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According to Thermal Quantum Chromodynamics hadron matter may be exist in
different phase states, in particular, in the form quark-gluon plasma (QGP). The aim of
the present work is to investigate the screening of chromoelectric and chromomagnetic
fields in QGP in noncovariant gauges. In the noncovariant gauges gluon propagator has
the unphysical poles. Hence, in the gluon self energy diagram calculations the
singularities appear. In order to remove these singularities we used Leibbrandt-
Mandelstam prescription. We obtained that chromoelectric fields are screened, but
chromomagnetic fields are not screened. In coordinate space the screening of
chromoelectric fields reduces the range of gauge interactions. In momentum space, it
contributes to regulate the infrared behavior of the various n-point Green functions.
Also, it is shown that the obtained results are gauge invariant.
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DEFORME ÇEKİRDEKLERDE SPİN-TİTREŞİM 1+ SEVİYELERİ

H. YAKUT, E. GUÜYEV VE R.. AKKAYA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye,
hyakut @ Sakarya, edu. îr

Bu çalışmada Kuaziparçacık rasgele faz yaklaşımı çerçevesinde nadir toprak
elementlerinin 150<A<178 bölgesindeki iyi deforme çift-çift çekirdeklerinde izovektor
spin-spin kuvvetlerinin ürettiği kolektif I'K = 1+1 seviyelerinin özellikleri araştırıldı.
Kullanılan model Hamiltoniyen eşleme ve efektif spin-spin etkileşmelerini içermektedir.
Bu çalışmada spin kuvvetlerinin ürettiği 1+1 seviyelerinin Mİ geçiş matris elemanlarının
enerji ağırlıklı toplam kurallarına katkıları, bu geçişlerin uyarılma güç fonksiyonlarının
enerji dağılımı, kolektif seviyelerin enerjileri ve iki-kuaziparçacık yapısı incelenmiştir.
Yaptığımız hesaplamalardan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

a) Spektroskobik bölgede Tl uyarılma seviyeleri bir kaide olarak az kolektif olup
çoğunlukla iki kuaziparçacık karakterlidir.

b) Enerji spektrumunun 4 MeV ve 10 MeV enerji aralığında kısmen kolektif seviyelere
rastlanmaktadır.

c) Spektrumun 10-12 MeV enerji aralığında çok kolektif olan spin-titreşim Tl seviyeleri
manyetik dipol rezonansını meydana getirirler. Bu seviyelerin enerji ağırlıklı toplam
kuralına katkıları % 80' den fazladır. Rezonans enerji bölgesinde nötron-proton
etkileşmelerinin diğer enerji bölgelerindekinden daha kuvvetli olduğu görülmüştür.

d) Düşük enerjilerdeki Tl seviyelerinin iki-kuaziparçacık karakterli olmasından dolayı
nötron-proton spin-spin etkileşimleri çok zayıftır.
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KAYNAK SULARINDA RADON (Rn-222) AKTİVİTESİ TAYİNİN
ÖNEMİ
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Türkiye,
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Bu çalışmada radonun canlılar üzerindeki etkileri, radon-deprem ilişkisi ve radon
dedeksiyon yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Doğal veya yapay olarak
bulunabilen radyum, uranyum ve radon radyoaktif elementlerinin insan hayatını olumsuz
etkilediği bilinmektedir. Sağlık örgütlerinin belirlediği seviyenin üzerinde radyasyona
maruz kalmak insanlarda çeşitli rahatsızlıklara ve hatta ölümlere sebep olmaktadır. İnsan
sağlığını tehdit eden radyasyonu meydana getiren radyoaktif elementlerden en önemlisi
radon gazıdır. Ra-226 ürünü olan Radon yeraltı sularında yüksek oranlarda
bulunmaktadır (Longtin, 1987). Doğadaki radyoaktif elementlerin %89'unu radon gazı
teşkil etmektedir. Doğal olarak bulunan radon gazının %11'lik bir kısmı ise içme
sularında bulunmaktadır (USEPA,1999). Granit bakımından zengin olan bölgelerin
yeraltı sularında radon gazının ve Uranyum ve Toryum serisi ürünlerinin yüksek
miktarlarda bulunduğu saptanmıştır (Thomas, 1987). Bununla beraber toprak gazında ve
yer altı sularında radon değişimleri, deprem tahmininde kullanabilecek en önemli
jeokimyasal izleyici olarak sınıflandırılmaktadır (Birchfard ve Libby, 1976; King, 1978;
Teng, 1980; King ve Diğerleri, 1993; Wakita ve diğerleri, 1980; Zmazek, 2002).
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Spin kavramını klasik olarak anlayabilmek için yeni ve farklı bir model Barut tarafından
önerilmiştir Bu modelde elektron, durgun sisteminde +w ve -ü) frekansları ile titreşen
ayrı ayrı ikişer tane salıngandır. Bu salınganların merkezi, salınganların titreşim
düzlemine dik yönde ötelenmektedir. Konum ve momentum dış dinamik değişkenleri, z
ise iç dinamik değişkeni temsil etmektedir. Bu model kanonik olarak ve Schrödinger
kuantizasyon metodu ile Barut ve Pavsic tarafından, ve Barut ve Ünal tarafından , yol
integral metodu ile de Barut ve Duru tarafından kuantize edilmiştir.

