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QUASICLASSICAL STUDIES OF ELEY-RIDEAL AND HOT
ATOM REACTIONS ON SURFACE : H(D) -» D(H) + Cu(lll)
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Randomly distributed hydrogen adsorbates on the surface of Cu(l l l) are used to form
0.50, 0.25 and 0.15 monolayers of coverages to simulate D(H) --> H(D) + Cu(ll l)
system at 30 K and 94 K surface temperatures. The interaction of this system is
mimicked by a LEPS function which is parameterized by using the energy points which
were calculated by a density-functional theory method and the generalized gradient
approximation for the exchange-correlation energy for various configurations of one and
two hydrogen atoms on the Cu(l l l) surface. Our results on H2, D2, and HD formations
via Eley-Redial and hot-atom mechanisms will be presented at these temperatures.
Probabilities for the rotational, vibrational, total and translational energy distributions of
the products are calculated. In addition traping onto the surface, inelastic reflection of
the incident projectile and penetration of the adsorbate or projectile atom into the .slab is
analyzed. Hot-atom pathways for product formations are shown to make significant
contributions.
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ELEKTRON-ATOM ÇARPIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN
KULLANILAN GEOMETRİK OLARAK SOĞUTULMUŞ GERİ

TEPEN İYON SPEKTROMETRESİ TEKNİĞİ

R. ÜNAL ve H.A. YALİM*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Afyon,
Türkiye,
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* Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Afyon,
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Bu çalışmada, elektron-atom çarpışmalarını incelemek amacıyla kullanılan, 196CTİ1
yıllarda ortaya atılan ancak 1990'ların başlarından beri kullanılmakta olan bir teknik
üzerinde durulacaktır. Soğutulmuş Geri tepen İyon Spektrometresi Mikroskobu [Cooled
Target Recoil. Ion Momentum Spectroscopy (COLTRIMS)] olarak adlandırılan bu
tekniğin temelleri Wiley ve McLaren (1955) tarafından atılmıştır ve tekni ile ilgili
ayrıntılı bilgi'Frohne ve diğerleri (1996), Ullrich ve diğerleri (1997), Dom ve diğerleri
(2001) tarafından verilmiştir. Çarpışmalarda yer alan parçacıkların küçük momentum
transferlerinin ele alındığı çok parçacıktı atomik çarpışma sistemlerinin incelenmesi
COLTRIMS tekniğinin en önemli uygulamasıdır. Burada ilgilenilen en temel problem,
momentum ve spin uzayındaki az elektronlu sistemlerin korelasyonlu hareketlerinin
incelenmesidir. COLTRIMS metodu, .kararlı bir atoma zayıf bağlanmış elektronun
ortalama momentumunun tayininin sağladığı bilginin yaklaşık yüz kat fazlasını
sağlayabilmektedir. Atomik sistemlerdeki belli bir elektronun momentumuna göre, bir
elektron momentumunun veya iki veya daha fazla iyonlaşmış elektronun toplam
momentumunun ölçülmesi sonucu, atomlardaki elektronların korelasyon hareketleriyle
ilgili olarak detaylı bilgi elde edilebilir (Dörner ve diğerleri, 2000).
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4He AİT İKİNCİ VİRİAL DEĞERLERİNİN VE ŞEŞ HIZLARININ
HESAPLANMASI İÇİN ÖNERİLEN İKİNCİ VİRİAL HAL

DENKLEMİ

A. YILMAZ ve E. KİŞİOĞLU

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye,
alaaddin_yilmaz @ hotmail. com, kişioğlu @ karaelmas, edu. tr

