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Kütle spektrometresi verilerinden İyonlaşma Potansiyellerinin (I.P.) (Ionization 
Potential) ve Görünüm Potansiyellerinin (A.P.) (Appearance Potential) saptanması 
İyonlaşma Verim Eğrileri (i EC) (Ionization Efficiency Curves) yardımıyla yapılır, i EC, 
belli bir m/e kütlesine kargılık olan iyon akımının, iyonlaşmayı oluşturan elektron 
eneijisinin bir fonksiyonu olarak çizilen eğrilerdir. [1]

Kütle spektrometresiyle IP ve AP tayininde, yapılan ölçümler ve elde edilen 
deneysel veriler üzerindeki bozucu etkilerin azaltılması veya yoked ilmesi işlemleri çok 
Önemlidir. Bu işlemler iyonlaşma ve görünüm potansiyellerinin saptanması için çizilen 
IEC'lerin yorumunda özellikle önemlidir, çünkü IEC’Ierden IP ve AP bulunması 
yöntemlerinde eğrilerin başlangıç kısmındaki eşik bölgesi kullanılmaktadır. Bu bölgede 
ise iyonlaşma yeni başladığı için iyon akımlan çok küçük olmakta, dolayısıyla elektronik 
gürültüden gelen katılmalar nedeniyle deneysel ölçümlerde saçılmalar olmaktadır. Ayrıca 
İyonlaştırıcı elektronların enerjilerindeki dağılım da yapılan ölçümleri zorlaştırmaktadır. Bu 
saçılmalar ölçümlerin kesinlik ve doğruluğunu azalttığından giderilmesinde yarar vardır. 
Ayrıca iyonlaşma verimi verilerinin tümünün işlemden geçirilmesiyle atom ve molekül İnce 
yapıları hakkında da bilgi edilebilmektedir. Elde edilen verilerden daha doğru ve kesin 
sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler uygulanagelmiştİf, [2-8]

Araştırma grubumuz tarafından geliştirilen ve "BREAKS" adı verilen yöntemle 
kütle spektrometrik verilerden atom ve moleküllerin * ince yapıları", yani uyarılmış 
elektronik ve titreşim seviyeleri bulunabilmektedir. Yöntem ¡hakkında bilgi ve bazı 
uygulamaları daha Önce verilmişti (bakınız: KİMYA 91-KİMYA VE KİMYA 
MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ).

Bu çalışmada BREAKS Yöntemi kütle spektrometresiyle elde edilmiş oksijen, 
azot, metilamin ve trimetilamin moleküllerine uygulandı ve elde edilen sonuçların daha iyi 
olduğu gözlendi. Bildiride, deneysel veriler, bu verilerin BREAKS Yöntemiyle 
işlenmesiyle elde edilen sonuçlar ve sonuçlarla ilgili grafikler ve listeler sunulacaktır,
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