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Atom Modelleri

Atom modelleri

Atom kavramının tarihsel arka planını ele alalım.

• Leucippus ve Democritus

• Epicurus

• Orta Çağ İslam filozofları

• Robert Boyle ve Isaac Newton

Dalton atom modelini inceleyelim.

• Kimyasal reaksiyonlardaki katlı oranlar yasasını esas
almıştır.

• Atomun parçalanamaz, oluşturulamaz ve yok edilemez
olduğunu savunmuştur.

• Aynı elementin atomlarının özdeş olduğunu ortaya
atmıştır.

• Atomların kimyasal reaksiyonlarla bir araya geldiğini ya
da ayrıldığını savunmuştur.

Thomson atom modelini inceleyelim.
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• 1897’de elektronu keşfetmiştir.

• Katot ışınlarının sebebinin elektronlar olduğunu
göstermiştir.

• Manyetik alanı kullanarak elektronun yükünün kütlesine
oranını hesaplamıştır.

• Elektronların atom içerisine homojen bir şekilde
dağıldığını öne sürdüğü üzümlü kek modelini
geliştirmiştir.

• Atomun nötr olması gerektiği için, pozitif yükün atomu bir
bulut gibi kaplıyor olabileceğini ortaya atmıştır.

Uyarı!

Elektronun keşfi, Dalton’un atomun bölünemez bir yapıda
olması savını çürütmüştür.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Millikan’ın yağ damlası deneyiyle elektronun yükünü nasıl
ölçtüğünü inceleyelim.

yağ
damlaları püskürtücü

m#kroskop

+

−

Rutherford’un altın film deneyinin düzeneğini ve bu deneyle
elde ettiği sonuçları inceleyelim.

saçılan
parçacıklar

parçacığı
kaynağı

altın film

1908-1913 yılları arasında devam eden bu deneyin sonuçlarını
tartışalım.

Thomson model! Rutherford model!

• Bir atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan pozitif
yüklerin, çekirdek olarak tanımlanan çok küçük bir
bölgede yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

• Atom elektriksel olarak nötrdür.

• Atom çekirdeği etrafında büyük boşluklar vardır.

• Elektronlar çekirdek çevresindeki boşluklarda
bulunmaktadır.

Proton, 1917’de Rutherford tarafından yapılan farklı bir deneyle
keşfedilmiştir.

Faydalı bilgi

Nötron, 1920’de Rutherford tarafından öngörüldü ve
1932’de James Chadwick tarafından keşfedildi.
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Zirve: Test 1

1. Şekilde Millikan tarafından yapılan yağ damlası deneyine ait
düzenek verilmiştir. Püskürtülen yağ damlaları yüklenerek
delikten geçip elektrik alan içerisine girmektedir. Elektrik alan
değiştirilerek yüklü damlaların durdurularak dengeye getirilmesi
sağlanmaktadır.

yağ
damlaları püskürtücü

m#kroskop

+

−

Deney düzeneğiyle ilgili,

I. Düzenekte mümkün olduğunca düzgün bir elektrik alan
üretilmelidir.

II. Düzeneğe uygulanan voltaj değiştirilebilir olmalıdır.

III. Damlaların yüklerini hesaplayabilmek için kütlelerini
bilmek gerekir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Uyarılmış bir hidrojen atomu temel hale dönerken oluşan
ışıma serilerinin bazıları şekildeki gibidir. Serilerdeki Hβ
ışımasının yeşil renkte olduğu bilinmektedir.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

!yonlaşma

n=6

n=7

n=∞

Lyman ser!s!

H

H

H

Balmer ser!s!

Buna göre;

I. Hγ mavi renkte olabilir.

II. Hα kırmızı renkte olabilir.

III. Lyman serisindeki ışımalar kızılötesi olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
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3. Balmer serisinde verilen ışımalarla ilgili,

I. Hβ ışıması elektrik ve manyetik alan içerisinde sapar.

II. Hα ışımasının kütlesi Hβ ve Hγ ışımasına göre daha
fazladır.

III. Hα ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

4. Şekilde; hidrojen, helyum ve cıva elementlerinin bazı
ışımalarını içeren spektrumlar (tayflar) verilmiştir. Spektrumlar
üzerindeki çizgiler elementlerin yaptığı ışımaları
göstermektedir.

