindeki numune gibi kalıp içinde bir miktar azalarak kalıbı tam 

doldurmadan çıkarak gerdirilmediği halde titreşim ve titreşim kalibrasyonu 

deneylerinde sinyal ürettiği görüldü. Bu numunelerin baryum titanat ihtiva ettiği için 

piezoelektrik yüksek bir voltaj sinyali görüldü. Titreşim testinde numunelere titreşim 

uygulandığında çelik ankastre çubuğun titreşimi bitene kadar sinyal devam etmediği 

görüldü. İlk kuvvet uygulandığında yüksek bir sinyal görüldükten sonra sinyal aniden 

kesildi. Osiloskopta okunan sinyal görüntülerinin ivmeölçer sinyaline göre daha kısa 

sürdüğü görüldü.  Dolayısıyla üretilen numuneler periyodik salınım şeklinde titreşen 
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sistemler yerine ani basınç değişikliği, darbe ve şok şeklinde gerçekleşen mekanik 

titreşimleri algılamak için  kullanması daha uygun olduğu düşünülmektedir. Titreşim 

test düzeneği ile numunelerin üretilen voltajın osiloskop ölçümlerinin doğrulanması için 

farklı bir test düzeneği kuruldu. Numuneler üzerine darbe çekici ile kuvvet uygulandı ve 

hem uygulanan kuvvet ölçüldü hem de kuvvet sonucunda oluşan voltaj ölçüldü. Yapılan 

çalışma sonucunda nano boyutta polimer poliviniliden diflorür, nano boyutta seramik 

baryum titanat ve etil asetat kullanarak elde edilen sol-jel çözeltisi kalıp içinde sıcak 

presleme yöntemi ile poliviniliden diflorür matrisli baryum titanat takviyeli 0-3 

konfigrasyonunda ince film ve disk şeklinde kompozit numunelerin piezoelektrik 

özellik gösterdiği anlaşıldı. Poliviniliden diflorür esaslı seramik baryum titanat takviyeli 

kompozit malzemelerin darbe, şok, titreşim ve vuruntu gibi anlık basınç değişimlerini 

algılamak için uygun olduğu görüldü.  
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Eğitim Durumu 

Lise: Balıkesir İmam Hatip Lisesi, (1996-1999) 

Önlisans: Balıkesir Üniversitesi MYO İklimlendirme Soğutma(1999-2005) 

Lisans: Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği (2005-2011) 

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği (2015-2018) 

 

Çalıştığı Kurumlar 

Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip (2001-2011) 

Osmangazi Belediye Başkanlığı Makine Mühendisi (2011-…..) 

 

E-Posta: mensurakgun1@gmail.com 

 

 

 

 
 
 


