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ÖHSOZ 

Bu rapor Merkezimizde nükleer alanda yapılan araştırma ve eğitim 
faaliyetlerini ana hatlarıyla göstermektedir. 

Ankara Nükleer Araştırına ve Eğitim Merkezindeki bütün faaliyetlerin 
ana hedefi fizik, kimya, tarım, sağlık fiziği ve elektronik gibi çeşitli 
alanlarda atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılnasını teşvik ederek 
modern ve ileri bir teknik olarak tanımlanan nükleer tekniğin bütün bu 
alanlarda sağladığı önemli gelişmeleri ve böylece ülke ekonomisine olan 
katkılarını ortaya koymaktır. 

Merkezde araştırma projelerinin seçilmesinde büyük bir titizlik gös
terilmekte ve her geçen yıl Merkezin araştırma ve eğitim programları ara
sında daha iyi bir dengenin sağlanmasına çalışılmaktadır. Merkezimizde 
nükleer alandaki faaliyetlerin yıldan yıla önemli gelişmeler gösterdiği 
söylenebilir. 

Bu raporda kısaca belirlenen nükleer alandaki faaliyetler doğrudan 
doğruya Merkezdeki tüm personelin başarılı çalışmaları sonunda ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle Merkez personeline şükranlarımı sunar, kendilerine 
gelecekteki çalışmalarında üstün başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Nurinnisa aZBEK 
Ankara Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi Müdürü 



FOREWORD 

This report presents a comprehensive review of the nuclear research 

and training activities done at the Center. 

The primary objective of all activities of Ankara Nuclear Research 

and Training Center is to promote peaceful applications of atomic energy 

in various fields such as physics chemistry, agriculture, health physics 

and electronics and to demonstrate how modern and advanced nuclear 

techniques could contribute to major improvement in all these fields and 

thereby bringing the economic benefits to the country. 

At the Center by applying a very careful selection of research 

projects and by trying to set up a better balance between research and 

training programmes, it can be said that nuclear activities of the Center 

is attaining significant improvement year by year. 

The activities shortly described in this report are the results of 

the effort of the entire staff at the Center. Therefore I would like to 

express my apprecitations to all staff for their valuable works and I 

wish them more success for their studies in the future. 

Prof. Dr. Nurinnisa ÖZBEK 

Director 

Ankara Nuclear Research 

and Training Center 
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1.1. Bir Yüksek-Beta Tokamağına Uygulanan Değişik Programlama Modi arının 
Değerlendirilmesi 
A. Slnman, S. Sinman 
Yûksek-beta Tokomak sistemlerinde tirbuşon sıkışması (screw pinch) 

düzenekleri de dahil olmak üzer«; deneysel koşulları denetleyerek ve güvenlik 
faktörü (safety factor) 1 e yakın programlı alanlar kullanarak, MHD kink 
(m*-2) kararsızlıkları giderilmektedir /l,2/. öte yandan, güvenlik faktörünün 
1 den küçük alınması veya başka bir deyişle pratikte Bx — Bfl alınması ha
linde ters çevrilmiş alan sıkışması (reversed field pinch) şemalarında 
% 30-40 a kadar yüksek beta değerlerine, MHD denge korunarak varılmaktadır 
/3/. Hor iki halde de alanların programlanma işlemi, MHD modları üzerinde 
birinci derecede etkili olmaktadır. 

Bu çalışmada; programlı yüksek-beta ve ters çevrilmiş alan sıkışmalı 
çalıjma koşullarından birisinden ötekine kolaylıkla geçebilmek ve özellikle 
magnetik alan şekillenmesini incelemek amacıyla geliştirilen bir tokamak 
sistemi ve bundan elde edilen bulgular sunulmaktadır. Deneysel veriler, daha 
önce tarafımızdan İ.Ü.F.F. Nükleer Fizik Bölümünde tasarlanıp kurulmuş bulu
nan Tokamak düzeneğinde yapılan deneylere aittir ve burada yüksek-beta Toka* 
mak sistemlerindeki en son gelişmeler göz önüne alınarak bu veriler ilk kez 
değerlendirilmektedir. Daha ayrıntılı sonuçlar Trieste'de Uluslararası Teorik 
Fizik merkezi tarafından düzenlenen Füzyon Enerjisi İlkbahar Kollejinde 
sunulmuş ve UAEA tarafından (IAEA-SMR-82, s 73-78) kodu ile basılmıştır. 
Anılan Tokamakğın, büyük çapı 50 cm ve küçük çapı 6 cm olan kuartzdan yapıl
mış toro .dal bir vakum odası mevcuttur. Primer sarımı 10 cm genişliğinde ve 
toru içten ve dıştan saran şerit birer kuşaktır ve paralel şekilde kondansa» 
tör bataryasına bir kıvılcım aralığı (spark-gap) yardımıyla bağlanmaktadır. 
Plazma ile primer arasında 't 85 lik iyi bir kuplaj elde etmek için, 0 biçi
minde dört grup halinde demir çekirdek grupları, toru ve primeri beraberce 
kuşatmaktadır. Kondansatör bataryası 6uF, 30 kV olup 2700 Joule'lük bir bi
rikme enerjisine sahiptir. Maksimum toroidal alan 25006. olup alanının yö
nünü değiştirmek de mümkündür. Programlandığı zaman bu alanın süresi 0.5 a. 

dir Poloidal alan Bfl ise 2000 G'dur. Sistemin yapısal özelliğinden dolayı. 

* ODTÜ'den misafir Prof. 
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primer sarımları yardımıyla poloidal alan oluşturulmaktadır. Akım darbesinin 
ilk yarı periyod süresi 12 us dir. Deneyler sırasında crowbar tekniği kulla
nılmamıştır. Rogowski bobini, magnetik sonda, Langmuir sondası, gerilim bö
lücüleri başlıca tanı sistemleridir. Ön iyonizasyon bir darbeli yüksek fre
kans boşalma sistemi (3.0 kW, 0.1 s ve 7.5 KHz) ile yapılmaktadır. Yüksek 
frekans plazmasının yoğunluğu, tor içinde 100-400 m Torr basınçlarda saf 
H2 ve D2 bulunduğu zaman 109 cm s ve buna karşıt plazma sıcaklıkları 
2-10 eV kadardır. 

Magnetik sonda işaretlerinden sıkışma boşalması halinde k(Te+T^) — 
80-90 eV luk toplam sıcaklıklar ve 10 lh cm e yakın elektron yoğunlukları 
hesaplanmaktadır. Çalışma modlarına bağlı olarak 0.14 ile 0.3 arasında beta 
değerleri bulunmaktadır* 

Deneyler değişik gaz baskıları için eksenel magnetik alansız (B. -=» 0) 
ve her iki yönde eksenel alanlı yapılmıştır. Tor boyunca muntazam şekilde 
yer alan 18 parçadan ibaret makaralar yardımıyla hilal (cusp) ve çıkıntılı 
(bumpy) tiplerinde alan şekillenmeleri elde edilebilmektedir. 

Düşey ve yatay magnetik sondalardan aynı autla alınan işaretlcı- yar
dımıyla Bg(r) ve B,(r) değişimleri çizilmiştir. Alansız durumda ilk 2 us 
içinde m—1 ve m=2 ile gösterilen modlarda MHD kararsızlıkları saptanmıştır. 
Deaysel sonuçlardan nümerik yöntemle elde edilen Po(r) ve J*(r) fonksiyon
larına göre korunma (confinement) zamanı 6 us (bir çeyrek periyod) bulun-
maktadt.r. Klasik bumpy biçiminde, reproduktibilite süresi B. •» 0 koşuluna 
göre daha küçük olmakla beraber, korunma zamanı 8 us ye yükseltilmektedir. 
MHD kararsızlıkları t us sonra ortaya çıkmaktadır. Hilal biçiminde ise, 
boşalmadan 5 us sonra MHD dengesizlikler düzelmektedir. 

Eksenel magnetik alansız (B* -» 0) ve alan bobinlerine doğrudan ve de
ğişik şekilde 1^ — 40A lik akımlar uygulanarak oluşturulan çıkıntılı (bumpy) 
ve hilal (cusped) şekillerdeki iki ayrı magnetik alan şekillenmelerindeki 
farklı düşey radyal mesafelerde sistematik olarak alınmış magnetik sonda 
işaretlerinden hesaplanan boşalmanın başlamasından 3 us sonraki 

p(r) - — e - ^ düsel magnetik baskı profilleri Şekil 1 de gösterilmek
tedir. Şekilde, alan şekillenmelerinin magnetik baskı üzerindeki etkisi kolayca 
görülebilmektedir. Hilal şeklinde alan mevcut olduğunda, magnetik baskının 
küçük eksende bir maksimumu bulunmaktadır. Yani, döner akım kanalı, hilal 
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seklindeki alanın etkisiyle merkeze doğru kaymaktadır. Başka bir değişle 
plazma korunmaktadır.-

Şekil 2 de ise aagnetik alan şiddeti bir parametre olmak üzere, çıkın
tılı ve hilal seklindeki alanlar uygulandığında, poloidal magnetik alanın 
radyal değişimleri gösterilmiştir. Şekilde, mukayese amacıyla alansız durum 
da çizilmiştir. 

Sonuç olarak, crowbar tekniği kullanılmadığından, değerlendirme 12 vs 
lik oldukça kısa ilk yarı periyod içinde yapılmıştır. Sonuçlar extrapole 
edilince, alana programının hiyerarşisi için, önce alansız korunma, sonra 
elektrik alan göre uygun yönde B* eksenel alanı uygulanması ve son kademede 
ise, hilal biçimine dönülmesi Önerilmektedir. Crowbar tekniği kullanılması 
halinde, her alan segmenti, özel bir iletim hattı ve SCR anahtarları yardı
mıyla, önceden saptanan programa göre yüklenebilir. Böylece, yüksek-beta 
sistemlerinde seçilen biç çalışma periyodu içinde uygun alan biçimlerine 
geçmek mümkün olmaktadır. 

1.1. Evaluation of the Alternative Programing Modes Applied to a 
High-Beta Tokamak 
A. Sinman, S. Slnman* 
In high-beta Tokamak systems including the screw pinch devices too, 

controlling the experimental condition and using programmable fields with a 
safety factor of about 1, MID kink instabilities (m—2) are removed /1,2/. 
On the other hand, in the case of the safety factor is taken smaller than 
1 or in other words, practically when B^— BQ in reversed field pinch schemes 
it is arrived to the higher beta values up to 30-40 % keeping MHD equilibrium 
/3/. In either two cases, programming process of the fields are being primarily 
effectual on MHD modes. 

In this study; together with the experimental results obtained from a 
small Tokamak system to be developed for the aim of to pass easily from one 
high-beta reversed field pinch operation condition to an other and to inves
tigate particularly the magnetic field configurations are presented. Experimental 

* Visiting Plot, from MBTU 
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data belong to the experiments carried out en the Tokamak device designed 

and constructed formerly by ourselves at the University of Istanbul, Faculty 

of Science, Nuclear Physics Department and here these data are evaluated 

firstly taking into consideration of the recent developments in high-beta 

Tokamaks. More detailed results have been presented at Spring College on 

Fusion Energy orginized by International Centre for Theoretical Physics, 

Trieste, and published by IAEA with a code number of IAEA-SMR-82, pp 73-78. 

The mentioned Tokamak has a toroidal vacuum vessel made of quartz 

whose major and minor diameters are 50.0 cm and 6.0 cm respectively. The 

primary coil is a single wound strip-belt with a width of 10 cm surrounding 

from inner and outer sides of the torus. These windings are parajklely connec

ted to the capacitor bank via a controlled spark-gap switch. In order to 

obtain a good coupling between the plasma and the primary (the coupling 

coefficient is 0.85), 0 shaped iron core in four groups are encircled the 

torus and primary all together. The capacitor bank of 6 yF» 30 kV has a 

stored energy of 2700 joule. The maximum toroidal field strength B. is 

2500 6 and to change its direction can be possible. The field duration is 

0.5 s when it is programmed. Furthermore the poloidal field BQ is calculated 

as 2000 6. Because of the constructional property of the system the poloidal 

field is produced by the primary coils itself. First half period of current 

pulse is about 12 ysec. During experiments crowbaring technique has not been 

used. Principal diagnostics used are, magnetic and Langmuir probes. Rogowski 

coil and voltage divider. Preionization is performed by a pulsed RF breakdown 

system (3.0 kW, 0.1 s and 7.5 MHz). The density of the RF plasma is 10' cm"' 

when there exist pure H2 or Da gases, at the pressures of 100-400 m Torr 

inside the torus and correspeding plasma temperatures are between 2 and 

10 eV. 

In the case of pinch discharge, from tha magnetic probe signals the 

total temperatures of k(Te+Î£) - 80-90 eV and electron densities of about 

101<f cm"' are calculated. Beta values are found between O.m and 0.30 

depending on the operating modes. 

For different gas pressures, experiments nave been carried out without 

otfial magnetic field (B^—0) and with Bx oxial fields for its either 

directions bumpy or cusp types of field configurations can be obtained by 

means of 18 segmented coils taking part regularly along the torus. 
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Using the signals taken simultaneously from vertical and horizontal 

magnetic probes» BQ(r) and B^(r) curves have been drawn. In the first 2 ui. 

for BA » 0, MHD instabilities in in—1 and m—2 modes are determined. According 

to Pg(r) and JAr) plots obtained numerically from the experimental data, the 

confinement time is found as 6 us. At classical bumpy configuration, although 

the duration of reproducibility is lower than that of in the condition of 

without axial magnetic field, the confinement time is risen up to 8 us. MHO 

instabilies are arising after 4 us of onset whereas in cusped field configuration 

after 5 us from the discharge MHD instabilities have disappeared. 

32 (r) 
After 3 us from the discharge onset, p(r) — —Û-- vertical 

8 n 

magnetic pressure profiles, calculated by the magnetic probe signals taken 

systematically at different vertical radyal distances, for the cases of 

without magnetic field (B.—0) and with two separate magnetic field configure» 

tions of bumpy and cusped obtained applying currents of L • W A directly 

and alternatively to the field coils are shown in Figure 1. On the figure 

one see the effects of the field configurations on the magnetic pressure 

easily. When the cusped field exists the magnetic pressure has a maximum at 

the minor axis that is, rotarting current channel slides toward the centre. 

By the influence of the cusped field in other words plasma is confining. 

In figure 2 magnetic field strengths as a parameter in bumpy and 

cusped field configurations radial poloidal field variations are shown. In 

figure for comparison the curve for without magnetic field is also sketehed. 

Consequently, because of the crowbar technique has not been used the 

evaluation is done for a relatively short time of first half period of about 

12 us. Extrapolating the results, for the field programming hierarchy, in the 

first step the confinement without magnetic field,secondly the application 

of B, axial magnetic field in conformable direction with used electric 

field and lastly the transformation to cusped field are submitting. In the 

case of using crowbar technique each segment of B^ coil can be charged as 

to previously fixed programme by means of a special transmission line and 

SCR -witch. Thus for high beta systems it is possible to tranform to convenient 

field configurations in a selected operation period. 
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Sekil 1. Boşalmadan 3 us sonra eksenel magnetik alanaız ve çıkıntılı 
veya hilal şeklindeki alanlar kullanılması hallerinde düşey 
magnetik baskı profilleri. 

Figure 1. After 3 us from the discharge onset vertical magnetic pressure 
profiles for the cases of without magnetic field and with 
bumpy and cusped fields. 
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Şekil 2 . Magnetik alan ş idde t i b i r parametre olarak boşalmadan 3 Us 
sonraki düşey radyal poloidai alan dağı l ımlar ının ç ı k ı n t ı l ı 
ve h i l a l şeklindeki alanlardaki mukayesesi 

Figure 2 . Magnetic f ie ld strengths as a parameter comparison of r ad ia l 
poloidai f ie ld d i s t r i b u t i o n in bupy an cusped f ie ld confi
gurat ions. 
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1.2. Bir Yoğun Plazma Odağından Çıkan Rölativistik Elektronların Saptanması 
S: Slnman? A. Sinroan 
Yoğun Elazma Odağı (YPO) sistemleri üzerindeki araştırmaların genel

likle (i) plazma parametreleri (ii) elektriksel karakteristikleri ve (iii) 
enerjitik iyon, rölativistik elektron ve nötron üretim mekanizmaları gibi 
üç ana konuya yöneldikleri bilinmektedir. Bir YPO'ındaki sıkışma (pinç) bo
şalması dinamiğinin kar süpürücüsü (snow-plow) modeli ile açıklanabilmesinin 
hala geçerli ve ilginç olması ve tanecik hızlanması üzerine sıkışma fazından 
sonraki endüktif etkilerin aktif rolünün bilinmesi. YPO sistemlerindeki 
problemlere bakış açısından değişik yaklaşımları gündeme getirmektedir. 
YPO sistemlerinin aynı zamanda bir elektron veya iyon hızlandırıcısı olarak 
da çalıştırılabilmesi /l,2/, odaktan çıkan rölativistik elektronların özel
liklerini bulmak üzere araştırmalara neden olmuştur. Sekil 1 de YPO sistem
lerinden enerjik iyonlarla rölativistik elektronların çıkış mekanizması şema
tik olarak gösterilmektedir. 

ANAEM-Mini-PlazmaOdağı; 2 kj lük kondansatör bataryası, bir denetimli 
yüzen kıvılcım aralıklı anahtar, bir eşeksenli hızlandırıcı ve gerekli 
elektronik ve ölçü sistemlerinden oluşmaktadır (ANAEM 1980 ve 1981 yılları 
faaliyet raporlarına bakınız). Sistemin toplam dış indüktansı 70 nH dir. 
Veri işlemleri için daha önce kar süpürücüsü modeli ve sonuçlarına dayanan 
temel denklemlerden elde edilmiş çok parametreli bir sayısal hiyerarşi ge
liştirilmiştir /3/. 

Şekil 2 de boşalma sırasında tipik odak akım ve voltajının zamanla 
değişimleri gösterilmektedir. Odak boşalmasının ilk yarı periyodu plazma 
indüktansına bağlı olarak 3.5-1.0 us arasında değişmektedir. Plazma indük-
tansının doğrusal olmaması, çeyrek periyod süresine etki etmekte ve sonucun
da akım maksimumu ile odak fazı çalışmamaktadır. Gerekli senkronizasyon 
için iki yöntem uygulanmıştır. Bunlar (i) hızlandırma tüpü uzunluğu L nın 
arttırılması (ii) anod üzerine daha uzun Iy silindirik izolatörünün kulla
nılmasıdır (örneğin I»a •* 12.5 cm için L^ «• 6.0 cm) öte yandan, yüksek ba
sınç gaz boşalmalarında iyi bir reprodüktibilite için, içi oyuk anod ve 
sincap kafesi katod yapılar tercih edilmiştir. Uygun p gaz baskısı ve V^ 

* ODCU'den misafir Prof. 
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kondansatör voltajı seçerek akım eğrisinde görülen odak çöküntüsünün iki 
karşıt tepe değerini dengelemek mümkündür. Örneğin L{j/La — O.'tS, p — 4.5 
Torr Vh — 13kV olduğu zaman hidrojen gazı halinde odak fazı sırasındaki 
akım tepesi düzleşmektedir. YPO sisteminde oluşan relativistik koşul nede
niyle odak akımı Şekil 2 deki gibi 2 us lik sıkışma fazından hemen sonra 
Alfven kesim akımı nedeniyle 20-50 ns lik kısa bir süre için kesilmektedir. 

Alfen kesim akımı ve ilgili rölativistik sabitler 1^ *" 17000 yB 

Y - 1*1.96x10"* üe(eV) ve 6 - — S - = l-(l/y2) eşitlikleriyle bulunmak-
c ' ' 

tadır. 

Alfven kesim akımının nümerik değerleri doğrudan doğruya osilogram 
lardan ölçüldüğünden MeV cinsinden rölativistik elektronların enerjileri 
Ue — 0.51 | (CaxlJ+l)l>ft -1 denklemiyle hesaplanabilir burada Ca odak 
geometrisine bağlı bir sabittir. 

Batarya gerilimi ve gas baskısı arasındaki YPO sisteminin farklı 
anod geometrelire için korolasyon araştırılmış ve sistematik deneyler so
nucunda rölativistik elektronların çıktığı en muhtemel bölge saptanmıştır. 
Şekil 3 de sonuçlar gösterilmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada plazma odağı sistemlerinin aynı zamanda 
2-3 MeV elektron enerjili bir Rölativistik Elektron Jteoeti (RED) jeneratörü 
olarak da çalıştırılabileceği ortaya konulmuştur. 

1.2. Determination of Relativistic Electrons Extracted From a Dense Plasma 
Focus 
S. Sinman, A. Sinman 
It is well known that the investigations carried out on £ense Plasma 

£ocus (DPF) are generally directed towards the three main subjects such as 
(i) the plasma parameter, (ii) the electrical characteristic and (iii) the 
energetic ions, relativistic electrons and neutron production mechanisims. 
To become explainable the behaviour of the pinch discharge dynamics in a 
DPF by the snowplow model being still valid and attractive and to be known 
the active role of the inductive effects after the pinch phase on the partici* 
acceleration they bring into view the different abilities to see the problems 

* Visiting Prof, from METU 
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on that of the DPF systems. Because of the DPF systems can also be operated 

as an electron or ion accelerators /1,2/, they have been caused to research» 

on to find out the peculiarities of relativistic electron extracted along 

the focus. The extracting mechanisms of energetic ions and relativistic 

electrons from DPF system are schematically shown in Figure 1. 

ANAEM-mini-plasma-focus (see ANAEM 1980 and 1981 progress reports) 

is consisted of 2.0 kj condenser bank, a controlled floating spark-gap 

switch, a coaxial accelerator and needed electronics and measuring system. 

Total external inductance of this system is 70 nH. For the data processing 

in our DPF system, a multiparameter numerical hierarchy obtained from the 

fundamental equations based on the snow-plow model and its conclusions had been 

developed before I'd. 

In Figure 2 the typical focus current and voltage variations with 

time during the discharge are shown. The first half-period of focus discharge 

is varying between 3.5 and 4.0 us depending on the values of plasma induc

tance. The nonlinearity of plasma inductance is affecting on the duration 

of quarter period and consequently the current maximum and the focus phase 

are not superimposing. For needed synchronization two methods have been 

applied. These are (i) to extend the length of accelerating tube La and 

(ii) to use longer silindrical isolator on the anode Lg, For instance 

Lj — 6.0 cm for La — 12.5 cm. On the other hand for a well reproducibility 

in the high pressure gas discharges, the hallow anode and squirrel-cage 

cathode costructions have been prefered. It has been possible to balance 

the two corresponding peak voltage of the focus notch, selecting suitable 

gas pressure p and bank voltage Vfe. As an example, when L^/La — 0.48, p—4.5 

Torr and Vb — 13 kV using Hydragen the current peak during focus phase is 

being flat. Due to the relativistic condition occured in DPF system, the 

focus current is cutting out for a short time of 20-50 ns just behind the 

callapse phase of 2 us. 

The Alfven current and related relativistic constants are known by 
-s V 

the relations of IA - 17000 PY. Y " 1*1.96x10 Ue(eV) and 0 — —fl-

c 

- |l-(l/y2)| * Because of the numerical value of Alfve"n cut-off current 

is measured from oscillograms directly, the energies of the relativistic 

electrons in MeV may be calculated by the equation of 
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üe — 0.51 I (CaxIA*l) &• -1 I where C a is a constant depending on the 

focus geometry. 

The correlation between bank voltage and ttas pressure for two dif

ferent anode geometries of DFF system has been searched and at the end of 

systematical experiments the most probable area for the production of 

relativistic electrons has been determined. In Figure 3 the results are 

shown. 

Consequently in this study it has been demonstrated that the 

plasma focus systems may also be operated as a Relativistic Electron Beam 

(REB) generator with electron energies of 2-3 MeV. 
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Outer Electrode 

Sekil 1. Enerjik iyanların ve rölativistik elektronların YPO 
sistemlerinded çıkış mekanizmasının şematiği. 

Figure 1. The extraction mechanism scheme of energetic ions and 
relativistic electrons from DPF system. 
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Şekil 2. Boşalma sırasında tipik odak akımı ile odak voltajı 
eğrileri ve Alfven kesim akımı. 

Figüre 2. Typical focus current ana ;o<.us voltage transients 
during the discharge and Aifven cut-off current. 
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1.3. Çok yönlU Bir G-M Tüpünün Geliştirilmesi 
A. Slnman, H. Denlrtaş, R. Özkan 
Döviz rezervlerindeki kısıtlılıklar ve yüksek fiatlar nedeniyle itha

linde güçlük çekildiğinden, merkezimizde çok yönlü bir GM tüpünün gelişti
rilmesi düşünülmüştür. Çalışma 1982 yılı baslarında başlamış ve ilk proto
tip GM tüpü yapılmıştır. 

Bilinen G-M tüplerinin ömürleri takriben bir yıl olmasına karsın, ge
liştirilen tüpleri yeniden doldurulup, tam verimle tekrar kullanmak mümkün 
olmaktadır, özel olarak tasarımlanmış vakum vanaları vasıtasiyle tüpleri 
doldurup, doldurma ve boşaltma sisteminden ayrılması sağlanmaktadır. Pence
re için kullanılan değişik yaprak malzemeleri , sayılacak radyas
yona uygun olarak değiştirilebilmektedir. 2,5 mg/cm maylar, 18 mg/cm2 

asetat 21 mg/cm2 mika, 55 mg/cm2 Al pencere yaprak malzemeleri ile yapılan 
deneylerde tüpün içinde 10* torr'luk bir vakum •ld« edilmiştir. Tüpün anodu 
0.20 mm çaplı tungsten tel olup, vakum vanası üzerine tutturulmuştur. Geliş
tirilen prototip tüpün silindirik gövdesi pirinçden yapılmıştır ve 15 ran 
çapında ve 65 mm uzunluğundadır gövde aynı zamanda katod görevini görmektedir. 
Tüpleri boşaltmak ve istenilen basınç ve oranlarda fon ve ajan gazlarla 
doldurmak üzer» geliştirilen sistemde, aynı anda ve birbirinden bağımsız 
olarak üç tüple birden çalışmak mümkün olmaktadır. 

Anılan GM tüpü prototipine ait bir fotoğraf aşağıda verilmektedir. 

1.3, The Development of a Versatile G-M Tube 
A. Slnman, H. Denlrtaş, R. Özkan 
Faced with import difficulties due to their high costs and limitations 

on foreign exchange reserves, it was decided to develop a versatile G-M 
tube here in our laboratories. Work started in early 1962 and the first 
prototype has beer produced. 

The tube developed can be refilled and used again whereas known G-M 
tubes have operational lives of about a year. Specially designed vacuum 
isolation valve of the tar,=: enables us to refill and seperate it from the 
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evacuating and filling aparatus. Window foil materials of the tube, can be 
replaced as appropriate to the radiation to be counted. In experiments done 
with window foil materials of 2,5 mg/cm2 Mylar, 18 mg/cm2 acetate, 21 
mg/cm2 mica and 55 mg/cm2 Aluminium, inside the tube a pressure of 10 
torr was achieved. Anode of the tube is a tungsten wire of diameter of 0,20 
mm which is mounted on the vacuum valve. Cylindirical envelope of the tube 
is made of brass of diameter of 15 mm and length of 65 mm. This envelope is 
also used as cathode. By means of the apparatus developed for evacuating 
and filling the tubes required pressures and ratios with inert and agent 
gases, three separate tubes can be hanled simultaneously and independently. 

For 1983 program, it is planning to investigate the different materials 
with varied dimentions. 

A photograph about the prototype of mentioned GM tube is given below. 

1.4. Bir Langmuir Sondasından Alınan Deneysel Verilerin Bilgisayarla 
Değerlendirilmesi 
Ali Alaçakır, A. Sınman 
Bu çalışmada bir Langmuir elektriksel sondasxndan alınan deneysel veri

lerin bilgisayar yardımı ile değerlendirilmesi yapılmış ve üç ayrı plazma 
ortamının büyüklükleri (parametre) elektron yoğunluğu, sıcaklık ve enerji 
dağılım fonksiyonları saptanmıştır. 

Bir langmuir elektriksel sondasının kullanımı sonda ile konu olan 
plazma ortamının potansiyel farkı kavramını kapsamaktadır 111. Değişik sonda 
potansiyelleri altında alınan akım değerleri kullanılarak çizilen akım-vol-
taj karakteristiklerinden ortam hakkında bilgi almak ve büyüklük tayin etmek 
mümkündür, 171. Bunun için, logaritmik akım-voltaj eğrileri kullanılmaktadır. 
Veri aralıklarındaki eğimler yardımı ile elektron sıcaklıkları, yoğunlukları 
ve enerji fonksiyonları aşağıdaki eşitlikler ile elde edilebilir /3/. 

Eğim: E - e/kTe (1) 
Elektron Yog: ne - (leo/0,t eS) (me/2kTe)1A (2) 

Burada, S sonda yüzey alanını, Ieo elektron doyum akımını ve T elektron 
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sıcaklığını vermektedir. 

üç ayrı plazma ortamından alınan veriler CLASS dilinde yazılmış bir 
ana program ve üç alt program ile PDP 11/OU bilgisayarında değerlendirilmiş 
ve sırasıyla aşağıdaki işlemler yaptırılmıştır. 
1. Akım-voltaj eğrilerinin çizimi 
2. Logaritmik akım-voltaj karakteristiklerinin çizimi 
3. Veri aralıklarında sıcaklık, enerji ve elektron yoğunluklarının hesaplan

ması. 
*•» Elektron yoğunluğu -Enerji ve logaritmik elektron yoğunluğu- tnerji da

ğılımlarının çizimi, (Sekil.l). 
5. Yarı logaritmik dağılımda doğrular üzerinde bulunduğu tahmin edilen nok

taların bu doğrular üzerine oturtulması ve bunların yarı logaritmik 
eksen ile yaptığı açıların hesaplanması» 

6. Logaritmik akım-voltaj eğrileri kullanılarak doğrular üzerinde bulundu
ğu görülen noktaların bu doğrular üzerine oturtulması ve eğimlerinden 
elektron sıcaklığı, enerji ve yoğunlukların hesaplanması, fTablo.l). 

1.4. The Analysis of Experimental langmuir Probe Data by the Comouter 

A. Al açakır, A. Sinman 

In this study, the data, obtained by a langmuir electrical probe, has 
been analysed by the computer, and the parameters of the three different 
plasma media; electron density, temperature and the energy distribution have 
been computed and plotted. 

Utilization of a langmuir electrical probe is based on the concept of 
potential difference between the probe and plasma medium, /l/. It is possible 
to obtain information about the plazma medium HI using the current-voltage 
characteristics which are plotted by help of the current values taken at 
different probe potentials. For this purpose, the logarithmic current-
voltage curves are used. Electron densities, energies, temperatures and 
energy distribution functions can also be obtained computing the slopes in 
between the consequitive points of the characteristics by the following 
equations, /3/. 

Slope : E - e/kTe (1) 
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Electron density: ne - (I^/O.* eS) (mt/2kTe)
,A (2) 

where, S is the probe surface area, 1^, electron saturation current and 

Te is the electron temperature. 