Bu çalışmada yapılanlara gelince, Barut tarafından tanımlanan klasik relativistik
eylemden yola çıkılarak, eylem beş boyutlu uzayda tanımlanmış ve elektromagnetik
alandaki spirili tek parçacık problemi için hareket denklemleri ve hareket sabitleri
bulunmuştur. Hareket denklemleri Poisson parantezleri tanımlanarak da bulunmuş ve
aynı olduğu görülmüştür. Daha sonra spin değişkenleri yardımıyla denklemler farklı
dinamik değişkenler cinsinden yeniden tanımlanmıştır. Sistemin serbest parçacık
çözümleri yapılıp, Schrödinger kuantizasyonu ile kuantize edilmiştir. Tek parçacık için
tanımlanan eylem, beş boyutlu uzayda, elektromagnetik olarak etkileşen, relativistik,
spinli iki parçacık sistemi için de yazılarak, kütle merkezi ve bağıl koordinatlar
yardımıyla tek zamanlı olarak yeniden tanımlanmış ve Hamilton hareket denklemleri ve
hareket sabitleri elde edilmiştir.
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TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (TAC) PROJESİ

Ö. YAVAŞ'

Ankara Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Fizik Müh. Bölümü, 06100 Tandoğan,
Ankara, Türkiye

yavaş @eng. ankara. edu. tr

Özet: DPT desteği ile yürütülen ve fizibilite aşaması (1. aşama) DPT 1997K120420
No'lu ve 'Parçacık Hızlandırıcıları: Türkiye'de Neler Yapılmalı' isimli proje
kapsamında tamamlanan ve dört önemli fiziksel hedefi bulunan bir Ulusal Hızlandırıcı
Laboratuvarının kurulması fikrini işleyen TAC projesinin şu an yürütülen 2. aşaması
çalışmalarında gelinen nokta tartışılmıştır. Projenin 2. aşaması İçerik Tasarımı
Raporu'nun (CDR) ortaya konulmasını içermektedir. 2. aşama çalışmaları
DPT2002K120250 No'lu 'Türk Hızlandırıcı Kompleksinin Genel Tasarımı' isimli ve
DPT2003K120190 No'lu 'Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve
Kullanımı İçin Genel Tasarım' isimli iki proje kapsamında Ankara ve Gazi
üniversitesinden öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerce yürütülmektedir
(http://bilge.science.ankara.edu.tr)

Önerilen Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı Kompleksi 4 ana fiziksel amaç taşımaktadır:
Linak-Halka tipli elektron-pozitron çarpıştmcısı bazında Phi fabrikası kurmak ve bu
fabrikanın charm ve tau fabrikasına dönüşebilmesini planlamak,
Halkadaki pozitron demetine dayalı Sinkrotron Işınımı (SI) üretip kullanmak,
Lineer elektron demetini kullanarak Serbest Elektron Lazeri (SEL) üretip kullanmak,
IH-5 GeV'lik Proron Sinkrotronu kurarak müon ve nötrino demetlerini kullanmak.

Bu çalışmada, projenin safhaları, 4 ana kısmın ana parametreleri, fizik araştırma ve
kullanım potansiyeli, teknolojisi, maliyeti, demet hatları ve deney istasyonları açısından
ortaya konulan öngörüler, gelinen nokta ve yapılması gerekenler ele alınmıştır. 2.
aşamayı (CDR) oluşturan 2 projenin ana misyonu projeyi hayata geçirme açısından
hayati önem taşıyan 3. aşamayı teşkil edecek olan Türk Hızlandırıcı Kompleksinin
Teknik Tasarım Raporunu (TDR) oluşturmak için bilimsel, mali, insan gücü ve ulusal
ve uluslararası işbirliği konularında sağlıklı bir alt yapı oluşturmaktır. Ekim 2001 ve
Haziran 2004'te proje grubumuzun girişimleri ile TAEK ve ATO evsahipliğinde
Ankara'da düzenlenen '1. ve 2. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları

TAC Kollaborasyonu Adına: H. Aksakal, E. Ateşer, O. Çakır, A.K. Çiftçi, H. Çiftçi, R. Çiftçi,
E. Guliyev, H. Karadeniz, H. Koru, Z. Nergiz, A. Özcan, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, B.
Şirvanlı, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, Ş. Yiğit
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Kongreleri' (UPHUK-1 ve UPHUK-2, http://uphuk2.taek.gov.tr) proje hedeflerinin
ülkemiz fizikçileri ile paylaşılması ve kamuoyu oluşturulması açısından çok yararlı
olmuştur. Projenin TFD22'de sunulması projeyi daha geniş kitlelere tanıtmak, özellikle
üretilecek SI ve SEL istasyonlarını kullanıcılara tanıtmak, parçacık ve hızlandırıcı fiziği,
dedektör tasarımı, demet hattı tasarımı, nükleer fizik çalışmaları v.b. açısından Türk
Fizikçileri arasında olası işbirliklerinin önünü açmayı hedeflemektedir.
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GEÇİŞ MANYETİK MOMENTİNE SAHİP GÜNEŞ
NÖTRİNOLARININ
GLOBAL ANALİZİ

D. YILMAZ*

Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE,
dyilmaz @ eng. ankara. edu. tr

Dünya üzerindeki güneşsel nötrino ölçümlerinin, standart Güneş model tahmininin
yaklaşık üçte biri kadar olduğu deneysel olarak hesaplandıktan sonra, nötrino
osilasyonları deney ve teori arasındaki bu açığı açıklayabilecek bir mekanizma olarak
sunuldu. Kayıp Güneş nötrinolan için öne sürülen çözümlerden birisi Mikheyev-
Simirnov-Wolfenstein (MSW) etkisidir. Bir diğer çözümde ise, nötrinoların manyetik
momente sahip olduğu düşünülür. Güneşin manyetik alanından geçiş, nötrinoların
spinini etkiler; sol-elli elektron nötrinosunu sağ-elli nötrinoya dönüştürür. Bu çözümde,
Güneş nötrinolarının evrim denklemine Güneş'in manyetik alanı ve nötrinoların
manyetik momenti de eklenir. Böylece her bir dedektör için hesaplanan teorik olay
oranlarına manyetik etki de dahil edilir. Hesaplanan bu olay oranlarının deneysel
verilerle karşılaştırılması en küçük kareler analizi ile yapılır. Güneş nötrino verilerince
izinli Am2,tan20 nötrino osilasyon parametrelerinin değerleri •£ analizi ile bulunur.
Global analizde bu izinli bölgeler bulunurken klor, galyum, SNO ve SK deney verileri
hesaba katılır. Bu çalışmada global analizde bulunan bu izinli bölgelerin Güneş manyetik
alanı ile nasıl değiştiği incelendi.
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KOZMİK TOPLANMA DİSKLERİNDE DURGUN-YAVAŞ-
DALGALAR
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Toplanma diskleri, değişik türden gökcisimlerinin çevresinde bulunan yapılardır. Etkin
Gökada Özekleri (Active Galactic Nuclei-AGN), Genç Yıldızımsı Nesneler (Young
Stellar Objects-YSO), Cüce Novalar (Dwarf Novae-DN) bu tür yapıları barındırır.
Toplanma disklerinin çözümsüzlüğünü uzun süre korumuş olan özelliği, açısal
momentumun dışarıya taşınması sorunudur. Hidrodinamik bağlamda çözülemeyen bu
sorun 1990'ların başında Manyetik Hidro Dinamik (MHD) bağlamda çözülmüştür.

Kepler hız profili gösteren [d£l/d]r\R< 0 ) , manyetik alana donmuşluk koşulunu

[3B/3? = V X ( V X B ) J iyi sağlayan ve zayıf bir manyetik alan barındıran disklerde,
diski kararlı kılan Coriolis kuvvetiyle, diski kararsızlığa sürükleyen manyetik gerilme
kuvveti arasındaki denge ikinciden yana bozulursa diskte ortaya çıkan MHD
dalgalarından durgun (standing) yavaş (slow) dalga biçemi diski kararsız duruma geçirir.
Balbus-Hawley veya manyetik dönme kararsızlığı (MRI) olarak adlandırılan bu
kararsızlık AGN, YSO ve DN'lerin hepsinde görülebilir.