Normal koşullarda bile kuantum mekanik davranışlar gösteren 4He ün 225-400 K
sıcaklık aralığı için yarı ampirik bir ikinci virial bağıntısı önerilmiştir. Moleküller arası
potansiyel fonksiyonlarına ait çalışmalar moleküllere ait termofıziksel özelliklerin
hesaplanmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda, elde edilen bu değerler,
termofıziksel Özellikleri ölçmek için kullanılacak aletlerin kalibrasyonunda da
kullanılabilecek kadar duyarlıdırlar. Önerilen indirgenmiş ikinci virial bağıntısının
terimlerini hesaplamak için bu çalışmalara ait 225-400 K sıcaklık aralığındaki deneysel
değerler ve aynı sıcaklık aralığındaki ab initio verileri kullanılmıştır. Önerilen
indirgenmiş ikinci virial bağıntısı daha az terim içermesi ve deneysel değerlerle uyumlu
olması nedeniyle büyük avantaja sahiptir. Önerilen indirgenmiş ikinci virial bağıntısı
kullanılarak türetilen ses hızı ifadesinden 4He için hesaplanan ses hızı değerleri, 1200
terim içeren ab initio değerleriyle ve çeşitli standart laboratuarlara ait deneysel
sonuçlarla karşılaştırılmış ve toplam ortalama sapmanın % 0.022 olduğu görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar, önerilen indirgenmiş ikinci virial bağıntısının teknolojik ve
bilimsel uygulamalarda termofiziksel özelliklerin hesaplanması bakımından kullanışlı
olabileceğini göstermiştir.
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KURULUMU

M.ZEKİLER, Ö. ŞİŞE ve M. DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
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Elektron-atom çarpışma deneylerinin yapılabiceği yaklaşık 10" Torr'luk basınca
inebilecek şekilde 720x840 mm'lik vakum çemberi dizayn edilmiştir. Bu vakum
çemberi içinde farklı kinematik durumlarda elektron-atom/molekül/iyon çarpışma
deneyleri yapılabilecektir. Sistem; farklı gazlar için deneyler yapılabileceği gibi, katı ve
ince filmler için de yapılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca düşük enerjili
bölgelerde çalışılacağı için manyetik özelliği olmayan malzemeler kullanılmaktadır.
Dünyanın ve çevredeki manyetik alanların deney ortamına etkisini azaltmak için
tarafımızca sisteme uygun olarak dizayn edilen Helmholtz bobinleri ve ayrıca vakum
çemberinin içerisine bir mu-metal çember konulmaktadır.

Vakum çemberi içerisindeki elektron analizörleri ve foton dedektörlerinin farklı açılarda
dedekt edilebilmesi için vakum çemberinin dışından kontrol edilebilecek şekilde
mekanik kontrol sistemleri yapılmış ve ayrıca bu mekanik kontrollerin birbirini
etkilememesi için elektronik kontrol sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca elektron tabancası ve
enerji analizörleri önce bilgisayar simulasyon programlan kullanılarak oluşturulmuş,
daha sonra da mekanik dizaynı yapılmıştır.

DPT ve AKÜ tarafından desteklenen ülkemizde ilk defa kurulmakta olan bu sistemde
kullanılacak parçaların tasarımı ve dizayni ile ilgili detaylı sunum konferansta
yapılacaktır.

Teşekkür: Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatınca 2OO2K12O11O kodlu ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Komisyon Başkanlığınca 02-FENED-01
kodlu bilimsel proje kapsamında desteklenmektedir.
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GENLİĞE GÖRE MODÜLE EDİLMİŞ LAZER IŞIMASININ
İSTATİSTİK KARAKTERİSTİKLERİNİN HESAPLANMASI