Spektrumlarla ilgili,

I. Hidrojen, helyum ve cıva elementlerinin ışıma
spektrumlarından yararlanarak bu elementleri ayırt
etmek mümkündür.

II. Spektrum çizgileri elementlerin enerji düzeyleri hakkında
bilgi vermektedir.

III. Elementlere verilen enerji miktarları artırılırsa spektrum
çizgileri küçük dalga boyuna doğru kayma gösterir.

yargılarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Büyük patlama teorisi

Hubble yasasının ne olduğunu ve evrenin genişlemesinin ne
anlama geldiğini tartışalım.

Büyük patlama teorisini destekleyen gözlemlerin sonuçlarını
tartışalım.

Bunlar;

• kozmik fon ışımasının teorik olarak öngörülmesi ve bu
ışımanın gözlemlenmesi,

• hafif elementlerin çokluğu,

• uzak galaksilerin daha genç olup yakındakilerin daha
olgun olması,

• ilkel gaz bulutlarının sadece H ve He atomları içermesi,

• evrenin yaşına dair yapılan hesaplamalarla yıldızların
evriminin uyumlu olması

şeklinde sıralanabilir.

Büyük patlama teorisini inceleyelim.

• Teori evrenin yüksek yoğunluklu ve yüksek sıcaklıklı
bir durumdan şimdiki durumuna nasıl genişlediğini
açıklamaktadır.

• Teoriye göre evrenin yaşı 13,8 milyar yıldır.

• Evren genişledikçe soğumuş ve atom altı parçacıklar
oluşmuştur.

• Evrenin oluşumundan 379 bin yıl sonra atomların
oluşmaya başlaması sonucu evrenin plazma hali son
bulmuştur. Kozmik fon ışıması bu dönemde oluşmuştur.

• Atomların oluşmasının ardından, genişleyen evrende
kütle çekim etkisi sonucu maddenin yoğun olduğu
bölgeler oluşmuştur.

• Bu yoğunlaşma bölgelerinde yıldızlar ve galaksiler
oluşmuştur.

• Son yapılan gözlemler evrenin hızlanarak genişlediğini
göstermektedir.
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Faydalı bilgi

Bütün galaksiler Dünya’dan uzaklaşmamaktadır. Örneğin
Andromeda Galaksisi’nin Güneş Sistemi’nin içinde
yer aldığı Samanyolu Galaksisi’yle 4 milyar yıl içinde
çarpışması öngörülmektedir.

Uyarı!

Büyük patlama teorisi tarafından açıklanamayan
problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin çözümü için
bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Evrenin oluşumu ve
sonu hakkında büyük patlama teorisine alternatif teoriler
de bulunmaktadır.

Sıra sende

1. Hubble yasasına göre,

I. Gözlemlenen galaksilerin büyük bir kısmının Dünya’ya
olan uzaklığı ile Dünya’dan uzaklaşma süratleri doğru
orantılıdır.

II. Bütün gök cisimleri Dünya’dan uzaklaşmaktadır.

III. Bir yıldızın kırmızı renkte görünmesi Dünya’dan
uzaklaştığı anlamına gelir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

2. Büyük patlama teorisiyle ilgili,

I. Teorinin ortaya çıkışında Hubble yasası önemli bir yer
tutar.

II. Teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır.

III. Teori bütün kozmolojik gözlemleri başarıyla
açıklamaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

1



Konu Anlatımı: Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

7. Temel etkileşimler ile ilgili,

I. Bütün leptonlar arasında elektromanyetik etkileşim
vardır.

II. Bir kuarkla ve bir lepton arasında güçlü etkileşim
dışındaki bütün etkileşimler gözlemlenebilir.

III. Zayıf etkileşim temel etkileşimlerden şiddeti en küçük
olanıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

8. Kütle çekim kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Güneş sistemini bir arada tutar.

B) Uzun menzilli bir kuvvettir.

