
 

MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ YERİ 

Lazer: Uyarılmış ışıma yoluyla ışık kuvvetlendirmesi 

 

 

 

!!! Uyarılmış atom sayısının fazla olması tersine birikimdir. 

!!! Ters birikimli ortama gönderilmiş foton, uyarılmış haldeki atoma çarparak onu 

temel hale indirir. Kendisi soğurulmaz. Böylece kendisi ile aynı enerjiye sahip 

zincirleme ışıma reaksiyonu başlatır. ( Uyarılmış Işıma ) 

  

Lazer Işınlarının Ortak Özellikleri :  

 Uyarılmış emisyon (ışıma ) ile elde edilir. 

 Aynı fazda ve enerjide çok sayıda foton üst üste biner. 

 Şiddetli bir ışıktır. Çok uzak mesafeye dağılmadan ulaşır. 

 Atmosfer olaylarından etkilenirler. 

 Verimleri düşüktür. 

 He – Ne sürekli çalışır. 

 Yakut (ruby ) kristali aralıklı çalışır. 

 

X Işını: 1895’te 3Röntgen tarafından tesadüfen bulunmuştur. Hızlandırılmış 

elektronların sert bir metale çarpmasıyla oluşur. Fotoelektrik olayın tersidir. 

Sürekli  Elektronların aniden yavaşlatılması sonucu 

Karakteristik  Hedef metalin atom türü sonucu 

 

 

!!! Uyarılmış atomun elektronu 

etki olmadan temel hale ya da bir 

alt düzeye inerek foton yayar 

  

𝐸𝑓 = 𝐸2 − 𝐸1 



 

Oluşma Süreci 

Sürekli Karakteristik 

 Yüksek enerjili elektronların 

yavaşlaması 

 Yapaydır. 

 Yüklü parçacıklarla etkileşir 

 Atomların iç yörüngelerindeki 

elektron geçişi 

 Doğaldır. 

 Fotonla etkileşir. 

  

X Işınlarının Özellikleri :  

 Dalga boyları 0,01nm – 10nm arasındadır. 

 Elektromanyetik tayfta ( 𝑈𝑉 − 𝛾 ) ışınları arasındadır. 

 Görünür ışık gibi fotoğraf filmini karartırlar. 

 Elektromanyetik dalgaların tüm özelliklerini gösterirler. 

 Canlı dokulara zarar verirler. 

 Gerilim değeri arttıkça ışının şiddeti de artar. 

 Yüksüz olduklarından �⃗�  𝑣𝑒 �⃗�  den etkilenmezler. 

 Tomografi – Röntgen görüntüleme amaçlı kullanılır. 

Led: Elektrik enerjisini ışığa dönüştüren diyottur. Klasik ampullere göre daha 

az enerji harcar. Uzun ömürlüdür. 

Yeşil ve kırmızı renkliden sonra mavi LED de elde edilmiştir. Böylece beyaz ışığa 

ulaşılmıştır. 

Güneş Pili: Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Güneşten gelen ışınlar 

N tipi yarı iletkenden koparıldığı elektronları P tipi yarı iletkene gönderir. Böylece 

fotoelektrik akım oluşur. 

LCD: Sıvı kristallerin polarize edilerek elektrik alanda yönlendirilmesi sonucu 

görüntü oluşur. Görüntünün oluşmasını kontrol edilen hücreler TFT camıdır. 

Plazmaya göre daha az enerji harcar. 

 



 

Plazma: İyonlaştırılmış gaz demektir. Çok yüksek sıcaklıkta güçlü �⃗�  𝑣𝑒 �⃗�  da 

oluşturulurlar. Yüksek sıcaklıktaki gaz görünmeyen UV ışını yayar. Bu ışın fosfor 

tabakasına çarparak görünür. Suyun dezenfekte edilmesinde de kullanılır. Floresan 

lambalarda aydınlatma amaçlıdır. 

Yarı İletken Maddeler  

 

  Silisyum, Germanyum, Karbon elementleri yarı iletkendir. Son 

yörüngelerindeki 4 adet valans ( değerlik ) elektron vardır. Valans bandındaki 

elektronlar dışarıdan aldıkları enerji ile iletişim bandına geçer. İletim bandındaki 

elektron sayısını arttırmak için katkı maddesi gerekir.  

