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 ÖNSÖZ 
  Bu ders notları özellikle Gökbilimin  Astrofizik 

alanındaki temel bilgilerini aktarmak üzere III. sınıfın 
birinci dönemi Astrofizik I ve ikinci dönemi Astrofizik II 
başlıkları altında Gökbilim  Öğrencilerine son  beş  yıldır 
verdiğim  derslerin  düzenli bir  sunumunu  bir  Türkçe  
kaynak  olarak  sağlamak üzere hazırlanmıştır. 

  AST305 veya A305 koduyla okutulan   Astrofizik I  
adlı  dersin  içeriğine,  hazırlamış  olduğum  bu  ders  
notlarını , liste halinde  verdiğim  ve  yararlandığım  
kaynaklardaki  ilgili bölümlerinden  ve  lisans eğitimi     
gördüğüm Ege  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  Astronomi  
ve Uzay Bilimleri’ndeki hocalarımdan Prof. Dr. Ömür 
Gülmen ’ in Astrofizik  dersinde  bize  aktardığı 
bilgilerden  derleyerek ve  yıldızların tayfsal 



 ÖNSÖZ(devamı) 

    çalışmaları için gerekli  temel  bilgiyi  dikkate  alarak  
hazırlamış  bulunuyorum . Konuların  dayandığı  denel  
fizik  ve  Teorik  fizik  konularına da  değinerek  temel  
bilgileri  aktarmaya  özen  gösterilmiştir. Bu notların 
bilgisayar ortamında hazırlanmasında  şekillerin  
çizilmesinde  ve  ilgili  formata  dönüştürmede  
yardımcı  olan Araş.Gör. Tolgahan KILIÇOĞLU, Mustafa 
DÜZER,  Ananur  ERSOY  ve  Cenk YEŞİLBAĞ’ a 
teşekkür ederim. Öğrencilerime  ve  Okurlarıma  bu 
Astrofizik  notlarının  yararlı  olmasını  dilerim. 
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1. GİRİŞ 
     ASTROFİZİK 
    - Yıldızların teker teker iç yapılarını, 
    - Nasıl enerji ürettiklerini ve bu enerjilerin ölçülebilmeleri, 
    - Denge koşulları, yıldız oluşumunu, gelişimi ve sonu 
    konularını inceler. 
 
     Astronomlar diğer bilimadamları gibi, ilgilendikleri cisimleri (gök 

cismi) yakından inceleme olanağına sahip değillerdir. Yakından 
inceleyip çalışabildikleri tek şey gök cisimlerinden bize gelen 
ışınımdır.  

 
     Yıldız ve diğer gök cisimleri bize sürekli olarak ışınım gönderirler. 

Bu ışınım boşlukta ~ 300 000 km / s  lik bir hızla hareket eder. 



Giriş (devamı) 

    IŞIK bir dalga mı yoksa parçacık akımı mıdır ? 

    Uzun süre bu sorunun yanıtı tam olarak verilemedi.    
Fakat bugün biliyoruz ki ışık hakkındaki bu iki görüş de 
doğrudur. Bazı olaylar ışığın parçacık yapısı ile bazıları da 
dalga hareketi ile açıklanabilir. 

    

    Astronomide ışığın hem dalga hem de parçacık kuramı 
kullanılır. Önce ışığı dalga olarak ele alalım. 



Giriş (devamı) 

Dalgaboyuna göre IŞIK : 

1- γ  Işınları 

2- X Işınları 

3- Morötesi Işık 

4- Gözle görülebilen, Görünen Işık 

5- Kırmızıötesi Işık 

6- Radyo Işınları 



Işık bir elektromanyetik dalga hareketidir. Yani ışığı meydana 
getiren dalgaların hem elektrik hem de manyetik alanı vardır 
(Şekil 1). Işık dediğimiz görünen ışık, yıldızlardan salınan ışığın 
ancak ufak bir parçasıdır. Gözümüz 3800 Å ile 7500 Å 
dalgaboyları arasındaki ışınımı algılar. 

Şekil 1. Elektromanyetik  dalganın  hareketi 



Oysa yıldızlar çok çeşitli λ ‘larda ışınım gönderirler. 

Şekil 2. Elektromanyetik dalga ışınımın dalgaboyu  

              ve frekansa bağlı görünümü 



Yıldız’ın atmosferi (Şekil 3), ışık alabildiğimiz, yıldızın iç 
katmanlarının dışında kalan bölgesidir. 

Şekil 3. Yıldız Atmosferinin temsili bir görünümü 



Giriş (devamı) 

    λ:dalgaboyu, :frekans ve  c:ışığın boşlukta 
yayılma  hızı  

    olmak üzere,  

            λ = c        ...........( 1 ) 

    bağıntısı vardır.  c=299792.5 km / s  dir. 

    Çok uzun dalgaboyları Radyo dalgaları, en kısa 
dalgaboyları da γ -ışınımı diye adlandırılır. Tüm 
dalgaboylarındaki ışınım, adları ile birlikte 
aşağıdaki gibidir. 



Tüm dalgaboyu aralığını kapsayan ışınıma elektromanyetik   
ışınım denir (şekil 2). 