C) Atom çekirdeğinde proton ve nötron arasında etkindir.

D) Parçacık ya da çekirdek bozunmalarında rol oynar.

E) Dört temel kuvvet içinde şiddeti en az olandır.

Kompozit parçacıklar

Kompozit parçacıkları inceleyelim.

Baryonlar Mezonlar

Hadronlar

proton, nötron

lamda, s!gma, ...

p!on, kaon

Proton, nötron, pion ve kaonun kuark yapılarını inceleyelim.

u

dd

nötronproton

u u

d

u s

kaon (K )
+

u

p!on (    )
+

d

Kompozit parçacıklar hakkındaki bazı önemli bilgileri
inceleyelim.

• Proton kararlı yapıdayken nötron kararsız yapıdadır.

• Atom çekirdeğinde protonları ve nötronları bir arada
tutan nükleer kuvvettir.

• Nükleer kuvvet proton ve nötrondaki kuarklar arasındaki
güçlü etkileşimin bir kalıntısıdır.

• Nükleer kuvvet mezon değiş tokuşu sonucu oluşur.
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Sıra sende

9. Şekilde, hadronların alt sınıflarını ve örneklerini içeren bir
şema oluşturulmak istenmiştir.

Mezonlar 1

Hadronlar

2 Kaon 3 Nötron

Buna göre,

I. 1 numaralı kutuya baryonlar yazılabilir.

II. 2 numaralı kutuya pion yazılabilir.

III. 3 numaralı kutuya elektron yazılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

10. Şekilde X ve Y parçacıklarının kuark yapısı verilmiştir.

u d

d

X

u d

Y

Buna göre,

I. X baryondur.

II. Y mezondur.

III. Serbest halde bulunan X kararlı yapıdadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

11. Tabloda, Lamda baryonunun yapısında yer alan kuarklar
hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Kuarklar

Adı Sembolü Yükü

yukarı kuark u + 2
3 e

aşağı kuark d – 1
3 e

acayip kuark s – 1
3 e

Lamda baryonunun kuark yapısı uds olduğuna göre
elektrik yükü kaç e’dir?

A) –
2

3
B) –

1

3
C) 0 D)

1

3
E)

2

3
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Radyoaktivite

Temel kavramlar

Radyoaktivite konusunun temel kavramlarını inceleyelim.

• Atom çekirdeği

• Atom numarası

• Kütle numarası

• Nükleon

• İzotop

• Nükleer reaksiyon

• Radyoaktif bozunma

• Doğal radyoaktiflik

• Yapay radyoaktiflik

• Yarılanma süresi

• Nükleer enerji

• Bağlanma enerjisi

Radyoaktivitenin keşfinde rol alan bilim insanlarını tanıyalım.

• Wilhelm Röntgen 1895’te X-ışınlarını keşfetti.

• Henri Becquerel radyoaktivitenin kanıtlarını keşfeden ilk
kişiydi.

• Marie ve Pierre Curie, radyoaktif radyum ve polonyum
elementlerini keşfettiler ve bu elementleri saf halde elde
etmeyi başardılar.

Kararlı ve kararsız atomlar

Karbon-14 izotopunun nükleer bozunma tepkimesini ve bu
izotopun radyoaktifliğini (kararsızlığını) tartışalım.

14
6C→ 14

7N + e– + νe

Faydalı bilgi

Karbon-12 ve karbon-13 izotopları kararlıyken
karbon-14’ün yarılanma ömrü 5730 yıl civarındadır.

Bazı kararlı element izotoplarını inceleyelim.