The data, recorded from the three different plasma media, has been 

analysed in PDP 11/04 computer with a main program and three subroutine 

written in CLASS. Plottings and computations has been displayed in the 

following order. 

1. The plotting of current-voltage curves. 

2. The plotting of logerithmic current-voltage characteristics. 

3. The computation of temperatures, energies and electron densities in between 

the successive data points. 

4. The plottings of electron density-energy and logarithmic density-energy 

distributions, (Figure 1.). 

5. The best line fittings of the semilig distribution data which are 

estimated on straight lines, and the computation of the angles between 

the semilog axis and these lines. 

6. The best line fitting of the logarithmic current-voltage data onto 

possible straight lines and the computation of electron densities, 

energies and temperatures by using the slope of these lines, (Table 1). 
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1.5. CVC Bendix 2001 Gaz Kromotograf/Kütle Spektrometresi ile Çalışmalar 
T. A n , G. Şahin 
Gerekli malzeme ve parçaların sağlanamaması nedeni ile cihazın kromo

tograf bölümü henüz devreye sokulama'jis ve vakum istenilen düzeyde değildir. 
Bununla beraber iyonlayıcı elektron akım şiddeti elektron tüfeğinin temizle
nip, yarıklarının ayarlanması ile yükseltilmiştir. Ossiloskop spektrum çı
kışı dedektör yal: tıcılarının iletkenliklerinin giderilmesi ile çalışır 
duruma getirilmiştir. Kütle spektrometresini sınamak amacı ile 70 eV da 
alınan aseton, kloroform ve cıva spektrumları sırası ile Sekil 1, 2 ve 3 de 
görülmektedir. Spektrumlarda en şiddetli pik (taban piki) % 100 olarak kabul 
edilmiştir. Aseton, kloroform spektrumları ve cıvada gözlenen izotop oran
ları yayınlanmış variler ile uyum içindedir /l,2/. 

1.5. Studies With CVC Bendix 2001 GC/MS 

T. Arı, G. Sinin 

As the necessary accessories, spare parts, and material have not been 
obtained, chromatcfrraph section of the instrument is not operational and 
the vacuum is not at the desired level. However, the intensity of ionizing 
electron current wc.s increased by cleaning of the electron gun and realignment 
of the slits. Ossi.oscope readout was put into operation by removing the 
conductivity of th. insulating parts of the multiplier. Spectra of aceton, 
chloroform, and mercury taken at 70 eV in order to test the mass spectrometer 
section are shown in Figures 1, 2 and 3 respectively. The most intense peak 
in each spectrum, called base peak, is assigned a value of 100 %. Spectra 
of aceton and chloroform, and the isotop abundances observed in mercury 
spectrum are in agreement with published data A,2/. 
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1.6. X-isim Spektrometresinin Nötron Aktivasyon Analizine Uygulanması 
P. Arı kan, H. Demirel, t. Çelenk 
Bu çalışmada, aktivasyon analizinde (n.y) reaksiyonu sonucu oluşan 

radyoaktif elementlerin karakteristik X-ışını spektrumlarının kullanılma 
imkanları araştırılmıştır /1-3/. X-ışınları, radyoaktif elementlerin akti
vasyon sırasında elektron kapması veya iç dönüşüm tipi bozunmaları sonucun
da yayınlanırlar. Gama ışını spektrometresindeki bazı problemler (fütopik
lerin girişimleri, kaçak pikler, geri saçılma pikleri ve compton) aktivasyon 
analizindeki karakteristik X-ışmlarınm analizlerde kullanılma avantajla
rını gösterirler. 

Çalışmanın ilk bölümünde bazı elementlerin nötron aktivasyon analizin
den (NAA) sonra alınan X-ışını spektrumları incelendi, hassasiyet ve tayin 
limitleri tespit edildi. Tesir kesiti, yarı ömür, bolluk ve X-ıgını verimi 
faktörleri göz önünde bulundurularak nadir toprak elementlerinin bazıları 
(Dy, Eu, Sm, Ho, Lu, Er) ve Re, Th, U elementleri seçildi. 

Numuneler 2,15.10H n/cm2.s. akılı ve 5 Ci şiddetli Pu23'-Be nötron 
kaynağı ile aktiflendiler. Adı geçen elementleri., ince bölgede saf foil veya 
pelletleri ($-13 mm) hazırlandı. Yarı ömürlerine uygun olarak aktiflendik-
ten sonra X-ışını spektrometresinde 1000, 2000, 3000, >»00O s sayıldılar. 
Yumuşak X-ışınlarının dedektöre gelmeden soğurulması ve yüksek enerjili 
gamaların elimene edilmesiyle çok temiz spektrumlarla çalışıldı. Re, Lu, i!o, 
Sm elementlerinin NAA sonrası Ge(Li) ile alınmış X-ışını spektrumları «ekil 
1, 2 de verilmiştir. Radyoaktif numunelerden yayınlanan 6 parçacıklarının 
oluşturdukları Bremsstrahlung tabii fon ve ölü zamanı yükseltmiştir. Fakat 
bu problem 8 ların magnetik saptırılmalarıyla, iyi kolimasyonla ve soğuru
cular kullanılarak giderilmiştir /4/. 3 1ar 1 kilogauss şiddetindeki magnetle 
saptırılmıştır. 5.5 mm kalınlığında plexiglass disk, 0.1, 1, 2, 3 mm kalın
lığındaki alüminyum diskler soğurucu olarak denenmişlerdir. Sonuçda elde 
edilen tayin limitleri ve hassasiyetler Tablo-1 de verilmiştir. İstatistik
sel nedenlerden dolayı Th ve U sonuçları verilememiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde ise Ege üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesin
den gönderilen 25 toryum cevheri lantanitler açısından incelenmiştir. 1 gr 
numuneye, 200 mg s. üloz ilave edilip 13 mm çaplı toz pelletler haline geti
rildi. 25 cevher numunesi ve 4 standart, farklı kaynaklar kullanılarak, XRF 
tekniği ile tek tek incelendi ve karşılaştırıldı. Cd-109; Si(Lİ) ve Am-2U1; 
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Ge(Li) sistemleriyle alınan spektrumlarda Fe, Ca, Zn, Th, Sr, Y. Ba, La, Ce, 
Nd elementleri gözlendi. Ce dan sonraki nadir toprak elementlerinin XRF tek
niği ile incelenmesi güçdür. (Comptonla girişim oluyor). Aynı örneklerin 
NAA dan sonra alınan X-ışını spektrumlarında ise aynı güçlük yoktur. Bu 
örneklere standart olarak KTS-1, KTS-2, KTS-3, KTS-«» toryum cevherleri kul
lanılacaktır. Tek tek yapılan karşılaştırma deneylerinde numuneler ve KTS-
lerin uygunluk gösterdiği gözlendi. Şekil. 3 de YB-3 toryum cevher numunesi
nin Cd-109, Am-2m ve NAA ile alınmış X-ışını spektrumları görülmektedir. 

Bu yıl için planlanan inceleme, uygunluk ve hassasiyet deneyleri ta
mamlanmıştır. Kesin analizler önümüzdeki yıl yapılacaktır. 

1.6. Application of X-Ray Spectrometry to Neutron Activation Analysis 

P. Arı kan, H. Demirel, t. Çelenk 

The possibility of using characteristic X-rays from radioactive elements 
in activation analysis was investigated during this work with particular 
emphasis on (n,y) products /1-3/. The measured X-rays are emitted in electron 
capture or internal transition types of decay of radionuclides produced 
during activation . The advantages of using characteristic x-rays in acti
vation analysis becomes manifest in an analysis where gamma ray spectrometry 
offers problems such as the interference of photopeaks due to other elements 
in the material to be analyzed, also, escape peaks, annihilation peaks, 
backscatter peaks, compton edges. 

The primary part of study, X-ray spectra of some elements were inves
tigated after neutron activation analysis (NAA), sensitivity and detection 
limits were determined. Some rare earth elements (Dy, Eu, Sm, Ho, Lu, Er) 
and Re, Th, U were chosen according to cross section, half-life, abundance 
and X-ray yields. The samples were irradiated by Pu239-Be neutron source 
with 2,15 10H n/cm2s. flux and 5Ci intensity. Pure foil and pellets of 
samples ($-13 mm) were prepared in thin region. The 1000, 2000, 3000, WOO 
s counts for each sample was made. The soft X-ray lines of light elements 
are very rarely induced and are completely absorbed before reaching the 
detector and net X-ray spectrum was appeared due to elimination of high 
energy gamma rays. The x-ray spectra of Re, Lu, Ho and Sm elements .ifter NAA, 
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obtained by Ge(Li) are presented in Fig. 1,2. Bremsstrahlung of the beta 

particles emitted from the radioactive sample may raise the background and 

substantially increase the dead time. This problem has overcome by using 

absorber, good collimation and magnetic deflection of the beta particles 

/4/. Beta particles were deflected by using 1 kilogauss magnet. The 

plexiglass disk (thickness, 5.5 mm) and aluminum (thickness, 0,1, 1, 2, 3 

mm), disk were measured as absorbers. The detection limits and sensitivities 

are shown in Table 1. Th and U results can not given because of the low 

statistical counts. 

This part of study, 25 thorium ores are investigated in lanthanides 

region which sent by University of Aegean, Faculty of Earth Sciences. 1 g 

powdered ore was mixed with 200 mg cellulose and compressed into pellets 

((})-13 mm) 25 ore samples and 4 standart samples were matched one by one 

by using XRF technique and different source. Fe, Ca, Zn, Th, Sr, Y, Ba, La, 

Ce and Nd were observed in spectra obtained with Am-241; Ge(Li) and Cd-109; 

Si(Li) systems. Analysis of rare earth elements after Nd is a little bit 

difficult because of the interference of Compton. It is very easy to analyse 

sa-ne sample afttr NAA. KTS-1, KTS-2, KTS-3 and KTS-4 were used as standarts 

for this 25 ore samples. 

Matching experiments were shown good agreement between the samples and 

standarts. The X-ray spectra of YB-3 thorium ore sample obtained with Ge(Li) 

af :er NM, Am-2^1 end Cd-109 is presented in Fig. 3. Sensitivity, investiga

tion and matching experiments were completed for this year and next year 

quantitative analyses of samples will be made. 
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Tablo-1. Bazı elementlerin NAA sonrası tayin limitleri ve hassasiyetleri 
Table-1. Detection limits and sensitivities cf some elements after NAA 

Element 
Elements 

Dy 
Eu 
Sm 
Ho 
Er 
Lu 
Re 

Tayin Limiti (mg/1000 s) 
Detection Limit 

55 
50 
200 
55 
10 
i+0 
50 

(mg/1000 s) 
Hassasiyet (Limit sayim/mg) 
Sensitivity (Limit count/mg) 

0.80 
0.61 
0.34 
0.22 
O.09 
0.82 
0.81 

1 . — . — • - . 
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1.7. NQR ve WIR C"ft Rezonans Spektrometreleri İçin Alçak Sıcaklık 
Prob - Denek iletim Düzeneği* 
Ç. Tarımcı, J.A.S. Smith 

Çift rezonans yöntemi ile NQR veya NMR sinyalini yakalamak için, de
neğin, yüksek alan WR sinyalinin alındığı mıknatıs alanı içindeki P sargısı 
ile alenin sıfır olduğu yerdeki saf NQR sinyalinin alındığı Q sargısı ara
şır da hızla gidi.) £ ilmesi gerekir /l,2/. Oda sıcaklığında, bu bir basınçlı 
hava düzeneği ili lığlanabilir /3/. 

Bizir tasa-rııruadığımız araç, hem deneği soğutmak ve hem de geliş gidi
şini sağlamk için :oğuk azot gazı akıır.ını kullanmaktadır. Düzenek iki ana 
öğeden olur/naktaı'ır: Birincisi, denek yerleştirmek için açılıp kapatılabilen 
kapaklar:n;.n üzerinae soğuk azot ve elektriksel bağlantıların olduğu vakum 
zırhlı bir .silindirden oluşur. İkinci kısım ise bu silindirin ortasında 
yer alan ve bir ucur.da P sargısı ile birlikte NMR probunu, diğer ucunda ise 
Q, NQR sargısını tanıyan cam denek iletim borusudur. 

Q sargısı içinde istenilen bir süre ışınlanan denek, basınçlı azot 
gazı yardımı ile P sargısı içine sürülür. Denek P de ışınlandıktan sonra 
tekrar Q içine alını ak istendiğinde elektronik olarak kumandalı bir selenoit 
vana aracılığı il«î azot akımının yönü (19) dan (18) e çevrilir. Soğutma, (16) 
borusu ile filindir içine alınarak (3) iğneli vana ile dışarı salınan soğuk 
azot gazı a,:ımı ile ;ağlanır. Azot akımını ayarlamakla sıcaklık değişimini 
de sağlamak mümkündür. Soğuk azot gazı akımı, bir sıvı azot kabı içine yer
leştirilen ısıtıcı ve bir basınç regülatörü yardımıyla sağlanır. 

Bu tür denek iletim düzeneği NQR ve HMR çift rezonans spektrometrele-
rinde kullanılabildiği gibi, denek yer değişiminin çabuk yapılması gereken 
diğer tür çift rezonans düzeneklerinde de kullanılabilir. 

* Bu çalışma, NATO tarafından "Research Grants Programme" çerçevesinde 
desteklenmiş ve Türk Fizik Derneği 'nin 13-15 Eylül 1982 tarihli IV. 
Fizik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 

** Department of Chemistry, Queen Elizabeth College, London. 

40 



1.7. A Low Temperature Probe-Sample Transfer Unit For NQR and NMR Double 
Resonance Spectrometers 

Ç. Tarımcı, J.A.S. Smith** 

To record a signal by an NQR or NMR double resonance technique, it 
is necessary to shuttle the sample between the high field (where the NMR 
coil, P placed in) and zero field (where the pure NQR signals are received 
in the Q coil /1,2/. At room temperature, this is done by pressurized air 
/3/. 

The instrument we designed, uses cold nitrogen gas stream to cool 
and transfer the sample. The system consists of two basic parts: 
1. A vacuum jacketed cylinder with removable caps which contain all necessary 
electrical and cold nitrogen gas connectors; 
2. A glass sample transfer tube which coaxes with the cylinder. At the one 
end of the tube, an NMR probe with the P coil and at the other end, the Q, 
NQR coil take place. 

The sample, first resides within the Q coil for specified time for 
irradiation in NQR frequency, then moves into P coil by pressurized cold 
nitrogen gas. After irradiation in NMR frequency, with the desired time, 
it shuttles back into Q coil simply reversing the nitrogen stream from (19) 
to (18) by electronicly controlled and timed selenoid valves. Cooling is 
performed by cold nitrogen gas stream which is let into the cylinder though 
the pipe (16) and discharged by a needle valve (3). The temperature can be 
adjusted by controling the gas stream. Cold nitrogen gas stream is obtained 
from a pressure regulated vessel by boiling the liquid nitrogen. 

This type sample transfer unit can be used by those double resonance 
systems that a rapid sample transfer is a necessity at low temperatures as 
it is in NQR and NMR double resonance spectrometers. 

* This work was particaly supported by NATO "Research Grants Programme", 
and presented us a poster at the Turkish PI y Heal Society, IV. Phsics 
Congress, 13-1H September 1982, Bey tepe, Ankara. 

** Department of Chemistry, Queen Elisabeth College, London. 
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Sekil 1. 
1. NMR Sargısı (P) terminali 
2. Termoçift 
3. İğneli vana, (soğuk azot gazı 

akımı çıkışı) 

5. 
6. 
7. 

301 paslanmaz çelik 
Tufnol 
" 0 " halka 
Pirinç çubuk tutucu 

8. Silikonlu kauçuk körük 
9. tki çeper arası pirinç destek 

10. Vakum zırhlı silindir 
11. Naylon 
12. Cam iletim borusu 
13. Vakum vanası 
İt. Naylon conta 
15. Bağlantı vidaları 
16. Soğuk azot gazı girişi 
17. NQR sargısı (Q) terminali 
18-19. Selonoit vanalara bağlı 

basınçlı soğuk azot boruları 

Figure 1. 
Terminal for NMR Coil (P) 
Thermocomple 
Needle valve (cold nitrogen gas 
stream outlet 
301 Stainless steel 
Tufnol 
"0" ring 
Brass rod holder 
Silicon rubber sleave 
Brass spacer 
Vacuum jacketed cylinder 
Nylon 
Glass transfer tube 
Vacuum valve 
Nylon washer 
Fastening bolts 
Cold nitrogen gas inlet 
Terminal for NQR coil (Q) 
Cold nitrogen pipes which are 
connected to selonoid valves. 
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1.8. Ani Gama Nötron Mktivasyon Analizi ile Böbrekte Kadmiyum ölçümü 
H. Sevimli 
Normalde doğuştan vücutta kadmiyum bulunmaz fakat çevre kirliliği ve 

sigara içmek zamanla kadmiyum birikimine neden olur. Kadmiyum zehirlenmesin" 
den, hipertansiyon; ıkciğer hasarı ve kalp hastalıkları oluşur./I/, Kadmiyum 
zehirlenmesinde kar. ve idrar analizi verileri yetersiz verilerdir. Vücutta 
bulunan toplam 50 ır.g kadmiyumun yarısı böbrek ve karaciğerde birikir. Bu 
nedenle kadmiyum miktarını doğrudan ölçmek (m vivo) daha güvenilir sonuç 
verir. Böbrek ve karaciğerde biriken kadmiyum gerek normal seviyede gerekse 
toksik seviyede ani gama nötron aktivasyon analizi yöntemiyle ölçülebilir 
/2/. Ultrasonik metodla böbrek ve karaciğerin yeri saptandıktan sonra uygu
lamaya geçilmeKtedir. 

Kadmiyumun vücut ışınlamasına uygun gecikmiş gama veren bir reaksiyonu 
yoktur fakat Cd111* ün ani gamalarının verimi çok yüksektir 100 nötron kapıl
masına karşılık 80 gama salınır /3/. Bu 559 keV enerjili ani gamaların de-
deksiyonu ile kadmiyum ölçümü yapıldı. 

5 Ci Pu-Be izotopik nötron kaynağı (nötron çıkışı 107n/s) çok amaçlı 
ışınlama sistemi içinde bulunmakta idi. Buna bazı ilaveler yapılarak Şekil 
1 de gösterilen sistem oluşturulmuş ve ölçmeler yapılmıştır. 

40x30x23 cm boyutunda plexiglas bir manken (trunk like phantom) yapı
larak içine su doldurulmuştur /4/. Bunun içine sol böbrek fantomu yerleşti
rilmiş ve 500 ppm kadmiyum eriyiği (CdNo3)2ile doldurulup en iyi zırhlama 
durumunu bulma çalışmaları yapılmıştır. Minimum tabi fon veren durum saptan
dıktan sonra kadmiyum konsantrasyonu azaltılarak dedeksiyon limitine geçil
miştir (Şekil 2). 

Değerlendirmede 559 keV enerjili ani gama ışınları 53 cm3 aktif hacimli 
yatay Ge(Li) dedektörü ile dedekte edildi ve 1024 kanallı anUizört kaydedildi, 
Spektrumun ilgili kısmı Şekil 3 de gösterilmiştir. Işınlama süresi 2000 sn 
olarak deneyler yürütülmüştür. Deneyin tekrar edilebilriliği % 5 dir. 

Manken üzerinde yavaş nötron akısı altın foil kullanılarak ölçüldü ve 
10 n/cm s olarak bulundu. Daha düşük akı ile böyle bir çalışma yapmanın 
olanaksızlığı nedeniyle iyi bir kolimasyon yapılamadı. 

Doku eşdeğer sıvı (% 68 H20, % 22 Glycerol, % 7.8 üre, % 1 CaHPO,, ve 
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% 0.8 K S 0 (ağılıkça)) tenin edilememesi nedeniyle çalışmada doz ölçümü 
Z Z o 

yapılamamıştır. Ancak 85 Ci Pu238 Be nötron kaynağı kullanılan Brook-haven 
sisteminde LiF-TL Dozimetreler kullanılarak yapılan ölçümde; toplam doz: 
1.2 rem/saat, nötron dozu lit mrad/saat, gama dozu 58 mrad/saat olarak sap
tandığı belirtilmektedir /5/. 

200 ug Cf252 nötron kaynağı kullanılan Swansen sisteminde toplam doz; 
dedeksiycn limiti (5 mg) için 0,07 rad olarak verilmektedir /7/. 

Metodun hassasiyeti tabi fon seviyesine bağımlıdır. Saçılan nötronları 
azaltmak bu sistemde mümkün değildir./6/. Bütün bu olumsus şartlara rağmen 
sol böbrekte 125 yg/g kadmiyumu ölçmek müm''.".-. olmusturki bu endüstri işçile
rinde rastlanan seviyenin altındadır /8/. 

1.8. A Facility for in Vivo Measurement of Kidney Cadmium by NeMron 
Capture Promt Gamma Ray Analysis 

H. Sevimli 

Absorbed cadmium is concentrated in the liver and kidneys. ICKP (1975) 
reported an average value of 50 mg cadmium in the whole body: 10 mg in the 
kidneys and 4 mg in the liver. Higher cadmium levels cause a lot of harmful 
effects such as hypertension./I/. 

Cadmium can be detected in vivo at normal and toxic levels by the 
technique of neutron capture promt gamma ray analysis /2/. 

5 Ci Pu23' -Be isotopic neutron source was used for the measurement 
of left kidney cadmium. It was designed some extentions to the multipurpose 
irradiation system, (Fig.l). 

The technique utilizes the measurement of 559 keV gamma rays, emitted 
promptly under slow neutron capture by Cd113. The yield of this gamma ray 
is 80 per 100 neutron captures in natural cadmium /3/. 

10x30x23 cm plexi?lass trunk-like phantom was filled with water; / V 
kidney like phantom was filled with 500 ppm Cd solution (CdM03)2and positioned 
within it as left kidney. 

The gamma ray detection system consist of a horizontal Ge(Li) detector 
(efficiency 10 %, 51 cm3) is coupled to a Canberra multichannel analyser 
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(102U channel). After obtaining the best sheilding position the concentration 

of cadmium was decreased step by step. Detection limit was obtained 125 ppm. 

Duration of measurement was 2000 s. A part of spectrum is in Fig.3. The 

reproductibility of method was 5 %. Slow neutron flux on the phantom was 

measured as 103 neutron/cm2s by using gold foil 

Due to the lack of tissue-equivalent liquid (68 % H^O, 22 % Glycerol, 

7.8 % Urea, 1 % CaHP0% and 0.8 % K2S20$ (by weight)) dosimetry measurement, 

was not performed in this experiment. But it was performed in Brookhaven 

study which was used a 85 Ci Pu23a-Be neutron source. Total dose was reported 

1.2 rem/h (114 mrad/h for neutrons and 58 mrad/h for gamma rays /5/. In 

Swansea study which was used a 200 ug Cf252 neutron source; total dose was 

reported 0,07 rad for detection limit 5 mg /!/. 

When the detection limit (125 ppm) was compered with 300 ppm which 

is the highest value quoted in literature for industrial workers /8/: it 

is acceptable for this multi-purpose irradiation system. 
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1.9. 5 Ci 238Pu-Be Nötron Kaynağı Kullanarak NAA Metodu ile Bazı 
ElementlerinSensitivite ve Dedeksiyon Limitlerinin Tayini 

1. Çelenk, F. Dzek 

Reaktör ve nötron jeneratörü kullanmadan, daha az masraflı izotopik 
nötron kaynağı kullanarak NAA tekniği ile birçok elementin analizi mümkün
dür. Bu çalışma ile izotopik nötron kaynağı kullanarak hangi elementlerin 
analizinin mümkün olduğu amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan termal nötron 
akısı, konvansiyonel ve yarı-ömrü 1 dakikadan büyük tekrarlı ölçümler için 
2.15x10*n.cm"2.s l dir. Yarı-ömrü 1 dakikadan küçük tekrarlı ölçümler için 
termal nötron akısı 2.2xl01' n.cm .s dir. 

Çalışmada, elementler uzun ve kısa yarı-ömürlü oluşlarına göre sınıf
landırıldı. Uzun yarı-ömürlü elementler konvansiyonel ve kısa yarı-ömürlüler 
ise tekrarlı NAA tekniği kullanılarak analizlendi. Dedeksiyon limiti hesap
lamalarında, ilgili elementten oluşan ürün izotopun y-enerji piki için 
ölçülmesi mümkün olan bir alan tesbit edildi ve bu alan kriter olarak alındı. 
Sensitivite değerleri ise mg başına sayma olarak verildi. Çalışmada 3" x 3" 
Nal (TL) sintilasyon dedektörü kullanıldı. 

Konvansiyonel ve yarı-ömrü 1 dakikadan büyük tekrarlı ölçümler için 
1.5 cm çapında ve 1 cm yüksekliğinde polietilen deney tüpleri kullanıldı. 
Deney tüplerine doldurulan numuneler tam kaynak üzerinde ışınlandı. Yarı-
ömrü 1 dakikadan küçük izotopların tekrarlı aktivasyon analizi için pnö-
matik sistem kullanıldı. 

Al, Si, V ve Cu'ın dedeksiyon limiti ve sensitivite ölçümleri, tekrar
lı fakat ışınlama sistemine elle götürülüp, sayma sistemine elle getirile
rek ölçü alındı. Sc, Se, Ag, Er ve Hf'un dedeksiyon limiti ve sensitivite 
ölçümleri pnömatik sistemle ve tekrarlı alındı. Na, Al, CI, Mn, Fe, Co, Ga, 
Ge, As, in, I, Cs, Ba, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Lu ve Au'nın 
dedeksiyon limiti ve sensitivite değerleri konvansiyonel yolla bulunmuştur. 
Sonuçlar tabloda sunulmuştur. 

* Bu çalışma yayınlanmak üzere J. Radioanalytical Chemistry mecmuasının 
Macaristan'daki editörüne gönderildi. 

** Şimdiki adres, TÜBİTAK 
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Görüldüğü gibi birçok durumlarda izotopik kaynaklar oldukça ekonomik 
kaynaklardır. Bilhassa lantanitlerin analizi için çok uygundurlar. Toryum 
cevherleri içinde genel olarak lantanitler de bulunmakta ve bunların oranı 
o madde içinde mg/g basamağındadır. Analiz için reaktör ışınlamasına lüzum 
kalmadan aynı iş izotopik kaynaklarla da yapılabilir. Si ve Al jeolojik 
numunelerde yüzde mertebesinde bulunduğundan bu elementlerin analizi içinde 
izotopik kaynaklar son derece uygundur /l/. Çoğu durumlarda aynı şeyleri 
diğer elementler için de söylemek mümkündür 121. Tablod.1 verilen sensitivite 
ve dedeksiyon limiti değerlerini daha iyi durumlara getirmek mümkündür, 
Bilhassa utun yarı-ömürlü elementler daha fazla ışınlanıp, daha fazla sayı
larak verilen değerler bir kat arttırılabilir. 

1.9. Determination of Sensitivity and Detection Limits of Some Elements 
by NAA Method Using A 5 C1 2"Pu-Be Neutron Source* 
t. Çelenk, F. özek 
Without reactor and neutron generator it is possible analyse many 

elements by NAA technique using a isotopic neutron source.A SCi Pu-Be neutron 
source was employed in the analysis of some elements in various standart 
sample. In convantionel and cyclic measurement made on elements with half-
lives longer than 1 minute, the thermal neutron flux was 2.15x10 n cm .s . 
In cyclic measurement on elements with half-lives shorter than 1 minute it 
was 2,2xl01' n, cm .s" . 

In this study, the elements were classified as with shorter and 
longer half-lives. In the analysis of elemnts with longer half-lives conven
tional NAA and with shorter half-lives cyclic NAA techniques were applied. 
In detection limit measurements of product isotopes suitable areas of 
Y-energy peaks were taken as criteria. Sensitivity values were given in 
counts per mg. A 3" x 3" Nal(ri) scintillation was used in the study. 

In conventional and cyclic measurement made on elements with half-lives 
longer than 1 minute the samples were contained inside polyethylene tubes 

1 • • ' * '• »I'• 

* This paper was sent to editor of J. Radioanal Chew, in Hungary for 
publication. 

** Present adress, TÜBİTAK, Kavaklıdere-Ankara 
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with diameters of 1.5 cm and heights of 1 cm. They were placed and 

transfered to irradiation and counting positions manually. In cyclic activa

tion measurements made on elements with half-lives shorter than 1 minute a 

pneumatic system was employed. 

In cyclic detection limit and sensitivity measurements on Al, Si, V 

and Cu these the samples were handled manually. In detection limit and 

sensitivity measurements made on Sc, Se, Ag, Er and Hf were the pneumatic 

system was employed. In detection limit and sensitivity measurements made 

on Na, Al, CI, Mn, Fe, Co, Ga, Ge, As, In, I, Cs, Ba, La, Pr, Nd, Sm. Au, 

Gd, Dy, Ko, Er, Yb, Lu and l-.:, conventional method was applied. Results are 

shown in the table. 

We have found that in many cases isotopic neutron sources are quite 

economical. They are especially suited to the analysis of Lantharons which 

are found in Thorium ores in orders of mg/g. Since Si and Al are found 

is geological samples in orders of percent, isotopic sources are quite 

suitable in the analysis of these elements too /l/. Some can be said of 

the other elements in many cases /2/. It is possible to make improvements 

upon the values of detection limits and sensitivities given in present study 

by longer irradiation exposures and counting. 

REFERANSLAR 
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Tablo-1. 5 Ci Pu-Be nötron <aynağı ile bazı elementlerin sensitivite ve 
dedeksiyon limiti ieğerleri. 

Table-1. Values of sensitivity and detection limit for some elements with 
a 5 Ci Pu-Be neutron source. 