R.A.ABDULLAYEV

Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye,
alovsetoglu @yahoo. com

Yüksek enformasyon sığasına sahip olduğundan bilgilerin hızlı olarak uzak mesafelere
aktarılmasında lazerlerin kullanılmasına önem verilmektedir. Fakat optik iletişim
sistemlerinin pratik örneklerinin oluşturulmasına kadar daha çok problemlerin çözülmesi
gerekmektedir. Radyo frekanslarından farklı olarak, optik frekanslarda sinyallerin
alınması sürecinin etkinliği yalnız iç ve dış gürültülerle sınırlı değil, aynı zamanda
sinyallerin kuantum doğasına da bağlı olduğundan optik frekanslarda enformasyon
aktarılmasının kendi istatistik teorisi oluşturulmalıdır. Bu teorinin önemli bölümünden
biri, modüle edilmiş koherent sinyallerin alınmasının istatistik teorisidir. Bildiride
genliğine göre modüle edilmiş optik ışımanın istatistik karakteristiklerinin hesaplanma
yöntemi ve bu yöntemi kullanarak bazı periyodik sinyallerle modüle edilmiş lazer
ışımasının istatistik karakteristiklerinin hesaplanma örnekleri sunulmuştur. Optik alanla
kuantum alıcısı (örneğin, ışığa duyarlı yüzey) arasındaki etkileşme sürecinin sonucunun
esas göstergesi olan küçük sabit T gözleme süresinde fotoelektrik olayı sonucunda kopan
n sayıdaki fotoelektronların P(n,T) dağılım olasılığı fonksiyonlarının analitik ifadeleri
elde edilmiştir. Bu fonksiyonları kullanarak optik iletişim sistemlerinin alıcı
düzeneklerinin optimal yapısı bulunabilir.
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Uludağ Üniversitesi, Fen- Edb. Fakültesi,Fizik Bölümü ,Bursa, Türkiye,
kakay @ uludag. edu.tr
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Çift fazlı çelikler, mikroyapılan, yumuşak ferrit matriks içerisine sert martensit
parçacıklarının dağılımıyla oluşan yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik türü olarak
bilinmektedir. Ayrıca mikroyapılarında beynit, perlit ve artan ostenit parçacıkları da
bulunmaktadır. Çift fazlı çelikler adından da anlaşılacağı üzere iki fazdan meydana
gelmektedir. Bunlar ferrit ve martensit fazları olarak bilinmektedir. Bu tür çelikler Fe-C
faz diyagramında ( a + y ) bölgesine kadar ısıtılıp, kısa bir süre bu bölgede tutulup, ani
soğutmayla ostenit fazının martensit fazına dönüşümü ile elde edilmektedir. Bu
çalışmada çift fazlı çeliklerin mikro yapı oluşumu, intercritical tavlama davranışı,
gerilim-gerilme değişimi ve kolay şekilverilebilirliği gibi fiziksel özellikleri
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu tür çeliklerin, özellikle otomotiv sektöründe
taşıt ağırlığının azaltılmasıyla yakıt tasarrufuna neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çift faz, mikroyapı ,martensit ve ferrit
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600 W Rf UYARMALI, TABAKA TİPLİ, ENDÜSTRİYEL CO2

LASERİ TASARIMI VE YAPIMI
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Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, Türkiye,
alia@metu.edu.tr

*Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, Ankara, Türkiye,
akif@metu.edu.tr

**EPROM Elektronik Proje & Mikrodalga San. Ltd Şii, Ankara,
Türkiye,
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Bu çalışmada, 600 Watt rf (radio frequency) uyarmalı, CO2 laserinin tasarım, montaj
çalışmaları ve testleri anlatılmıştır. Laserin elektrot geometrisi, 18 anot ve tek katot'a
sahip, enine uyarmalı (transverse excitation), tabaka tipli (slab) bir sistemdir. Rf
pompalama frekansı 13.56 Mhz olup tarafımızdan geliştirilen bir güç kaynağından
sağlanmaktadır. Laser kavitesi, optik olarak kararsız bir yapıya sahip olup silindirik-
dışbükey ve küresel-içbükey geometrili iki bakır aynadan oluşmaktadır. Laser demet
çıkışının düzeltilmesi ve endüstriyel kullanımı için düzeltici-taşıyıcı ve odaklayıcı bir
optik sistemin yapımı da çalışmalarla birlikte yürütülmüştür.
Özellikle metallerde spektrometrik çalışmalar yapmanın yanında küçük ve orta ölçekli
endüstriyel firmalara hizmet verebilecek (3 mm ye kadar metal hassas kesimi) şekilde
tasarlanmış ve yapılmıştır.
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POLİMER ESASLI (PANI-PEC1SO2) BLEND FİLMLERİN
İLETKENLİK MEKANİZMASI VE GAMA RADYASYONUNUN

ETKİSİ

F.ALADL1, G .BİRGÜL ve U. A. SEVİL

TAEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, Türkiye,
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gbirgul@taek.gov. tr
adnan @ taek. gov. tr