• 1
1H

• 2
1H

• 4
2He

• 16
8O

• 40
20Ca

• 56
26Fe

• 133
55Cs

• 202
80Hg
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Kararlı izotopların sahip olduğu proton ve nötron sayılarını
grafikte göstererek kararlılık kuşağını tartışalım.

Bazı kararsız element izotoplarını inceleyelim.

• 3
1H • 26

13Al • 232
90Th • 238

92U

Uyarı!

Bir elementin kararsızlığı ne kadar fazlaysa yarılanma
ömrü o kadar kısadır.

Nükleon başına düşen bağlanma enerjisinin nükleon sayısıyla
olan ilişkisini inceleyelim.

Sıra sende

1. Radyoaktiflikle ilgili,

I. Her elementin kararlı bir izotopu vardır.

II. Aynı elementin kararlı ve kararsız izotopları olabilir.

III. Nötron sayısı proton sayısından fazla olan elementler
kararsızdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

1



İleri Kamp: Test 1

1. Şekilde, döteryum ve trityumun helyuma dönüşme
reaksiyonu şematik olarak gösterilmiştir.

Reaksiyonla ilgili,

I. Reaksiyonun gerçekleşmesi için basınç ve sıcaklığının
belirli bir eşik değerin üzerinde olması gerekir.

II. Helyum, döteryum ve trityuma göre daha kararlı bir
çekirdektir.

III. Helyumun çekirdeğindeki nükleonların bağlanma enerjisi
negatiftir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. 1999 yılında Lawrence Berkeley Laboratuvarı kurşun ve
kripton elementlerini kullanarak yapay bir element olan
oganesson (Og) elementini elde etmiştir. Og elementinin elde
edildiği reaksiyon,

208
82Pb + 86

36Kr→ 293
118Og + 1

0n

olarak verilmiştir.

Buna göre reaksiyonla ilgili,

I. Reaksiyon füzyon reaksiyonudur.

II. Elde edilen element kararlı bir element olabilir.

III. Reaksiyonda nükleon sayısı ve yük miktarı korunmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Bir atom çekirdeğinde gerçekleşen nükleer reaksiyonla;

I. proton sayısı,

II. nötron sayısı,

III. kütle numarası,

IV. nükleon başına düşen bağlanma enerjisi

niceliklerden hangileri aynı anda azalabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III

D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
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4. Şekilde kendiliğinden gerçekleşen radyoaktif bir bozunma
serisi verilmiştir.

Reaksiyon serisiyle ilgili,

I. Uzun okla gösterilen bozunmalar çekirdeklerin
kararlılığını artırırken, kısa okla gösterilenler azaltır.

II. Uzun oklar α, kısa oklar β+ ışımasıdır.

III. Rn-222 elementi 3 kez uzun, 3 kez de kısa okla
gösterilen bozunmaya uğrarsa Bi-210 elementi oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

5. Şekilde, bir uranyum çekirdeğinin kendiliğinden 2 kere α ve
2 kere β– bozunmasına uğrayarak toryum çekirdeğine
dönüşme zinciri verilmiştir.

Diyagram ve reaksiyonlarla ilgili,

I. β– ışımaları esnasında kütle numarası sabit kalır.

II. Yatay eksen kütle numarasını, düşey eksen nötron
sayısını göstermektedir.

III. Reaksiyonlar gerçekleştikçe nükleon başına düşen
bağlanma enerjisi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

1-C 2-C 3-E 4-C 5-A
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Özel Görelilik ve Kara Cisim Işıması

Modern fizik

Klasik fizikten modern fiziğe geçişin temel unsurlarını
inceleyelim.

• Özel görelilik

• Kuantum fiziği

hız

boyut

klas"k mekan"k özel görel"l"k

kuantum
mekan"ğ"

kuantum
alan teor"s"

Michelson–Morley deneyi

Deneyin ortaya çıkış koşullarını ve yapılış amacını tartışalım.

• 1678’de Christiaan Huygens tarafından ışığın dalga
olduğu ve ether adı verilen bir ortamda yayıldığı ileri
sürüldü.