Bu çalışma, klasik MRI' nın diyamanyetik etkinin varlığında daha geniş bir dalgasayısı
aralığına yayıldığını incelemektedir. Bulduğumuz sonuçlar, MRI'nın YSO disklerinin
dış ve orta bölgelerinde kararsızlığı arttırıcı yönde olduğunu göstermiştir. Diskin iç
bölgelerindeyse karasızlık çok etkin değildir. Toplanma diski kararsızlığının çalkantıya
(turbulence) dönüşüp dönüşemeyeceği sorusunun yanıtı, ileride yapacağımız sayısal
öykünümlerde (simulation) anlaşılacaktır.
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C>1 DEĞERLERİ İÇİN HN YÖNTEMİNİN
MILNE PROBLEMİNE UYGULANMASI
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Ankara Üniversitesi.Mühendislik Fakültesi.Fizik Mühendisliği, Ankara,
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Plazma transport teori,gazların kinetik teorisi,astrofızik ve reaktör fiziği gibi birçok
alanda kullanılan nötron transport denklemi saçılma, kritiklik, albedo, milne gibi çeşitli
problemlere farklı geometrilerde (küresel, silindirik) uygulanmaktadır. HN yöntemi,
nötron transport denkleminin çözümünde kullanılan ve yeni kabul gören bir yöntemdir.
HN yönteminde, Placzek lemması, sonsuz ortam Green fonksiyonu, Case yönteminde
kullanılan diklik bağıntıları ile çözüme ulaşılır. Bu çalışmada diklik bağıntıları ve Case
yöntemi ile bulunan genel çözüm kullanılarak HN yöntemi, ortam sınırından itibaren
akının sıfır olduğu uzaklığın belirlendiği Milne problemine uygulanmıştır. HN
yönteminin, nötron transport denkleminin çözümünde kullanılan diğer yöntemlere göre
analitik işlemlerinin daha kolay; ve nümerik sonuçlarının doğru değerlere daha çabuk
yakınsayan bir yöntem olduğu görülmüştür.
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YERKÜRENİN MAGNETİK KUTUP SALINIMI
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Paleomagnetik araştırmalar [1-3] yerkürenin güney-kuzey magnetik kutuplarının zaman
içinde salimim yaptığını ve ayrıca deneysel çalışmalar [4-6] yerkürenin magnetik alan
yoğunluğunun zamanla azaldığını göstermiştir. Yerkürenin magnetik kutup salınımını
açıklamak için çok sayıda çalışma yapılmıştır [7-15]. Ancak, şimdiye kadar önerilen
modeller magnetik kutup salınımının nedenini açıklamaktan ve bu salınımın zaman
içindeki evrimini kestirmekten uzaktır. Bu çalışmada, yerkürenin magnetik kutup
salınımı konusunda yapılan deneysel ve teorik çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.

[I] B.Brunhes. Journal de Physique 5 (1906) 705.
[2] R.Chevallier. Annales de Physique 4 (1925)131.
[3] M.Matayama. Proceedings of the Japan Academy 5 (1929) 203.
[4] K.L.MacDonald and R.H.Gurist. Essa Technical Report IER-46-IES 1. USA

Printing Office, Washington DC.
[5] G. R.Akridge. Creation Research Society Quarterly .17 (1980) 118.
[6] T.G.Barnes. Creation Research Society Quarterly 8 (1971) :24-29.
[7] W. M.Elsasser. Physical Review 69 (1946) 106.
[8] W. M.Elsasser. Physical Review 70 (1946) 202.
[9] W. M.Elsasser. Reviews of Modern Physics 22 (1950) 1.
[10] E. C.Bullard. Proceedings of the Royal Society of London I97( A) (1949) 433.
[II] F. H.Busse. Annual Review of Fluid Mechanics K) (1978) 435.
[12] C. R.Carrigan and D. Gubbins. Scientific American 240 (1979) 118.
[13] K. H.Hoffman. Reviews of Geophysics and Space Physics 21(3) (1983) 614.
[14] E. H.Levy. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 4 (1976) 159.
[15] A. I.Rees. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 5 (1961) 235.
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Duffing denklemi'ne gax5 etkisi eklenerek daha genel bir sistem için lineer olmayan

x(t) + w$x(t) + g[x3(t) + axs(t))=O hareket denklemi elde edilir. Dinamik sistemin

potansiyel enerji fonksiyonu, uygun parametre aralığında üç kuyulu davranışa sahiptir.