Bu çalışmada PANI-PEC1SO2 blendler film şeklinde hazırlanarak, buharlaştırma yoluyla
yüzeylerine değişik metaller kaplandı.-Ag metali ortak uç olarak seçildi, diğer yüzeylere
ise Al,in ve Sn metalleri kaplanarak I-V ölçümleri alındı. Daha sonra numuneler 800
kGy doza kadar değişik dozlarda ışınlandı ve her bir ışınlamadan sonra I-V ölçümleri
tekrarlandı. I-V grafiklerinin değerlendirilmesinden, bazı numunelerin diyot
karakteristiği gösterdiği görülmüş olup, akım mekanizmasının SCL ( Space Charge
Limited ) akımı olduğu gözlenmiştir. Düşük gama dozlarında (300 kGy' e kadar) akım
değerleri belirli bir artış göstermekte, fakat yüksek dozlara çıkıldıkça göreceli olarak
azalmaktadır.
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Ataletsel Navigasyon Sistemleri bir aracın konum ve yönelimini dışardan hiçbir yafdım
almadan bulan sistemlerdir. Bu sistemlerinin temelini jiroskoplar oluşturmaktadır. Ancak
jiroskoplarda zamanla artan pozisyon hataları yer almaktadır. Bu nedenle daha iyi bir
performans için günümüzde Ataletsel Navigasyon Sistemleri ile Küresel Konumlama
Sistemlerinin (Global Positioning System-GPS) entegrasyonu kullanılmaktadır. GPS,
Amerika Birleşik Devletlerinin askeri ve ulusal güvenliğinin sağlanması amacıyla
geliştirilen uydu temelli bir navigasyon sistemidir. GPS sinyalleri çevresel faktörlerden
etkilenebilmekte ayrıca zaman zaman kaybolabilmektedir. Bu nedenle GPS ve
jiroskoptan kaynaklanan hataların belirlenip yüksek dereceli bir entegrasyon filtresi,
(Kalman Filtresi) kullanılarak hatanın minimuma indirilmesi sağlanmaktadır. Kalman
filtresi dinamik bir sistemin durum tahminini optimal olaıak sistemin gürültülü
çıktılarından yararlanarak gerçek zamanda bulan çoklu giriş ve çoklu çıkışlara sahip
sayısal bir filtredir. Başka bir deyişle, Kalman Filtresi yinelemeli, optimal bir hata
indirgeme algoritmasıdır ve navigasyon sistemlerindeki jiroskoplardan gelen veriler ile
GPS verilerinden tüm sistemin performansının en iyi şekilde elde edilmesini
sağlamaktadır.
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TIBBİ TANILAMA AMACIYLA KULLANILAN RADYOAKTİF
MADDELERİN BİYOLOJİK DOZ ETKİLERİNİN

MİKRONUKLEUS ANALİZ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

A. BAKKALOĞLU', Y. YARAR1, DALC12, G.DÖRTER2, İ.GÜÇLÜ2

1 Yıldız Teknik Üniversitesi.Fizik Bölümü .Davutpaşa, İstanbul.Türkiye,
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Bu çalışmada, tıbbi görüntüleme amacıyla vücuda aktarılan radyoaktif maddelerin canlı
dokuda neden olduğu biyolojik etkiler, mikronükleus analiz yöntemi kullanılarak
araştırılmış ve oluşan hasarların biyolojik doz eşdeğerleri belirlenmiştir. Mikronükleus
analiz yönteminde insan dolaşan kan lenfosit hücreleri kullanılmaktadır. Bu nedenle,
pozitron emisyon tomografisi çekimine maruz kalan hastalardan çekim öncesi ve sonrası
bir miktar kan alınmış, literatürde verilen esaslara uygun olarak hazırlanan örnekler ışık
mikroskobunda sayılarak mikronükleus verimleri belirlenmiştir. ÇNAEM, radyobiyoloji
laboratuarında bulunan mikronükleus doz-cevap eğrisi kullanılarak radyasyon
hasarlarının doz karşılıkları belirlenmiştir
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ÜÇ VE DÖRT SEVİYELİ NADİR-TOPRAK KATKILI OPTİK
FİBER KUVVETLENDİRİCİLERDE SİNYAL KAZANCININ
BOLTZMANN FAKTÖRÜ İLE SICAKLIĞA BAĞLANMASI

