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Entropy and Carnot theorem occupy central place in the typical Thermodynamics
courses at the university level. In this work we suggest a new simple approach for
introducing the concept of entropy. By using simple procedure in TV plane we proved

.dQ .
that for reversible processes j = 0 , which sufficiently to define entropy. Also, we

give simple alternative proof Carnot theorem by using TS diagrams.
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Liselerdeki fizik öğretimini değerlendirmek için aitmiş soruluk bir anket
hazırlanmıştır.Bu anket soruları İstanbul ve Çorum'da beş liseye ve bunun yanında
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde fizik dersi alan birinci sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Bu anketin içeriği, öğrencilere; öğretmeni, kendilerini ve
öğrenim gördükleri kurumların şartlarını sorgulayacak şekilde düzenlenmiştir. Anket
sonuçları aynı ildeki liseler ve farklı iki il liseleri arasında ele alınarak
değerlendirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin lisede gördükleri fizik eğitimine bakışları,
lise öğrencilerinin anket sonuçlan ile karşılaştırılarak bulgular sunulmuştur.
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8-24 MeV gelme enerjili nötronlar için bazı lantanit çekirdeklerin (n,p) reaksiyon tesir
kesitleri hesaplandı. Hesaplamalarda geometri bağımlı hibrid model, exciton model ve
cascade exciton model kullanıldı. Denge öncesi direkt etkileri incelemek için full exciton
model kullanıldı. Hesaplanan teorik değerler, literatürden ve ENDF/B, CENDL, JEF
kütüphanelerinden elde edilen deneysel tesir kesitleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca 14-15
MeV enerjili nötronlar için deneysel ve yarı-deneysel tesir kesiti oranlan hesaplanarak
sonuçlar incelendi.
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Çift /?-beta bozunumu ( /?/?) doğada gözlenen en nadir olaylardan biridir. Bu olay, tek

j3 -bozunumunun izinsiz olduğu durumda çift-çift çekirdeklerin taban durumları

arasında gözlenir. Günümüzde bu olay nötrinonun nitelikleri ve lepton yükünün

korunmaması bakımından önemli yer tutar. Çift j3 -beta bozunumu olasılığı zayıf

etkileşme sabiti GF'nin dördüncü kuvveti ile orantılı olması bakımından hassas deneyler
gerektirir. Gözlenen yarı-ömürler 102 yıl mertebesinde olup mikroskopik modellerin
verdiği sonuçlardan çok büyüktür. Teorik araştırmalar, /?/?-bozunumunun tam
çözümünün, geçiş ihtimaline giren nükleer matris elemanlarının doğru hesaplanmasına
bağlı olduğunu göstermektedir. Günümüzde mikroskopik modeller nükleer matris
elamanı hesabında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, çekirdeğin süperakışkan modelinde, nükleonlar arasında parçacık-deşik
kanalında ele alınan yükalışverişli etkileşmenin küresel tek-tek çekirdeklerde yarattığı
kolektif 1+ düzeyleri Keyfi Faz Yaklaşımı'nda (RPA) incelenmiştir. Söz konusu 1 +

düzeyleri yoluyla elde edilen ve seçilmiş çekirdeklerin /?/? -bozunumlarının yarı-
ömürlerinin tespit edilmesinde gerekli olan nükleer matris elemanları ise Tamm-Dancoff
Yaklaşımı'nda (TDA) rezüdü teoremi yardımıyla hesaplanmıştır. Hesaplamalarda taban
durum özellikleri için HF+Skryme III tipi etkileşme kullanılmıştır.Elde edilen sonuçların
Wood-Saxon bazında bulunan sonuçlarla uyumlu olduğu görülmektedir.
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Çekirdek yapısının incelenmesinde tek ve çift beta bozunumları etkin rol oynar.
Çekirdekte nükleonlar arasındaki yük değişimli spin-bağımsız (Fermi) ve spin-bağımlı
(Gamow-Teller) etkin etkileşmelerinin sözü edilen beta geçişlerine etkisi çok hassastır.
Bu nedenle İzobar Analog Rezonans (IAR) ve Gamow-Teller Rezonans (GTR) enerjileri
ile bu durumlardan gerçekleşen beta geçiş matris elemanları yukarıda ifade edilen etkin
etkileşme kuvvetlerinin içerdiği parametreye bağımlıdır. Genelde söz konusu
parametreler IAR ve GTR durumlarının deneysel ve teorik enerjilerinin karşılaştırılması
ile bulunur. Bu şekilde elde edilen parametrenin değeri deneyin hassaslığına bağlıdır.
Çift beta bozunumlarının incelenmesinde ise etkin etkileşme kuvvetlerinin
parametresinin kesin değerinin bilinmesi çok önemlidir.

Bu çalışmamızda Gamow-Teller etkin etkileşme parametresi Pyatov ve
Salamov tarafından ortaya konulan simetri bozulmasının giderilmesi yöntemine
dayanarak ortalama alanla ilişkili olarak elde edilmiştir. Burada ortalama alan
potansiyelinin çekirdek kısmının merkezcil teriminin süper simetri bozulması
giderilmiştir. Kaotik Faz Yaklaşımı (RPA) kullanılarak, '"Nb izotopu için GTR enerjisi
ve bu durumun uyarılması ile gerçekleşen yük değişimli 90Zr(3He,t)90Nb reaksiyonunun
diferansiyel tesir kesiti hesaplanmıştır.
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