Element 

Na 

Al 

Si 

CI 

Sc 

V 

Mn 

Fe 
Co 

Cu 

6a 

Ge 

As 

Se 

Ag 
In 

I 

Cs 

Ba 

La 

Pr 

Nd 

Sin 

Eu 

Reaksiyon 
Reaction 

23Na(n,Y)2"Ma 
2 7 A l ( n , y ) 2 8 A l 
2 7Al(n,p)2 7Mg 
2 8 S i ( n , p ) 2 8 A l 
3 7 Cl (n ,y ) 3 8 Cl 

"sSc(n.Y)'<6mSc 
51V (p,y) 5 2 V 
5SMn(n,Y)56Mn 
5 6Fe(n,p)5 6Mn 
5,Co(n,Y)60lDCo 
65Cu(n,Y)66Cu 
7 1Ga(n,Y)7 2Ga 
7l»Ge(n,Y)75Ge 
7 5As(n,Y)7 6As 
7 6Se(n,Y>7 7 n ,Se 

1 0 9 Ag(n ,Y) l l 0 Ag 
, 1 5 I n ( n , Y ) U 6 r o » I n 
1 2 7 I ( n , Y ) 1 2 8 I 
I 3 3 C s ( n . Y ) m r o C s 
, 3 8 Ba(n ,Y) 1 3 9 Ba 
139Lc-.(n,Y)1,,0La 

'^PrCn.Y)1"2^ 
1<,8Nd(n,Y)1, ,9Nd 
1 5 2Sm(n,Y)1 5 3Sm 
15l ,Sin(n,Y)1S5Sm 
1 5 1Eufn,Y)T 5 2 mU;i 

E 
(MeV) 

1.359 

1.78 
0,84 

1.78 

1.60 

0.142 
1.434 

0.847 

0.847 

0.059 

1.039 

0.835 

0.265 

0.559 

0.161 

0.658 

0.417 

0.441 

0.128 

0.166 

0.487 

1.57 

0.114 

0.103 
C. 104 

- .122 

0.344 

S e n s i t i v i t e 
S e n s i t i v i t y 

35.5 

3 .51 

3.15 

3.51 

0.7'* 

3.91 

60 

819 

4.25 

6.08 

0.79 

74.54 

2.73 

166.62 

0.46 

0.35 

1800 

24.31 

20.36 

4.66 

155.74 

6.66 
1.09 

140.93 
6.45 

1340 

467 

D . l imi t i 
D. l i m i t 

(mg) 

5.63 

55 

64 

57 

270 

40 

3 .8 

0.24 

47 

32.9 
254 

2.68 

73.32 

1.20 

160 

210 

0.11 

8.23 

9.32 

42.96 

1.-28 

3C.02 
182.83 

1.42 

31 

0.15 

0.43 

Numune 
Sample 

NaCl 

A12D, 
A120, 

SiO? 

NaCl 

S c 2 0 , 

V. 
Mn20, 

Fe 2 0, 

C°2°3 
Cu20 

GaN03.9H20 

Ge02 

AS2°3 
Se02 

Ag20 

Metalik/Metalic 

KI 

CsCl 

BaCOj 

La(N03) s .6H20 

P r 2 0 , 
Nd 0 2 3 
S m2°l 

Eu20, 



Tablo-1. 

Table-1 . 

Element 

Gd 
Dy 

Ho 

Er 

Yb 

Lu 

Hf 

Au 

Devamı 

Continued 

Reaksiyon 
Reaction 

l 5 ,Gd(n,Y> l 5 9Gd 
l s l , D y ( n . Y ) l 6 S D y 

»«5Ho(n.Y)»««Ho 

» 7 0Er(n.Y)i7iEr 

l 7 *Yb(n. Y )»"Yb 

1 7 5Lu(n.Y) 1 7 6n»lu 
1 7 6 L u ( n , Y ) l 7 7 L u 
l 7 8Hf(n,Y) l 7 9»>Hf 
197Au(n,Y)»»»Au 

E 
(MeV) 

0.354 

0.361 

0.047 

0.081 

0.208 

0.296 

+ 

0.308 

0.283 

0.396 

0.088 

0.208 

0.217 

0.1*11 

S e n s i t i v i t e 
S e n s i t i v i t y 

8.95 

im 
101.67 

62 .33 

0.05 

3i+ 

22.35 

43 .36 

54.35 

241.57 

2.34 

1914.45 

D.Limiti 
D. Limit 

(mg) 

22.35 

2 .2 

1.97 

3 .21 

200O 

5.88 

8.95 

4 .61 

3.68 

0.83 

32 

0.10 

Numune 
Sample 

^ 2 ° , 
Metalik/MetaUc 

Ho20, 

Er 2 0 3 

Yb20, 

Lu^Oj 

Hf02 

Au20, 

1.10. Bilgisayar Yazılımı Özerine Eğitim 
M.C. Koçak 

Fizik Bolümü araştırdılar w a PDP-11/04 minibilgisayarı kısaca tanı
tıldı ve CLASS adlı yüksek düzeyli dilde izlence geliştirilmesi örneklerle 
anlatıldı. Amaç, kendi izlencelerini tasarımlıyabilmelerini ve yazılım uzman
ları ile iletişim kurabilme.'erini sağlamaktı. 

1.10. Training on Computer Software 
M.Ç. Koçak 
The PDP-11/04 minicomputer was briefly introduced tv the reseayfh 

workers in the Physics Division. They were shown how to develop projrans in 
a high-level language called CLASS. The aim was to enable them to design thfir 
own programs and communicate with software experts. 
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1.11. Oozimetre Verilerinin PDP-11/04 Minibilgisayannda İşlenmesi 
M.Ç. Koçak. D. Dzatağan 
Sağlık Fiziği Bölümü, dozimetre verilerini elle değerlendirmekteydi. 

Bu işlemleri daha verimli ve kolay yapmak için bir CLASS izlencesi hazırlan
dı. Deneme sürecinde basarının yüksek olduğu gözlendi. 

1.11. Processing of Dosimetry Data on the PDP-11/04 
M.Ç. Koçak, ö. Dzatağan 
The Health Physics Division used to process dosimetry data manually. 

A CLASS program was prepared and put to work on the PDP-11/OU minicomputer 
in order to perform this task more efficiently. The program proved succesful 
in trials. 

1.12. Güneş Enerjisi Çeviricilerinin Optik ve Elektriksel Özelliklerinin 
incelenmesi 11e Verimi Etklliyen Faktörlerin Araştırılması 
6. Blrgül, F. Aladi i, S. özdemir 

iki tip güneş pili üzerinde çalışıldı. 
X'. Si-MIS güneş pilleri 
II. CdS-CujS ince film güneş pilleri 

i, Sİ*HIS güneş pilleri: 
Si-MIS güneş pili metal-yalıtkan-yarıiletken yapısındadır. Böyle bir 

yapıda, en önemli faktörlerden biri, metal ile yarıiletken arasında yalıtkan 
olarak kullanılan 10-50 A° kalınlığındaki oksit tabakasının kontrollü bir 
şekilde bûyütülebilaeaidir. İnce oksit tabakasının görevi, güneş pilinin 
acık devre voltajını (Vgç) ve verimini arttırmaktır. »0,01 Q*gmt 0.1 QsC* 
ve 10 û-cm resistiviteli «200 um kalınlığındaki n ve petipi Si kristaUeri# 

bilinen mekanik ve kimyasal parlatma işlemlerinden sonra bir yüzeyine ince 
bir oksit tabakası (<-ıe A°) büyütmek için hasır hale getirildi. Oksit hû» 
yutmak için 3 farklı metot kullanıldı. 

1. Termal oksidasyon metodu 
2. Kimyasal oksidasyon metodu 
3. Açık havada oksitleme 

5<* 



1. Termal oksidasyon metodu: 
Bu metotda, oksit tabakası fırında ve vakumda olmak üzere 2 şekilde 

büyütüldü. „0.01 ft-cm resistiviteli n ve p-tipi patlatılmış Si kristaller, 
yatay bir fırında, oksijen atmosferinde 420 C de 10 dakika ısıtılmak sure
tiyle, her iki yüzeyinde ince bir oksit tabakası büyütüldü. Daha sonra bir 
yüzeydeki oksit tabakası etch edilerek kaldırıldı. 

Diğer yöntemde ise, 10 fl-cm resistiviteli p-Si kristallerin bir yü
zeyine önce Al evapore edildi. Daha sonra numuneler vakum sistemi içinde 
bir flaman üzerine konarak, argon atmosferinde 650 C'a kadar ısıtıldı, böy
lece hem dlimunyumun p-tipi Si'na ohmik kontak yapması sağlanmış oldu, hemde 
kristalin diğer yüzeyinde ~10-30 A kalınlığında bir oksit tabakası büyü
tülmüş oldu. 

2. Kimyasal oksidasyon metodu: 
Bundada 3 farklı metot denendi. 
a) Potasyum bikromat çözeltisi 
b) Kaynayan nitrik asit 
c) Kaynayan deiyonize su 
Her 3 meto^tada, kristallerin her 2 yüzeyinde oksit büyüdüğünden, 

daha sonra bir yüzeydeki oksit tabakası etch edilerek kaldırıldı. 

3. Açık havada oksitleme: 
Bu metotda, n-tipi 0.1 fl-cm resistiviteli »200 um kalınlığındaki 

parlatılmış Si kristallerin bir yüzeyine önce in (indiyum) kaplandı. Numu
neler daha sonra 150 C de 72 saat bırakılarak diğer yüzeyinde »10-30 A 
kalınlığında bir oksit tabakası büyütüldü. 

Yukarıda anlatılan şekilde bir yüzeylerinde oksit büyütülen kristal
ler aşağıdaki işlemlerden geçirildiler. 

P-tipi Si kristallerin, oksit olmayan yüzeylerine Al kaplandı ve 
vakumda ısıtmak suretiyle Al kristale alloy edilerek, ohmik kontak elde 
edildi. Daha sonra oksit tabakasının üzerine ~100 A° kalınlığında trans
parent olacak şekilde Al kaplandı. Transparent Al'un üzerinde -1000 A° 
kalınlığında grid şeklinde tekrar Al kaplanarak, Al (alloy)-pSi-Sİ02-Al 
güneş pili yapıları elde edildi, 

n-tipi Si kristallerde ise, ohmik kontak olarak in(indiyum) ve Al 
(alimunyum) kullanıldı. Oksit tabakasının üstüne ise -100 A kalınlığında 
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Au ve bununda üzerine -1000 A kalınlığında grid seklinde Au kaplanarak. 
Al veya In-nSi-SiC2-Au güneş pili yapıları elde edildi. Bu yapılar Sekil.1 
ve 2. de gösterilmiştir. 

II. CdS-Cu2S İnce Filim Güneş Pilleri: 
CdS'ü temel alan pil yapılarında, n-tipi CdS yarı-iletkeni değişik 

yöntemlerle elde edilmeğe çalışıldı. Bunun için 3 yöntem denendi. 

1. Toz CdS'ün evaporasyonu 
2. Sintering 
3. Boyama (Painting) 

1. Toz CdS'ün evaporasyonu: 
Bu yöntemde n-tipi CdS film cam numune üzerinde oluşturuldu. CdS 

buharlaştırılmışı sırasında, sıcak-duvar (hot-wall) va buharlaştırma esna
sında CdS tozların sıçramasını önlemek için özel buharlaştırıcı gerekti. 
Bunlar dizayn edilerek CdS buharlaştırıldı. Ancak bu yöntem karmaşık oldu
ğundan ve 250 C de CdS ile beraber istenmeyen başka maddelerinde buharlaş-
tırılmaya katıldığı gözlenerek, CdS'ü kristal halinden buharlaştırma yoluna 
gidildi. Bunun için önce toz CdS, 900-1100 C de argon atmosferinde kristal 
hale getirildi. Daha sonra kristal haldeki CdS buharlaştirılarak daha temiz 
CdS ince film yapıları elde edildi. 

Yukarıda izah edilen şekilde CdS'ün buharlaştırılması yolları denen
dikten sonra, CdS-Cu2S ince film güneş pilleri aşağıda anlatılan şekilde 
gerçekleştirildi. Küçük mikroskop camları kimyasal olarak temizlendikten 
sonra, cam ile çok iyi kontak yapan Cr(Krom), cam yüzeyine evaporasyon 
sisteminde kaplandı. Daha sonra Cr üzerine Ag (Gümüş) kaplandı. Bu şekilde 
Cr ve Ag kaplanan camlar üzerine yukarıda anlatılan metotlarla 8-10 um ka
lınlığında CdS kaplandı. Daha sonra, CdS üzerine daldırma (Dipping) metoduy
la Cu2S kaplandı. Bu şekilde kaplanan Cu2S kurutulduktan sonra, numuneye 
evaporasyon sistemi içinde Au (altın) kaplandı. 

2. Sintering: 
—2 O 

Bu yöntemde toz CdS 10 ton on basınç altında preslenip, 700-800 C 
de argon gazı ortamında t-5 saat sinter edildi. Bu şekilde elde edilen, 13 
mm çapında ve 0.3 mm kalınlığındaki CdS disklere, evaporasyonla in (indiyum) 
arka kontak ve p-tipi Cu2S yarı iletken filmi daldırma (dipping) yöntemi 
ile ön yüze oluşturuldu. Au veya Ag gridler yapımı ile de pil gerçekleştirildi. 
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Bu yapının şematik görünüşü Şekil-3 de gösterilmiştir. 

3. Boyama: 
Bu yöntemde, 2.5 gr CdS tozu ve 0.17 gr CdCl tozu propylene glycol 

2 
içinde karıştırılarak CdS pastası elde edildi. Burada CdClz akışkanlığı sağ
layıcı, propylene glycol ise bağlayıcı olarak görev yapmaktadır. Bu karışımla 
elde edilen CdS pastası, A1203 ve pyrex camlar üzerine -*00 um kalınlığında 
bir film meydana getirecek şekilde oluşturuldu. Daha sonra argon gazı orta
mında 650°C de 2 saat sinter edildi. Daldırma (dipping) yöntemi ile, CdS 
üzerinde -»1-2 Um kalınlığında CU2S filmi oluşturuldu. Daha sonra CdS film 
üzerine in evaporasyonu ve Cu2S üzerinede Ag gridler yapxlarak pil oluştu
ruldu. Yapının şematik görünüşü Sekil 4 de verilmiştir. Burada CdS hem 
n-tipi yarıiletken ve hemde arka elektrot olarak gözönüne alındı. 

NETİCELER VE İRDELEME: 

I. Sİ-MIS Güneş Pilleri: 
Bu yapıdaki güneş pillerinden bazılarının normal gün ışığında açık 

devre voltajı (Voc) ve kısa devre akımı (Igc^ değerleri Tablo-1 de veril
miştir. 

Tablo-1 incelemesinden 2 önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi 
VQC ve Isc değerlerinin, pilin yapım şartlarına bağlı olmasıdır. "Termal 
oksidasyon" ve "Potasyum bikromat çözeltisi" metotlarının daha ümit verici 
olduğu gözlenmektedir. Tablonun incelenmesinden görülen 2.ci husus ise Isc 

değerlerinin p-tipi için, istenenden oldukça düşük olduğudur. Isc akımının 
antireflection coating kullanılması ve de daha iyi bir grid dizaynı ile 
yükseltilebileceği düşünülmektedir. 

Deneyler neticesinde dikkati çeken bir başka nokta da, Voc ve I8C 

değerlerinde, zamanla bir bozulmanın (degradation) görüldüğüdür. Bunun bir 
çok sebebi olabilir ve ayrıca araştırılması gerekmektedir. İnce oksit taba
kası, bozunmanın (degradation) en muhtemel sebeplerinden biri olabilir. Ter
mal oksidasyon yolu ile oksit büyütülürken, bazı su buharlarının varlığı, 
Al ve SiO arasında ince bir aliminyum oksit tabakasının oluşmasına sebep 
olarak, Voc'nin değerinde bir azalmaya sebep olabilir. Bu daha sonra bir 
"annealing" işlemi ile elemine edilebilir. 

II. CdS-Cu2S. ince Film Güneş Pilleri: 

Bu yapıdaki güneş pillerinden bazılarının normal gün ışığında açık 
devre voltajı (Voc) ve kısa devre akımı (Isc) değerleri Tablo-2 de ver'l-
miştir. 
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Deneylerden elde edilen neticelere göre, buharlaştırma yöntemi ile 
yapılan pillerin CdS kalınlığı -.8-10 um olarak gözlendi. Bu değer olması 
gereken ( ~20um) kalınlığın yarısı kadardır. Dolayısıyle CdS ün kalınlığını 
daha arttırmak gerekmektedir. Ayrıca CdS üzerine Cu2S oluşturmak için gerek
li olan daldırma (dipping) işleminden sonra, CdS yeteri kadar kalın olmadı
ğından, bazı numunelerde CdS üzerinde, pinholeler oluştuğu gözlenmiştir. 
Dolayısıyle, bu yöntem ile, pil yapılırken, »20 um kalınlığında bir CdS 
tabakası oluşturulmasına gerek cardır. Bu yöntemde gözlenen bir beşka prob
lemde, yüzey resistivitesinin mî2~cm 2 mertebesinde olmasıdır. Bu leğerin, 
daha verimli bir güneş pili için azaltılması gerekmektedir. 

Sintering yönteminde ise, daha iyi netice elde edebilmek için sin
tering sıcaklığının azaltılması ve süresinin uzatılması gereği ortaya çık
maktadır. Ayrıca sintering sırasında, numunenin çok iyi yalıtılarak (seal) 
taşıyıcı gaz hızının azaltılması da gerekmektedir. 

Boyama yönteminde, propylene glycol miktarının ve CdS'ün toz büyük
lüğü, resistiviteyi etkiliyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu yöntemde elde edilen CdS'ün Wî -cm olarak gözlenen resistivitesinin 
10 2 fi-cm ye düşürülebilmesi için, yukarıdaki faktörlerin kontrol edilmesi, 
ayrıca CdS'e in, Ga gibi metallerin depo edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
boyama, eldeki imkanlar sebebiyle, çok basit yöntemle yapıldığından, homojen 
film kalınlığı oluşturmak için "silk-screen painting" sistemine ihtiyaç var
dır. 

. rica, MIS-Si güneş pillerinde olduğu gibi, CdS ince film güneş 
pillerinde de, VQC ve Igc değerlerinde zamanla (degradation) bir azalma 
gözlenmiştir ki, sebeplerinin ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

1.12. Optical and Electrical Properties of Semiconductor Photovoltaic 
Solar Cells and Investigation of Factors Affecting the Efficiency 
G. Blrgül, F. Aladlı, S. özdentlr 
Two types of solar cells were considered. 
I. Si-HIS solar cells 
II. CdS-Cu2S thin film solar cells. 
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I. Si-MI" solar cells: 

A Si-MIS solar cell is in the from of metal-insulator-semiconductor 

schottky barrier. The introduction of a thin oxide layer (10-50 A ) as an 

insulator, in a controlled manner, is one of the important factors in this 

structure. The use of interfacial oxides is to increase the open circuit 

voltage (Voc) and conversion efficiency of MIS-Si solar cells. 

In this stduy, ~200 um thick, n and p-type Si crystals with 0.01, 

0.1 and 10 ft-cm resistivity were used to produce MIS-Si solar cells. After 

the usual surface treatment of the crystals, a thin oxide layer (< 30 A ) 

was grown on each Si substrate. Three different methods were used to grow 

oxide layer. 

1. Thermal oxidation 

\ Chemical oxidation 

3. In air 

1. Thermal oxidation: 

In this method, oxide layers were grown in two ways 

a) in a furnace 

b) in a vacuum system 

a) Thin oxide layers were grown on both surfaces of n and p-type Si crystals 

with 0.01 Q-cm resistivity in oxygen atmosphere at U20°C for 10 minutes in 

a furnace. Then, chemical etching was applied in order to remove the oxide 

layer from one of this surfaces. 

b) In this way, aliminium was first evaporated onto the p-type Si with 
o . 

10 w-cm resistivity and this was followed by alloying at 650 C in an argon 

atmosphere in a vacuum system. This process provided the both ohmic contact 

and ,.10-30 A° thick oxide layer. 

2. Chemical oxidation: 

In this method, three different processes were used to grow oxide 

layer. 

a) m a potasium bikromat 

b) in hot nitricacid 

c) in boiling deionized water 

In each method, since the oxide was grown on each surface, so the 

oxide layer was then etched from one of the surfaces. 
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3. In air: 

Indium was coated onto the surface of -200 ym thick, 0.1 il-cm resis

tivity n-type Si crystals. Then, -10-30 A thick oxide layer was grown on 

the other surfaces at 150 C for 72 hours. 

After the oxide layer formation on one surface of each crystal, the 

following procedures were applied. 

The oxidized surfaces were metallized with evaporated Al having a 

thickness of about 100 A for p-type Si crystals. This was followed by 

-1000 A thick Al evaporation to provide the grid structure. Al (alloy)-pSi-

Si02-Al solar cell devices were then completed by making the back contacts 

with evaporated Al fallowed by alloying. 

For n-type Si crystals, ohmic contacts were made with In or Al alloying. 

~100 A thick Au contacts were applied over the oxidized surface by evapo

ration. And then, by coating a -1000 A thick Au for grid structure, Al or 

In-nSi-Si02-Au solar cell devices were constructed. 

The schematic representations of these structures were shown in 

Figure-1 and 2. 

II. CdS-Cu S thin film solar cells: 
2 

In CdS-Cu2S thin film solar cell structures, n-type CdS were produced 

in three different processes. 

1. Vacuum vapor deposition of CdS 

2. Sintering 

3. Vacuum deposition of CdS: 

1. In this method n-type CdS film was depositee onto the glass substrates. 

Since the reproducibility of the film properties necessitates special arran

gements, a hot-wall and coaxial indirect heating source were designed and 

the CdS film were then evaporated. But this system was complicated. At the 

same time, it was observed that some unwanted impurities were also deposited 

at 250 C due to the fact that CdS powders contain a certain amount of absorbed 

gases and volatile compounds. Therefore, CdS crystals were first grown at 

900-1100 C in an argon atmosphere and then CdS film was produced by the 

evaporation of CdS crystals onto Cr and Ag coated glasses. The thicknesses 

of the CdS films were estimated to be 8-10 um. This was followed by Cu2S 

coating on CdS by dipping process. Top contacts were then provided by Au 
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evaporation. 

2. Sintering: 

CdS powders pressed at 10 ton cm" pressure were sintered at 700-

80O°C in an argon atmosphere for **-5 hours and 13 nun in diameter, 0,3 mm 

thick CdS disks were produced. In evaporation and dipping process provided 

the back contacts and p-type Cu2S on the front surfaces, respectively, on 

these disks. The structures were then completed by Au or Ag evaporation in 

the form of grid. The schematic represantation of these devices was shown 

in fi^ure-3. 

3. Painting: 

In this method, the spray solution containing 2.5 gr CdS and 0.17 gr 

CdCl2 mixed in propylene-glycol, was spray3d onto the A1203 or pyrex glasses. 

The CfIS film thickness was estimated to be .100 ym. The specimens were 

then sintered at 650 C in an argon atmosphere for 2 hours. »1-2 yn thick 

Cu2S film was produced on CdS film by dipping process. This was followed 

by In evaporation on CdS and Ag deposition on Cu2S in the form of grid. In 

this structure, CdS was considered to be both n-type semiconductor and the 

back contact. The schematic represantation of these devices was shown in 

Figure-u. 

RESULTS AND DISCUSSION 

I. Si-NIS solar cells: 

Table 1 gives open circuit voltage (V^) and short circuit current 

(I8C) data of a number of silicon MIS cells with differing manufacturing 

techniques under normal day light conditions. 

Two important points can be realized according to the results shown 

in Table-1. One point is the strong dependence of Voc and I8C values on 

the solar cell fabrication methods. "Thermal oxidation" and "potasyum bikro-

nat" methods to produce a thin oxide layer, seen to be more promising than 

the other techniques. The other point is the fact that Isc values for the 

calls made from p-type Si crystals are less than the required value*. I8C 

values can be increased by using an antireflection coating and a better 

grid design, 

VoC and Ise values for In-Si-SiOj-Au cells are very promising and 
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very close to the values reported in the literature so for. 

However, a degradation is observed in the values of Voc and Isc 

with time. There can be several mechanism causing the degradation and it 

has to be investigated from the long term stability point of view of a cell. 

Because of the thin oxide and barrier metal films required for MIS cells, 

there is some doubt regarding cell stability over both long and short time 

intervals. In particular, the conditions under which the SiO is grown and 

the barrier deposited are critical. It is fraught that the presence of 

any water vapor during oxidation processing causes a decrease in Voc with 

ageing. This is thought to be caused by the formation of an aliminium oxide 

interface in addition to the grown Si02 layer. This can be eliminated by 

an annealing process of the cell. 

II. CdS-Cu S thin film solar cells: 

Table-2, gives Voc and Isc data of a number of CdS-Cu S thin film 

solar cells with differing fabrication methods under normal day light con

ditions . 

According to the results, CdS film thickness is estimated tobe 

^8-10 um, produced by the evaporation of CdS. This value is the half of the 

required thickness of 20 um. Therefore it is necessary to obtain thicker 

CdS films due to the fact that for some specimens, pin-hole formation is 

observed following the dipping process to produce Cu2S on CdS, since the 

CdS thickness is not thick enough to prevent the pin-hole formation. The 

surface resistivity of the samples made by evaporation is found to be in 
— 2 

the order of M il -cm which should be reduced for an efficient cell perfor

mance. 

In the sintering method, the results indicate that a lower tempera

ture and longer time is necessary to obtain better results. During the 

sintering, the samples should also be sealed and the flow rate of the carrier 

gas should be reduced. 

The amount cf propylene glycal and grain size of CdS powder are found 

to be critical in the painting method. The resistivity of CdS is determined 

to be in the order of Kfi-cm which is rather high compared to the required 
-2 

value of 10 ft-cm. Therefore two processes are seemed to require in order 
.2 

to reduce the resistivity of CdS to 10 ft-cm. One is to control the amount 
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of propylene-glycol and grain size of CdS powder. Second is to dope In or 

Ga metals into CdS. On the other hand, "silk-screen painting" system is 

needed to produce a homogereoas film thickness. 

A degradation, is also observed in VQC and Isc as in the case Si-MIS 

cells, and the mechanism causing the degradation has to be studied to make 

long term stable cells. 

i 
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Tablo-1. Si-MIS Güneş Pillerinin VQC ve Isc Değerleri 
Table-1. Voc and I s c values for Si-MIS cells. 

Yapı 

Structure 

Kristal 

Crystal 

Al-Si-Si02-Al 0.01fi-cm p - t i p i 

" 0.01fl-cm p-type 

Al-Si-Si02-Al O.OlQ-cm p - t i p i 

" " p-type 

Al-Si-Si02-Al O.Olfl-cm p - t i p i 
" " p-type 

A1-Sİ-Sİ02-A1 O.Ol -cm p - t i p i 
" " p-type 

Al-Si-Si02-Al 100 -cm p - t i p i 

" 10ÎÎ -cm p-type 

Al-Si-Si02-Au 0.01fi-cm n - t i p i 

" 0.01ft-cm n-type 

:n-3i-Si02-Au 0 .1 Q-cm n - t i p i 

" 0.1 il-cm n-type 

::n-.ii-Si02-Au 0.1 ft-cm n - t i p i 

" 0,1 îî-crn n-type 

" 0,1 8-cm n-tipi 

" 0.1 :Vcm n-type 

Oksit büyütme 
yöntemi 
Oxidation method 

Oksit 
kalınlığı 
Oxide 
Thickness 
(A°) 

*oc 
(mV) 

Lsc 

Oksijen c-taTninda, 
420CC Jo 10 dak. 
in oxygen atmosphere 
at 4 20°C for 10 min. 
Pot..ir , .-m bikromat 
ÇCZ.1.131 
in . ctîisiın bikromat 
Kaynar nitrik asit 
in hot nitric acid 
Kaynar doiyonize su 
in boiling doionized 
water 
Argon ortamında 650°C 
de va/.urada 
in ar-ron atmosphere, 
at G50°C 
Oksijen ortamında 
420c0 ,.c 10 dak. 
in ox̂ 'pon atmosphere, 
at ^2 0 C lor 10 min 
Açık hovada, 150°C de 
72 or:: 
in a-'.r. at 150°C for 
72 houi'S 
Açık ĥ va.ia, 150°C de 
72 -vvt 
in <-.ir, -ut 150°C for 
72 hours 
Açık havada, 150°C de 
72 E-it 
in air, at 150°C for 
72 hours 

-50 

«50 

-50 

-50 

<30 

-50 

<30 

<30 

<30 

•»30 <lyA 

-300 ~lpA 

-4 <IyA 

-1 <1JIA 

~170 50pA 

•10 ~lyA 

-410 -5 .64 
mA 

«390 ~ 5.2 
mA 

-M0 ~ 5.3 
mA 



Tablo-2. CdS-Cu S tnce Film Güneç Pillerinin VQC ve Igc Değerleri 
Table-?. V ^ and I g c values for CdS-Cu S thin film solar oells 

Yapı Yapım Yöntemi VQC Igc 

Structure Fabrication method (mV) (uA) 

Cr-Ag-CdS-Cu2S-Au Buharlaştırma 
Cr-Ag-CdS-Cu2S-Au Evaporation of CdS 

In-CdS-Cu2S-Au veya Sintering 
Ag 

In-CdS-Cu2S-Au or Ag Sintering 
In-CdS-Cu2S-Ag Boyama 
In-CdS-Cu2S-Ag Painting 

70 10 
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1.18. Radioactive Fall-out Analysis 

T. Gölge, S. TUlüuen, R. Acar» D. Balcı 

In Ankara Nuclear Research and Training Center, radioactive fall-out 
analysis have been carried out as a periodical environmental survey. Tn air 
particulate, rain and snow samples. ,9Sr, *°Sr, lJ7Cs and milk in addition 
to these isotopes Ca also have been determined. 

Particulate materials in air are sampled continuously by passing 
about 500 m3 of air through Whatman No. ̂ 2 filter paper using on air pump 
for a month. At first, air filters are counted for gross beta activity using 
low level background beta counter specially calibrated with natural potassium. 
Then the air filters are further processed for the determination of ,9Sr. 
*°Sr and 197Cs radioisotopes, by dissolving the filter papers by acid solution 
method and employing the appropriate radiochemical separation. a9Sr and 
90Sr activities are measured by a low background beta counter. l37Cs activity 
is determined by gamma counting using a single channel analyzer and Nal(Tl) 
dedector. 

Rain water samples are collected montWy a polythene covered funnel 
mounted above a polythene vessel contains appropriate amounts of carriers 
placed at the roof of the laboratory building. Samples of snow are collected 
in a porcelain dish and melted. For each analysis at least 2 It water sample 
is taken, Theso samples are slowly evaporated to a certain volume under a 
heat lamp. In this volume, radiochemical separation and 89Sr, ,0Sr and 137Cs 
are determined in their separete phases. 89Sr and *°Sr activity are measured 
by a low background beta counter. I37Cs activity is determined by gamma counting 
using a single channel analyzer and Nal(Tl) detector. 

Milk samples *ere obtained from A.O.Ç. After the addition of necessary 
carriers and employing the appropriate radiochemical separations MSr, 90Sr 
and 137CB activity are measured as mentioned at ~.bove. Chemical yield cf Cs 
and the amount of Ca in milk are determined using flame photometer. 

Results are given in Table I, II and III. 

As it seen from the results activities are very low. This low level 
activities attributed to the underground nuclear tests in 1979. 
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Tablo-1. Süt örneklerinde ölçülen 9,Sr ve 1J7Cs aktiviteleri ile Ca miktarları. 
Table-1. '°Sr, 137Cs activities and Ca content in milk samples 

Aylar 
Months 
Mayıs 62 
Haziran 82 
Temmuz 82 
Ağustos 82 
Eylül 82 
Ekim 82 
Kasım 82 
Aralık 82 
Ocak 83 
Şubat 83 

»°Sr (PCi/lt) 

* 
* 
* 
* 
* 
1.91 
2.37 
3.89 
2.21 
** 

Ca (g/İt) 

* 
* 
* 
* 
* 
1.26 
1.57 
1.70 
1.37 
** 

,0Sr (PCi/grCa) 

* 
* 
* 
* 
* 

1.54 
1.51 
2.28 
1.62 
** 

x,7Cs (PCi/lt) 

* 
* 
* 
* 
* 
8.43 
6.72 
7.07 
4.68 
** 

* Aktivite olçülemiyecek kadar az 
Below the limit of detection 

** Analiz devam ediyor 
Analyses are continued. 

Tablo-2. Ankara Havasında ölçülen aylık ortalama toplam beta* *°Sr, ' °Sr 
ve 1 3 7Cs. 