CÜNEYT BERKDEMİR VE SEDAT ÖZSOY

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kayseri, Türkiye,
berkdemir@erciyes. edu. tr
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Günümüz haberleşme sistemlerinde önemli bir rolü olan nadir-toprak elementlerinden Uç
seviyeli lazer sistemi özelliği gösteren Er+3 (Erbiyum)-katkılı ve dört seviyeli özellik
gösteren Pr+3 (Proseodmiyum)-katkılı fiber kuvvetlendiricilerin verimlerini belirlemede
gerekli olan sinyal kazanç bağıntısı sıcaklığa bağlı olarak elde edildi. Oda sıcaklığı
civarındaki sıcaklık dalgalanmalarının üç seviyeli sistemin seviyeleri arasında homojen
stark yarılmalarına neden olduğu düşüncesiyle, bu seviyeler arasında BoJtzmann dağılım
yasası gereği sıcaklığa bağlı bir ilişki kuruldu. Böylece, 980 nm ya da 1480 nm dalga
boylarında pompalanabilen erbiyum-katkılı fiber kuvvetlendiriciler (EDFAs) için "Oran
Denklemlerinin" tam çözümü yapılarak kazanç bağıntısı çıkartıldı. Benzer bir inceleme
dört seviyeli sisteme de uygulanarak, 1030 nm dalga boyu civarında pompalanabilen
proseodmiyum-katkılı fiber kuvvetlendiriciler (PDFAs)'in kazanç analizi yapıldı.
Literatürde yer alan teorik çalışmalarda sıcaklığa bağlılık açıkça vurgulanmazken,
burada yapılan inceleme ile oran denklemlerinin Boltzmann faktörü ile sıcaklığa bağlı
hale getirilmesi sağlandı. Böylece, elde edilen bağıntılardan yararlanılarak, EDFA ve
PDFA'ların performansları hem teorik olarak karşılaştırıldı hem de literatürde yer alan
deneysel verilerle test edildi.
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PVC FİLM'LERİN NEM SENSÖRÜ OLARAK KULLANIMININ
ARAŞTIRILMASI VE NEM ÖLÇER ÜRETİMİ

G.BİRDAL

Fizikoteknik Sanayi ve Ticareti , Mehmetçik Bulvarı no : 113/15 esentepe
35350 Konak - İZMİR

Nem ölçümü ve denetimi gereken: laboratuvar,fabrika,depo,tarım gibi faaliyet
alanlarında kullanılması zorunlu olan nem ölçer cihazlarının özgün bir tasarımla
üretimi ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada ; polyproplene, streç
tip pvc filmler kapasitif nem sensörü olarak değerlendirilmiş ve yapılan mekanik,
elektronik düzeneklerle, benzer ithal cihazlarla eşdeğer olan bir nem ölçüm cihazı
üretilmiştir.
Kullanılan pvc filmlerin; nem geçirgenliği ,nem denetimli bir test kabininde yapılan
deneylerle, dielektrik özelliğinin değişimi düzenlenen bir elektronik sistem ile
ölçümler alınarak, incelenmiş, neme bağlı olarak elekriksel değişimlerin grafiksel
analizi yapılmış ve seri üretimde referans olarak yararlanılacak formüller
oluşturulmuştur.
Yapılan nem ölçerin : 0 - 100 % r.h aralığında doğru bir ölçüm yaptığı, deney verilerinin
değerlendirilmesi ve ithal nem cihazlarının, ölçümleri ile karşılaştırmalı olarak
izlenerek saptanmıştır.
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GÖRÜNTÜSEL BİR VÜCUT MODELİNİN
ÖLÇEKLENDİRİLMESİNİN PROTON RADYASYONU İçİn

SOĞRULAN ORGAN DOZUNA ETKİSİ

A. BOZKURT

Harran Üni.,Fen-Ed. Fak., Fizik Böl, Şanlıurfa, Türkiye,
bozkurt@harran. edu. tr

Gerçek vücut görüntüleri kullanılarak bilgisayar ortamında oluşturulmuş tüm vücut
modelleri son yıllarda matematiksel vücut modellerine alternatif oluşturmaya
başlamıştır. Özellikle radyasyon etkileşimlerinin Monte Carlo yöntemi yardımıyla
simülasyonunun yapıldığı program paketleri ile birlikte kullanıldığında, görüntüsel vücut
modelleri, insan vücudundaki farklı organ ve dokuların çeşitli radyasyon ortamları
altında soğurdukları dozu daha gerçekçi bir şekilde tahmin etmektedir. Ancak bu
modellerde temel alınan vücut ölçüleri ve organların şekil, büyüklük ve konumlan vücut
anatomisini basit geometrik şekil ve yapılarla tanımlamaya çalışan matematiksel vücut
modellerinin dayandığı Referans İnsan''nınkinden farklıdır. Bu farklılığın, ancak
simülasyon sonucu elde edilebilen soğrulan organ dozlarını ve bu değerler kullanılarak
hesaplanan etkin dozu etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada 103 kg ağırlığında ve 1.86
m boyundaki bir insanın anatomisine dayanılarak oluşturulmuş görüntüsel bir tüm vücut
modeli olan VİP-Man, 73 kg ağırlığında ve 1.76 m boyundaki Referans İnsan vücut
ölçülerine ölçeklendirilmiş ve bir Monte Carlo radyasyon taşıma programı olan MCNPX
kullanılarak organ dozları proton radyasyonu için simülasyon ile belirlenmiştir. Farklı
organ ve dokuların soğurdukları dozların ve etkin dozun orjinal büyüklükteki model ve
matematiksel bir vücut modelinden alınan değerlerle kıyaslamaları yapılmıştır.
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DOĞUM SONRASI ANNE SÜTÜ NMR SPİN - ÖRGÜ DURULMA
ORANINDA (1/Tı)