N tipi P tipi 

4�̅� 

Silisyum 

Germanyum 

5�̅� 

Arsenik  

Fosfor 

Bizmut 

Antimon 

4�̅� 

Silisyum 

Germanyum 

3�̅� 

Bor 

Kovalent Bağ 

1 elektron açıkta kalır 

Akım taşıyıcılar elektronlardır 

Kovalent Bağ 

1 elektron eksik kalır 

Akım taşıyıcılar boşluklardır 

 

Diyot: Devrede tek yönlü akım geçiren elemanlardır.  

 

  

Dayanıklı olmadıkları için dirence seri olarak 
bağlanırlar. Ters Bağlamada akım geçirmezler. 
Alternatif akımı doğru akıma çevirmede doğrultucu 
olarak kullanılırlar.  

  



 

Transistör: Sinyal yükseltici olarak kullanılır. 

 

Fotodiyot: Işık veren diyot demektir. Ters polarize edilmiş diyotun N ve P yarı 

iletkenlerinin birleşme noktasına ışık verilirse ışığın verdiği enerji ile elektronlar 

kovalent bağ yapar ve yük akışı başlar. 

 

 

Süper İletkenler 

Herhangi bir iletkenin direnci 

Kritik Sıcaklıkta  

( ONNES ) 

Belirli Manyetik Alanda 

( NEİSSNER ) 

 Çalışmalar kaynama sıcaklığı 4,2 Kelvin olan Helyumun sıvılaştırılmasıyla 

başlamıştır. 

 Süper iletkenlerin kritik sıcaklık altında manyetik akıyı çok güçlü iterler. 

 Süper iletkenlerin diyamanyetik özellikler gösterirler. Bu olaya ‘Meissner Olayı’ 

denir. ( MAGLEV TRENİ ) 

 

 

 

E= Emiter (Yayıcı) 

B= Base (Taban) 

C= Kollektör (Toplayıcı) 

𝑖𝑒 = 𝑖𝐵 + 𝑖𝐶 

Anahtar amaçlıda kullanılabilir. 

Uzaktan Kumandalarda 

Yangın söndürme araçlarında kullanılır. 



 

Cooper Çifti: Pozitif iyon örgüsünde ilerleyen elektron kendisine en yakın 

pozitif iyonları çeker. Bu durumda arkadan gelen elektron daha çok çekilir. 

 

Levitasyon: Süper iletkenler Meissner etkisiyle hafif ve güçlü bir mıknatısı 

havada tutabilir. 

Görüntüleme Cihazlarının Çalışması 

MR: Manyetik Rezonans ile görüntülemedir. Radyo dalgaları kullanılır. Tümör 

ve kanser teşhisi yapar. Vücuttaki H iyonları radyo dalgaları ile rezonansa girer. 

BT: Bilgisayarlı Tomografidir. X ışınları kullanılır. Röntgenden daha detaylı 

görüntü verir. 

Ultrason: Yüksek frekanstaki ses dalgaları ile görüntülemedir. Zararsız ve 

canlı görüntü sağlar. Piezo elektrik olayı ile sesten yansıma ile çalışır. 

Sonar: Ses dalgalarının yayılması kullanılır. Madencilikte, haberleşme, kalınlık 

hesabı ve hız tespiti yapılabilir. 

Termal Kamera: 0 Kelvin üstündeki tüm cisimler enerji yayar. Kızıl ötesi ışının 

görüntülenmesini sağlayan araçtır. İç yaralanma, damar tıkanıkları tespitinde 

kullanılır. 

Karbon Nanotüp: Karbon atomlarının oluşturduğu yapıdır. Esnektir. 

Yoğunluğu alüminyumdan küçüktür. Isıyı çok iyi iletir. Çelikten daha güçlüdür. 

Bakırdan çok daha fazla elektrik taşır. 

 Kurşungeçirmez kumaş 

 Bakteri tutmayan boya, gaz dedektörü 

 Ultra hızlı bilgisayar 