Table-2. Monthly average gross beta, ,0Sr, ,0Sr and I,7Cs activities in 
Ankara air. 

Aylar 
Months 

Mayıs 82 
Haziran 82 
Temmuz 82 
Ağustos 82 
Eylül 82 
Ekim 82 
Kasım 82 
Aralık 82 
Ocak 83 
Şubat 83 

'"sMPCi/lOOn') 

* 
* 
* 
* 
* 
0.61 
0.92 
0.41 
0.57 
** 

137Cs(PCi/100m3) 

* 
* 
* 
* 
* 
2.62 
2.23 
1.27 
1.54 
** 

Toplam B 
(PCi/lOOm1) 

* 
* 
* 
* 
* 

0.86 
1.63 
0.19 
0.37 
** 

••SrCPCi/lOOm') 

* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
#* 

* Aktivite olçülemiyecek kadar az 
Below the limit of detection 

** Analizler devam ediyor 
Analyses are continued 
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Tablo-3. Yağmur suyu örneklerinde ölçülen *°Sr, ,9Sr ve 137Cs Aktivi-
teleri. 

rahle-3. *°Sr, "Sr and 137Cs activities in rainwater. 

.Ay„ar 
İMoiıths 

! — 
i Mayıs 82 

i h i z i r a n 82 

, Tfnmuz 82 

1 AfL'.Ktos 82 

i Ey lü l 82 

i Ekin 32 

| Kasım 82 

! ;iT£lllk 82 

1 Oc,-.k 83 

j Suî>;.t 83 

»°Sr ( P C i / l t ) 

* 

* 

* • • 

* 

* 

• * • 

0.27 

0.5H 

0.38 
** 

B , S r ( P C i / l t ) 

* 

* 

*** 

* 

* 

*** 

* 

* 

* 

** 

1J7cs(pci/ıt: 
' 

* 

* 

Www 

* 

* 

*** 

2 .10 

0.55 

0.68 
** 

Aktivite ölçülemiyecek kadar az 
BftlcH the limit of detection 

-'* Analiz devam ediyor 
Analyses are continued 

•"•** Yağmur yağmadığı için analiz yapılamamıştır. 
No rain. 
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1.19. Çoklu Ekim Sisteminde Nükleer Teknik Uygulanarak Arazi, Gübre ve 
Su Kullanma Randımanlarının Saptaması 
N. Özbek, S. antep, M.B. Halitligil 
Bu gün tarımımızın en önemli sorunu birim alandan elde edilecek ürün 

miktarını maksimum bir düzeye ulaştırmaktır. Bu bakımdan çoklu ekim sistemi 
en ümid verici bir sistem olarak kabul edilmektedir. Bu sistem birim alan
dan yüksek verin elde edilmesi yanında verimde stabiliteyi ve erozyonun 
kontrolünü da sağlamaktadır. 

Yalnız bu sistemin uygulanmasında başarılı olabilmek için gübrelemede 
kullanılacak en uygun yöntemlerin saptanması gerekir ve bu husus sistemde 
yer alan bitkilerin gübre isteklerinin birbirlerinden farklı olduğu haller
de daha de fazla önem taşır. 

Bu araştırmanın da amacı tahıl-baklagil (mısır-soya) çoklu ekim sis
teminde nükleer teknik uygulayarak azotlu ve fosforlu gübrelerin ve suyun 
kullanma randımanlarıyla gübrelerin verilme yöntemlerinin saptanmasıdır. 

Bu amaçla Samsun'da Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinde 12 Mayıs 1982 
tarihinde tarla denemesi kurulnustur. flk olarak denemenin kurulacağı tar
ladan temsili toprak örnekleri alınmış ve bunlarda gerekli fiziksel ve kim
yasal analizler yapılmıştır (Tablo 1). Tesadüf blokları deneme deseni ve 
her muamele için 6 paralelin uygulandığı tarla denemesi planı Şekil l'de 
verilmiştir. Ayrıca deneme süresince nötron yöntemiyle muntazam su ölçmeleri 
de yapılmıştır. 

Fosforlu gübre uygulamalarının etkisiyle ilgili deneme sonuçları 
Tablo 2 ve 3'de, azotlu gübre ile ilgili sonuçlar ise Tablo U'de verilmiş
tir. 

Tablolardaki değerlere dayanılarak deneme sonuçları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

1. Fosforlu gübre uygulamaları soyada özellikle dane verimini önemli 
ölçüde etkilemiştir. Gerçekten PJt P2 ve P3 uygulamalarında elde edilen 
dane verimi sırasıyla 101.54, 230.98 ve 335.80 kg/ha;.mısır da ise bu değer
ler yine sırasıyla »»193.33, 1066,65 ve 4517.78 kg/ha olarak saptanmıştır 
(Tablo 2). 

öte yandan fosfor uygulamalarının soya da dane verimi üzerine etkisi 
istatistik! olarak % 1 düzeyinde önemli, mısır da ise önemsiz bulunmuştur. 
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2. Fosforlu gübre uygulamaları bitkilerin gübreden aldıkları total 
P miktarını da etkilemiş ve Pı. Pj ve P3 se/iyelerinde bu değerler soya 
için sırasıyla 0.29, 0.37 ve 0.75 kg/ha; mısır için ise yine sırasıyla 0.87, 
0.91 ve 0.24 kg/ha olarak bulunmuştur. 

Denene bitkilerinin gübre P'undan yararlanmaları da P seviyelerine 
göre değişmiş ve soya için bu değerler sırasıyla % 1.42, 1.86 ve 3.73; 
sasır için de yine sırasıyla % 4.35, 4.56 ve 1.20 olarak bulunmuştur (Tablo 3). 

İstatistik analiz sonuçlarına göre, P uygulamalarının bitkilerin 
gerek total P alımları gerekse gübre P'undan yararlanma yüzdeleri üzerine 
etkisi % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

3. Azotlu gübre uygulamalarının ner iki bitkide de gerek dane gerekse 
sap verimi üzerine belirgin bir etkisi olmamakla beraber en yüksek dane 
verimi soyada Nfi (291.92 kg/ha), mısırda ise N7 (4124.49 kg/ha) uygulama
sıyla sağlanmıştır (Tablo 4). Uygulamalar arasındaki farklar ise ber iki 
bitki iğin istatistik! bakımdan önemsiz bulunmuştur. 

1.19. Determination of Land, Fertilizer and Hater Use Efficiencies 1n 
Intercropping System, Using Nuclear Techniques 
N. Özbek, S. Antep, M.B. Ha11t11g11 
Intercropping system seems to be the most promising system by providing 

the utilization of the available land more efficiently, consequently to 
obtain maximum yield per unit of area. 

But in order to use intercropping system more efficiently consequently 
to obtain all of its benefits, first it is necessary to choose the most 
suitable method of fertilizer application. This is especially true when the 
crops have widely differing in their fertilizer requirements such as legume 
and non-legume. 

The objective of this investigation was to determine land, fertilizer 
and water use efficiencies and suitable methods for fertilizer application 
using nuclear technique. 

Field Experiment 

Field experiment was conducted Gelemen State Farm at May 12, 1982 
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according to the experiaental plan in Figure 1. First representative soil 

samples were taken and some important physical and chemical analysis were 

made and the results of these analysis were given in Table 1. In addition 

during the experiment water measurements were also made reqularly using 

neutron method. 

The results of the field experiment related with the effects of P 

fertilizer treatments were given in Table 2 and 3, the effects of N fertiliser 

treatments were given in Table 4. 

According to the values present in these tables, the results of the 

experiment can be summarized as follows: 

1. In soybean especially grain yield was affected significantly by 

phophorus fertilizer treatments. However at Pj, P2 and P, levels grain 

yields were 101.54, 230.98 and 335.80 kg/ha in soybean; in corn these values 

were 4193.33, 4066.65 and t517.78 kg/ha respectively (Table 2). 

On the other hand the effects of P- fertilizer treatments on grain 

yield were found for soybean statistically significant at 1% level* whereas 

for corn non significant. 

2. Phosphorus fertilizer treatments were also effected total P uptake 

of the plants from fertilizer and at Pt , P2 and P, levels these values 

were for soybean 0.24, 0.37 and 0.75 kg/ha; for corn 0,87* 0.91 and 0.24 

kg/ha respectively. 

Percent utilization of fertilizer P was also changed depending to the 

P levels and for soybean these values were 1.42, 1.86 and 3.73 %; for corn 

4.35, 4.56 and 1.20 % respectively (Table 3). 

According to the results of the statistical analyses, the effects 

of P- treatments either on total P uptake or % utilization of fertilizer P 

were significant at 1 % level for both plants. 

3. The effects of nitrogen fertilizer treatments on both grain and 

stover yields were not distincly. However the highest grain yield was 

obtained for soybean with Ns treatment (291.92 kg/ha) and for corn with 

N7 treatment (4124.49 kg/ha) (Table 4). 

The differences found among N- treatments statistically were not 

significant for both test plants. 
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Tablo-1. Deneme toprağına ait bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikler. 
Table-1. Some important physical and chemical properties of the soil. 

Tekstur 
sınıfı 

Textural 
class 

Bouyoucos 
(1952) 

C 

pH 
1:25 

Jackson 
(1962) 

7.78 

Organik 
madde 
Organic 
matter 
% 

Jackson 
(1962) 

3.75 

CaCO, 

ft. 
Çağlat 
(19*9) 

7.58 

C.E.C 

meq/100 g 
Richards 
(1954) 

«•5.93 

Toplam N 

Total U 

% 
Jackson 
(1962) 

0.17 

Alınabilir P 

Available P 

ppm 
Olsen et al. 

(195*0 

21.00 

Alınabilir S 

Available S 

PP» 
Chesnin and Yien 

(1950) 

HO.00 

* Değerler 3 paralel ortalamayıdır. 
Values are average of three replicr.tes. 



Tablo-2. Fosforlu gübre muamelelerinin total P (%), kuru madde aiktar> (kg/ba) ve dane ve saptaki 
total P (kg/ha) üzerine etkileri 

Table-2. The effects of phosphorus fertilizer treatment on the total P (%), yield of dry 
«atter (kg/ha) and total yield of P (kg/ha) in grain and stover 

Muameleler 

Treatments 

Total P 

% 
Soya 
Soybean 

Dane Sap 
Grain Stover 

Pt 0.858 0.428 

P, 0.876 0.417 

P, 0.858 0.414 

Mısır 
Corn 

Dane Sap 
Grain Stover 

0.27*» 0.18* 

0.298 0.197 

0.276 0.202 

Kuru madde 
Yield of dry matter 

Kg/ha 
** Soya Hasır 

Soybean Corn 

Dane Sap Dane Sap 
Grain Stover Grain Stover 

101.54 552.20 4193.33 3573,45 

230.98 606.65 4066.65 3515.44 

335.80 663.77 4517.78 3690.95 

Total P 
Total yield of P 

kg/ha 

Soya Mieor 
Soybean Corn 

Da.ie Sap Dane Sap 
Grain Stover Grain Stover 

0.87 2.36 11.25 6.47 

1.98 2.53 12.00 7.02 

2.88 2.80 12.46 7.34 

Değerler 6 pararlel ortalamasidii-. 
Values are avarage of six replications. 

Mantarı hastalık nedeniyle soya'da verim önemli derecede azalmıştır. 
At tbe harvest yield of soybean was reduced significantly by the effect of fungus diseases. 



I 

Tablo-3. Fosforlu gübre muamelelerinin soya ve mısır bitkilerinde gübreden 
alınan total P (kg/ha), gübre fosforundan yararlanma (%) 
üzerine etkileri 

Table-3. The effects of phosphorus fertilizer treatments on the total 
uptake of fertilizer P (kg/ha), % utilization of fertilizer P 
for soybean and corn plant. 

Muameleler 
rreatnents 

P» 

p* 

Ps 

Gübreden alınan total P 
Total uptake of fertilizer P 

(kg/ha) 

Soya Mısır 
Soybean Corn 

0.29 0.87 

0.37 0.91 

0.75 0.2»» 

Gübreden yararlanma % si 
% utilization of fertiliser 

P 

Soya Mısır 
Soybean Corn 

1.42 1.35 

1.86 4.56 

3.73 1.20 

* Değerler 6 paralel ortalamasıdır. 
Values are avarage of six replications. 

102 



Tablo-4. Azotlu gübre nuamelelerinin soya ve mısır'da dane ve sap 
verimi üzerine etkileri 

Table-4. The effects of nitrogen fertilizer treatments on the yield 
of grain and stover (kg/ha) 

Muameleler 

Treatments 

HI 
Ma 
»9 

N„ 

N5 

N. 

N7 

Kuru madde 
Yield of dry matter 

kg/ha 

SOYA MISIR 
SOYBEAN CORN 

Dane Snp Dane 
Grain Stover Grain 

263.10 618.18 3721.85 

265.48 716.76 1030.4 

239.15 715.10 3923.83 

221.17 G23.84 3389.13 

264.67 634.29 3997.59 

291.92 637.04 3802.66 

281.05 782.77 4124.49 

i 
1 
J-
1 

Sao 
St./er : 

1 
435' .14 ' 

1 

4096.16 i 
1 1 

40J-.16 
\ 
1 

4İÜ. ,82 
400;.39 

424],85 

372j.34 

* Değerler 6 paralel ortalamasıdır. 
Values are avarage of six replication. 
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1.20. Çukurova Bölgesinde Uygulanan üçlü Bitki Münavebesinde (Buğday-Soya 
Fasulyesi-Pamuk) Her Bitkiye Verilecek Ekonomik Gübre Miktarının 
Tayini 
N. Özbek, M.B. Halitligil, A. Korkmaz 
Sınırlı olan tarım alanlarını en randımanlı bir şekilde kullanmak ve 

böylece birim alandan maksimum düzeyde ürün eldr edebilmek amacıyla ülkemizin 
birçok bölgesinde o bölgeler için uygun yeni münavebe sistemleri geliştiril
miştir. Münavebe sistemlerinde gübreleme ile ilgili uygulamalar ise tek bitki 
yetiştirme sistemlerine göre büyük farklılık göstermektedir. 

Bu araştırma Çukurova bölgesinde son birkaç yıldır uygulanmasına baş
lanılan üçlü münavebe (buğday-soya-panuk) sistemlerinde gübrelerin sonraki 
etkilerini saptayarak münavebede!:i bitkilere verilecek ekonomik gübre miktarı
nın saptanmasını amaçlamaktadır. Üç yıl sürecek olan araştırmanın 2. ve 3. 
yıllarında l5N ve 32P kullanılmak suretiyle nükleer teknik de uygulanacaktır. 

Tarla denemesi 

Denemede tesadüf blokları deneme desenine göre bölünmüş parseller ha
linde kurulmuş ve her muamele için 4 paralel uygulanmıştır. 

Münavebedeki bitkilerden buğdayın hasadı 27 Mayıs 1982, soya in hasadı 
ise 7 Ekim 1982 tarihinde yapılmıştır. Buğday ve soya'ya ait hasat sonuçları 
sırasıyla Tıblo-1 ve 2, gübrelerin sonraki etkileri ise Tablo 3 ve ı1 cie ve
rilmiştir, Tablolardaki değerlere göre tarla denemesi sonuçları şöyle özetle
nebilir: 

1. Vorim 

Buğdayda en yüksek dane ve sap verimi N3P2 muamelesiyle (550.0 kg/da 
dane, 305.0 kg/da sap), en düşük dane ve sap verimi ise sırasıyla N(i?3 
(26i..0 kg/de) ve N0P2 (121.1 kğ/da) muameleleriyle elde edilmiştir (Tablo-1). 

Soya da en yüksek dane verimi N2Pj (317.6 kg/da), en yüksek sap verimi 
N,P, (262.6 kg/da) muameleleriyle sağlanmıştır. En düşük dane ve sap verimi 
ise sırasıyla N,P3 (217.5 kg/da) ve NflP, (211.06 kg/da) muameleleriyle elde 
edilmiştir (Tablo-2). 

2. Gübrelerin Sonraki Etkileri 

A. Azotun Sonraki Etkileri 
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Buğday ekiminden önce toprakta 0-30 cm derinlikte ortalama 4 kg N/da 
mevcuttu. Buğdaya 0, 5, 10, 15 kg N/da dozlarında azotlu gübre verilmiştir. 
Buğday bitkisi topraktan ortalama olarak N0 dozunda 5.24 kg N/da; il, dozun
da 6.71 kg N/da; N2 dozunda 8.35 kg N/da ve N3 dozunda 11.21 kg N/da azot 
kaldırmıştır. Azot dozu arttırıldıkça hem bitkinin % N kapsamı hem de buğday 
verimi artış gösterir istir. 

Soya ekiminden önce toprakta 0-30 era derinlikte her N dozunda ortala
ma 2.2 kg N/da azot mevcuttu. Ekimle birlikte 0, 3, 6 ve 9 kg N/da dozlarında 
azotlu gübre verilmiştir. Soya bitkisi topraktan ortalama olarak Nfl dozunda 
İH.51 kg N/da ve N, dozunda 13.76 kg K/da azot kaldırmıştır. Soya elanesinin 
azot kapsamı (% N) N2 dozuna kadar art_î göstermiş N3 dozunda ise düşmüş
tür. Soya haşatından sonra 0-30, 30-60 ve 60-90 cm'den örnek alınmış ve bun
larda total N tayini yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre toprakta (0-90 cm) 
kalan azot NQ dozunda 4.72 kg N/da, Nj dozunda 4.98 kg N/da, N2 dozunda 
4.88 kg N/da ve N3 dozunda 5.16 kg N/da olmuştur (Tablo-3). Elde edilen 
sonuçlar soya bitkisinin toprağa azot kazandırdığını göstermektedir. Yalnız 
her N dozunda bu miktar değişik olmuştur-. Soyanın toprağa kapandırdığı N 
miktarı Tablo-3'deki değerlere dayanılarak şu şekilde hesaplanmıştır: 

Soyanın toprağa J/Soya ile \ /Soya haşatından^ j/Soya ekeninden \ /Soyaya \ 
kazandırdığı »4 kaldırılan!+(sonra toprakta -Rönce toprakta 1+lverilen ) 
N (kg/da) jJjN (kg/da)7 ^calan N (kg/da)/| |\nevcut N5kg/da)' V'fkg/da)' 

Bu hesaplamalara göre, soyanın toprağa kazandırdığı N miktarı N0 do
zunda 16,98 kg N/da, Nj dozunda 14.84 kg K/da, H2 dezund.-. 13.01 kg N/da 
ve N9 dozunda da 7.67 kg N/da'dır. Bu sonuçlar ise soyanın N0 dozunda top
rağa en fazla N kazandırdığını ve N dozu arttırıldıkça toprağa bu bitki ile 
kazandırılan N miktarında bir azalma olduğunu açık olarak göstermektedir. 

B. Fosforun Sonraki Etkileri 

Buğday ekiminden önce toprakta ortalama 4,4 kg P20s/da bulunmuştur. 
Ekimle birlikte buğdaya 0, 4, 6, 8 kg P205/da dozları uygulamıştır. Hasat
tan sonra toprakta P0 dozunda 5.51 kg P205/da, fx dozunda 5.87 kg P205/da, 
P2 dozunda 5.76 kg P20}/da ve P3 dozunda 8.15 kg P20s/da mevcuttu. Soya 
•kiminde toprağa 0, 3, 6, ve 9 kg P205/da dozları uygulanmıştır. Soyâ haşa
tından sonra toprakta Pfl dozunda 3.71 kg P205/da, Pj dozunda 3,97 kg P205/da, 
P2 dozunda 3.53 kg P20,/da ve P3 dozunda 4,60 kg P205/da kalmıştır. 



Bu sonuçlar soyanın buğdaya gore topraktan daha fazla P kaldırdığını 
doğrulamakta ve buğdaya verilecek yüksek seviyedeki fosforlu gübreden soya
nında yararlanabileceğini göstermektedir. 

1.20. Economical Usage of Fertilizers 1n Wheat-Soybean-Cotton Rotation by 
Determining the Residual Effects of Fertilizers 
K. Özbek, M.B. Halitligil, A. Korkmaz 
In order to determine the residual effects of fertilizers used in 

wheat-soybean-cotton-rotation, a field experiment was conducted in Çukurova 
(Adana) region. 

In the field experiment» randomized block design in split plots and 
<t replications for each treatment were used. The number of the treatments 
applied were 16. 

The results of the harvest of wheat and soybean ware given in Table-1. 
and 2, and the residual effects of fertilizers were given in Table-3 and *• 
respectively. 

1. Yield 

The highest grain and straw yield of wheat were obtained by N2P} 

(550.9 kg/da grain, 305.0 kg/da straw) treatment and the lowest by N0P, 
(261.0 kg/da) and N0P2 (121.1 kg/da) treatments respectively (Table-1). 

For soybean the highest grain yield was obtained by VJ?l (317.6 kg/da). 
The highest straw yield by N,P, (262,6 kg/da) treatments. Whereas the 
lowest grain and straw yields were obtained by N,P} (217.5 kg/da) and N#P$ 

(211.06 kg/da) treatments respectively. 

2. Residual Effects of Fertilizers 

A. Effects of Nitrogen 
Before planting of wheat f kg N/da was present in 0-30 cm soil depth» 

0, 5, 10, 15 kg N/da were given to wheat and at these levels 5.24, 6.71, 
8.85 and 11.21 kg N/da ware takan up by wheat respectively. As N doses were 
increased both percentage N content of the plant and yield were increased. 

Before planting of soybean average 2,2 kg N/da was present in 0-30 cm 
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soil depth. At soybean planting 0, 3, 6 and 9 kg N/da were given as 
fertilizer. At N0 dose 14.51 kg N/da, at Nj dose 13.76 kg N/da were taken 
up by soybean from the soil. Percentage N content of soybean grain was 
increased until N dr>se, whereas at N3 dose was decreased. After soybean 
harvest soil samples were taken frcm 0-30s £0-60 and 60-90 cm depths and their 
total N contents were determined. According to the results of these analysis 
in the soil (0-90 cm depth) at N0, NIt N2 and N, doses "».72 kg N/da, «».98 kg 
N/da, 4.88 kg N/da and 5.16 kg N/da were found respectively (Table-3). These 
results showed clearly that the soil was enriched with N by the effect of 
soybean. Only the amount of N was changed depending on the N dose applied. 

the amount of N gained to the soil by soybean was calculated using 
the values present in Table-3 as follows: 

N gained 
to the soil 
by soybean 
kg/da 

/N present \ /k present \ / N ^ 
_ j in soil before] + [applied ı 

, ...._ - " I soybean plant / If or soybean/ 
kg/da J \ kg/da / jV^ kg/da / \ kg/da / 

^taken up \ f in the soil | 
iby soybean I y after harvest/ 

According to these calculations the amounts of N added to the soil 
by soybean at N , N , N and N and N doses were 16.98, 14.84, 13.01 and 
7.67 kg N/da respectively. These values showed that as the N dose applied 
was increased the amount of N added to the soil by soybean was decreased. 

B. Effects of Phosphorus 
Before wheat harvest it was found average 4.4 kg P.O./da in the soil. 

At planting 0, 4, 6 and 8 kg P205/da were given to wheat. After harvest at 
P0 dose 5.51 kg P205/da, at Pj dose 5.87 kg P205/da at P2 dose 5.76 kg 
P20s/da at P2 dose 5.76 kg P20s/da and P, dose 8.15 kg P20s/da were found 
in the soil. At soybean planting respectively 0, 3, 6 and 9 kg P205/da were 
added. After soybean harvest at P0 3.71 kg P20$/da, at P} 3.97 kg P205/da, 
at P2 3.53 kg P2©5/da and at P3 4.60 kg P208/da were found in the soil. 

According to these results obtained higher P was taken by soybean 
thi n wheat and when higher dose of P was applied to the soil for wheat, it 
will be utilized also by soybean. 
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Tablo-1. Buğdayda ortalama dane ve sap verimi (kg/da) 
Table-1. Average grain and straw yield of wheat 

(Adana, 1982; 

Muameleler 
Treatments 

Vo 
»2*0 

Dane Verimi 
Grain yield 

(kg/da) 

327.8 
372.7 
457.8 
518.1 

V l 
N P 

1 1 
N 2 P , 
V l 

V l 
«1*2 
N2P2 

H 3 P 2 

N 0 P 3 
N l ? 3 
N2P, 

N3P3 

291.7 

365.2 

»11.8 

532.5 

285.5 

350.6 

464.5 

550.9 

261.0 

367.9 

»»79.9 

497.5 

Sap Verimi 
Straw y i e l d 

(kg/da) 

150.8 

201.1 

235. 4 

256.9 

156.4 

208.3 

203.3 

275.4 

121 .1 

201.6 

264.1 

305.0 

152.7 

198.5 

264.0 

230.0 

Toplam 
Total 
(kg/da) 

478.6 

576.8 

693 .2 

775.0 

4 4 8 . 1 

573.5 

615 .1 

807.9 

406.6 

522.2 

728.6 

855.9 

413.7 

566.4 

744.8 

727 .5 

1 

* Değerler 4 paralel ortalamasıdır. 
Values are the average of 4 replications. 
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Tablo-2. Soyada ortalama dane ve sap verini 
Table-2. Average grain and straw yield of soybean 

(Adana, 1982) 

I 
(Muameleler L 
Treatments 

Dane Verimi 
at 14 % moisture level 

(kg/da) 

8a: Verimi 
Driec at 65° C 

>.g/da> 

Toplam 
Total 
(kg/da) 

V. 
Nipo 
N2P„ 

V» 
N2PX 

Vl 

0 2 
N P, 
1 2 

N2P2 

231.1 
276.0 
311.6 
260.4 

294.6 
310.2 
317.6 
257.0 

291.2 
225.8 
222.7 
240.9 

ICO.03 
216.86 
255.80 
2:6.29 

230.04 
262.58 
261.76 
220.39 

253.07 
213.30 
236.60 
214.60 

461.13 
492.86 
567.40 
516.69 

524.64 
572.78 
579.36 
477.39 

54H.27 
439.10 
459.30 
455.50 

V l 
»1 P 3 
M 2 P, 

» , ? , 

270.6 
244.1 
271.9 
217.5 

211.06 
245.45 
219.63 
215.63 

481.66 
489.55 
491.53 
433.13 

* Değerler 4 paralel ortalamasıdır. 
Values are the average of 4 replications. 
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Tablo-3. Azotun sonraki e t k i l e r i 
Table-3. Residual effects of nitrogen 

Muameleler 

Treatments 

P0N0 
P^II 
P*Mo 
PsN. 

Ortalama 

p . * , 
PıNı 
PA 
Vl 

Ortalama 

P« N2 
P1 N2 
P2N2 
P, N2 

Ortalama 

Buğdayda dane 
ile kaldırılan 
N(kg N/da) 

N 
Taken up 
by grain 
of wheat 
kg/da 

5.99 
5.16 
5.05 
4.74 

5.24 

6.70 
6.61 
6.48 
7.03 

6.71 

8.51 
8.07 
9.33 
9.50 

8.85 

Buğday Soya ile Soya haşatından 
haşatından sonra kaldırılan sonra 0-90cm 
toprakta (0-30cm.de) H(kg N/da) toprakta N 
H(kg N/da) (kg N/da) 

N N 
In soil (0-30cm depth) Taken up 

after wheat by soybean 
harvest kg/da 
kg/da 

2.20 13.84 
2.20 16.79 
2.40 14.39 
2.20 13.03 

2.25 14.51 

2.00 17.91 
2.20 18.52 
2.40 11.15 
2.20 12.66 

2.20 15.06 

2.40 21.46 
2.40 20.38 
2.00 9.84 
2.40 14.03 

2.30 16.43 

N 
In soil (C-u0cm 
depth) after 
soybean harvest 

kg/da 

4.70 
4.92 
4.60 
4.62 

4.72 

4.92 
5.06 
4.84 
5.10 

4.98 

5.10 
4.56 
4.90 
4.92 

4.88 

P 0«3 
P ı H ı 
P,N, 
P N 

3 3 t Ortalama 

11.39 
11.23 
11.24 
10.99 

11.21 
I.UUlJ.l i- Mt.1 

2.20 
2.20 
2.40 
2.20 

2,25 

18.02 
13.11 
12.50 
11.39 

13.76 

5.34 
4.90 
5.20 
5.18 

5.16 
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Tablo-1*. Fosforun sonraki etkileri 
Table-H. Residual effects of phosphorus 

Muameleler 

Treatments 

*o po 
»ı po 
N 2P„ 
N3 P0 

Ortalama 

V i 
N X P X 

V l 
Vl 

Ortalama 

H0 P2 
N,P 2 

N2 P2 
N3 P2 

Ortalama 

V. 
N, P, V, 
N,P, 

Drtalama 

Buğday danesi 
ile kaldırılan 
P(kg/da) 

P 
Taken up 
by grain 
of wheat 
kg/da 

0.51 
0,.'i9 
0.73 
0.74 

0.66 

0.47 
0.57 
0.61 
0.69 

0.59 

0.43 
0.57 
0.69 
0.78 

0.63 

0.45 
0.55 
0.71 
0.78 

0,62 

Buğday haşatından 
sonra toprakta 
kalan P205 

P 
In soil 
after wheat 
harvest 
kg/da 

5.44 
3.74 
5.28 
6.57 

5.51 

t.61 
7.47 
8.12 
3.26 

5.87 

5.73 
8.70 
6.36 
4.25 

5.76 

9.9? 
9.28 
7.47 
5.93 

8.15 

Soya danesi 
ile kaldırılan 
P (kg/da) 

P 
Taken up 
by soybean 
kg/da 

1.30 
1.67 
1.95 
1.41 

1.58 

1.89 
2.04 
2.14 
1.63 

1.93 

1.95 
1.59 
1.53 
1.48 

1.64 

1.66 
1.50 
1.89 
1.46 

1.63 

Soya haşatından 
sonra toprakta 
kalan P205(kg/da) 

P 
In soil 
after soybean 
harvest 
ktf/da 

4.77 
3.61 
3.99 
2.48 

3.71 

3.73 
4.90 
2.71 
4.53 

3.97 

2.86 
3.81 
3.53 
3.93 

3.53 

4.57 
3.38 
5.93 
4.53 

4.60 
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1.21. Call and ve Amsoy-71 Soya Çeşitlerinde Verim ve Yağ Oranının 
Nükleer Teknikle Geliştirilmesi 
N. Özbek, Ç. Atak, 1. Özer 
Bu araştırmanın amacı Çukurova'da yetiştirilmesine başlanan Calland 

ve Amsoy-71 soya çeşitlerinde genetik varyasyonu mutasyon yolu ile genişle
tebilmek, içlerinden uygun genctipleri seçerek verim ve yağ oranı daha yüksek 
soya çeşitleri geliştirmektir. 