ZAMANA BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN
ANALİZİ

HATİCE BUDAK ve ALİ YILMAZ

Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 21280 Diyarbakır

Bu çalışmada, 60 MHz proton rezonans frekansında çalışan FT-NMR spektrometresi
kullanılarak, doğum sonrasının farklı günlerine karşılık gelen kolostrum ve olgun sütteki
T[ spin-örgü durulma zamanlan ölçüldü. Kademe kademe dehidrasyona uğratılan sütün
T, değerleri ise, katı madde konsantrasyonuna karşı tayin edildi. Hem kolostrum hem de
olgun sütteki 1/Tı oranlarının, doğum sonrası gün artımı ile ters orantılı olarak değiştiği
gözlendi. Dehidrasyona uğratılan sütdeki 1/Tı değerlerinin ise, su bağlayan katı madde
kosantrasyonu ile çizgi- sel olarak değiştiği gözlendi. Ayrıca süt içeriğindeki
paramanyetik iyonların, sütün 1/T| oranına katkısı ihmal edilir olarak saptandı. Sütteki
1/Tı oranlarının doğum sonrası günlere karşı değişimi, süt bileşenlerinin ortalama
konsantrasyonları ve rölaksiviteler (birim katı madde artışına karşı durulma oranındaki
artış) kullanılarak analiz edildi. Diğer yandan dehidrasyona uğratılan sütteki l/T, oranı
ile su bağlayan katımadde içeriği arasındaki ilişki, su protonlarının serbest su ile bağlı su
arasında hızlı kimyasal değiş-tokuş yapmasına atfedildi. Mevcut veriler sütteki (hem
kolostrum hem de olgun süt) durulma oranı değişmelerinin, süt bileşenlerinin
konsantrasyonundaki değişmeyle açıklanabileceğini ima etmektedir. Veriler ayrıca
sütteki durulma mekanizmasının, protonların süt bileşenlerine bağlı su ile serbest su
arasında hızlı kimyasal değiş-tokuş yapması ile açıklanabileceğini öner- mektedir.
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RADON ve TÜRKİYE EVLERİNDE RADON ÖLÇÜM
ÇALIŞMALARI

N.ÇELEBİ, E.M.KÖKSALB.ATAKSOR, M.TAŞDELEN, A.ULUĞ*, G.KOPUZ

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,İstanbul, Türkiye,
celebin @ nükleer, gov. tr

* Akdeniz Üniversitesi, Antalya.Türkiye,
aulug @ akdeniz. edu. tr

Tüm canlı organizmalar yaşamları süresince doğal radyasyonlardan oluşan bir iyonlayıcı
radyasyon ortamı içinde yaşamaktadırlar. Radon gazı doğal radyoaktif bir element olan
uranyumun bozunma ürünlerindendir ve ev içlerinde en büyük radyasyon kaynağıdır.
Solunum yolu ile vücuda girerek akciğerlerin ışınlanmasına neden olan radonun akciğer
kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada Türkiye evlerinde radon
konsantrasyon ölçümleri yapılarak radon konsantrasyonu yüksek olan bölgeler
saptanmaya çalışılmış, Türkiye'nin radon haritasının hazırlanması amaçlanmıştır.
Nükleer iz dedektörleri kullanılarak geliştirilen radon diffüzyon kapları, çeşitli illerde
evlere dağıtılmış ve illerin radon konsantrasyon değerlerleri mevsimsel olarak
saptanmaya çalışılmıştır. 1984 yılında başlayan bu çalışmada bu güne kadar 42 il ve
ilçede 2200 evde radon konsantrasyon ölçümleri yapılmıştır.
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İKİ YÜZEYİ AYDINLATMALI VE SAYDAM YALITIMLI
KOLLEKTÖRLERİN ISIL VE EKSERJİ VERİMLERİNİN