• 1801’de Thomas Young tarafından gerçekleştirilen çift
yarık deneyinde ışığın dalga özelliği gösterdiği
desteklendi.

• 1800’lü yılların başında ether ortamının varlığını
ispatlamak için deneyler yapılmaya başlandı; ancak bir
sonuç alınamadı.

• 1865’te James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaların
ışık hızıyla yayıldığını gösterdi. Işığın da bir
elektromanyetik dalga olduğunu öne sürdü.

• Maxwell, ışığın tıpkı diğer dalgalarda olduğu gibi
yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyduğunu savundu.
Ether hipotezini destekledi.

• 1887’de Albert Michelson ve Edward Morley gelişmiş bir
deney düzeneği kurarak etherin varlığını ispatlamak
istediler.

• Ayrıca bu hassas deneyle ether rüzgarlarının hızını da
ölçmek istediler.

• Yapılan deneylerin hiçbiri bir sonuç vermedi.
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Michelson–Morley deneyinin düzeneğini inceleyelim. Deneyin
öngörülen sonuçlarını tartışalım.

yarı geç"rgen
ayna

ayna

ayna

dedektör

ışık
kaynağı

Sıra sende

1. Michelson-Morley deneyiyle ilgili,

I. Işığın yayılmak için ether hipotezinde öne sürüldüğü gibi
bir ortama ihtiyaç duymadığı gösterilmiştir.

II. Işık hızının boşlukta her yönde aynı büyüklüğe sahip
olduğu ispatlanmıştır.

III. Boşlukta ışık hızının tüm gözlemciler için aynı olduğu
ispatlanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Modern fizikle ilgili,

I. Özel görelilik, Newton fiziğinin yanlış olduğunu
ispatlamıştır.

II. Kuantum fiziğine göre Newton fiziği yanlıştır.

III. Özel görelilik kuantum fiziğine uygulanamaz.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

Özel görelilik

1905’te Albert Einstein tarafından ortaya atılan özel görelilik
teorisinin postulatlarını inceleyelim.

• Fizik yasaları tüm eylemsiz (ivmesiz) referans
sistemlerinde aynıdır.

• Işık kaynağının hareketi nasıl olursa olsun, ışığın sürati
bütün gözlemciler için aynıdır.

1



Konu Anlatımı: Özel Görelilik ve Kara Cisim Işıması

Kuantum fiziğine giriş ve kara cisim ışıması

Kara cisim ışımasını tanımlayalım. Aşağıdaki örneklerden
hangilerinin ideal kara cisim olduğunu tartışalım.

Güneş geceler"parlayan Ay

kalor"fer peteğ" akkor flamanlı lamba

İdeal bir kara cisim modelini inceleyelim.

Güneş’in yaptığı ışımanın dalga boyuna bağlı bir grafiğini
inceleyelim.

250 500 750 1000

Spektral ışıma

1250 1500 1750 2000 2250 2500

Dalga boyu (nm)

Uyarı!

İdeal kara cisimler bütün dalga boyunda ışıma yapar.
Cismin yüzey sıcaklığı, bu cismin hangi dalga boylarında
daha fazla ışıma yapacağını belirler.
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Wien yer değiştirme yasasını yazalım ve tartışalım.

Sonuç

Aşağıda verilen 3 farklı cismin yaptığı spektral ışımanın dalga
boyuna bağlı grafiklerini tartışalım.

Uyarı!

Spektral ışıma; birim yüzeye, birim steradyandan, birim
dalga boyunda gelen güçtür. Bu yüzden kaynağın yüzey
alanının büyüklüğüne ya da kaynağa olan uzaklığa bağlı
değildir.

Güneş üzerinden kara cisim ışımasına dair bazı tartışmalar
yapalım.

• Güneş’in yüzey sıcaklığı daha yüksek olsaydı neler
olurdu?

• Güneş’in yüzey alanı daha büyük olsaydı neler olurdu?

• Dünya Güneş’e daha yakın olsaydı neler olurdu?