Bu amaçla ys.ıılan sera denemesi için tohumlar 9.2.1982, tarla denemesi 
için ise 1.5.1982 tarihinde poliet.'len torbalarda ODTÜ Kimya Bölümündeki 
Cobalt-60 kaynağında 5, 10, 15, 20 ve 25 krad'lık dozlarda ışınlanır.'.ştır 
(K>O, Cuevas-Ruiz and Gutierrez-colon, 1970, Koo, 1972; Smutkupt, 1373; 
Constantin, Klobe and Skold, 1976; Conger, Skinner and Skold, 1976; Bulungu, 
1979; Baradjanegara, 1980; Rajput and Siddiqui, 1982). 

Sera denemesinde kontrol dahil her muamele için 50'şer tohum ele alın
mış ve gama ışınlarıyla ışınlanan tohumlar aynı gün seradaki 600 saksıya ekil
miştir. Serada optimum koşullarda yetiştirir en bitkilerde gelişme süresince 
gerekli fenolojik gözlemler yapılmıştır. 

Tablo-1'de Mj fidelerinin çimlenme yüzdeleri verilmiştir. Tablo'daki 
değerlere gore, kontrolla mukayesede ışınlanmış tohumlardan elde edilen Hj 
fidelerinin çimlenme yüzdeleri üzerine ışınlamada uygulanan 5 dozun da önemli 
bir etkisi olmamıştır. Yalnız ışınlanmış tohumlardan elde eiilen fidelerin 1. 
tek yapraklarında benek şeklinde kloroz (spot chlorosis) ortaya çıkmış ve bu 
kolorozun şiddeti doz artışına paralel olarak artmıştır. Normal fidolerde ise 
kloroz görülmemiştir (Smutkupt, 1973; Baradjanegara, İT80-. 

Tablo-l. Serada yetiştirilen soya fidelerinin çimlenme yüzdeleri. 
Table-1. Germination percentages of soybean seedlings grown under green-house 

condition. 

Çeşitler 
Varieties 

Amsoy-71 

Calland 

Doz (krad) 

5 10 15 20 25 Kontrol 

88 92 90 82 80 88 

8? 84 78 78 74 80 



Sera koşullarında Amsoy-71 için olgunlaşma gün sayısı 105, Calland 
için de 126 olarak saptanmıştır. Her iki çeşide ait bitkiler tek tek hasat 
edilmiştir. 

Tablo-2'de serada yetiştirilen soyaların H1 generasyonundaki toplam 
bitki sayısı, bitki yüksekliği, her bitkideki bakla ve dane sayısı ile dane 
ağırlığı verilmiştir. Tablodaki değerlere göre sora koşullarında her iki 
çeşitte 25 krad'lık dozda sterilitede belli bir artış görülmüş (Gaul, 1977), 
her bitkiden elde edilen bakla ve dane sayısı ile dane"veriminde ise radyas
yonun artan dozlarına bağlı olarak bir düşme olmuştur. 

Şekil 1 ve 2, Amsoy-71 ve Calland'da bitki yüksekliği ve tohum verimi 
üzerine gama radyasyonunun etkisini göstermektedir. Şekillerin incelenmesin
den de anlaşılacağı gibi, radyasyonun artan dozlarına bağlı olarak her iki 
çeşitte de hem bitki yüksekliği hem de tohum veriminde bir azalma olmuştur 
(Smutkupt, 1973; Constantin, Klobe and Skold, 1976; Bulungu, 1979; Rajput ve 
Siddiqui, 1982). 

Aynı amaçla yapılan tarla denemesinde kontrol dahil her muamele için 
1000'er tohum alınmış ve tohumlar ışınlandığı gün sıra arası 50 cm, sıra üze
ri 5 cm olmak üzere tarlaya ekilmiştir. Birbirlerinden kenevirle izole edilen 
iki çeşitte ge.\işme süresince gerekli fenolojik gözlemler yapılmıştır. Tarla 
koşullarında Ansoy-71 için olgunlaşma gün sayısı 129-149, Calland için de 
136-150 arasında bulunmuştur. Amsoy-71 ve Calland*a ait toplam 4022 bitkinin 
tek tek hasatları yapılmış ve tarla denemesi sonuçları Tablo-3'de verilmiştir. 

Tarla denemesi sonuçlarına göre, her iki çeşitte de 25 krad'lık dozda 
sterilite de belli bir artış olmuş ve Amsoy-71'e göre Calland*da steril bitki 
sayısı daha fazla bulunmuştur (Hiraiwa, Tanaka and Nakamura, 1976). 

Tarla koşullarında her iki çeşitte bitki yüksekliğinde ve ortalama 
dane veriminde bariz bir azalma 25 krad'lık dozda görülmüştür (Constantin, 
Klobe ve Skold, 197b). 

Her bitkiden hasat edilen bakla sayısının Amsoy-71'de 10 krad'dan 
itibaren bir düşme göstermesine karşılık, Calland'da böyle bir durum görülme
miştir. Dane verimindeki düşmeye karşılık bakla sayısında belli bir azalmanın 
görülmeyişi tohumsuz bakla oluşumu ile ilgili bulunmaktadır. 

öte y&ndan sera denemesinde, kontrollü koşullarda radyasyonun artan 
dozlarına bağlı olarak ortalama veriminde bir düşmenin gözlenmesine karşılık 
tarla denemesinde böyle bir düşme yalnız 25 krad'da saptanmıştır. 
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1,21. Improvement of Yield and Oil Content of Calland and Amsoy-71 Soybean 

Varieties by Nuclear Techniques 

N. Özbek, Ç. Atak, t. Dzer 

The objective of this investigation was to increase genetic variability 

in two soybean varieties by radiation induced mutation and to develop a new 

varieties with higher yield and oil content. 

For both greenhouse and field experiments homogenous seeds of two 

soybean varieties (Calland and Amsoy-71) were treated with different doses 

of gamma radiation (0, 5, 10, 15, 20 and 25 krad) from a Cobalt-60 source 

(Koo, Cuevas-Ruiz and Gutierrez-colon, 1970; Koo, 1972; Smutkupt, 1973; 

Constantin, Klobe and Skold, 1976; Conger, Skinner and Skold, 1976; Bulungu, 

1979; Baradjanegara, 1980; Rajput and Siddiqui, 1982). 

In greenhouse experiment including control 50 seeds for each treatment 

were sown in 600 pots at the same day after irradiation. Plants were grown 

under optimum conditions and during growth season phonological observations 

were made regularly. 

In Table-1, germination percentages of Mj seedling were given. 

According to the values present in Table-1, germination percentages of Mj 

seedlings were not affected significantly by different doses of radiation. 

Only spot-chlorosis was appeared on the 1st single leaves of these seedling 

and the severity of spot-chlorosis showed increases with increasing doses 

of radiation. But this chlorosis did not appear at all in the single leaves 

of normal seedlings (Smutkupt, 1973; Baradjanegara, 1980). 

Under greenhouse conditions the number of maturity days for Amsoy-71 

were 105, for Calland were 126. Each plant was harvested separately for 

both varieties. 

Total plant number, plant height, pod and grain number of each plant 

and grain weight in M, generations of soybeans grown under greenhouse 

conditions were given in Table-2. 

Under greenhouse conditions at 25 krad dose a definit increase was 

seen in sterility and the number of pod and grain were decreased with increasing 

doses of radiation in both soybean varieties. 

As it can be seen from figures (1 and 2), in both soybean varieties 
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the plant height and grain yield were decreased by increasing doses of 

radiation (Smutkupt, 1973; Constantin, Klobe and Skold, 1976; Bulungu, 1979; 

Rajput and Siddiqui, 1982). 

In the field experiment irradiated 1000 were planted in a well prepared 

experimental field. The plot size was 25 m2 and the length of rows were 10m. 

In the field two soybean varieties were isolated with hemp and during 

growth seisin phenological observations were also made for field experiment. 

Under field conditions the number of days for maturity were found for 

Amsoy-71 between 129-149, for Calland between 136-150. Totally 4022 plants 

were harvested seperately and the resul" of the field experiment were given 

in Table-3. 

According to the results of the field experiment, sterility showed 

a definit increase at 25 krad dose and as compared with Amsoy-71, in Calland 

steril plant mentor v;as higher (Hiraiwa, Tanaka and Nakamura, 1976;). Under 

field conditions a significant decrease in both plant height and average 

grain yield were ceen at only 25 krad dose in both varieties (Constantin, 

Klobo and Skold, 1976). On the other hand the number of pods harvested from 

each plant were decreased in Amsoy-71 from 10 krad dose, whereas in Calland 

did not seen such a decrease in pod number. A decrease in grain yield but 

not in pod number was related with the formation of pods without seeds 

In the greenhouse experiment avorege grain yield was decreased with 

the effects o.v increasing doses of radiation, whereas in the field experiment 

average grain yield shoved decrease only ct 25 krad dose. 
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Tablo-2. Gama radyasyonunun serada yetiştirilen soya bitkilerinin Kx generasyonunda toplam bitki sayısı, 
bitki yüksekliği, her bitkideki bakla ve dane sayısı ile dane verimi üzerine etkisi. 

Table-2. Effect of garama radiation on total number of plants, plant height, number of pods per plant, 
number of seed per plant and seed yield per plant in Mj generation of soybean varieties grown 
under green house condition. . 

Çeşitler 

Varieties 

AMSOY-71 

CALLAND vntmnnv 

Doz 

(Krad) 

Kontrol 
5 krad 

10 krad 
15 krad 
20 krad 
25 krad 

Kontrol 
5 krad 

10 krad 
15 krad 
20 krad 
25 krad 

Toplam bitki 
sayısı 

Total No. of 
pleats 

37 
35 
41 
34 
32 
31 

32 
44 
37 
39 
40 
33 

Fertil bitki 
seyisi 

No. cf Fertile 
plants 

55 
S4 
58 
33 
28 
22 

32 
43 
»7 
38 
38 
22 

Bitki yüksekliği 

(en) 
Plant height 

30.00 
30.83 
33.39 
32.21 
30.53 
27,06 

65.56 
63.02 
58.78 
57.41 
60.35 
52.64 

Bakla/Bitki 
sayısı 

No. of pods/ 
plant 

Dane/Bitki 
sayısı 

No. of seeds/ 
plant 

21.17 38.17 
22.74 
19.47 
13.79 
12.32 
9.82 

27.28 
26.07 
27.54 
23.13 
17.82 
15.14 

38.11 
29.18 
20.55 
15.32 
11.77 

53.31 
47.56 
48.24 
35.95 
27,76 
23.05 

Dane Verimi 

(g) 
Seed yield/ 

plant 

7.54 
7.11 
5.51 
3.31 
2.42 
1.87 

8.46 
7.00 
7.11 
4.96 
4.15 
3.06 



Tablo-3. Gana radyasyonunun tarlada yetiştirilen soya bitkilerinin Mt generasyoaunda topla* bitki sayısı. 
bitki yüksekliği, her bitkideki btkla sayısı ve dane verimi üzerine etkisi. 

Table-3. Effect of gamma radiation on total number of plants, plant height, number of pods per plant, ard seed 
yield per plant in Nt generation of soybean plants grown under field condition. 

Çe«itler 
Varieties 

AHSOY-71 

CALLANO 

Doz 
(Krad) 

Kontrol 
5 
10 
15 
20 
25 

Kontrol 
S 
10 
15 
20 
25 

Toplam bitki 
sayısı 

Total No.of 
plants 

206 
256 
203 
311 
239 
205 

407 
«Ol 
434 
556 
428 
366 

Fertil bitki 
Seyisi 

No.of Fertile 
plants 

204 
253 
199 
294 
232 
182 

383 
400 
425 
489 
343 

1 •-' 

Steril bitki 
sayısı 

No.of sterile 
plants 

2 
3 
4 
17 
7 
23 

24 
11 
9 
66 
85 
154 

Bitki yüksekliği 
(cm) 

plant height 

88.07 
91.59 
87.03 
86.95 
81.57 
76.62 

81.61 
90.91 
98.77 
91.35 
84.70 
70.36 

Bakla/Bitki 
sayısı 

No.of pods/ 
plant 

76.59 
64.95 
84.31 
66.12 
66.81 
59.13 

29.88 
36.94 
37.29 
29.85 
33.45 
35.52 

Dane verimi] 
(g> 

Seed yield/ 
plant 

23.34 
18.10 
23.61 
17.16 
17.38 
14.41 

7.49 
10.09 
9.84 
7.80 
8.37 
6.63 
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Şekil 1. Gamma radyasyonunun serada, yetiştirilen 
soyanın bitki yüksekliği üzerine etkisi 

Flg. 1. Effect of gamma radiation on plant height 
of soybean grown under greenhouse condition 
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• • — - • Amsoy-71 
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Şekil. 2 Gamma radyasyonunun serada yetiştirilen 
soyanın tohum verimine etkisi 

Fig 2 Effect of gamma radiation on Med yield of 
soybean grown under greenhouse condition 
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1.22. Artan Miktarlardaki N ve Aşılananın 1ki Soya Çeşidinde Verim 
Özerine Etkilerinin Ekonomik Bakımdan Karşılaştırılması 
N. Özbek. M.B. Halitligil, A. Korkmaz 
Araştırma azotlu gübreleme ve bakteri ile aşılamanın Amsoy-71 ve 

Calland soya «eşitlerinde verim üzerine olan etkilerinin saptanmasını ve bu 
sonuçların pratikte uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Bu amaçla Haymana'da 7 Mayıs 1982 de yapılan tarla denemesinde aşa
ğıdaki N- ve aşılama muameleleri uygulanmıştır. 

N-
»0 
Nı 
*2 
»ı 

muameleleri 
— Kontrol 
- 3 kgN/da 
- 6 kgH/da 
- 9 kgN/da 

N ile yapılan gübrelemede t 26 N kapsayan NH%NO} kullanılmış ve 
bütün uygulamalar ekimden önce yapılmıştır. 

Bakteri kültürü muameleleri (Rhizobium japonicum) 

R0 — Kontrol 
Rt - 100 g bakteri kültürü/- 111 kg tohum 
R2 - 100 g " " / 100 kg tohum 
R3 - 100 g " " /1000 kg tohum 
Her muamele t paralelli olarak düzenlenmiş ve denemede bölünmüş-

bölmüş paraleller (split - split plots) deneme deseni uygulanmıştır. 

Ekim, 7 Mayıs 1982'de, hasat Amsoy-71'de 7 Ekimde, Calland'da ise 
24 Ekimde yapılmıştır. Bütün deneme süresince gerekli fenolojik gözlemler 
yapılmış ve hasat sonunda elde edilen dane ve sap miktarları sırasıyla 
Tablo-1 ve 2'de her çeşit için ayrı ayrı verilmiştir. 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, denemede en düşük 
dane ve sap verimleri azot gübrelemesi yapılmayan muamelelerden, en yüksek 
verimler ise yüksek azot dozlarında ve aşılamanın yapıldığı muamelelerden 
elde edilmiştir. Azotlu gübrelemenin yapılmadığı ve fakat aşılamanın yapıl
dığı muamelelerde (N0R0, N0Rt, N0R2, NeR,) aşı dozunun arttırılması ise her 
iki çeşitte de dane verimi üzerine olumsuz etki yapmış ve verimin düşmesine 
neden olmuştur. 



Amsoy-71 soya çeşidinde en yüksek dane (1635.7 kg/ha) ve sap verimi 
(1240.2 kg/ha) N2R2 muamelesiyle sağlanmıştır. Bu çeşit için en düşük dane 
(1028.3 kg/ha) ve sap (783.9 kg/ha) verimleri ise sırasıyla N0R, ve NQR2 

muameleleriyle elde edilmiştir. Azotlu gübre dozunun arttırılması dane ve 
sap verimlerin arttırmış fakat bu artışlar Nj dozundan sonra istatistik» 
sel olarak önemli bulunmamıştır. Ayrıca, aşılama dozlarının etkileri de 
istatistik analiz sonuçlarına gore önemsizdir. * 

Calland soya çeşidinde en yüksek dane (1589.1 kg/ha) ve sap (1399.6 
kg/ha) verimi N2R, muamelesiyle sağlamıştır. Bu çeşit için en düşük dane 
(100S.3 kg/ha) ve sap (901.2 kg/ha) verimleri sırasıyla N0Rı ve N0R2 
muamelelerinden elde edilmiştir. Azotlu gübre aozunun arttırılması dane ve 
sap verimlerini arttırmış fakat bu artışlar N2 dozundan sonra istatistiksel 
olarak Önemli bulunmamıştır. Ayrıca* aşılama dozlarının etkileri de ista
tistik analiz sonuçlarına göre önemli değildir. 

Bu sonuçlar, maksimum düzeyde verim elde edilmesi için hem N gübre» 
lemesinin ve nemde Rhizobium jaconicum ile aşılamanın gerekli olduğunu, 
yalnız verilen N miktarının hektara 66 kg'in üstüne çıkarılmasının Amsoy-71 
çeşidinde verimde azda olsa bir düşmeye neden olduğundan, M'nin N 2 seviye
sinin üstüne çıkarılmamasının gerektiği, ayrıca aşı dozlarının arasında 
verim bakımından istatistiksel olarak bir farklılık bulunmadığından her iki 
çeşidinde en düşük aşı dozu ile aşılanmasının yeterli olacağını ortaya 
.koymuş bulunmaktadır. 

1.22. Comparison of the Effects of Increasing Doses of N Inoculation on 
Yield of two Soybean Varieties from Economical Point 
N. Özbek, M,B. Ha11t11g11( A. Korkmaz 
For this purpose a field experiment was conducted in Haymana at May 

1982 with Amsoy-71 and Calland soybean varieties. 

In the field exp iment splitt - splitt plot design and «• replicates 
for each treatment were used. All together «• N (Nfl, Ml§ N2 and M,) and »• 
inoculation (Rhizobium japonicum R0, Rlt R2 and R,) treatments were applied. 

The results of the harvest for both varieties were giyen in Table 
1 and 2, 
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According to the values in tables, the lowest grain and stover yields 

were obtained by M 0 treatment and the highest by both at the highest N 

and inoculation dcs*s. Increasing doses of inoculation in all ty treatments» 

caused a decrease in grain yield of both soybean varieties. 

For Amsoy-71 the highest grain and stover yields were obtained by 

N*R| (1635.7 kg/ha grain, 783.9 kg/ha stover) and the lowest grain and 

stover yields by M0R, and NJRJ treatments (1028.3 kg/ha grain, 783.9 

kg/ha stover) respectively. 

For Calland the highest grain and stover yields were obtained by 

N2R3 (1589.4 kg/ha grain, 1399.6 kg/ha stover) and the lowest were for 

grain by H ^ (1005.1 kg/ha), for stover H0R2 (901.2 kg/ha). 

It can be concluded that in order to obtain maximum yield from 

both, varieties it is necessary to combine of N fertilization with 

inoculation and under experimental conditions, the most suitable N treatment 

was N2 (60 kg N/ha) and R treatment was R, (100 g Rhiz. jap./1000 g seed), 
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Tablo-1. "Soya Bakteri Aşılama -N Gübreleme" denemes. Verim Sonuçlarx*(kg/ha) 
Table-1. The results of the field experiment relate: with the effects of N 

fertilization and inoculation on the yielc of soybean. 
(AMSOY-71) 

Muamele 
Treatment 

NoRo 
Nc Ri 
Va 
H0 R3 
N 1 R . 
N! R1 
«1R2 
N1 R3 
N2 R0 
N2 R1 
N2R2 

N2 R3 
N3 R0 
N R 3 1 
H,Rt 
N3 R3 

Dane (% 14 rutubette) 
Grain (at moisture 

1152.0 
1122.9 
1133.2 
İC28.3 
1473.2 
11*12.0 
1295.3 
1437.1 
1128.6 
1341.0 
1635.7 
1535.1 
1452.1 
1336.1 
1622.2 
1382.2 

14%) 

" ' " T - i. «- , 

Sap 
Stover 

85c. 8 
87£ .1 
78c.9 
90C.9 

1158.3 
1111.5 
969.7 

1190.5 
1085.2 
1096.9 
1240.2 
1149.5 
1142.2 
982.8 

1234.4 
1064.7 

Toplam 
Total 

2008.8 
1999.0 
1917.1 
1929.2 
2631.5 
2523.5 
2265.0 
2627.6 
2513.8 
2437.9 
2875.9 
2684.6 
2594.3 
2318.9 
2656.6 
2446.9 

} 

1 

1 
• 

* Değerler 4 paralel ortalamasıdır. 
Values are averages of 4 replications. 

Ortalama Verimler (kg/ha) 
Average Yields (kg/ha) 

N Gübrelemesi ile 
With II- fertilization 

Rh. japonicum aşılaması ile 
With inn- : ra t ion 

N« -

N', 

D3ne(Grain) 
1109.1 
1404.L 
1485.1 
L448.1 

Sap(Stover) 
901.2 
1107,5 
1142.9 
1106.0 

Ro 
Rl 
R2 
R, 

-
-
-
-. 

Dane(Grain) 
1376.5 
1303.0 
1421.6 
1345.6 

..Sap (Stover) 
1060.6 
1016.8 
1103.8 
1076.4 

LSD (0,0) - 221.1 dane mukayesesi için (for grain) 
LSD (0.05) ••••* ].".' ': zz.n nukr.ye?.?r,i için (for stover) 
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Tablo-2. "Soya Bakteri Aşılama -N Gübreleme" denemesi Verim Sonuçları (kg/ha) 
Table-2, The results of the field experiment delated with the effects of 

N fertilization end inoculation on the yield of soybean. 
(CALLAND) 

Muamele 
Treatment 

«0*0 
»0R> 
•,*, 
••*• 
Nl R0 
N1 R1 
Nl R2 
NX R3 
N2 R0 
N 2 R , 
N2 R2 
N2 R3 
N3Rç 
N3R1 
N3R2 

N,R, 

Dane (% 14 rutubette) 
Grain (at moisture 14%) 

12m. o 
1005.1 
1037.3 
1009.3 
1355.2 
1183.3 
1255.3 
1253.7 
1440.0 
1303.4 
1267.5 
1589.4 
1529.9 
1340.2 
1379.8 
1522.5 

Sap 
Stover 

1070.1 
970.4 
901.2 
915.5 
1086.0 
1066.3 
1088.1 
1146.3 
1193.4 
1140.6 
1146.6 
1399.6 
1278.2 
1161.2 
1084.0 
1363.1 

Toplam 
Total 

2284.1 
1975.5 
1938.5 
1924.8 
2441.2 
2249.6 
2343.4 
2400.0 
2633.4 
2444.0 
2414.1 
2939.0 
2608.1 
2501.4 
2463.8 
2885.6 

* Değerler 4 paralel ortalamasıdır. 
Values are averages of 4 replications. 

Ortalama Verimler (kg/ha) 
Average Yields (kg/ha) 

N Gübrelemesi ile 
With N- fertilization 

N . " 
N, 
N2 
N, 

Dane(Grain) 

1066.4 
1261.9 
1400.0 
1443.1 

Sap(Stover) 

964.3 
1096.7 
1200.0 
1221.8 

Rh. japonicum aşılaması ile 
With inoculation 

Dane(Grain) 

R„ - 1384.8 
Rj - 1208.0 
R2 - 1234.9 
R. - 1347.3 

Sap(Stover) 

1156.9 
1084.6 
1054.9 
1206.1 

LSD (0.05) - 116.2 dane mukayesesi için (for grain) 
LSD (0.05) - 102.4 sap mukayesesi için (for stover) 
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1.23. Antalya TurunCgil Bölgesi Topraklarının Alınabilir Demir Kapsaalanmn 
Tayininde Uygulanacak Yöntemler 

S. Antep 

Antalya Bölgesi topraklarının alınabilir demir kapsamlarının tayinin
de kullanılacak en uygun kimyasal yöntemin saptanmasında standart yöntem 
olarak izleme tekniğine dayanılarak geliştirilmiş bulunan "A" dteğeri yöntemi 
(Fried ve Dean, İ952) ele alınmıştır. 

Sera denemesi sonuçlarına dayanılarak toprakların A değerleri bulun
muş ve bu değerler Tablo-1'de verilmiştir. Tablo-l*deki değerlere gore 
en düşük Aj değeri 5.01 ppm (toprak 8), en yüksek Aj değeri 22t«İ6 ppm 
(toprak 1); en düşük A2 değeri 11.21 ppm (toprak 11), en yüksek A2 değeri 
27.51 ppm (toprak 1); en düşük Aort# değeri 9.02 ppm (toprak 8), en yüksek 
Aort. değeri ise 25.19 ppm (toprak 1) olarak saptanmıştır. 

Tablo-2'de, biyolojik yöntemlerden Neubauer (Mc George, 19U6) ve 
Sekera (Nicholas, 1980) ile elde edilen sonuçlar verilmiştir. Neubauer 
denemesi sonuçlarına göre; en düşük kuru ağırlık 1.31 g/saksı (toprak 8), 
en yüksek kuru ağırlık 1.53 g/saksı (toprak 1); en düşük Fe kapsamı ile 
topraktan sömürülen en düşük Fe miktarı sırasıyla 25.00 ppm ve 10.43 
ug/100 g olarak toprak 5'de, en yüksek Fe kapsamı ile topraktan sömürülen 
en yüksek Fe miktarı yine sırasıyla 175.00 ppm ve 8H.53 pg/100 g olarak top
rak 11'de bulunmuştur. 

Sekera denemesi sonuçlarına göre, en düşük Fe kapsamı 1.10 ppm 
(toprak 10), en yüksek Fe kapsamı ise 11.50 ppm (toprak 6) olarak saptan
mıştır. 

En uygun kimyasal yöntemi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon 
analizleri Tablo-3'de verilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre 
standart yöntem olarak ele alınan A değerleri (A,, A2, A o r t) ile en yüksek 
korelasyonu ekstraksiyon çözeltisi 0.001 K EDDHA olan Johnson ve Young 
(1973) yöntemi vermiş (Aort# r »0.810 ), bu yöntemi ekstraksiyon çözel
tisi 0.005 K DTPA • 0.01 M CaCl2 * 0.1 M TEA olan Lindsay ve Norvel 
(1969) yöntemi (Aortt r - 0.679 ) izlemiştir. 

Bu sonuçlum ilgili bölge topraklarının alınabilir demir kapsamlarının 
tayininde kullanılacak en uygun kimyasal yöntemin Johnson ve Young yöntemi 
(0.001 M EDDHA) olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 



1.23. Chemical Methods Will Be Used in Determination of Available Iron 

Contents of Citrus Soils of Antalya Region 

S. Antep 

In order to choose the most suitable chemical method to determine 

available iron contents of citrus soils belong to Antalya region, A value 

method (Fried and Dean, 1952) was used as a standard method. 

According to the results of greenhouse experiment A values of the 

soils were calculated and were given in Table-1. 

As it can be seen from Table-1, the lowest Ai value was 5.01 ppm 

(soil 8), and the highest was 22.46 ppm (soil 1); the lowest A2 value 

was 11.21 ppm (soil 11), and the highest was 27.51 ppm (soil 1); the lowest 

Aav# value was 9.02 ppm (soil 8), and the highest was 25.19 ppm (soil 1). 

The results of the biological methods such as Neubauer (Mc George, 

1946) and Sekera (Nicholas, 1960) were given in Table-2. According to the 

results of Neubauer method, the lowest dry weight was 1.31 g/pot (soil 8), 

the highest was 1.53 g/pot (soil 1); the lowest Fe content and the lowest 

amount of Fe taken were respectively 25.00 ppm and 10.43 yg/100 g (soil 5), 

the highest Fe content and also the highest amount of Fe taken were 175.00 

ppm and 84.53 ug/100 g (soil 11) respectively. 

According to the results of Sekera method the lowest Fe content was 

1.10 ppm (soil 10), and the highest was 11,50 ppm (soil 6), 

In order to determine the most suitable chemical method, correlation 

analysis were made and the results of these analysis were giyen in Table-3. 

The results of correlation analysis showed clearly that among chemical 

methods used Johnson and Young method (1973) gave the highest correlation 

with A values (Aav> r — 0.810 ) which has an extraction solution of 0.001 

jN EDDHA. This method was followed by Lindsay and Norwel method (1969) 

(Aav# r — 0.679 ) which has an extraction solution of 0.005 M DTPA • 

0.01 M CaCl2 • 0.1 Jtf TEA, 

As a conclusion it can be said that the most suitable chemical 

method will be used in determining of available iron contents of Antalya 

citrus soils was Johnson and Young method (0.001 M EDDHA), 
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Tablo-1. Antalya turunçgil bölgesi topraklarının **AH değerleri 
Table-1. "A" values of Antalya cirus regiou soils. 

Toprak No. 
Soil No. 

1 

2 
3 

1 4 
| İ 5 
i 6 

7 
8 
9 
10 
11 

Aj değeri 
Ax value 

PF-

12.46 
8,64 
5.75 

10.79 
7.55 
13.48 
12.42 
5.01 

11.01 
6.83 
8.19 

A2 değeri 
A2 value 

ppm 

27.91 
16.21 
12.66 
18.11 
14.28 
16.29 
13.88 
13.03 
12.56 
11.68 
11.21 

Aort. değeri 
Av. of A value 

ppm 

25.19 
12.W 
9.21 
m.45 
10.92 
14.89 
13.15 
9.02 
12.19 
9.26 
9.70 

* Değerler 4 paralel ortalamasıdır. 
Values are a/erage of 4 replications. 
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Tablo-2. Antalya turuncgil bölgesi topraklarına uygulanan Neubauer ve 
Sekera yöntemleri sonuçları 

Table-2. The results of Meubauer and Sekera aethods applied on Antalya 
citrus soils. 

* Değerler 3 paralel ortalamasıdır. 
Values are average of 3 replications. 

lop. No 

Soil No. 

1 
2 
3 
i» 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

N 
Kuru ağırlık 

(sap) 
g/saksı 
Dry weight 
g/pot 

# 
1.53 
1.40 
1.49 
1.51 
1.42 
1.52 
1.49 
1.31 
1.44 
1.32 
1.48 

e u b a u 

Fe 
Kapsam 

Fe 
content 
ppm 

50.00 
74.00 
128.00 
40.00 
25.00 
33.00 
38.00 

129.00 
124.00 
103.00 
175.00 

e r 

Fe 
Sömürülen 

Fe 
taken 
ug/100 g 

26.35 
29.38 
62.34 
20.52 
10.43 
17.16 
18.62 
40.38 
54.56 
32.65 
84.53 

Sekera 

Fe 
Alınabilir 
Available 

ppm 

1.30 
8.70 
4.10 
4.60 
5.60 
11.50 
10.80 
1.40 
2.90 
1.10 
4.20 



Tablo-3. Deneme topraklarına uygulanan biyolojik ve kimyasal yöntemler 
ile A değerleri arasındaki korelasyon katsayıları (r) 

Table-3. Correlation coefficients among biological and chemical methods 
with A values (r) 

Uygulanan yöntemler 
Methods applied 

0.849 ** 

^ort. 