Eliptik integraller yardımı ile söz konusu kuyulardaki parçacık için peryodlar analitik

olarak bulunabilir. Örneğin, orta kuyuya hapsedilmiş bir parçacığın peryodu,

<Jl[3/a2-l6w2

0/(ag)-4X

2/a-4xv,
dur. Burada G=- ! —^ olmak üzere,

4

r 2
 T, r2 ı,

M, = — - G , «2 = + ^ " e tanımlıdır.
2 4a 2 4a

Ayrıca, probleme Lindstedt-Poincare (LP) yaklaşık metodu uygulanabilir. Zayıf

çiftlenim için LP sonuçları ile analitik ifadenin (g —>0) serisi karşılaştırıldığında bu iki
sonucun uyumlu olduğu görülür. Kuvvetli çiftlenim durumunda ise seri, ancak g'nin çok
büyük değerleri için analitik sonuçla uygunluk gösterir.
Sonuç olarak bu çalışmada incelenen üç kuyulu potansiyel problemi, klasik ve kuantum
sistemlere uygulanması açısından Duffing titreşicisine göre daha genel bir model
oluşturur.
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NÖTRON TRANSPORT TEORİSİNDE HN YÖNTEMİ İLE
LİNEER ANİZOTROPİK SAÇILMA DURUMU İÇİN SLAB-

ALBEDO PROBLEMİ

S. BULUT, M.Ç. GÜLEÇYÜZ* VE C. TEZCAN**

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü,Ankara.Türkiye,
sbulut @ science, ankara. edu. tr

* Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Ankara,Türkiy e,

guleçyüz @ science, ankara. edu. tr
**Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültei,Ankara,Türkiye,

ctezcan @ başkent, edu. tr

Nötron transport denklemini çözmek için birçok analitik ve nümerik yöntem
geliştirilmiştir. Bu çalişmada grubumuz tarafından geliştirilen HN yöntemi ile lineer
anizotropik saçılma durumunda slab-albedo problemi analitik ve nümerik olarak
incelenmiştir. Ayrıca elde edilen nümerik sonuçlar, yakınsak olması bakımından diğer
yöntemlerle karşılaştırılıp, yöntemin doğruluğu sınanmıştır.
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ADAPTIVE-MESH REFINEMENT(AMR) İLE GENEL
RELATİVİSTİK HİDRODİNAMİK DENKLEMLERİNİN

NÜMERİK ÇÖZÜMÜ VE KARA DELİKLER ETRAFINDAKİ
AKRASYON DİSK MODELLEMELERİ

O. DÖNMEZ, R. KAYALI

Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Niğde, Türkiye,
odonmez @ niğde. edu. tr

Niğde Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Niğde, Türkiye,
refikkayali @niğde. edu. tr

Adaptive-Mesh Refinement (AMR) ile Genel Relativistik Hidrodinamik denklemlerini,
yüksek çözme gücüne sahip nümerik yöntemle nasıl çözüldüğünü gösterdikten sonra, bu
yöntemle elde edilen özel ve genel relativistik test problemlerinin nümerik sonuçların
analitik olarak elde edilen sonuçlarla uyum içinde olduğu görüldü. Daha sonra, kara
delikler etrafında oluşan akrasyon diskler uygun başlangıç koşullan kullanılarak
modellendi. Bu modelleme sonucunda akrasyon diski üzerinde oluşan kararlı iki-kollu
sipiral şok dalgaları nümerik olarak yaratıldığı gözlemlendi. Kara delik etrafında dönen
gaz molekkülleri şok dalgalarına çarptığı zaman açısal momentumlarımn belli bir
kısmını kaybedeceğinden, karadeliğin içine doğru düşerler ve aynı zamanda
gravitasyonel enerji, yayılma enrjisine dönüşür, buda X-ışını olarak gözlenir. X-ışını
dedektörlerinden alınan verilerin analizleri göstermiştirki, akrasyon disk üzerinde oluşan
şok dalgaları bu tür sistemlerden X-ışınları yayılmasına sebeb olurlar.
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KAOTİK YILDIZ DİNAMOLARI

ÖZGÜR GÜLTEKİN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,
ogultekin@scientist.com