Kara cisim ışımasında, klasik fizik yasalarıyla elde edilen
grafikle deney sonucu elde edilen grafiğin farklarını tartışalım.

Spektral ışıma

Dalga
boyu

gözlemlenen

klas!k fiz!kte
öngörülen
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Fotoelektrik Olay ve Compton Saçılması

Foton kavramı

Elektromanyetik dalga ile foton kavramı arasındaki farkları
tartışalım.

Bir fotonun enerjisini frekans ve dalga boyu cinsinden yazalım.

Sonuçlar

h sembolüyle gösterilen Planck sabitinin yaklaşık değeri
6, 626 × 10–34J · s’dir. Planck sabiti açısal momentum
birimindedir.

Uyarı!

Bir fotonun frekansı artarsa enerjisi de artar. Bir ışık
demetinin enerjisi, içindeki fotonların toplam enerjisi olarak
düşünülebilir.

Fotonların özelliklerini inceleyelim.

• Boşlukta ışık hızında ilerlerler.

• Bütün gözlemciler için boşluktaki süratleri aynıdır.

• Yüksüz ve kütlesizdirler.

• Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler.

• Bir fotonun enerjisi sadece frekansına bağlıdır.

• Soğurulduklarında tüm enerjilerini aktarırlar ve yok
olurlar.

• Momentuma sahiptirler.

Bir fotonun momentumunu; enerjisi, frekansı ve dalga boyu
cinsinden yazalım.

Sonuçlar
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Sıra sende

1. Dalga boyu 4000 Å olan bir fotonun enerjisi kaç e V’dir?
(h · c = 12400 eV · Å)

A) 2,7 B) 3,1 C) 3,4 D) 4,1 E) 4,4

2. Boşlukta ilerleyen iki fotondan birinin frekansı daha yüksektir.

Buna göre frekansı yüksek olan fotonla ilgili,

I. Enerjisi daha fazladır.

II. Momentumunun büyüklüğü daha fazladır.

III. Hızı daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Fotoelektrik olay

Heinrich Hertz’in fotoelektrik olayı nasıl keşfettiğini inceleyelim.

Fotoelektrik olayın ne olduğu inceleyelim.

−

−−

− −

− −

−−

−

−
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Zirve: Test 1

1. Fotoelektrik ve Compton olaylarıyla ilgili,

I. Her iki olayda da fotonlar soğrulabilir.

II. Her iki olay da ışığın tanecik gibi davrandığı olaylardır.

III. Her iki olayda da foton-elektron sistemi için momentum
korunumu vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

2. Ayarlanabilir üreteç bağlanmış şekildeki fotosel devresinin
katot levhasına ışık düşürülüyor.

ayarlanab!l!r üreteç

Buna göre devreden geçen akım;

I. katot levhanın yüzey alanı,

II. fotosele uygulanan gerilim,

III. gönderilen ışığın frekansı

niceliklerinden hangilerine bağlı olabilir? (Işık demeti katot
yüzeyden daha büyük bir bölgeyi kaplamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

3. Bir fotoselin katot yüzeyine ışık gönderildiğinde, yüzeyden
koparılan elektronların maksimum kinetik enerjilerinin,
gönderilen fotonların enerjilerine bağlı grafiği şekildeki gibi
oluyor.

E
foton

K
elektron

E (eV)

Katot malzemenin eşik enerjisi 3,5 eV olduğuna göre,

I. Grafiğin yatay ekseni kestiği noktanın değeri 3,5 eV’dir.

II. Gönderilen fotonların enerjisi 5 eV olursa, kesme
potansiyeli 1,5 eV olur.

III. Grafiğin eğimi Planck sabitini verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III
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4. Compton saçılmasıyla ilgili,

I. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerjisinden
büyüktür.