0.965 *** 

0.958 

nort. 
average 

IK WH. 0A„ 
pH : 4.8 

-0.390 -0.280 -0.360 

IN HH„ 0AC 

pH : 3.0 
-0.287 -0.266 -0.343 

Morgan 
0.5 N CHjCOOH i-
0.75 N CH3COOH1 -0.377 -0.248 -0.?36 

Se lbes t Fe 

Free Te 

0.2 M NH - o k s a : a t + 
— If 

C.2 W[ o k s i l i k r.sit 

0,025 N HjSO,, • 

0.05 N HC1 

0.001 fi E3DHA 

0.142 

0.597 

-0 .210 

0.800** 

- 0 .087 

0.399 

- 0 . 4 1 0 

0 .756* 

0 . : 3 5 

0 . : 2 2 

- o . ;20 

o..uo 
0,005 M DTPA f 
C.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA 

0.620 0.688 0. 79 

IN_ NH„0Ac • % 0.2 
Hidrokinon 

-0.462 0.368 -0,i 33 

Neubauer (kapsem) 

N.ubauer (sömürüler) 

SeKera 

-0.447 -0.418 

-0.307 0,CJ41 

-0.021 -0.233 

* i 5 düzeyinde önemli 
Significant at 5 % level 

** % 1 düzeyinde önemli 
significant at 1 % level 

• •"* % 0.1 düzeyinde önemli 
Significant at 0.1 % level 

-0.^50 

-0."-43 

-0,133 
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1.24. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Çinko Kapsamlarının 
Tayininde Uygulanacak Yöntemler 
F. Haktanır 
Bölge topraklarının alınabilir çinko kapsamlarını belirlemek amacıy

la kullanılacak en uygun kimyasal yöntemin saptanmasını amaçlayan bu araş
tırmada standart yöntem olarak A değeri yöntemi (Fried ve Dean, 1952) ele 
alınmıştır. 

Sera denemesi sonuçlarına dayanılarak toprakların A değerleri sap
tanmış ve bu değerler Tablo-1'de verilmiştir. Tablo-l'deki değerlere göre 
en düşük Aj değeri 3.77 ppm (toprak 7), en yüksek k1 değeri 20.15 ppm 
(toprak 12); en düşük A2 değeri 4.46 ppm (toprak 7), en yüksek A2 değeri 
48.93 ppm (toprak 12); en düşük Aortt değeri 4.12 ppm (toprak 7), en yüksek 
Aort. değeri ise 34.54 ppm (toprak 12) dir. 

Denemede ayrıca biyolojik yöntemlerden Neubauer (Mc George, 1946) ve 
Sekera (Nicholas, 1960) yöntemleri de uygulanmış ve elde edilen sonuçlar 
Tablo-2'de verilmiştir. Neubauer denemesi sonuçlarına göre, en düşük kuru 
ağırlık 1.31 g/saksı (toprak 13), en yüksek kuru ağırlık 1.61 g/saksı 
(toprak 8);en Jl^-.ki,n kapsamı 2.80 ppm (toprak 15), en yüksek Zn kapsamı 
15.41 ppm (toprak 1); topraktan sömürülen en düşük Zn miktarı 3.75 yg/100 g 
(toprak 15), en yüksek Zn miktarı 23.12 ug/100 g (toprak 1) olarak bulun
muştur. 

Sekera denemesi sonuçlarına göre; en düşük Zn kapsamı 3.04 ppm (top
rak 19), en yüksek Zn kapsamı ise 31.12 ppm (toprak 10) dir. 

Bölge topraklarına uygulanacak en uygun kimyasal yöntemi belirlemek 
amacıyla yapılan korelasycn analiz sonuçları Tablo-3'de verilmiştir. 

Bu analiz sonuçlarına göre, standart yöntem olarak ele alınan A 
değerleri (Alf A2 ve A o r t >) ile en yüksek korelasyonu ekstraksiyon çözelti
si 0.III HC1 olan Trierweiler ve Lindsay (1969) yöntemi vermiş (Aort# 

r «- 0.673 ), bunu ekstraksiyon çözeltisi NH^OAC • Dithizon olan Shaw ve 
Dean (1952) yöntemi (Aort# r — 0,446 ) izlemiştir. 

Bu sonuçlara göre ilgili bölge topraklarının alınabilir çinko kap
samlarının tayininde kullanılacak en uygun kimyasal yöntem ekstraksiyon 
çözeltisi 0 IN HC1 olan Trierweiler ve Lindsay (1969) yöntemidir. 



1.24. Chemical Methods Will be Used in Determining of Available Zinc 
Contents of Thrace Soils 
F. Haktanır 
In order to choose the most suitable chemical method will be used in 

determining of available zinc contents of Thrace soils "A" value method 
(Fried and Dean, 1952) was used as a standard method. 

According to the results of greenhouse experiment, "A" values of the 
soils were determined and the values obtained in Table-1 were given. 

As it can be seen from Table-1, the lowest A} value was 3.77 ppm 
(soil 7), and the highest was 20.15 ppm (soil 12); the lowest A2 value 
was 4.46 ppm (soil 7), and the highest was 48.93 ppm (soil 12); the lowest 
Aav. v a l u e w a s 1*^2 PP° (soil 7), the highest Aav. value was 34.54 ppm 
(soil 12). 

The other biological methods applied in this investigation were 
Neubauer (Mc George, 1946) and Sekera (Nicholas, 1960) and the results of 
these methods were given in Table-2. 

The values present in Table-2 showed clearly that the lowest dry weight 
obtained was 1.31 g/pot (soil 13), and the highest was 1.61 g/pot (soil 8); 
the lowest Zn content was 2.80 ppm (soil 15), and the highest was 15.41 
ppm (soil 1); the lowest Zn taken from soil was 3.75 ug/100 g (soil 15), 
and the highest was 23.12 ug/ICO g (soil 1). 

According to the results of Sekera method. The lowest Zn content 
was 3.04 ppm (soil 19), the highest was 31.12 ppm (soil 10). 

In order to choose the most suitable chemical method, correlation 
analysis were made and the results of these analysis were given in Table-3. 

According to these results with A values (A,, A2 and A a v #) the highest 
correlation was obtained with Trierweiler and Lindsay method (Aav# r — 0.673 ) 
which had an extraction solution of 1 £ HC1. 

This method was followed by Shaw and Dean method (1952) (Aav>r - 0.446*) 
and its extraction solution was NH„0AC + Dithizon. 

As a conclusion it can be said that Trierweiler and Lindsay method 
(0.1 1) HC1) was the most suitable method to be used in determining of 
available Zn content of Thrace soils. 
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Tablo-1. Trakya Bölgesi Topraklarının "A" değerleri 
Table-1. f,AM Values of Thrace Soils 

Toprak No. 
Soil No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
m 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Aj değeri 
Aj value 

ppm 

6.22 
7.45 
10.71 
9.82 
6.97 
14.26 
3.77 

10.92 
7.29 
7.06 
14.41 
20.15 
7.22 
6.10 
6.06 
8.01 
9.65 
8.16 
4.72 
5.85 

A2 değeri 
A2 value 

ppm 

10.28 
13.86 
25.02 
17.96 
10.83 
15.71 
4.46 
15.40 
14.12 
16.82 
38.10 
48.93 
17.58 
15.01 
7.24 
12.02 
15.70 
19.54 
5.67 

16.03 

Aort değeri 
Aav. v a l u e 

ppm 

8.25 
10.66 

i 
17.87 | 
13.89 
8.90 
14.99 
4.12 
13.16 
10.71 
11.94 
26.26 
34.54 
12.40 
10.56 
6.65 
10.02 
12.68 
13.85 
5.20 
10.94 

* Değerler 3 paralel ortalamasıdır. 
Values are average of 3 replications. 
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Tablo-2. Trakya Bölgesi topraklarına uygulanan Neubauer ve Sekera yöntem
leri sonuçları 

Table-2. The results of Neubauer and Sekera methods applied on Trace Soils 

Toprak Ho 
Soil No 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
m 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kuru ağırlık 
Dry weight 
g/saksi 
g/pot 

1.50 
1.34 
1.45 
1.43 
1.46 
1.37 
1.43 
1.61 
1.45 
1.51 
1.41 
1.59 
1.31 
1.32 
1.34 
1.41 
1.44 
1.49 
1.34 
1.38 

N e u b a u e 

Zn kapsamı 
Zn content 

ppm 

15.41 
10.81 
10.41 
12.84 
12.34 
3.77 
4.37 
7.77 
9.81 
7.04 
13.47 
6.71 
4.04 
10.71 
2.80 
9.37 
12.04 
5.61 
4.67 
4.24 

r 

Zn sömürülen 
Zn uptake 
ug/100 g 

23.12 
16.49 
15.10 
18.36 
18.02 
5.17 
6.25 
12.51 
14.23 
10.63 
18.99 
10.67 
5.29 
14.14 
3.75 

13.21 
17.34 
8.36 
6.26 
5.85 

Sekera 

Alınabilir Zn 

Available Zn 
ppm 

13.40 
16.72 
9.84 
8.68 
6.20 
11.92 
6.56 

14.28 
14.20 
31.12 
25.32 
16.72 
4.08 
10.44 
5.12 
3.92 
4.92 
3.80 
3.04 
5.52 

* Değerler 3 paralel ortalamasıdır. 
Values are average of 3 replications. 
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Tablo-3. Deneme topraklarına uygulanan biyolojik ve kimyasal yöntemler 
ile A değerleri arasındaki korelasyon katsayıları (r) 

Table-3. Correlation coefficients among biological and chemical metbod 
applied with A values 

Yöntemler 
Methods 

Al 
A* 
Aort 

O.I£ HC1 
IN NH%HO, 
»a2 -EDTA 
ÎDTA • (NH%)2C0, 
3.05^01 + 0.025^50^ 
*H OAC-Dithizon 

1» 
«gCl2 Dithizon 
:DTA 
DTPA 
Sekera 
Neubauer Kapsam 
Weubauer Topraktan 

sömürülen 

\ 

— 

0.515** 
0.033 
-0.418 
-0.249 
-0.437 
-0.162* 
-0.352 
-0.077 
-0.058 
0.384 
0.109 

0.147 

A2 

0.872*** 
-

0.671** 
0.037 
-0.326 
-0.225 
-0.149 
-0.425 
-0.314 
-0.064 
-0.060 
0.459* 
0.167 

0.193 

Aort. 
Aav. 

0.931*** 
0.991*** 
-

0.673** 
0.037 
-0.360 
-0.235 
-0.369 
-0.446* 
-0.333 
-0.070 
-0.059 
0.450* 
0.155 

0.185 

*** % 0.1 düzeyinde önemli 
Significant at % 0.1 level 

t 1 düzeyinde önemli 
Significant at % 1 level 

% 5 düzeyinde önemli 
Significant at % 5 level 
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1.25. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Bor Kapsamlarının Tayininde 
Uygulanacak Yöntemler 
N. Özbek, F. Haktanır 
Bu bölge topraklarının alınabilir bor kapsamlarının tayininde kulla

nılacak en uygun kimyasal yöntemin belirlenmesi amacıyla standart yöntem 
olarak Colwell yöntemi (19f3) ele alınmıştır. 

Araştırmada ayrıca biyolojik yöntemlerden Neubauer ve Sekera yöntem
leri uygulanmış ve elde olunan sonuçlar Tablo-1'de verilmiştir. Tablo-l'deki 
Neubauer denemesi sonuçlarına göre, en düşük kuru ağırlık 1.31 g/saksı 
(toprak 13), en yüksek kuru ağırlık 1.61 g/saksı (toprak 8); en düşük bor 
kapsamı 0.62 ppm (toprak 13), en yüksek bor kapsamı 31.05 ppm (toprak 8); 
topraktan sömürülen en düşük bor miktarı 0.81 ug/100 g (toprak 13), en 
yüksek bor miktarı ise ^9.99 ug/10O g (toprak 8) olarak saptanmıştır. Ayna 
tabloda yer alan Sekera denemesi sonuçlarına göre en düşük B kapsamı 2.80 
ppm (toprak 18), en yüksek B kapsamı ise 12.78 ppm (toprak 13) dir. 

Araştırmada uygulanan kimyasal yöntemlerde elde edilen sonuçlar 
Tablo-2'de verilmiştir. 

Sera denemesi Colwell (1943)'e göre 8.10.1982 tarihinde ı> rulmuştur. 
Denemede 500 g toprak alabilen plastik saksılur ve deneme bitkisi olarak 
Ayçiçeği bitkisi (Vniimk 89.31) kullanılmıştır. 3 paralel olarak düzenlenen 
sera denemesinde her saksıya 150 g havada kuru toprak konulmuş ve 10 ayçiçe
ği tohumu ekilmiştir. 

Ayrıca esas denemeye paralel olarak yapılan ve standart seri halinde 
hazırlanan kum kültürünede aynı işlemler uygulanmıştır. 450 g kum içeren sak
sılara sırasıyla 0-0.05-0.1-0.3-0,5-1.00 ppm bor solüsyon halinde verilmiş
tir. Ekimden 5 gün sonra çimlenme tamamlanmış ve 9 gün sonrada her saksıda 
5 bitki kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. 10. günden itibaren her 
sakoiya Collwell'in tarif ettiği şekilde hazırlanan besin solüsyonundan 
(Tablo-3) iki günden bir olmak üzere 25 mi verilmiştir. Kum kültürüne besin 
"oI.usyor.uivi il.a^e olarak 3 günde bir 2 nl % 0.5 lik demir sitrat solüsyonu 

L-eı-üiuci üûrcaincu gerei<- -.uı, ku.'.LUi/ü ı lc gîTekse toprak kültüründe ye
tiştirilen bitkilerde gözlemler sürdürülmüş ve bu gözlemler sonunda bor 
noksanlığı saptanan bitkiler hasat edilerek gerek kum kültüründe ve gerekse 
topraklarda "yaş değerleri" saptanmıştır. 
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1.25. Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available Boron 
Contents of Thrace Region Soils 
N. Özbek, F. Haktanır 
In order to choose the most suitable chemical method will be used 

for the determination of available boron contents of Thrace soils, Colwell 
method (1943) was taken as a standard method. 

In this investigation from biological methods Neubauer and Sekera 
methods were also used and the results obtained were given in Table-1. 

According to the results of Neubauer method (Table-1), the lowest 
dry weight was 1.31 g/pot (soil 13), the highest was 1.61 g/pot (soil 8); 
the lowest B content was 0.62 ppm (soil 13), the highest was 31.05 ppm 
(soil 8); the lowest amount of B taken from soil was 0.81 ug/100 g (soil 
13), and the highest was 49.99 ug/100 z (soil 8). 

In table 1 the resul*s of Sekera method was also included and 
according to the results of this method the lowest B content was 2.80 ppm 
(soil 18), and the highest was 12.73 ppm (soil 13). 

The results of the chemical methods used in this investigation were 
given in Table-2. 

Greenhouse experiment was conducted according to Colwell method 
(1943) at the date of 8.10.1982. For this experiment plastic pots containing 
500 g soil and sunflower (Vniiik 89.31) as the test plant were used. 

Greenhouse experiment was designed with three replicates for each 
soil sample used and beside this pure sand standard series containing B 
Concentrations such as 0-0.5-0.1-0.3-0.5-1.00 ppm were prepared. Nine days 
after germination the plants were thinned and five uniform plants were allowed 
to grow in each pot. During growth period 25 ml of the nutrient solution 
which was prepared according to Colwell (Table 3) was added to all pots 
with two day3 interval. In addition only to the standard series iron 
citrate solution were added with three days intervals. 

During growth period the plants controlled reqularly and were harvested 
when the first boron deficiency symptom was appeared. According to the number 
of days between germination and harvest the "Age Values" were determined. 
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Tablo-1. Denene topraklarına uygulanan Neubauer ve Sekera Yöntemleri 
sonuçları 

Table-1. The results of Neubauer and Sekera methods used for experiment 

Toprak No 
Soil No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kuru ağırlık 
gz saksı 

Dry weight 
g/pot 

1.50 
1.34 
1.45 
1.43 
1.16 
1.37 
1.43 
1.61 
1.45 
1.51 
1.41 
1.59 
1.31 
1.32 
1.34 
1.41 
1.44 
1.49 
1.34 
1.38 

N e u b a u e r 

Kapsan 
B content 

ppm 

11.18 
19.47 
13.94 
7.31 
12.01 
7.87 
10.35 
31.05 
17.25 
11.73 
28.23 
7.93 
0.62 
10.53 
1.24 
11.18 
8.97 
7.86 
3.73 
7.31 

Sömürülen 
Utilized 
ug/100 g 

16.77 
26.09 
20.21 
10.45 
17.53 
10.78 
14.80 
49.99 
25.01 
17.71 
39.80 
12.61 
0.81 
13.90 
1.66 
15.76 
12.92 
11.71 
5.00 

10.09 

Sekera | 

Alınabilir B 
Available B 

ppm 

5.74 
4.48 
8.72 
8.84 
5.12 
4.58 
3.36 
6.58 
2.94 
8.26 
4.20 
6.34 
12.78 
3.48 
5.60 
9.18 
7.50 
2.80 
7.90 
8.44 

* Değerler 3 paralel ortalamağıdır. 
Values are average of 3 replications. 
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Tablo-2» Deneme topraklarına uygulanan kimyasal yöntemler 
Table-2. Chemical methods used for experiment 

Toprak No 

Soil No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Sıcak su 

Hot water 
Berger and 
Troug (1939) 

0.98 
1.10 
0.84 
0.68 
0.68 
0.7I+ 
0.83 
1.16 
0.66 
0.60 
0.60 
0.53 
0.31 
0.67 
0.55 
0.88 
0.83 
0.91 
0.65 
1.19 

0.1 £ HC1 

Kenneth 
(1976) 

2.15 
2.65 
3.14 
6.29 
4.80 
1.99 
1.82 
2.32 
t. 31 
5.79 
1.80 
3.48 
0.66 
0.91 
0.99 
«*,6*f 
3.81 
3.31 
2.48 
5.79 

0.05 N HC1 
0.02? M H 2S0„ 

Hear and 
Evans (1971) 

0.93 
1.40 
1.00 
2.40 
1.80 
0.68 
0.88 
1.80 
0.92 
0.88 
0.28 
1.59 
0.33 
0.08 
0.28 
1.20 
1.72 
0.60 
0.93 
1.86 

1.2 diklor 
benzen 

Gagliardi and 
Wolf (1967) 

0.14 
0.18 
0.20 
1.68 
0.59 i 
1.66 
0.23 
1.45 
0.22 
0.22 
0.24 
0.47 
0.94 
0.48 
0.54 
0.15 
1.13 
0.18 
0.65 
0.38 

* Değerler 3 paralel ortalamağıdır. 
Values are average of 3 replications. 



Tablo-3. Besin solüsyonunun hilesini (Colwell 1943) 
Table-3. Chemical conposition nutrient solution. 

Tuz 
Salt 

KH2PO„ 

K2H P0% 

MgSO^ 7 

Ca(NOj)s 

MaWOj 

MnCl2.U 

Ha0 
H H 2 0 

H20 

Stok solüsyonunun 
konsantrasyonu 
Concentration of 
stock solution 

1 İt besin solüsyonu için mi 

As ml for 1 liter nutrient 
solution 
SE * * 

ZnCl, 

CuCl2.H20 

1.0 M 

0.2 M 

l.C ¥ 

1.0 M 

1.0 H 

0.20 g/lt 

0.10 g/lt 

0.02 g/lt 

5 

5 

7 

7 

7 

5 

5 

5 



1.26. Radyasyon Kontrol ve Denetimleri 

C. TUzUn, C. Taner. F. Ggıbtbtk» 0. Işık. N. Aktaş. A. Dinç 

Tıbbi ve endüstriyel amaçlarla X-isxnlaritiin v« radyoaktif maddele
rin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi yurdumutda d» hızla artmaktadır. 
İyonlayıcı radyasyonlarla çalışılırken güvenliğin sağlanmasında en önemli 
unsur radyasyon kontrol ve denetimlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi
dir. Radyolojik güvenlik ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinin, Fluoroskopi, 
radyografi, diş radyografi, tedavi üniteleri, endüstriyel radyografi ile tıp,' 
araştırma ve endüstride kullanılan açık ve kapalı iyonlayıcı radyasyon kay
nakları ile çalışanlara uygulanması bu proje ile sağlanmaktadır. 

Bu çalışmalara önceki yıllarda olduğu gibi devam edilmiştir. 

Radyasyon kontrol ve denetimleri bu alanda uzman bir fizikçinin yöne» 
timinde sağlık fizikçileri ile yapılmaktadır. Radyasyon kontrol ve denetim 
raporları; yerine getirilmesi gerekli olan hususların tamamlanmasının sağlan» 
ması için, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı kanalı ile ilgili kuruluş» 
lara ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmektedir. 

Teşhis ve Tedavi Laboratuvarlarındaki Radyasyon Kontrolları; 

- Planlama safhasında, 
- Yapı sırasında, 
- Faaliyete geçme sırasında, 
- Laboratuvardaki değişiklikten sonra, 
- Normal koşullarda düzenli aralıklarda yapılmaktadır. 

1. Alan Kontrolları 

Radyasyon kaynakları ve cihazları ile bunların bulundukları labora-Çy» 
varların alan kontrolları aşağıda gösterilmiştir. 

Radyasyon Kontrol 
Yapılan Alanlar 

Röntgen Teşhis 
Diş Röntgen 
Radyoizotop 
Radyoterapi 
Endüstriyel x ve 
Radyoaktif Madde 

. ve Denetimi 

Gama grafi 

T O P L A M 

Resmi 
Kuruluş 

30 (*) 
13 (*) 
10 
2 
1 
14 (*) 

70 

özel 
Kuruluş 

26 (*) 
-
7 
-
I 
10 (*) 

47 

mmw 

(*) Kontrol edilen X-ışınları cihazları ile radyoaktif kaynakların »ayıları* 
nı göstermektedir. 

146 



Bu kontrollar Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Siirt, Batman, Eskişehir, 
Afyon, Adana, Tarsus, İskenderun, Erzurum, Rize, Samsun, Trabzon, Yozgat 
il ve ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi düzenli aralıklarla kontrol edilmiştir. 

2. Radyolojik Yapı ve Planların^ İneelenm.esi 

Radyolojik yapıların planlarır-oyl^^y üzere Bayındırlık Bakanlığı 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan
lığı kanalı ile Merkezimize gönderilmektedir. 1982*de yapı ve planları kont
rol edilen yerler; 

- Jandarma Genel Komutanlığı Dicpansc-r.L Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- Çankırı Devlet Hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- İstanbul Polis Merkezi Röntger. TesMs Laboratuvarı; 
- S.S.K. Trabzon Hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- S.S.K, Bartın Hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- S.S.K. Zonguldak hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- S.S.Y.B. İzmir Kemeraltı Polis Kliniği Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- Ankara Hastanesi Röntgen Teş'.ıia .V±•. :atuv:.:••: -; 
- Van Devlet Hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı; 
- Güriş Endüstriyel X-Ig:.nı Labcrituvi ?;...; 
- Üsküdar Polis Hastanesi Röntgen Teşhis Laboratuvarı. 

-*. Radyoaktif Artıklar ve Dekcntaminasye;> 

Merkeziırdzdeki radyoaktif kaynaklar ile Merkezimize gönderilen kay
naklar emniyete alınarak tasnir edf.lm^ktodir, 

Ayrıca Ankara Nükleer Araştırma v„ Tjitin Merkezinin diğer bölümle
ri ile çeşitli kuruluşlardan gönderilen radyoaktif artıklar düzenli aralık
larla yok edilmektedir. 

1982 yılında aşağıdaki kuruluşlaruan Murkeziiüize radyoaktif kaynak 
ve radyoaktif artık gönderilmiştir. 

- ANAEM Nükleer Tar̂ nı Bölümündeki 6nCi Zn-65 ihtiva eden 360 kg toprak 
artık imha ed'.j v , 

- İskenderun Gür..-;; :;:»den alınan C"0 inCi Co-60'lik radyoaktif kaynak 
Merkezimize get'•?.'.: li. 

- Adana Sasa Fabrikasında 'çullanılmayan 300 raCi'lik Cs-137 kaynağı 
emniyete alınmak üzere Merkezimize getirildi. 
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- Ankara Doğumevinden alınan artıklar yok edildi. 
- Güvercinlik Jandarma Komutanliğina ait Cs-137 kaynağı emniyete 
alındı. 

- Ankara Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniğinde kontamine olmuş cam 
malzeme imha edildi. 

1.26. Radiation Surveys 

C. TUzün, C. Taner, F. Gözbebek, D. Işık, N. Aktas, A. Dinç 

The medical and industrial uses of X-rays and radioactive materials 
have increased rapidly in number and kind, both in developed and developing 
countries. Safety in the use of ionising radiation lies in radiological 
surveillance in the form of supervision and inspection. The aim of the 
project is applied the code of practice about the radiological safety to 
all licensees or- registrants who use sources of radiation for diagnostic 
fluoroscopy, diagnostic radiography and, sealed and unsealed radioactive 
substances of medical, industrial and research use. These activities have 
been carried out as in previous years. 

The radiation surveys have been carried out by an expert physicist 
in this field and assisted by a health physicist. Copies of the radiation 
survey reports have been sent to the administrative authority responsible 
for providing the funds needed to implement the recommendations through the 
Turkish Atomic Energy Authority Presidency. 

Main points of the radiation surveys for the radiodiagnostic and 
radiotheraphy laboratories are as follows: 

- The planning 3tage 
- Inspection during building 
- Radiation survey on installation 
- Survey after alterations to laboratories 
- Regular resurveys under normal conditions 

1. Area Monitoring 

The area monitoring was shown in the following Table. 
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Fields . Public Sector Private Sector 

Roentgen diagnostic 
Dental diagnostic Roentgen 
Radioisotopes 
Radiotheraphy 
Industrial X- and Gammagraphy 
Radioactive Substances 

30 (*) 
13 (*) 
10 
2 
8 

1H (*) 

26 (*) 
-
7 
-
2 
10 (*) 

T O T A L 70 U7 

These surveys had been carried out in Ankara, Izmir, Mersin, Konya, 
Siirt-Batman, Eskişehir, Afyon, Adana, Tarsus, İskenderun, Erzurum, Rize, 
Samsun, Trabzon, Yozgat. In addition to above activities Ankara Nuclear 
Research and Training Center was regularly monitored. 

2. Radiation Shielding Designs 

The plans of the radiological buildings are being sent by the Ministry 
of Public work and General Director of Social Insurance, through the 
Turkish Atomic Energy Authority Presidency, in order to be confirmed. 

In 1982, the following establishments were checked and necessary 
corrections were made. 

- Diagnostic Roentgen Laboratory in Gendarmerie Forces Dispensary 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Çankırı State Hospital 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in İstanbul Police Station 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Trabzon General Directory of 

Social Insurance 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Zonguldak General Directory of 

Social Insurance 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in İzmir Kemeraltı Police Station o: 

Health Ministry 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Ankara State Hospital 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Van State Hospital 
- Industrial X-ray Laboratory in Güris 
- Diagnostic Roentgen Laboratory in Üsküdar Police Station 

I*) These figures are the number of radioactive sources and X-ray machines. 
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3. Radioactive Wastes and Decontamination 

The radioactive sources in Ankara Nuclear Research and Training 
Center and other sources which are being sent to our center have been stored 
and labelled. 

The radioactive wastes from our center and other establishments have 
been disposed regularly. 

In 1982, the establishments which sent the radioactive sources and 
wastes to Ankara Nuclear Research and Training Center are named belo/t 

- 360 kg. radioactive soils having 6 raCi Zn-65 used in Ankara 
Nuclear Research and Training Center of Nuclear Agriculture were 
disposed. 

- 960 mCi Co-60 radioactive source brought from the Customs at 
İskenderun Harbour was stored for safety 

- 300 mCi Cs-137 radioactive source which can't be used in Adana 
Sasa Factory, was sent our Center for safety. 

- Cs-137 radioactive sources used in Güvercinlik Gendarmerie Forces 
were stored for safety. 

- Contaminated glass material used the Medicine Faculty University 
of Ankara Department of Gynaecology was disposed. 

1.27. Pencere Camının Kursun Eşdeğeri Tayini 
C. Taner, ö. Işık, F. Gözbebek» N. Aktaş 
Bu proje ile radyolojik tesislerde gözetleme penceresi olarak kul" 

lanılan kurşunlu camların pahalı olmaları ve kolay temin edilmemeleri nedeni 
ile bunların yerine adi camların hangi koşullar altında kullanılabileceği 
araştırılmaktadır. 

Pencere camı ve kurşunlu önlük kullanılarak geniş demet çalışmaların
dan alınan doz hızı ölçümleri Tablo-1. ve Tablo-2. de gösterilmiştir. Alı
nan ölçümlerin geometriye bağlı olması nedeni ile, geometri üzerindeki 
araştırmalara devam edilmektedir. 

Pencere camı ile yapılan deneylerde ışınlama alanı 30 cm x 30 en 
olarak alınmıştır. Sızıntı ve saçılmış radyasyonun dedektör üzerindeki et
kisini mümkün olduğu kadar azaltabilmek için geometrik düzenlemeye özen 



gösterilmiştir. Deney düzeneği Şekil 1 de gösterildiği gibi kurulmuştur. 

Pencere camı ve kurşunlu önlük için geniş demet transmisyon eğrileri 
Şekil-2 ve Şekil-3 de gösterilmiştir. 

Uygun kalınlıklardaki kursunlar hazırlanarak deneyler sürdürülmekte
dir. Deneylerde Picker Andrex X-ray cihazı ile Berthold Radiation Protection 
Dose Ratemeter TOL/E radyasyon ölçü cihazı kullanılmaktadır. 

1.27. Determining The Lead Equivalent of Plate Glass 
C. Taner, 0. Işık, F. Gözbebek, N. Aktas 
The lead equivalent plate glass sheets are being used all radiological 

units as a secondary barrier. This project was proposed since these lead 
equivalent glasses are very expensive and difficult to obtain. The aim of 
this project is to find an alternative material such as plate glasses in 
stead of the lead equivalent plate glasses. 

The broad beam dose rate data for the plate glasses and for the lead 
equivalent of oprons are shown in Table-1 and Table-2 respectively. Since 
the obtained data depends on the field area, geometry studies have been 
continued. 

The area required for broad beam conditions using plate glass was 
taken 30 x 30 cm. Special attention for the physical arrangement was given 
to reduce the leakage and scattered radiation reaching the ionization chamber 
from the X-ray tube and from the walls. The geometry shown in Figure 1 was 
used. 

The broad beam transmission data for plate glass are shown in Figure 
2 and for lead equivalent of apron in Figure 3. 

The broad beam tarsmission data for appropriate thickness of the lead 
sheets are underway. The Picker-Andrex X-ray Equipment and Berthold Radiation 
Protection Dose Ratemeter TOL/E have been used in the experiments. 
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Tablo-1. 

Table-1. 
• 

X-Isim Cihazının 
Çalışma Koşulları 
Operation conditions 
of X-ray machine *\ 

62 kVp 1 mA 
1 m Al. (*) 
70 kVp 1 mA 
l m A l . 
80 kVp 1 mA. 
2 an Al. 
90 kVp 1 mA 
2 on Al. 
100 kVp 1 mA 
2 m Al. 