Bazı yıldızlar tümüyle kaotik olarak salınan dönemsiz çevrimler göstermektedir.
Yıldızlardaki manyetik etkinliğin zamanda gösterdiği bu davranışlar, konveksiyon
bölgesinin tabanındaki ya da tavanındaki fırlatma bölgesinde işleyen dinamonun neden
olduğu Lorentz kuvveti etkisi altında yarı periyodik ya da tümüyle kaotik salınımlar
yapması sonucunda gerçekleşebilmektedir.
Belirli zorlamalar altındaki çalkantılı manyetohidrodinamik denklemlerin yıldızların
gerçek koşulları düşünülerek çözülmeleri, sayısal olarak bile zor bir iştir. Yıldız
manyetik etkinliğinin, özel olarak ona kaynaklık eden lineer olmayan dinamonun
gösterdiği kaotik davranışlar dinamik sistemler kuramının kullanılmasıyla basite
indirgenebilir. Bu şekilde sorun ayrıntılı fiziksel koşullardan soyutlanmış bir
matematiksel yaklaşıma indirgenmiş olmaktadır. Ancak sözü edilen incelemenin
yapılabilmesi için bundan daha iyi bir yol henüz bilinmemektedir.
Bu bildiride yıldız dinamolarının kaotik davranışları tartışılacaktır. Bir yıldızın
hidrodinamik kararlılığıyla manyetik alanının gelişimi bir arada incelenerek bir dinamik
sistem olarak yıldızın manyetik enerji değişiminin uzun dönemdeki durumu üzerine fikir
yürütülecektir. Böyle bir çalışmada yine yıldız dinamolarının altında yatan fizik ile
ilgilenilmediği, en fazla bunu örtük olarak içeren bir matamatik model üzerinde
tartışıldığı yeniden vurgulanmalıdır.
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HN YÖNTEMİNİN VEKTÖR RADYATİF TRANSFER
DENKLEMİNE UYGULANMASI:

MİLNE PROBLEMİ

M. KARAHASANOĞLU VE A. KAŞKAŞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Ankara, Türkiye,
meneksek® science.ankara. edu. tr

Radyatif transfer denklemleri ışığın kutuplanması göz önüne alınarak incelenebilir.
Kutuplanmayı içeren bu vektör radyatif transfer denklemi Rayleigh saçılması, Mie
saçılması, Henyey-Greestein faz fonksiyonu veya izotropik saçılma durumları için
çözülebilir. Chandrasekhar'ın H fonksiyonunun kullanılması, lineer integral
denklemlerinin kullanılması, Case yöntemi, FN yöntemi ile radyatif transfer problemleri
uygun sınır koşulları altında çözülerek albedo, ekstrapolasyon uzaklığı, geçirgenlik
katsayısı, difüzyon katsayısı, ışık şiddeti gibi fiziksel parametreler hesaplanabilir. Bu tür
problemler astrofizikte, gezegenlerin atmosferinin incelenmesinde, ortamın polarizasyon
derecesinin ölçülmesinde önemli bir rol oynar. Rayleigh saçılması için yazılan vektör
radyatif transfer denkleminin genel çözümündeki açılım katsayılarının Chandrasekhar'ın
H fonksiyonu cinsinden elde edilebildiği bilinmektedir. Bu açılım katsayıları
kullanılarak istenilen fiziksel parametreyi veren analitik ifadeye ulaşılabilir. Bu
çalışmada, genel çözümü oluşturan açılım katsayılarının bulunmasında nötron transport
denklemini çözmek için çalışma grubumuz tarafından geliştirilen HN yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemin bir uygulaması olarak Milne problemi ele alınmış ve
ekstrapolasyon uzaklığı bulunmuştur.
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GAMA IŞIN PATLAMALARI' NIN ARDIL IŞIMA İSTATİSTİĞİ

M. OLUTAŞ, M. E. ÖZEL*

AİBÜ, Bolu, Türkiye,
olutasjn @ ibu. edu. tr

*ÇOMÜ, Çanakkale, Türkiye,
m. e. özel @ comu. edu. tr

Evrende Büyük Patlama'dan sonraki en büyük patlamalar olarak kabul edilen ve 20yy'ın
son çeyreğinde keşfedilen Gama Işın Patlamaları (GIP), önceden tahmin edilemeyen bir
zamanda ve Evrenin herhangi bir yerinde ortaya çıkan, lOkeV - İMeV enerjili fotonların
ortalama 0.1 - lOOsn atımlarından oluşmaktadır. 1997'den beri başarılı sonuçlar
alınmaya başlanan x-ışın, optik ve radyo bölgelerindeki ardıl ışımaların keşfi, GIP'lann
anlaşılma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu keşif aynı zamanda, GIP'lann
kökeni ve doğası hakkında somut bilgiler sağlamıştır. Amacı ve görev tasarımı tamamen
GIP'lann çözümüne ve optik bölgedeki ardıl ışımalarına yönelik, Türkiye'nin de içinde
bulunduğu uluslararası proje olan "Geçici Olaylar için Robotik Teleskop Deneyi" olarak
isimlendirdiğimiz (Robotic Optical Transient Search Experiment) ROTSE-Global
programı, ikisi kuzey yarımkürede (ABD, Türkiye), ikisi güney yarımkürede (Namibya,
Avusturalya) olmak üzere, birbiri ile koordinasyonlu olarak çalışan 4 adet 45cm çaplı
aynaları olan robotik teleskoptan oluşmaktadır. (Türkiye istasyonu Mayıs 2004'te
çalışmaya başlayacaktır.) Diğer taraftan, Halen ROTSE'nin de içinde bulunduğu 'Dünya
GIP Uyan Ağı' (GCN) adlı internet sitesince, uydular kökenli GIP duyurulan
dağıtılmaktadır. Bu ardıl ışıma algılamalarının, çeşitli bantlardaki (radyo, optyik, x-ışın)
gözlemsel dağılım özellikleri ve diğer derlenebilen parametreleri istatistiksel yöntemlerle
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar toplantıda sunulacaktır.
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KLASİK VE KESİRLİ DİFÜZYON DENKLEMLERİNİN
KÜRESEL KOORDİNATLARDA ÇÖZÜMÜ