KARŞILAŞTIRILMASI

'NALAN ÇİÇEK BEZİR, 'NURİ ÖZEK, 2ARZU ŞENCAN

'Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 32260
ISPARTA

2Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi
Bölümü, 32260 İSPARTA

cicek @fef. sdu. edu. tr (N.Ç. Bezir),
sencan@tef.sdu.edu.tr (A.Şencan)

Güneş enerjisi ısıtma sistemlerinde toplayıcı alanını belirlemek büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde kullanılan düzlemsel güneş kollektörlerinde emici alan (alıcı
yüzey) ile ısı kaybedilen alan (açıklık alanı) aynı olduğundan kaybedilen ısı fazladır.
Düzlemsel kollektörlerden farklı olarak saydam yalıtımlı kollektörlerde, üst yüzey
balpeteği şeklinde saydam yalıtım malzemesiyle yani hem ışığı geçirebilen hem de
yalıtım özelliği olan bir malzemeyle kaplı olduğundan bu kollektörlerde ısı kaybı daha
az olmaktadır. İki yüzeyi aydınlatmalı kollektörlerde ise aynı yalıtım malzemesi
kollektörün her iki yüzeyindedir ve kollektör her iki yüzeyden de güneş ışınımı
almaktadır.
Bu çalışmada, bu iki kollektörün ısıl ve ekserji verimleri incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar karşılaştırmalı olarak grafikler halinde verilmiştir. Sonuç olarak iki yüzeyi
aydınlatmalı kollektörlerin ısıl ve ekserji verimlerinin daha yüksek değerlerde olduğu
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, güneş kollektörleri, ısıl verim, ekserji verimi.
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TAC SİNKROTRON IŞINIMI KAYNAĞINDA YUMUŞAK x-ISINI
SPEKTROSKOPİSİ VE MİKROSKOPİSİ DENEY İSTASYONU

İÇİN OPTİK DEMET HATTININ TASARIMI

R. ÇİFTÇİ* VE A. K. ÇİFTÇİ**

*Gazi Üniv. Fen-Edeb. Fak. Fizik Böl., Ankara, Türkiye,
rciftci@gazi.edu.tr

**Ankara Üniv. Fen Fak. Fizik Böl, Ankara, Türkiye,
ciftci@ science, ankara. edu. tr

Bu çalışmada Türk Hızlandırıcı Kompleksi (TAC) projesi kapsamında tasarımı
yapılmakta olan Phi fabrikasının depolama halkasında kurulması öngörülen sinkrotron
ışınımı kaynağında kullanılacak undulatörden çıkan foton demetlerini yumuşak X-ışını
spektroskopisi ve mikroskopisi deneylerinin yapıldığı istasyona taşımak için gereken
optik demet hattının elemanları belirlenerek ön tasarımı yapılmıştır.
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ODTÜ'NÜN ÜÇ BOYUTLU ELEKTROMANYETİK DALGA
HARİTASI

ERSİN DOĞAN

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜ/ANKARA/TÜRKİYE
e] 15201@metu.edu.tr

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK
MÜHENDİSTLİĞİ/ANKARA/TÜRKİYE

Projemin amacı Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Baz istasyonları ve diğer
elektromanyetik kaynaklar tarafından yayılan ışınımın insan sağlığını tehdit edici bir
boyuttta olup olmadığıdır. Ayrıca kaynaklardan yayılan ışınımın nokta nokta yerlerini ve
büyüklüklerini tesbit ederek,dalgaların ilerlerken değişimlerini gözlemlemek de
mümkün.Maxwell Yasalarının uygulanması halinde kaynakların yük yoğunluklarını
hesaplamak ve mevsim değişiklikliklerinin dalgalar üzerindeki değişimlerinin de
gözlemlemek fiziğin uygulamaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef
Elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışırken, konunun tıbbi açıdan yeterince
incelenmemiş noktalarının da olduğunu farkettim. Özellikle kalp pili ve diğer tıbbi
araçları kullanan insanlar için nerede,ne şiddette elektrik güç bulunduğunu bilmek,hayati
önem taşıyor.Bu haritalama sayesinde,sadece öğrencilerin değil,tıbbi araç
kullanıcılarının da kullanabileceği bir risk haritası çıkarmak amaçlanmıştır. Örnek bir
harita figure 1 de verilmiştir.