Can olmadan 
Without plate glass 

Pencere Camı Kalınlığı (mm) 
Thickness of the Plate Glass 

Til 
0 3 1 7 j 11 

_ 
11,5 (**) 

_ , 
16 

19 

22 

" 

8 

12 

14,5 

18 

22 

5 

8 

11 

14 

18 
1 

3 , 

5,8 

8 

11 

14 

15 20 } 25 

2,3 1,5! 

«•.2 

6.»» 

8,6 

11 
1 

2,8 

4.6 

6,9 

9.6 

. . . 

2 

3.2 

5.4 

7.6 

30 

0.6 

It1» 

2.5 

4 

6,2 

36 

1 
0.4 

0.9 

1.7 

3.2 

4.8 

44 

0,2 

0,6 

1,1 

2.1 

3,3 

50 

0,145 

0,35 

0,8 

1.6 

2,4 

(*) ilave filtrasyon 
Adied Filtration 

<**) Birin mR/dakika 
Unit nR/ninute 



Tabi.-2. 
Table-2. 

X-I5a.n1 Cihazının Çalışma 
Koşulları 

Operation conditions of 
X-ray machine 

62 kVp 1 mA. 
1 mm Al. 

70 kVp 1 mA 
1 an Al. 

80 kVp 1 mA. 
2 an Al. 

90 kVp 1 mA. 
2 ran Al. 

100 kVp 1 mA. 
2 ran Al. 

125 kVp 1 mA. 
2 mm Al. 

Cam olmadan 

Without plate 
glass 

0 

11.5 

1 11 ' 1 

Kurşun Eşdeğerli önlük 
Kalınlığı 

Thickness of the Lead 
equivalent of the apron 

(mm) 

0,25 

0,48 

16 f 1,15 
! 

19 

22 

2,3 

4.1 

24 j 5,6 

36 10 

0,50 : 0,75 

0,04 J 0,007 
• 

0,15 

0,53 

1.2 

1.75 

3,6 

• 

j 
0,048 

1 
0,145 

, 1 
1 

0,42 

0.79 

1,88 

http://X-I5a.n1
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Sekil - 1. Radyasyonun zayıflatılmasında kullanılan pencere camının deney yerlesin planı 
Figure- 1. Plan view of geometry for plate glass attenuation data 
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1.28. Tüzük ve Yönetmelik Çalışmaları 

G.6. Yülek, C. TİizUn 
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmeliğinin tadili çalış

malarına devam edilmektedir. 

1.28. Revision of the Radiation Health and Safety Regulation 

G.G. Yülek, C. TUzüri 

Radiation Saiety Regulation has been revised. 

1.29. Film Dozimetreleri 11e Personel Kontrolları 

6.6. YUlek, E. öksüz, S. hak, M,A. Avundukluoğlu, 0. Onderoğlu, 
S. öksüz. T» İlim 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi yurt çapında (Ankara, 52 vilayet 
ve Kıbrıs) iyonlayıcı radyasyonla çalışan personelin doz kontrolları film 
desimetreleri ile yapılmıştır. 

* Yeniden teçhiz edilmiş olan film dozimetre laboratuvarımızda doz 
ve bu dozu hasıl eden radyasyonun enerjisi daha doğru olarak tayin edilmek» 
tedir. 1982 yılında 2<fl işyerinde radyasyonla teşhis, tedavi, endüstriyel 
uygulana, eğitim ve araştırma yapan personelin aylık periyotlarla doz değer» 
lendirmeleri yapılmıştır. Bu amaçla 1033i* f ü m kullanılmıştır. 

1982 yılında toplam f2 personelin dozlarının aylık maximum müsaade 
edilen doz olan 400 mrem'i geçtiği tesbit edilmiştir. 

1982 yılı istatistik! neticeleri Tablo: 1 ve 2 de gösterilmiştir. 

* Ju laboratuvarm cihatları ve diğar UknUc ihtiyâçları Uiualararaaı 
Atom tnarjiai A jantı tarafından nm/9/006 no'lu Tahnlk Yardım Kapma' 
mından tenin edilmiştir. 
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1.29. Personel Monitoring With Film Badges 

6.G. Yülek, E. öksüz, S. îsak, M.A. Avundukluoğlu, 0. önderoğlu, 
B. öksüz, T. İlim 

As in previous years, the personnel monitoring of people working with 
ionizing radiation throughout the country (Ankara, 51. province and Cyprus). 

* In our anew equipped film dosimetry laboratory the dose and the 
energy to produce that dose has been assessed more correctly. In 1982, 
the dose assessment per one month, the people working with ionizing radiation 
in radiology, therapy, industrial application research and training department 
of 211 institutes have been done. For this purpose 10331 films have been 
used. 

In 1982, the permissible monthly dose of 100 mrem was exceeded by 
the total 12 radiation workers in hospital. 

The results are shown Table: 1-2. 

* The equipments and the other technical neccesaitiee have been delivered 
by the International Atomic Energy Agency Technical Asistant Project 
TVR/9/006. 



Iciblo-1. Film Dozimetri Servisinin 1962 istatistik Neticeleri 
Table-1. The 1982 Statistical Results of film dosimetry service 

Periyot 

Period 

1 - 2 
3 
4 
5 
6 

7 - 8 
9 -10 
11 -12 

Dağıtılan 
film sayısı 
Number of 
distributed 
films 

1415 
1432 
1414 
1369 
1127 
1119 
939 

1446 

Değerlendirilen 
film sf.yTSi 

Number of 
Assessed 
films 

1362 
1313 
1265 
1210 
984 
1014 
878 
1189 

4C mrem'in üzerinde 
dcz alan personel 
sayısı 
Number of persons 
who have doses 
over 40 mrem 

151 
151 
127 
100 
70 
140 
126 
143 

40 mrem'in üze
rindeki toplam 
doz (mrem). 
Total dose 
over 40 mrem 

(mrem) 

34 238 
33 566 
16 232 
13 372 
7070 

19 090 
24 503 
31 250 

Kişi başına 
Ortalama doz 

(mrem) 
Average dose 
per 1 person 

(mrem) 

244.56 
222.29 
127.81 
133.72 
101.00 
136.36 
194.46 
218.53 

Müsaade edilen seviye
nin üzerinde doz alan 
personel sayısı 
Number of persons who 
have doses over 
max. permissible dose 

3 
16 
6 
5 
3 
-
3 
6 

* Kişi başına ortalama doz. 40 mrem'in üzerindeki doz ve kişi sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Average dose per 1 person was calculate with respect to total dose and number of person over 40 mrem. 



Tablo-2. Film Dozimetresi Kullanan Kuruluş ve Personel Sayısı. 
Table-2. Number of Institutes and persons who have used dosimeter. 

Kuruluş Kuruluş sayısı % Çalışan radyasyon % 

Institutes 

Hastane 
(Teşhis ve 
Tedavi) 
Hospital 
(Radyology-
Therapy) 

Endüstri 
Industry 

Diğer 
(araştırma ve 
Eğitim) 
Other 
(Research and 
Training) 

Toplam 
Total 

Number of 
Institutes 

182 

18 

HI 

2tl 

75.52 

7.^7 

17.01 

görevlisi 
Number of 
Radiation workers 

1791 

121 

664 

2576 

69.53 

4.70 

25.77 
1 

i 
1 
1 



1,30. Kalibrasyon Faaliyetleri 

G.G. Yülek, H.A. Avundükluoğlu, 0. Dnderoğlu 

Kalibrasyon faaliyetleri esas olarak, film ışınlaması ve radyasyon 
monitörlerinin kalibrasyonu olmak üzere iki kısımda yürütülür. 

Film ışınlaması» aylık periyodik olarak ve dozimetre filmlerinin 
değerlendirilmesi maksadıyla yapılır. Her ay önceden tesbit edilen dozlarda 
13 Y ve 12 de X-ışını ile olmak üzere 25 adet film ışınlanır. Böylece 1982 
yılı içinde bu maksatla toplam 300 film ışınlanmış t ir. 

Kalibrasyon laboratuvarımızda gerek kalibrasyon, gerekse ışınlama 
maksadıyla kullandığımız iki radyasyon kaynağımız vardır. Biri. 200 kVp 5 
mAmax endüstriyel tip X-ışını cihazı ile diğeri 100 mCi. Ra22C izotopudur. 

Uzun süre Merkezimizde kurulması beklenen ve IAEA yardımından SSDL 
projesi kapsamı olarak temin edilen alet ve ekipmanların AEK Genel Sekreter* 
ligi emriyle ÇNAEM'e devredilmesi ve Bolüm Başkanımızın bu projeyi Istanbul' 
da yürütmek üzere görevlendirilmesinden dolayı Merkezimiz Kalibrasyon Labo-
ratuvarı istenen düzeye gelememiştir. 

Bu yıl laboratuvarımıza 2. derece bir dozimetre cihazı almak üzereyiz. 
Ayrıca laboratuvarın ihtiyacı olan X-ısını cihazı oldukça pahalı olduğundan 
bu seneki bütçeye konamamıştır. Ancak Ankara'daki hastanelerden, kullanılma* 
yan bir X-ışını cihazı hibe yoluyla temin edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu şartlara rağmen 1982 yılı içinde baştaban* ve endüstri ve araştırma 
merkezlerinden getirilen 20 adet çeşitli tip ve markada radyakmetrelerle 
büyük kısmı Deniz Kuvvetlerinden olmak üzere 100 civarında kalem dozimetrenin 
kalibrasyonu yapılmıştır. 

1.30, Calibration Activities 

G.G Yülek, M.A. Avundukluoölu, 0. Dnderoğlu 

Calibration activities are mainly executed in two parts; one of them is 
a~ personal monitoring films calibration and the other is the calibration Qf 
radiation monitors. Personal monitoring films are calibrated every month 
periodicaly. 

Every month totally 25 films are irradiated, 13 of thrm by Ra22' 
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(100 roCi) and 12 of them by X-ray at 70 kV, 4 mA, 1.5 mm Al filter, at 
doses which are fixed before. 

We have two ionizing radiation sources in our laboratory. One of them 
is max 200 kV, 5 mA industrial type X-ray equipment and the other is 100 mCi 
Ra226 radioisotope. 

General Secretary of AEC ordered transfer of equipments, which have 
been sent as contents of SSDL project from assistance of IAEA and" expected 
to set up in our center since a long time, to Çekmece Nuclear Research and 
Training Center, and our head of division had been staffed for managing this 
project that's why our laboratory could not become level we desired. We are 
going to take a secondary standart dosimeter for our laboratory. Our 
calibration laboratory is in need of a diagnostic X-ray equipment but it has 
not been put in to 1983 budget since it is rather expensive. However we are 
trying to assure an X-ray equipment as a gift from hospitals of Ankara. 

We calibrated 20 different types of radiacmeters which had been 
brought from hospitals and research and industrial centers and also as much 
as 100 pocket chambers which were mainly sent from Naval forces. 

1.31. Televizyon Tüplerinin Yaydığı Radyasyon Dozunun Tayini 
G.G. Yülek, Z. Uğur, D. önderoğlu 
Bu çalışmada her çeşit TV tüplerinin yayınladığı radyasyon miktarı 

tayin edilmektedir. Bilindiği gibi doğal radyasyon kaynaklarına ilaveten 
insanlar' kendi yaptıkları radyasyon kaynaklarından salınan radyasyonlarda 
da ışınlanırlar. Evlerimizde kullandığımız televizyon alıcılarındaki katot 
tüpleri X-ışını yaymaktadır ve yayılan radyasyon miktarı tüp voltajına bağlı 
olup, tüp akımı ile de direkt olarak orantılıdır. Genelde siyah-beyaz TV 
alıcılarının voltajının maximum 20 kV ve akım şiddetinin de 0.1 miliamper 
olmasından dolayı, yayılan X-ışınının miktarı az olup delici gücü de çok zayıf
tır. Renkli televizyonlarda ise voltajın 30 kV'a çıkması ve demet akımının 
1 m amper kadar olmasından dolayı yayılan X-ışını miktarının ve delici gücünün 
siyah-beyaz TV'lere göre artması beklenir. Ayrıca bir televizyon alıcısmdaki 
yüksek voltaj rektifiye edicisi ve shunt regülatör tüpü de diğer X-ışını kay
naklarıdırlar. 



Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesinin tavsiyesi, televizyon 
ekranından 5 cm uzaklıktaki doz hızının saatte 0,5 mR'i geçmemesi gerektiği 
şeklindedir (bu da absorblanan doz birimi 0,43 mrad/saat'e eşittir). 

Değişik firmalara ait ve ekran büyüklükleri farklı olan siyah-beya» 
ve renkli televizyon alıcılarındaki radyasyon miktarı "Berthold Radiation 
Protection Dose Ratemeter" ile değişik zaman aralıklarında tekrarlanarak 
bulunmuş olup, neticeler ekrandan 5 cm uzaklıktaki doz hızı olarak Tablo-1 
de gösterilmiştir, 

Ayrıca CaF2; Dy TLD'lerle "Coulomb" (ışık) cinsinden, film doziraet-
releriyle çok uzun süre ışınlamalar sonunda densite cinsinden alınan sonuç
ların doz cinsinden değerlendirilmesi yapılmakta olup ölçümlerin mukayesesi 
yapılacaktır. Tablo-1 den görüleceği gibi alıcılardan yayılan X-ışım Millet
lerarası Kabul odilen limitin altındadır. Değişik firmaların televizyon 
alıcılarında da ölçümlere devam edilecektir. 

1.31. The Detennination of Radiation Dose From Tslevision Receivers 
G.G. Yülek, Z. Uğur, D. önderoğlu 
The radiation dose of different television receivers has been 

determined, As it is known in addition to natural radiation, man is exposed 
to sources of radiation that he himself created. Cathode-ray tubes of 
tele"ision receivers used in our homes produce X-rays the output cf which 
depends sharply on tube voltage and is directly proportional to tube current. 
Generally in black-and-white sets, the X-rays are produced in small amount 
and have a poor penetrating power because of the low accelerating voltage 
of about 20 kilovolts and the small beam current of some 0.1 miliampere. 
X-ray production in colour television sets rises because of the accelerating 
voltage of 30 kilovolts or more of the beam current to about one miliarapere 
resulting in a greater production of more penetrating radiation. High 
voltage rectifiers and shunt regulator tubes are the other sources of 
X-rays in a TV receiver. 

The ICRP recommends that the X-ray exposure rate 5 cm from the 
sunface of any television set should not exceed 0.5 mR/h, which is 

* £u TV'let Türk Standardları Enstitüsü'nce temin edilmektedir. 
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equivalent to absorbed dose rate 0.435 mrad/h. 

Measurements of the radiation from black-and-white and colour 

television receivers with different screen sizes beloaging to different 

companies were made with "Berthold Radiation Protection Dose Ratemeter" 

in different periods repeatedly. The results are shown on Table-1 as dose 

rate 5 cm from the surface. 

Futher more the above results will be compared with the results of 

TLD's and film-badges, after the conversion of CaF2: Dy TLD's "coulomb" 

and film-badges density results in to dose rate. As it is seen from the 

results, X-ray emmission from television receivers are less than ICRP 

limits. X-ray measurements will be go on for the products of different 

companies. 

* These Television receivers axe supplied by Institute ot Turkish Standards. 



Tablo-1. 
Table-1. 

Televizyonlar 
Televisions 

Ortalama Doz Hızı 
Mean Dose Bate Deney Sayısı Standard 

mrad/h 6y/h 
Sapma 

Number of Standard 
Experiments Deviation 

.-* -7 Siyah-beyaz (32 ekran) , -._ - 2 --0 Black and white (32 screen) / » < o u o *.«J.« 

Siyah-beyaz (32 ekran) - a,_10-2 2 *«io"7 Black and white (32 screen) ^ J X i 0 *.*uo 

Siyah-beyaz (51 ekran) 3 ^ -a -
Black and white (51 screen) "*-uuo * . « « 

,-2 -7 Siyah-beyaz (51 ekran) , 3 . -. 3 , . • Black and white (51 screen) d » d , a o d,dxi0 

Siyah-beyaz (51 ekran) , . -a 3 . -? 
Black and white (51 screen) J,/Xi0 d,/5ao 

Renkli (51 ekran) 
Colour (51 screen) 3,3x10*2 3,3xl0~? 

0,1x10 

0,2x10 

0,1x10 

0.1x10 

0,1x10 

0,2x10 

-2 

165 



1.32. Evlerde Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan Doğal Radyasyon 
Seviyesinin Tayini 
G.G. Yülek, E. öksüz, Z. Uğur, S. İsa* 
Doğal radyasyon dozunun önemli bir kısmı bir binanın iç£öde yaşıyor 

olmaktan dolayı alınır. 6u çalışmada binaların içinde ve dışındaki toplam 
gama dozu aynı anda ölçülmektedir, ölçüler GSF tarafından geliştirilmiş 
kaplar içindeki termolüminesans dozimetrelerle yapılmaktadır. Bu kaplar 3 «8 
bakır filtr-ali ısı göstergeli, bir kapsül olup» içine ölçme aralığı 
(10~6-10* R) olan CeF2: Dy(6x6x0,9 mm3) yerleştirilmiştir. Tuğla beton» 
taş ve tuğladan yapılmış ve şehrin değişik bölgelerindeki evlerde her ay 
periyodik olarak ölçüler alınmaktadır. Dozimetreler farklı katların duvarla
rına içte zeminden 100 cm yüksekliğe yerleştirilmektedir. 1981 ve 1982 y u 
larında alınan ölçümlerden görülıhektedirki genel olarak evlerin içinde alı
nan değerler, dışarda alınan değerlerden daha fazla olup, sırasıyla ahşap 
binadan tuğla, beton ve taş yapılara geçildikçe değerlerde bir yükselme 
vardır. Ancak dışarda barometrik basınç, toprağın karla kaplı olması» 
yağmur miktarı ve yağış sıklığı, rutubet, rüzgar, hava sıcaklığı ve içerde 
havalandırma, oda sıcaklığı gibi diğer faktörler de radyasyon dozunu etki
lediğinden değerlerde birtakım farklılıklar görülmüştür» 

Ahşap, tuğla ve baton evlerde aylara göre alınan neticeler Şekil* 
1» 2, 3 de gösterilmiştir. 

1.32. Determination of Natural Radiation Level from Building 
Materials in Houses 
G.G. Yülek, E. öksüz, Z. Uğur, S. lşak 
Most of the population natural radiation dose is resulting from 

living inside buildings. In this study total gama dose inside and outside 
the buildings were measured simultaneously. In our measurements GSF 
environmental TLD's which have constituent parts of CaF2: Dy dedector 
(6x6x0.9 mm3) with useful energy range (10~ -10 R) 3 mm copper filter 
temperature indicators plastic capsule, were used. The measurement have 
been carried out in buildings made out of brick, concrete stone and wood 
and located at different sites of the city every month periodically. 



The dosimeters were placed to a fixed point of 100 cm on the walls of 

different flats. In the years of 1981 and 1982 from the results it was seen 

that the most frequent values for indoors are generally higher than out

doors. The general trend is upward as one moves from wood to brick to 

concrete (or stone). However there is some differences in the values since 

for outdoors» the barometric pressure» air temperature amount of ground 

snow cover, and the frequency and amount of rainfall and, for indoors 

ventilation, room temperature affect the dose. 

The monthly results in wood» brick and concrete buildings have been 

shown on Fig. (1, 2, 3) 

167 



Tnteıv*tîfc(r»C ) 
Inteı*ıstfy(nC '> 

....— j.K.t - l ' .^tvndu(ı . . i i ioar- üutc^-oî'i 

r.nttt-ah-)ctrid»(Atfc - Indoor) 
- ZefTHh tat (ground floor ) 

2000 

(1981)1 

— i ! 
I I 

4H 
ı; 

- L İL 
/, 

• 

i-

İM ! ! —-i 

10 

,.—.. 

12(1 33^. 

r 

I 
I 
I 
: ı 
t ı n 

« . > . < K . ! < ihs) 

tgurf>. i .T.nt5.'ivty .^fjhı.'iion for 
da?;1 s HTM. 

r v"\od hou:*©-



Ihtensite (nC) 
Intensity(nC) 
nCİ 

3000 
4. Kat (4th floor) 
Dışarıda (outdoor) 

——İçeride (indoor) 

200) 

1000« 

09W)1 

n 

-r-
9 

• n 

h 

T*" 
10 Tl 120582)1 5 6 Aylar (months) 

Şekil: 2. TuŞa bina içm intensite dağıtımı. 
Figure 2. Intensity distribution for a brick house 



i l l t C t l » \ ; I I . V < 

nC 

30XO 

2000 

1000 

500. 

-23Kpt*Di|QndQ (23rd floor - Outdoor) 
23 Kot-İcertde (23rd floor- Indoor) 

•2- Bodrum - içeride (2nd basement* Indocr) 
-Zemin Kot - ictrt ie (ground floor- Indoor) 

r-
i 

n 

» 
1 2 

(1SSU 

3 

u.J 

T a x> ~ T» 
0982) 

Aylcr (months) 

Şeki l . 3 Beton bina için intensity darılımı 
Fiajre • 3 Intensity distribution for a ' concrete building 



1.33. Tabii CaF2'ün TermolUnlnesans Karakteristiklerinin Tayini 
G.G. YUlek, Z. Uğur, S. Işak 
Doğal CaF2'ün radyasyon dozimetresi olarak kullanılabilen en hassas 

termolÜBİnesans maddelerden biri olduğu bilinmektedir. Bu tabii halde mev
cut fosfor, özel muamelelerden sonra radyasyon dozimetresi olarak kullanıl
maktadır. Bu nedenle Türkiye'de mevcut tabii CaF2 numunelerinde cozimetre 
karakteristiklerinin tayinine çalışılmıştır. Açık yeşil, şeffaf CaF2 kris
tali seçilip, numuneler temizlendikten sonra toz haline getirilmiş ve 
ı»00°C de 15 dakika fırınlandıktan sonra plastik kapsüllerin içinde Sr90-
Yt*° (1 mCi) ve X-ışmı (70 kV, t mA) ile düşük dozlarda (mr) ışınlanmış 
ve okuma öncesi 100°C da 15 dakika fırınlandıktan sonra Harshaw 2000 dozi-
metre okuyucusuyla azot ortamında okunmuştur. Ancak nanocoulomb olarak 
okunan neticeler ışınlanmamış CaF2 tozlarının nanocoulomb değerleri kadar 
çıktığından, açık yeşil CaF2 kristali için düşük dozlarda istenilen ışın
lama ve lineerite eğrisi ve ayrıca tekrar kullanılabilirlik özelliği görü
lememiştir. Daha yüksek dozlarda (1-6 R) Sr'° - Yt90 (0.54 + 2.2 Mîv)X-ışını 
(35 keV) ile yapılan ışmlamlarda tabii CaF2 için bir lineerlik gözlenmiş
tir (Şekil-1). Bu şekilden tabii CaF2'ün radyasyon enerjisine bağlı olduğu 
da görülmektedir. 

Çalışmalara 1983 yılında yüksek dozlarda ve değişik radyasyon kaynak
larıyla devam edilecektir. 

1.33. Determination of Natural CaF2 Thermoluminescence Characteristics 
G.G. YUlek, Z. Uğur, S. lsak 
Natural CaF2 is one of the most sensitiv-ı thermoluminescent materials 

useful in radiation dosimetry, This natural phosphor, after special treatment, 
is very suitable for radiation dosimetry and natural CaF2 samples from 
Turkey are investigated to find their dosimetric characters for this purpose. 
Light - green - transparent crystalline was selected, and the samples were 
cleaned, ground and sized in the same mesh range, and then they were 
initially annealed for 15 minutes at 400 °C before irradiation, after the 
irradiation of CaF2 in plastic capsules with Sr90 - Yt90 (1 mCi) and X-ray 
(70 kV, H mA) at low doses. The CaF2 's were held at 100 °C for 15 minutes, 
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then the intensities of samples were measured with Harshaw 2000 reader in 

a nitrogen atmosphere. However, since the results as nanocoulombs are same 

as the nanocoulomb values of unirradiated CaF2's, at low doses, perfect 

glow curve, linearity and reproducibility of light green CaF2 : natural 

are not able to be seen. The irradiation of samples with Sr90 - Yt90 

(0.5H + 2.2 MeV) and X-ray (35 keV) at the higher doses (1-6 R) the 

linearity of CaF2 : natural has been seen (Fig. 1). And this figure also 

shows that CaF2 natural responses depend on radiation energy. 

In 1983 the studies will be continued at higher doses and with 

different radiation sources. 
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1.34. Yeni Dozimetre Kutusu ile Beta Dozu Tayini 
6.G. Yülek, S. I$ak, 0. önderoğlu 
Personel monitoring filmlerinin ışık sızdırmaz zarfları 2-25 mg/cm2 

eivarında olup» bu kalınlık 150 keV'luk elektronları durdurmaktadır. Daha 
yüksek enerjili elektronlar (veya betalar) açık pencereden, film taşıyıcı
larının çok ince ve düşük atom numaralı plastikten oluşan bölgelerinden 
tesbit edilirler. 

Agfa-Gevaert filmlerinin değişik Beta enerjilerine karşı gösterdiği 
hassasiyet (Şekil-1) de gösterilmiştir 

Almanya GSF'de Sr-90 (0.54 HeV), Tl-204 (0.77 MeV) ve Co-60 Kaynak
ları ile bir seri filmin değişik dozlarda ışınlanması temin edilmiştir. 
Bu filimler. Merkezimizde mevcut Uranyum plakaları ve Ra-226 ile ışınlanan 
filimler için doz-densite eğrileri çizilmiştir (Şekil-2). 

Pb filitre için Ra-226 ve Uranyum doz densite eğrilerinin yakın
lığı görülmüş ve beta kalibrasyon eğrisi olarak Ra-226*nın kullanılabileceği 
tesbit edilmiştir. 

Bundan böyle, beta dozu tayininde Ra-226 doz-densite eğrisi kalib
rasyon eğrisi olarak kullanılmakta ve açık percere arkasından doz tayini 
yapılmaktadır 

1.34. Beta Dose Assesment With New Film Badges 

G.6. Yülek, S. t$ak, D. önderoğlu 

Below about 150 keV, electrons are absorbed in the opaque wrappers 
of personnel monitoring films with 2-25 mg/cm2 thickness. Electrons of 
higher energies are recorded on the open window of thin or low atomic number 
plastic areas. 

The variation with different Beta-ray energy of relative sensitivity 
of Agfa-Gevaert personnel monitoring films is shown on Fig-1. 

Some of the films are irradiated at different doses with Sr'° 
(0.5i* MeV), ll2tk (0.77 MeV) and Co80 sources in GSF Germany, and the others 
are irradiated with Uranium plate and Ra22' sources in our Center. For 
the above films, the dose-density curves are shown in Fig-2. 



The similarity of dose-density curve of Uranium beta rays for open 

window and Ra*** gama rays for the Pb filter has been seen. 

Than Ra**' dose-density curve is used as a calibration curve for 

beta-rays and beta-ray dose asseaaent is calculated on open window area. 



$ekit-. 1. Degiçik P enet'jil«iine kar^i f i trnin yuatetuiyi i-».,^ \$iy^i tgùsi 
Figure-. 1. Th* relative Sciisïtivity CUJCAM»-»! Jiíí«*ri.n< p n i t i y y 



6000 • 

5000 -

4000 

3000-

2000 

1000 

I 

10 100 200 300 500 8001000 2000 10 000 OoztmR > 
DosetmR) 

Ş?kil 2 D02 Densite Eğrileri 
Figure: 2 Dese vs Density Curvvs 



1.35. Sayısal Kelime üreteci Tasarımı ve Geliştirilmesi* 
Z. Koksal, A. Bozkurt, A. Demirbaş 
Mikro- ve Mini-Bilgisayarlar ile bunlara bağlı çevre birimleri ara

sındaki veri alışverişinde genellikle senkronize olmayan veri iletişimi 
kullanılır. Satır yazıcılar, video-görüntüleme birimleri seri iletişimle 
çalışan ve çok kullanılan çevre birimlerine örnektir. Bu cihazlar veya 
bunlar ile bilgisayarlar arasındaki ara-birim devrelerinin test edilmesin
de veya onarımında seri olarak sürekli bir bit dizisi üreten cihazlara 
gerek vardır. 

Bu amaçla tasarımlanan ve geliştirilen kelime üretecinden seri çıkışa 
(tek kanal) ek olarak paralel çıkış (çok kanal) almakta mümkündür. Bu 
özellik pratikte tümleşik devrelerin test edilmesinde çok yararlı olacak
tır. 

Seri çıkışta kelime uzunluğu "+,8 veya 16 bit olarak seçilebilmekte
dir. Senkronizasyon için, her kelimenin ilk ve son biti ile eşzamanlı iki 
çıktı üretilmiştir. Seri çıkışın "sürekli tekrarlı", "tek kelime" ve kapı 
denetimli olmak üzere 3 türlü veri çevrim durumu vardır. (Şekil-1) Çıkış 
formatı "sıfıra dönümlü" ve "sıfıra dönüşü olmayan" şeklinde seçilebilmek
tedir. 

Tüm devrenin senkron çalışmasını sağlayacak 5Hz-10 Miz arasında değiş
ken bir saat üreteci de geliştirilmiştir. 

Sayısal Kelime üreteci 4 baskı devre üzerinde gerçekleştirilmiş ve 
11 cm x 31 cm x 22 cm ölçümlerinde şase içine monte edilmiştir. 

1.35. Design and Development of a Digital Word Generator 
Z. Koksal, A. Bozkurt, A. Demibaş 
Micro- and Mini-Computers and Peripheral Devices such as Video 

terminals, line printers etc. communicate in asynchronous serial mode. 
Word generators which produce serial train of digital pulses are used to 
test above mentioned peripheral devices and their interface circuits. 

* Sayısal Kelime üreteci Tasarımı ve Geliştirilmesi, ANAEM Bilimsel 
Araştırma ve f.ncelemeler 12, Nükleer Elektronik Bölümü 1-82 
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The developed word generator has word length of 4,8 or 36 bits which 
is selectable on the front panel. Word generation may be serial» in which 
data is produced on only a single channel, or parallel, in which many 
channels of information are simultaneously produced. 

Word generator* operates in Autocycle, Singe-cycle or Gated cycle modes. 
(Fig.l) In Auto mode the output is continuous and the word is recyled 
automatically. In single cycle mode one word is produced for each start command. 
In gated cycle mode data is continously generated as long as the gate input 
is held high and the lest word is always completed. 

The serial output has 2 formats which are also selectable on the 
front panel: NRZ (Non-Return-to-zero) and RZ (Return to Zero). The system 
also contains an internal clock operating in the range 5Hz-to 10 MHz. 

The described word generator were constructed on H printed circuit 
boards and mounted in a metal chasiss of dimensions 11 cm x 31 cm x 22 en, 

1.36. Mikro-îşleroci Çalışmaları 
Z. Köksel, H. dökmen, R. Aycan 
Bölümümüzde bulunan Motorola 6800 EXORciser Mikro-islemci Geliştir

me Sitteminin kullanma verimini yükseltmek amacıyla yapımı planlanan Kaset 
Teyp ara-birin devreni vo Salt-Oku-Bellek Programlama devrelerinin derenim 
ve yazılırları geliştirilip sistem içine monte edilmiştir. 