C. ORTA, E. AYDINER

Fizik Bölümü, Dokuz Eylül ÜniversitesiJzmir, Türkiye.
e-mail: knecl978@hotmail.com

e-mail: ekrem. aydiner@deu. edu. tr

Bu çalışmada, klasik difüzyon denklemi

dW{?,t)_K d2W{T,t)

dt ' dr2

ve kesirli difüzyon denklemi

,t)_ , d2W{7,t)

küresel koordinatlarda incelendi.
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TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'DE
KURULAN DEFPOS TAYFÖLÇERİ VE İLK SONUÇLARI

SAHAN MUHİTTİN, YEĞİNGİL İLHAMİ, AKSAKER NAZIM, AKYILMAZ
MELTEM,

EMRAHOĞLU NURİ

1 Çukurova Üniversitesi Eizik Bölümü, Adana, Türkiye,
msahan @ cu. edu. tr, aknazim @yahoo. com,
ilhami @ cu. edu. tr, makyilmaz @ cu. edu. tr

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü, Adana, Türkiye,
nuremrah @ CM. edu. tr

Samanyolu gökadamızdaki yayılmış, iyonlaşmış hidrojen gazından kaynaklanan zayıf
hidrojenin Balmer-a ışınım çizgilerini gözlemek ve özelliklerini incelemek amacıyla,
DEFPOS adını verdiğimiz bir Fabry-Perot tayfölçer yapılmıştır. Ayırma gücü 11000
olan ve 7.5 cm çaplı çift etalonlu DEFPOS tayfölçeri, TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi'nde (TUG), (Antalya/Bakırhtepe) bulunan 150 cm çaplı RTT150
teleskopunun coude çıkışında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Teleskopun coude çıkışı
henüz hazır olmadığından, 10 Temmuz 2002 tarihinde yapımı tamamlanarak teleskop
binasının üst katındaki bir odaya yerleştirilerek gözlemler başlatılmıştır. Tayfölçer bu
odadan doğrudan 4.76° 'lik görüş açısı ile başucu yönüne bakmaktadır. 1200 s poz
süresi ile ilk 30 Kasım 2002 tarihinde yapılmıştır. 21 Kasım 2003 tarihine kadar 27
gözlem gecesinde toplam 289 verinin analizleri tamamlanmıştır. Analizleri tamamlanan
verilerin atmosferik ve galaktik Ha ışınım parlaklıkları belirlenmiş ve gözlenen yapıların
LSR 'a göre hızları saptanmış ve atmosferik ve galaktik yapılar birbirinden ayrılmıştır.
DEFPOS ile 4.76° görüş açısında elde edilen galaktik Ha ışınım tayflarının parlaklık
değerleri 30 s poz süresinde ve 1° ayırma gücünde elde edilen WHAM (Wisconsin
Hydrogen Alpha Mapper) verileri ile karşılaştırılmış ve DEFPOS için 20 ADU kms"1

parlaklık değerinin 1 R'ye karşılık geldiği ilk sonuçlardan bulunmuştur. Gözlenen
galaktik yapılardan alınan sonuçların bir bölümü bu yayında verilmiş ve gözlenen
atmosferik yapının değişimi de tartışılmıştır.