II. Gelen fotonun enerjisi, saçılan elektronun enerjisinden
büyüktür.

III. Gelen fotonun momentumu, saçılan elektronun
momentumundan büyüktür.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

5. Farklı eylemsiz referans sistemlerindeki gözlemciler için,
bir kaynaktan yayılan fotonlarla ilgili;

I. sürat,

II. enerji,

III. momentum

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynı olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Şekilde elektronlarla yapılan bir çift yarık deneyine ait
şematik bir düzenek gösterilmiştir. Düzenekteki yarıklar
düzlemine elektron demeti gönderildiğinde, ekran üzerinde
elektronların daha yoğun tespit edildiği bölgeler oluştuğu
gözlemlenmiştir. Bu gözlemle, Thomas Young’ın ışıkla yaptığı
çift yarık deneyine benzer bir sonuç elde edilmiştir.

elektron
tabancası

yarıklar
düzlem"

ekran

elektron
demet"

Bu deneyle;

I. elektronların dalga gibi davranabildiği,

II. elektronların birer foton olduğu,

III. Louis de Broglie’un madde dalgaları hipotezinin
desteklendiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

13



Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme teknolojileri

Röntgen filmi

Röntgen teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

• X-ışınları nedir?

• X-ışınları nasıl oluşturulur?

• X-ışınlarının özelliği nedir?

• Röntgen cihazı nasıl çalışır?

• Röntgen hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• Sık sık röntgen çektirmenin riskleri nelerdir?

Bilgisayarlı tomografi

Bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• Tomografi cihazı nasıl çalışır?

• Röntgen cihazından farkı nedir?

• Tomografi hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• Sık sık tomografi çektirmenin riskleri nelerdir?

Faydalı bilgi

X-ışınları, elektronların yüksek gerilim altında
hızlandırıldıktan sonra anota çarparak yavaşlaması ve bu
esnada elektromanyetik ışıma yapması prensibiyle üretilir.
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Manyetik rezonans görüntüleme

Manyetik rezonans (MR) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• MR görüntüleme nedir?

• MR cihazı nasıl çalışır?

• MR görüntüleme hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• MR cihazının avantajları nelerdir?

Faydalı bilgi

Manyetik rezonans görüntüleme cihazlarında güçlü
manyetik alan elde etmek için süper iletken mıknatıslar
kullanılır.

Pozitron emisyon tomografisi

Pozitron emisyon tomografisi (PET) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki
soruları yanıtlayalım.

• PET nedir?

• PET cihazı nasıl çalışır?

• PET hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• PET’in avantajları nelerdir?

1



Konu Anlatımı: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Süper iletkenler

Süper iletkenliğin ne olduğunu tartışalım.

Faydalı bilgi

• Kurşun 7,2 K, cıva 4,2 K sıcaklığın altına indiğinde
süper iletken özelliği gösterir. Her element süper
iletken özelliği göstermez.

• Magnezyum diborür kritik sıcaklığı 39 K olduğu için
ön plana çıkan süper iletkenlerden biridir.

• Niobyum-titanyum alaşımından yapılan teller süper
iletken mıknatıslarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Süper iletkenlerin gösterdiği Meissner etkisini inceleyelim.

Süper iletkenliğin uygulama alanlarını inceleyelim.
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Sıra sende

8. Süper iletkenlerle ilgili,

I. Her element belli bir sıcaklığın altında süper iletken olur.

II. Süper iletkenler akıma karşı direnç etkisi göstermez.

III. Meissner etkisi gösteren süper iletkenler kendisine
yaklaştırılan bir mıknatısı iter.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Nanoteknoloji

Nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• Nano ne demektir?

• Nanobilim ve nanoteknoloji nedir?

• Nanobilim ve nanoteknoloji, fiziğin hangi alt dalıyla
ilişkilidir?

• Nanoteknolojiden hangi alanlarda faydalanılır?

Faydalı bilgi

Nanoteknolojinin bir ürünü olan grafen, aynı kalınlıktaki
çelikten 100 kat daha dayanıklıdır. Elektriği ve ısıyı çok iyi
iletir.

grafen
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