A) Kaset Teyp ara-birim devresi: 
Sekil-2 de öbek diyagramı verilen kaset ara-birim tasarımında 

KANSAS-CITY STANDARDI Kullanıldı. Bu standartda mikro-bilgisayar ile kaset 
sistemi arasında 300 baud (30 karakter/sn) hızda veri iletişimi mümkün ol
maktadır. Arabirim devresi teybin hız değişimlerinden etkilenmemekte ve 
aşağıdaki özellikleri içermektedir: 

1) Mantık (1) seviyesi 2100 Hz'lik bir sinyalden 8 periyod olarak 
kodlanmaktadır. 

2) Mantık (0) seviyesi 1200 Hz'lik bir sinyalden 1 periyod olarak 
kodlınmaktadır. 

3) Kaydedilen her karakter bir mantık (0) seviyesindeki başlangıç 
biti, 8 +ariQ veri biti ve 2 veya daba fazla mantık (1) üoviy.-
sindeki bitiş bitlerinden oluşmaktadır. 



4) Her veri karakterinin transferinde en anlamsız bit (LSB) en önce, 
en anlamlı bit (MSB) ise en sonra gönderilmektedir. 

Kaset ara-birim devresi EXORciser sisteminin RS-232 seri veri transfer 
kapısı ile iletişim yapmaktadır. 

B) Salt-Oku-Bellek (EPROM) Programlama Devresi: 
Mikro -işlemci geliştirme sistemlerinin temel birimlerinden olan 

EPROM programlama devresi 27OH, 2708, 2716 ve 2732 türü EPROM'larm 
programlanması için tasarımlandı ve geliştirildi. Donanım olarak 25.5x23 cm 

boyutlarında çift-yüzlü baskı devreden oluşan modül, EXORciser ile veri 
alışverişini sistemin ana-kartındaki konnektörden yapmaktadır. Şekil-3 deki 
öbek gösteriminde "Adres giriş arabağlantısı" olarak tanımlanan bölüm, 
mikro-bilgisayarın Adres iletim hattını modülün iletim hattına bağlamakta 
ve bu hatlardaki bilginin secim işini üstlenmektedir. "G/C Adres Kod çözücü" 
ise gönderilen Adrese göre modül içinde belirli bir kısım öbeğin harekete 
geçmesini sağlayacak sinyali üretmektedir. "Veri G/C arabağlantısı" mikro
bilgisayarın çoklu veri iletim hattını, modülde!.. PIA (Paralel giriş çıkış 
devresi) entegresine bağlanmaktadır. PIA-1 EXORciser'dan çoklu veri iletim 
hattıyla EPROM'da programın yerleştirileceği alanın adresini alır ve EPROM'a 
gerekli zamanlarda gönderir. PIA-2 ise EXORciser ile EPROM arasında iki 
taraflı veri iletişim işini yapmaktadır. PIA-2'nin diğer önemli bir görevi 
ise "Prograıp Darbe Sürücü" devresini "Darbe" sinyalleriyle tetiklemektir. 
Bu devre yalnızca bir anahtarlama devresidir ve gelen "darbe" sinyallerine 
bağlı olarak + 26 V'luk gerilimi EPROM'a uygular. 

EPROM programlama devresinin donanımdan sonra en önemli kısmı olan 
yazılım M6800 makina dilinde yazılmış olup EPROM'; kayxdi yapılan programın 
denetimli olarak EPROM'a gönderilmesi ve gerekli denetim sinyallerinin 
zamanlama işini üstlenmektedir. Ayrıce programlama tamamlandıktan sonra 
EPROM'daki yazılımın kaynak yazılımla karşılaştırılması, varsa hataların 
yerleriyle birlikte kullanıcıya bildirilmesi, ayrıca EPROM'dan sistemin 
hafıza alanına veri transferi gibi işlemler bu yazılımla gerçekleştirilmiş
tir. 

C) 8-bit Örneksel/Sayısal Çevirici (8-bit ADC):Dış dünyadan EXORciser 
sistemine bilgi aktarımın sağlamak amacı ile genel amaçlı bir ttrnekâel/ 
Sayısal çevirici devresi geliştirildi. Tasarımda National ADC080Î 8-bit 
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tümleşik devresi ve gerekli denetim devreleri kullanıldı. Devre 0-5 Volt 
veya 0-10 volt aralığındaki örneksel sinyali 0-FF aralığındaki sayısal sin
yale dönüştürür. Sistem hassasiyeti giren sinyalin 1/255'idir. ADC devresi
nin öbek diyagramı Sekil 4.de gösterilmiştir. 

0) 8-bit Sayısal/örneksel Çevirici (8-bit DAC):Mikro-işlemci siste
minden dış dünyaya bilgi aktarımı için bir Sayı.al/Orneksel Çevirici devresi 
de geliştirildi. Şîkil.5 de öbek diyagramı verilen devre 0-FF aralığındaki 
sayısal sinyali 0-5 volt veya 0-10 volt aralığındaki örneksel sinyale dönüş
türür. 

E) Yazılım Çalışmaları: 
EXORciser Mikro-işlemci sisteminde «alışmayı kolaylaştıracak iki 

yazılım geliştirilmiş ve denenmiştir. Bunlardan biri sistem hafızasındaki 
(RAM) belli bir bölgenin bellek kapsamını başka bir bölgeye kaydırma işle
mini yapmaktadır. Diğer yazılım ise bu kaydırma sırasında gereken adres 
düzeltme işlemini gerçekleştirmektedir. 

Y&pılan bu çalışmalarla EXORciser Mikro-işlemci Geliştirme Sistemi 
H6800 mikro-işlemcisi baz alınarak çok çeşitli amaçlara yönelik denetim 
sistemlerinin donama ve yazılımını geliştirmeye elvericek hale getirilmiş» 
tir. 

1.36. Development of Microprocessor Based Systems 
Z. Koksal, H. Gökmen, R. Ayçan 
To increase the efficiency of Motorola 6800 EXORciser development 

system in our department; we have finished the hardware and software design 
of Cassette-Tape Interface for mass storage and an EPR0M programmer module 
for programming "r^asable Programmable Read Only Memories", 

A) Cassette-Tape Interface Circuitry: 
The block diagram of this circuitry is shown in Fig-2. 
In this design the KANSAS CITY STANDART is used. According to this 

standard the speed of communication between tape and microcomputer* is 300 
baud. (30 character per second) The format is designed to eliminate errors 
due to auJio system speed variations and has the following characteristics: 

181 



1) Logical 1 is recorded as eight cycles of 2400 Hz sinusoidal 

signal. 

2) Logical 0 is recorded as four cycles of 1200 Hz sinusoidal 

signal. 

3) A recorded character consists of a logical 0 as a start bit, 

eight data bits, and two logical 1 as stop bits. 

H) During data transfer the least significant bit (LSB) is 

transmitted first and the most significant bit (MSB) is transmitted 

last. 

Cassette Interface circuitry and microcomputer communicates via the 

RS-232 serial data transfer port. 

B) EPROM Programner Circuitry developed for EXORciser microcomputer; 

can be used for programming 2704, 2708, 2716 and 2732 types of EPROR». 

It consists of a two sided epoxy board with dimensions 25.5 x 23 cm and it 

communicates with EXORciser via the mother board. (S-100 bus). Adress 

decoding circuitry shown in Pig.3 is used to connect the Address Bus of 

circuitry to motherboard and to select the specified addresses. "I/O address 

decoder" produces the required signals to start-up some blocks of circuitry. 

"Data I/O interface" used to connect the data bus to PIA (Peripheral 

Interface Adapter) data ports. PIA-1 carries the EPRCM address where the data 

is to be located. PIA-2 achieves bidirectional data transfer between EPROM 

and EXORciser. It is also used to send the necessary control signals to 

EPROM being programmed during programming. "Program pulse driver" circuitry 

is triggered by program-pulse signal. This is * switching circuitry and it 

applies 26v pulses to EPROM Vpp input according to control signals. 

Another important part of the EPROM programmer circuitry is software; 

which controls the programming routine as a function of time. Also via the 

softv/are the programmed EPROM can be read and verified. 

C) Eight-bit Analog to Digital converter. (8 bit ADC): 

To achieve the analog data transfer from outside world to the 

EXORciser this circuitry is designed and constructed. In design National 

ADC type 0800 integrated circuit and some necessary control units are used. 

It converts analog signals in +-he range of 0-5v or 0-10v to digital signal 

in the range of 0-FF in Hexadecimal. The sensitivity of the converter is 

1/255 of maximum value of input signal. The block diagram of ADC is shown 



in figure **. 

D) Eight bit Digital to Analog converter (8 bit DAC) 
To transfer the digital data from microcomputer to analog worly this 

circuitry is used. The circuitry converts the digital data between 0-FF 
(in hexadecimal) to an analog voltage level in the range of 0-5v or 0-10 . 
The block diagram of circuitry is shown in figure 5. 

E) Software Studies: 

To improve the efficiency of the EXORciser software studies two 
software program were developed. One is to shift the current program to 
anywhere in the RAM. The other one is to convert the necessary instructions 
and addresses during shift operation. 

As a result of above outlined studies the EXORciser development 
system has become sufficient to develope 6800 microprocessor controlled 
devices. 

1.37. Kalınlık ölçü Aygıtı Tasarımı ve Geliştirilmesi 
A. Bczkurt 
Vakum sistemleri içinde yapılacak her türlü kaplamada, kaplama kalın

lığının tespit edilebilmesi için bir kalınlık ölçü aygıtı tasarımlanmıştır. 
Tasarımda piezoelektrik quartz kristalin üzerinde biriken mikrogram ağırlı
ğındaki kütlenin osilatör rezonans frekansını doğrusal olarak kaydırması 
özelliğinden yararlanılmıştır. Şekil.6 da gerçekleştirilen sistemin öbek 
diyagramı verilmiştir. 

Kalınlık ölçü aygıtının temel bölümünü iki quartz kristalli osilatör 
oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi Monitör osilatördür. Monitör osilatörün 
quartz kristali vakura fanusu içine yerleştirilecek ve herhangi bir materyal 
üzerine film oluşturulurken aynı anda quartz kristalinin elektrotlarından 
birinin üzerine de aynı kalınlıktaki film oluşturulacaktır. Bu nedeni oni-
tör osilatör frekansı Af kadar kayacaktır, Referans osilatör sabit frekanslı 
ve frekansı monitör osilatör frekansına yakındır. İki osilatör çıkışı sayı
sal mixerde karıştırılmakta, mixer çıkışı alçak geçiren süzgeçten geçiril-
mektedir. Filtre çıkışı frekans/voltaj dönüştürücü devre yardımıyla doğru 
gerilime dönüştürülmektedir. Daha sonra 5 kademeli kazanç değişikli olan 
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yükseltece girilen de sinyal ön paneldeki analog metrede kalınlığı A ola
rak göstermektedir 

Ayrıca film oluşma hızı hakkında fikir edinebilmek amacıyla bir hız 
ölçer devre geliştirilmiş bunun çıkışı da ön panelde ikinci bir analog 
metreye bağlanmıştır. 

Kalınlık ölçü cihazı 5 baskı üzerinde gerçekleştirilmiş ve 37 cm x 
22 cm x 13 cm büyüklüğünde saç şase içine monte edilmiştir. Çeşitli kaplama 
kalınlıklarında numuneler yapılarak aletin kalibrasyonu yapılmaktadır. Ay
rıca cihaz ticari bir cihazla test edilecek ve sıcaklıkla değişim testleri 
de yapılıp proje bitirilecektir. 

1.37. Development of a Film Thickness Monitor for Evaporation Systems 
A. Bozkurt 
This project aims the design and construction of an electronic 

instrument for on-line monitoring of film thicknesses in evaporation systems. 
During solid-state device development processes thickness of film 
depozited on substrate is an important parameter to be determined since it 
lead* verificationof theoretical calculations. Use of light-interferometers 
or nuclear techniques are some off-line methods for thickness measurement. 

The developed system is based on a quartz crystal oscillator whose 
resonance frequency shifts linearly due to mass of film depozited on crystal. 

The block diagram of the instrument is given in Figure 6. The system 
is essentially composed of the following sub-units: a monitor oscillator 
whose crystall to be installed in vacum system, a reference oscillator, a 
digital mixer, low pass filter, voltage-to-frequency converter and output 
amplifier. Film thickness (in A°) is displayed by an analog meter on the 
front panel. 

Thickness monitor were developed on 5 printed circuit boards and 
installed in a metal chasiss of dimensions 37 x 22 x 13 cm. 

Aliminium evaporated samples which have different thicknesses are 
used to calibrate the instrument. In the following period the system is to 
be tested with a commercial thickness monitor. Also temperature drift of 
the system is going to be determined. 
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1.38. Bakım ve Onarım Çalışmaları 
Z. Koksal, A. Demirbaş, Ş. Yalcın, R. Saraçoğlu 
Elektronik bölümünün rutin hizmeti olan bakım ve onarım çalışmaları 

merkez içindeki her türlü elektronik sistem ve ekipmanın, ayrıca Ankara 
içinde Nükleer Radyasyon uygulamaları ile uğraşan diğer kuruluşlara ait 
elektronik cihazların bakım ve onarımını kapsamaktadır. Konu ile ilgili 
olarak yıl içinde yapılan çalışmalar Tablo-1 de gösterilmiştir. 

Proje destekleme çalışmalarında ise Sağlık Fiziği Bölümünün film-
batch değerlendirmede kullandığı densitometre ile satır yazıcı arasına 
elektronik denetim yapılmış ve monte edilmiş ayrıca aynı bolümün karanlık 
odasında kullanılmak üzere 5, 10, 20, 30 ve 90 dakikalara ayarlanabilen ve 
bu süreler sonunda alarm veren bir sayısal kronometre yapılmıştır. 

1.38. Routine Maintenance and Service Works 
Z. Koksal, A. Demirbaş, Ş. Yalçın, R. Saraçoğlu 
Electronics department has fulfilled the maintenance of several 

nuclear electronic instruments belonging to the other departments of the 
center. The systems belonging to the other institutions in the neighborhood 
of Ankara were also equally serviced. The full year work is summarized in 
Table-1. 

In addition to maintenance work, a controller interface was realized 
for film-batch evaluation system of Health Physics division. Also an 
electronic timer' alarm system were developed for their dark laboratory. 
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Tablo-1. 
Table-1. 

Hizmet isteyen Onarımı yapılan cihaz 
The division or institution veya sistem adedi 
requested service ^of systems repaired 

Fizik Bölümü , 
Physics Division 

Kimya Bolümü 
Chemistry Division 

Nükleer Tarım Bölümü . 
Agriculture Division 

Sağlık Fiziği Bölümü 3 
Health Fhysics Division 

Elektronik Bölümü 
Electronics Division 

Mekanik Atölye x 
Workshop 

Lalahan 3 
Lalahan 

Eczacılık Fakültesi , 
Ankara University 

Gülhane Hastanesi , 
Other Institutions 

Merkez Topraksu Araştırma 
Enstitüsü 
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1.39. Nükleer Enformasyon Grubu Çalışmaları 
I. Kütüphane Faaliyetleri 

1.1 Kütüphanemize gelmekte olan» Nükleer konuda yirmi mecmuanın, 
1982 yılı içinde de gelmesi devam etmiştir. 

1.2 Merkezimiz araştırıcıları tarafından ihtiyaç duyulan doküman 
ve fotokopiler BLLD kuponları ve üye ülkelerin Atom Enerjisi 
Komisyonları Kütüphaneleri aracılığı ile temin edilmiştir. 

1.3 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TURDOK kanalıyla 
yayın taraması yapılmıştır. 

1.4 Merkezimizin ihtiyaç duyduğu itaplar satın alınmıştır. 

II. IMIS Faaliyetleri 

11.1 17-19 Mayıs 1982 tarihinde Viyana, Avusturya'da UAEA, INIS 
tarafından tertep edilen INIS İrtibat Memurları toplantısına 
katılınmıs ve konu ile ilgili rapor TAEK Başkanlığına sunulmuş* 
tur. 

11.2 Türkiye'de nükleer konuda yapılan çalışmaların INIS'e Input 
olarak gönderilmesi ve INIS Atomindex'in muntazaman UAEA'dan 
gelmesi devam etmiştir. 

III. Matbaa Faaliyetleri 

1982 yılında onüç adet iç yayın "Bilimsel Arattırma ve İncele
meler" adı altında, ANAEM 1981 Faaliyet Raporu, TAEK 1983 Çalış
ma Programı, bir derleme ve bir tercüme basılmıştır. 
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1.39. Activities of Nuclear Information Group 

I. Activities of the Library 

I.l. Twenty periodicals have been received regularly for the year 

of 1982. 

1.2 Requested documents and photocopies have been made available 

to our research staff through the libraries of Atomic Energy 

Commissions of Member State and BLLD coupouns. 

1.3 Various literature searches have been carried out in cooperation 

with Turkish Scientific and Technical Research Council, TURDOK. 

I.t Book required by our research staff have been purchased. 

II.INIS Activities 

11.1 IAEA, INIS Liaison Officers Meeting, Organized by INIS on 

17-19 May 1982 Vienna, Austria was attended. 

11.2 The works carried out in nuclear field in Turkey have been 

submitted to INIS on worksheet. INIS Atomindex has been 

received regularly. 

III. Activities of the Printing Office 

Thirteen internal reports titled "Scientific Research and 

Investigation" Ankara Nuclear Research and Training Center, 

annual Report of 1981, Turkish Atomic Energy Authority Annual 

Program of 1983, one compilation and one translation have 

been printed and binded. 



2. MERKEZ'DE VERİLEN SEMİNER.ER 
SEMINARS HELD AT THE CENTER 

Tarih Konuşmacı Konu 
Date 

7.1.1982 

8.1.1982 

21.1.1982 

22.1.1982 

5.2.1982 

19.2.1982 

19.3.1982 

Speaker 

Dr. Yüksel Atakan 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı 
Uzmanı 

Dr. Haluk Nurbakl 
Numune Hastanesi 
Radyoloji Kliniği 

Prof.Dr. Nejat Aybers 
İTÜ Nükleer Enerji 
Enstitüsü Müdürü 

Dr. Atilla Yücel 
A.Ü.F.F. Fizik Bolümü 

Doç.Dr. Aytaç Yalçıner 
A.Ü.F.F. Fizik Bölümü 

Yük.Müh. Suphi Şahin 
TEK Nükleer Santraller 
Dairesi 

Dr. H. Selçuk Geçim 
H.ü. Fen ve Mühendis
lik Fak. Elekt. 
Elektronik Bölümü 

Subject 

1. Akkuyu Nükleer Güç Santralının 
isletme öncesi radyasyon ölçüm 
programı 

2. Nükleer Santral sistemi radyasyon 
doz hızlarının yeni kurulacak 
santraller için değerlendirilmesi 

Radyoizotopların bugünkü kullanılış 
alanları ve geleceği 

1. Finlandiya'da Nükleer Tesislere 
Lisans verilmesine ilişkin 
uygulamalar 

2. Finlandiya Teknik Araştırma 
Merkezi ve Helsinki Teknik 
üniversitenin Lisans uygulamaların^ 
daki katkıları 

X-ıaını ve elektron kırınımı ve 
uygulama alanları 

Magnetik Rezonans spektroskopisi 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili 
Faaliyetler 

Mikroelektronlkte iyon ekini tekniğimi» 
yeri. 
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2.4.1982 Özer üzerden 
AEK Radyolojik 
Güvenlik Şubesi 

16.^.1982 Zeynep Koksal 
ANAEM Elektronik 
Bolümü 

30.4.1982 Dr. Abdullah özdemir 
AEK Nükleer Güvenlik 
Bölümü 

14.5.1982 Eyüp Lütfi Sancı 
TEK Nükleer Santrallar 
Dairesi Güvenlik ve 
Lisanslama Şubesi 

28.5.1982 Huriye Sevimli 
ANAEM Fizik Bölümü 

15.10.1982 Stuart E. H, Hunt 
Radiation Protection 
Officer, university 
of Alberta, Canada 

5.11.1982 AH Alacakir 
ANAEM Fizik Bölümü 

19.11.1992 Dr. Utku Sağdık 
MTA Teknoloji Dairesi 

3.12.1982 Prof.Or. Namık K. Aras 
TAEK Başkan Yardımcısı 

17.12.1982 Hayrünnisa Demlrtas 
ANAEM Fizik Bölümü 

Hindistan'daki Güç ve Araştırma 
Reaktörleri 

Mikroişlemciler ve uygulamaları 

Kaynar sulu büyük güç reaktörlerinin 
(BWR) bilgisayar koduyla 3-boyutlu 
benzetimi 

Radyoaktif atıkların yönetimi 

Ani y-Nötron aktivasyon analizinin 
canlılara uygulaması 

Radiation SafetTtFor Hospital Nuclear 
Medicine Department 

Atomik Demet magnetik rezonans 
spektrometresinde rf kaynağı olarak 
kullanılan kristal osilatörünün yaş
lanma özelliklerinin incelenmesi 

Türkiye uranyum cevherlerinin teknolojik 
değerlendirilmesi 

Kararlı izotop ve nükleer teknikler 
kullanarak vücutta çinko adsorbsiyo-
nun tayini 

Lüminisans çeşitleri» termolüminisans 
maddeleri geliştirilmesi 



3. BİLİMSEL TOPLANTI VE GEZİLER 
SCIENTIFIC MEETINGS AND VISITS 

F. Aladlı, T. Arı, 6. Birgül, S. Özdenir, G. Şahin, ç. Tarımcı 
Katı Hal fiziği ünitesi II. Kollokyumu 15-17 Şubat 1902, ODTÜ, Ankara 

M.Ç. Koçak 
IFAC Workshop on CAD/P ve DP, 22-2»+ Haziran 1982 ODTÜ, Ankara 

F. Aladlı 
New Directions in Guided Wave and Coherent Optics, isimli NATO Toplan» 
tısı, 5-16 Temmuz 1982 Cargese-Corsica-Fransa 
A. Alaçakır, T. Arı, P. Ankan, 1. Çelenk, H. Demirtaş, 0. özatağan, 
R. Özkan, H. Sevimli, A. Simaan, G. Şahin, ç. Tarımcı 
Türk Fizik Derneği IV. ?izik Kongresi 13-15 Eylül 1982. Hacettepe 
üniversitesi, Ankara. 

F. Aladlı, G. Birgül, H. Sevimli, S. özdenir 
7 t n European Conference of Triga Reactor Users, 15-17 Eylül 1982, 
İTÜ Nükleer Enerji Enstitûsü-İstanbul. 
M.Ç. Gülovalı, Ş.N. Somer, M. Tarhan 
7 t n European Conference of Triga Reactor Users. 15-17 Eylül 1982 
Application of INAA to Thorium Ores and Leach Solutions Irradiated at 
TRIGA Reactors. 
M.Ç. Gülovalı 
A Nato Advances Study Institute, 11-25 July 1982 Braunlage, West 
Germany. 
Systematica and the Properties of the lanthanides. 
M.Ç. Gülovalı, C. Kaldırımcı 
The Candu Nuclear Power System Executive Seminar. 
Feb. 28, 1983, Ankara. 
S. Antep 
Land, fertilizer and water use efficiency studies in intercropping 
systems using l$N and a2P, 
8-12 Kasım 1982, Viyana-Avusturya (IAEA Projesi No: 29WRB) 
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10. G.G. YUlek, S. lşak, Z. Uğur, D. Onderoğlu 
Türk Fizik Derneği IV. Fizik Kongresi (13-15 Eylül 1982) 

11. G.G. YUlek, S. lşak, Z. Uğur, M.Ali Avundukluoğlu 
Ulusal Nükleer Tap Kongresi (28-29 Eylül 1982) 
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4. KONFERANSLAR 
Conferences 

1. A. Si «nan, S. Slmnan 
"1982 International Conference on Plasma Physics" June 5-15, Sweden, 
Göteborg. 
Konferansa sunulan iki tebliğ için yayınlar kısmına bakınız. 
See the publications section for the two papers submitted to the 
conference 

2. A. Sinman, S. Slnman 
"Bir Yoğun Plasma Odağı Sistemindeki Rölatisvistik Elektronların 
tncels amesi" 
Türk Fizik Derneği IV. Fizik Kongresi, 13-15 Eylül 1982, Hacettepe 
üniversitesi, Ankara, 
özet Kitabı Sahife 12. 

3. S. Sinman, A. Slnman 
"Darbe Tipinde Ar* Laser Plazmasının bazı özellikleri" Türk Fizik 
Derneği IV. Fizik Kongresi, 13-15 Eylül 1982. Hacettepe üniversitesi, 
Ankara, özet kitabı sahife f3. 

4. Ç. Tarımcı, J.A.S. Smith 
"NQR ve NMR Çift Rezonans Spektrometreleri için Alçak Sıcaklık 
Prob-Denek İletim Düzeneği" 
Türk Fizik Derneği IV. Fizik Kongresi, 13-15 Eylül 1982 Hacettepe 
üniversitesi, Ankara, özet kitabı sahife V7. 

5. P. An kan 
"X-ışını Floresans Tekniği ile Sıvılarda Element Tayini" Türk Fizik 
Derneği IV. Fizik Kongresi, 13-15 Eylül, 1982 Hacettepe üniversitesi, 
Ankara, özet kitabı sahife 78, 
Bu çalışma Journal of Radioanalytical Chemistry"de basılmak üzere kabul 
edilmiştir. 
This study has been accepted to be published at "Journal of Radioanaly.: 
Chemistry" 



6. H. Sevimli 
"Ani Gana Nötron Aktivasyon Analiziyle böbrekte ve karaciğerde Kadmiyum 
ölçümü" Türk Fizik Derneği IV. Fizik Kongresi 13-15 Eylül 1982 
Hacettepe üniversitesi. Ankara, Özet kitabı sahife 87* 

7. H. Sevimli 
(Yukarıdaki aynı çalışma) Ulusal Nükleer Tıp Günleri 27-28 Ekim 1982, 
Gülhane Hastanesi* Ankara 

8. T. 6ölge, ş.N. Soner 
Hava Kirliliği, Kirleticiler ve Olcum Yöntemleri, Devlet Bakanı 
N. özdas'a brifing Ocak 1982. 

9. H. Kumbur 
Su Kirliliği ve Su Kirliliğinin Kantitatif Tanımlanmasında Kullanılan 
Parametreler. 
A.ü. Eczacılık Fak. Toksikoloji Kürsüsü. Hart 1982. 

10. H. Kumbur 
Ankara Çayının Deterjan Kirliliği ve Deterjanların Biyolojik 
Parcalanabilirliğinin Aktif Çamur Sistemiyle Araştırılması. 
Çevre-82 Simpozyumu, Ege Üniversitesi 3*5 Haziran 1982. izmir. 

11. Ş. Nihal Sewer 
Toryum Cevherinden Toryum Metali Eldesi 
A.ü. Fen Fakültesi, Mayıs 1982 

12. S. Nihal Soner 
Toryum Eldesinde Ozütlemenin Yeri 
A.t. Fen Fakültesi, Mayıs 1982 

13. Z. Kılıç 
Spektroskopik Yöntemler ve AAS. 
A.ü. Fen Fakültesi Kasım 1982. 

14. Z. Kılıç 
A.A.S' de Girişimler ve Alınacak Önlemler 
A.ü. Fen Fakültesi Aralık 1962. 



5. YAYINLAR 
PUBLICATIONS 

1. A. Sinman, S. Simian 
An Experimental Study on Programming Modes in High-Beta Small 
Tokamak, Fusion Energy-1981, Selected Lectures Presented at a 
Spring College on Fusion Energy, International Center for 
Theoretical Physics, Trieste, IAEA-SMR-82 (1982) 73-78 

2. S. Sinraan, A. Sinman 
Determination of Reference Data of REB Diodes by Using a Numerical 
Method for Different Applications, Fusion Energy-1981, Selected 
lectures Presented at a Spring College on Fusion Energy, International 
Center for Theoretical Physics, Trieste, IAEA-SMR-82 (1982) 269-27% 

3. S. Siman, A. Sinman 
Preliminary Results Obtained From a Dense Plasma Focus, Fusion 
Energy 1981, Selected lectures Presented at a spring College on 
Fusion Energy, International Center for Theoretical Physics, Trieste 
IAEA-SMR-82 (1982) 327-331 

4. A. Sinman, S. Sinman 
A Computational Study on Reference Data of REB Diodes and Their 
Interpretation for Different Applications, 1982 International 
Conference on Plasma Physics, June 9-15, Goteborg/Sweden, 
Proceedings Contributed Papers ltP-II-33 (1982), Plasma Physics 
Index, 3971, 17, No 9 (1982). 

5. S. Sinman, A. Sinman 
An Investigation on Relativistic Electrons in a Dense Plasma Focus 
System. 1982 International Conference an Plasma Physics, June 9-15, 
Goteborg/Sweden, Proceedings Contributed Papers ltP-II-20 (1982). 

6. A. Alaçakır 
Bir langmuir Sondasından Alınan Deneysel Verilerin Bilgisayarla 
Değerlendirilmesi ve Plazma Ortamlarındaki Enerji Dağılım Fonksiyon
larının Saptanması, TAEK, ANAEM, Bllisel Araştırma ve İncelemeler 
14, Fizik Bölümü-1-03 (1982). 
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7. F. Aladlı, 6. Birgül, S.Geçt* 
Aluminyum-Galyum Arsenid (Al-GaAs) Schottky Engelli Diyodların Yapısı, 
Akım Voltaj Karakteristiklerinin Sıcaklık ile Değişiminin İncelenmesi, 
TAEK, ANAEM, Bilimsel Araştırma ve lncelemeler-13, Fizik Bolümü-82 
(1982). 

8. C. Kaldırımcı, Z. Yöntem 
Preparation of Hood-Polymer Composites By Using Ionising Radiation» 
Radiochem. Radioanal. Letters| 52/2/83-9H/19Û2/ 

9. C. Kaldırımcı 
Effect of Gamma Radiation on Chrome-Tanned Sheepskin 
Radiochem. Radioanal. Letters, 53/1/61-68/1982/ 

10. C. Kaldırımcı 
Radiation Initiated Graft Polymerization of Methyl Acrylate Onto 
Chrome-Tanned Sheepskin. 
Radiochem. Radioanal. Letters, 53/2/69-80/1982 

11. N. Özbek, S. Antep 
Polatlı topraklarının profil özellikleri 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler, t Nükleer Tarım Bölümü t~82 (1981) 

12. N. Özbek, H.B. HalItUgll 
Değişik su seviyeleri ve gübre muamelelerinin mısır bitkisinin geliş* 
mesi, makro ve mikro besin maddeleri kapsamı üzerine etkileri 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler, 5 Nükleer Tarım Bölümü 5-82 (1981) 

13. N. Özbek, S. Antep 
Magnezyum ve kükürtle yapılan gübrelemenin pamuk bitkisinin makro 

v ve mikro besin maddeleri kapsamına etkisi 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Bilimsel Arattırma ve 
İncelemeler, 6, Nükleer Tarım Bölümü 6-82 (1981) 
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