DEFPOS RTT150 teleskopunun coude odasında kullanılmaya başladığında, galaksimiz
ve diğer galaksilerden gelen çok sönük çizgiler daha yüksek ayırma gücünde (4') ve
daha kısa poz süreleri ile gözlenebilecektir.
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H N YÖNTEMİ VE UYGULAMALAR

C. TEZCAN

Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara, Türkiye,
ctezcan @ başkent, edu. tr

Nötron transport denkleminin integro-diferansiyel şekli, Placzek lemması dayanan CN,
FN yöntemleri ve elemanter çözümler yöntemi kullanılarak çözülmüştür. HN (Hybrid)
yöntemi adı geçen yöntemlerin birleştirilmesinden oluşmuş bir yöntemdir. Yöntemde iki
ayrı şekilde analitik hesaplamalar yapılarak benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu analitik
hesaplamaların ilkinde seçilen saçılma fonksiyonuna bağlı olarak uygun sonsuz ortam
Green fonksiyonu kullanılmıştır. İkinci bir yol olarak da elemanter çözümler yöntemi ve
singüler özfonksiyonların normalizasyon bağıntıları istenilen saçılma fonksiyonu için
kullanılmıştır. Sonuçlar diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, nümerik değerlerin tam
sonuca çabuk yakınsadığı görülmüştür. Yöntem albedo, ektrapolasyon uzaklığı, kritiklik
gibi reaktör fiziğinin temel parametrelerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.
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İNDİRGENMİŞ VAN DER POL OSİLATÖRÜNÜN ÇOKLU
BİRİM ANALİZİ İLE ÇÖZÜMLERİ

ÖZLEM YEŞİLTAŞ, MEHMET ŞİMŞEK

Gazi Ü. Fen-Ed. Fakültesi Fizik Bölümü, Ankara/TÜRKÎYE
yesiltas@gazi.edu.tr, msimsek@gazi.edu.tr

Lineer olmayan ve genel olarak x—£\l-x )x(t) + x(t) = 0 şeklinde verilen Van

der Pol (VdP) titreşici denklemine sonsuz küçük değişim (âx = y şeklinde)

uygulanarak, tedirgin edilmiş durum için y- £\l — x2)y(t) + \ l + 2exx(t) \y = 0

elde edilir. Yeni denklemde y = e u(t) dönüşümü yapıldıktan sonra

v(0 = ~
' 2 \ 2

1 \t sin2r seçimi ile y terimi yok edilerek, orijinal

denklem ikinci dereceden homojen bir diferansiyel denklem haline getirilebilir:

u(t)
1 2 . „ 3 2 f l-a 2 s inM 2

2t 2\
2

lt(t) = 0 . Son denklem homojen

olmakla birlikte, aynı zamanda periyodik katsayılıdır. Bu denklemin fiziksel kabul
edilebilir çözümlerini bulmak için Çoklu Birim Analizi (ÇBA) metodu kullanılabilir.
İki zaman skalası kullanarak çalışılan ÇBA yönteminde, yeni zaman skalası (yavaş

1
zaman skalası) T = £t olacaktır, çünkü t, — ya da daha büyük dereceden olduğunda,

£
T ihmal edilebilir. Denklemin O'ıncı mertebe çözümü,

TJ , ( , t S,+a2IA . , . t)
U0(t,T) = I COSÂTCOS ' sin/trsin— şeklinde bulunur. İşlemler

{ 2 A 2)
devam ettirilerek elde edilen U{(t,T), U2(t,T),... gibi daha yüksek dereceden

harmoniklerin serisi şeklindeki genel çözümün kararlı olduğu görülmüştür. Kararlılık

sınırlan ise, A = 1 ± — £ £2 + O(£3), £ —> 0 şeklinde elde edilmiştir.
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Ga2 S 3 : Eu MONOKRİSTALLERİNDE ESR SPEKTRUMUNUN
SICAKLIĞA ve KRİSTAL DOĞRULTU AÇILARINA

BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ

/ ASKEROĞLÜ*, Ş. OKUDUCU*. F. YAŞAR*, İ. İSMAYİLOV**, H. HAJİEV*

* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü, Tokat,
Türkiye,

askeroglu@gop.edu.tr
"^Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Baku, Azerbaycan

Ga2 S3 : Eu monokristallerinin ESR spektrumları 3.8 - 300 K sıcaklık ve 0- 180° açı
aralıklarında değişik katkı oranlarında incelenmiştir. Ga2 S3: Eu monokristallerinin ESR

spektrumlarının açıya bağlı hamiltoyeni H = DSy + g/3HSz Sİn8 şeklinde, sıcaklığa

bağlı hamitoyeni H = Ho + AT + BT2 +CT3 ( Ho= 819, A=5,886, B=6,78*10"4,

C=3,08*10"14 değerleri için 0= 70° 'de g= 4,24 bulunmuştur.) şeklinde kullanılmıştır.
ESR spektrumuna sıcaklığın ve kristalin doğrultu yönlerinin değişmesinin etkileri ve g-
faktörünün hesaplanması sonucu Eu katkı atomlarının Ga2 S3 monokristallerinde değiş -
tokuş etkileşmelerinde bulundukları tespit edilmiştir.
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