£fe E* Tabla Fold Wrdov hi efc
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Figure 1: Elektrik alan şiddetinin 2 V/m den büyük olduğu yerler.
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FOSFATLI GÜBRELERDEN TARIM ÜRÜNLERİNE GELEN 2 1 0Po
VE 2 1 0Pb RADYONÜKLİT KONSANTRASYONLARININ

BELİRLENMESİ

E. EKDAL, T. KARALI, M. M. SAÇ, A. UĞUR, G. YENER

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bomova-İzmir
elcin @ nükleer, ege. edu. tr

Yapay kaynaklardan tarımsal ürünlere gelen en yüksek radyoaktivite, ürünlerin gelişimi
için son yıllarda kullanımı gittikçe artan suni gübrelerden kaynaklanır. Özellikle fosfatlı
gübre kullanımının bu katkıyı artırdığı bilinmektedir. Çünkü fosfatlı gübrenin üretildiği
fosfat kayaçları, bünyesinde genellikle yüksek konsantrasyonda uranyum serisi
radyonüklitlerin bozunum ürünlerini bulundurur. Çalışmada, Küçük Menderes Havzası
tarım topraklarında ve bu topraklarda yetişen ürünlerde 2 l 0Po ve 2I° Pb radyonüklit
konsantrasyonları tayin edilmiştir. Bu örneklerdeki 2:()Po ve 2 l 0Pb konsantrasyonlarının
belirlenmesi için kimyasal elektrodepozisyon yöntemi ve ZnS(Ag) sintilasyon
dedektörlü alfa sayım sistemi kullanılmıştır. Tarım yapılan alanlarda yetişen bitkilerde
gübrelemeye bağlı olarak 210Po ve 210Pb konsantrasyonlarının bir miktar daha yüksek
olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek değerler semizotu bitkisinde 2 l 0Po için 9.40 Bq kg"1

ve 2 l 0Pb için 0.62 Bq kg"1 olarak ölçülmüştür. Elde edilen değerler göz önüne alınarak,
bu tarım ürünlerini tüketen kişilerin alabileceği radyasyon dozu tahmini yapılmıştır.
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MAMOGRAFİDE SOĞURULAN ENERJİNİN DOKU
BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN MONTE CARLO

YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

N. ER ve A. BOZKURT*

Harran Üni., Fen Ed. Fak., Fizik Böl., Şanlıurfa, Türkiye,
ner@harran.edu.tr

*Harran Üni., Fen Ed. Fak., Fizik Böl, Şanlıurfa, Türkiye,
bozkurt@harran. edu. tr

Mamografı gibi tanısal amaçlı radyografik incelemelerde, meme dokusunda soğurulan
radyasyon enerjisi hastanın maruz kaldığı radyasyon riskinin bir ölçüsüdür. Bu sebeple
Monte Carlo yöntemi gibi canlı deneklerin kullanılmadığı alternatif yöntemler, bu tür
risklerin belirlenmesinde önemli avantajlara sahiptirler. Bu çalışmada, farklı kalınlık ve
yüzey alanına sahip meme dokularının mamografik x-ışınlan altında soğurduğu toplam
radyasyon enerjisi MCNP Monte Carlo programı ile hesaplanmıştır. Geometrisi t
yüksekliğinde ve a ve b yarıçaplarında yarı-eliptik bir silindire benzetilen doku,
ICRP'nin tanımladığı bileşimi ile MCNP içerisinde modellenmiştir. Beş farklı kalınlık
(t=l, 2, 3, 4, 5 cm) ve dört farklı yarıçaptaki (a ve 6=5, 10, 15, 20 cm) toplam 80 farklı
dokuda 20 kV'luk x-ışınlarının bırakacağı enerji simülasyon ile belirlenmiş ve elde
edilen değerlerin her bir meme kalınlığı için yüzey alanına göre değişimi grafiklerle
açıklanmıştır. Sonuçta meme büyüklüğüne göre hastanın maruz kaldığı radyasyon
riskinin bir değerlendirmesi sunulmaktadır.
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