Giriş (devamı) 

    Herhangi bir ortamda c ışık hızı sabit değildir. 
Ancak  frekansı sabittir. Dolayısıyla herhangi 
bir ortamdaki dalgaboyu λ’  ise, 

              λ’ = v     ...............( 2 ) 

    olacaktır. Dolayısı ile  ışığın ilgili ortamdaki v 
hızı değişmiş olur. 



Giriş (devamı) 

       Yukarıda adı geçen ışınımın hepsi Yeryüzüne 
erişemez. Bize erişemeyen bu ışınımın çoğu yaşam 
için zararlıdır. Yer atmosferindeki Ozon, özellikle 
Güneş’in Yeryüzündeki yaşam için tehlikeli olan 
morötesi ışınımlarını soğurarak bize gelmesini 
engeller. Yapay uydular aracılığıyla atmosfer dışına 
çıkarak bu ışınların incelenmesi mümkün olmuştur. 

 
    Gök cisimlerini yakından incelemek mümkün 

olmadığına göre, onların kimyasal ve fiziksel yapılarını 
öğrenmenin tek yolu, bize gönderdikleri ışınımın 
tayfını incelemektir.  



2.TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLARI 

• Kozmik ışın (Evren ışınımı veya parçacık 
ışınımı): Çeşitli gök cisimlerinden çıkıp yüksek 
hızlarla uzaya yayılan proton veya 
elektronlardır. 

• Işınım : Dalga ya da madde parçacıkları 
şeklindeki enerjinin uzaya yayılma eylemidir. 

• Işınım kaynağı : Işınım eylemini yapan nesneye 
denir. 



2.Bölüm (devamı) 

 Boşlukta ışık hızı :  c = λ   ...... ( 1 ) 

 Herhangi bir ortamdaki ışık hızı : v = λ’   ... ( 2 ) 

 Burada   ortama bağlı olmayıp sabittir. 

(1) ve (2) den, 

            λ        c                             λ           c 

          ------ = ---- =     =>    = ------ = ------- 

            λ’       v                            λ’           v 

olur. Burada  , ortama göre değişen bir nicelik  

olup, ortamın kırılma ölçeği(indisi) adını alır. 

Kuru hava için ;  = 1.0003 

Flint camı için ;   = 1.5 



2.Bölüm (devamı) 

     λ’, λ ve  arasındaki bağıntı; 

     λ / λ’ =    idi. 

     İrdeleme : a)  = 1 ise λ’= λ   olur, 

                        b)  > 1 ise λ’< λ   olur. 

    Sonuç :Herhangi bir ortamdaki λ’ dalgaboyu,    
boşluğa nazaran olan λ dalgaboyuna göre   
küçülür, dolayısıyla hız da azalır ( = st). 



2.Bölüm (devamı) 

Dalgaboyu olan λ ‘nın birimleri (cm, m, ..., Å) 

1 Å = 10-8 cm 

λ=5000 Å  için =? 

      = c / λ  ; = 3 x 1010 cm/s / 5 x 10-5 cm 

      = 6 x 1014 s-1 (=Hz veya titreşim / s) 

λ=10 m ise = 3 x 107 titreşim /s 

1 Kilo Hertz = 1 KHz = 103 Hz 

1 Mega Hertz = 1 MHz = 106 Hz 



2.Bölüm (devamı) 

    Dalga sayısı ( ) : 

     nın birimi cm-1 dir. 

    =1 / λ(cm) =  / c    cm-1(=KAYSER) 

    λ= 5000 Å  için  = 2 x 104 Kayser  gibi.  

    Sonuç : λ = c , λ ile   zıt yönlü değişirler. Biri 
artarsa diğeri azalır. Ancak bu durum belli bir c   
hızı için söz konusudur. 



UZAY AÇI (Katı açı): 
Tanım: Koni ya da piramit biçimindeki cisimlerin sınırladığı uzay 

parçasına UZAY AÇI denir.                                                                             
1o)   KARE PİRAMİT :  (bkz. Şekil 4) 

 

Şekil 4. Karepiramit’in tabanını çeşitli uzaklıklarda gören uzay açı 



2o) DİKDÖRTGEN PİRAMİT : (bkz. Şekil 5) 

Şekil 5. Dikdörtgen piramitde uzay açı tanımı 



3o)   KONİ için :   (bkz.Şekil 6) 

Şekil 6. Koni için uzay açı tanımı 



2.Bölüm (devamı) 

Uzay açı:Herhangi bir alanı r uzaklığında gören 
açıdır.  

Koni için;  tg  = r / h ;  Alan =  r2 

     ise    (rad) = r / h      yazılabilir. 

O zaman, 

 =  r2 / h2  ; h = r /  (rad) , h2 = r2 / 2 (rad)2 

r2= 2 h2 ;  =  2 h2 / h2 =  2      bulunur.   



4o)KÜRE YARDIMIYLA UZAY AÇI TANIMI 
 Küre yarıçapı r olsun (bkz. Şekil 7). 

Şekil 7. Küre yardımıyla uzay açı tanımı 



2.Bölüm (devamı) 

      (rad) = a / r     ,  (rad) = b / r 
      =  (rad) x  (rad)  = (a/r) (b/r) 
      = a b / r2 
       nın birimi, a ve b nin birimine bağlıdır 
     (□o , □’ , □” , rad2  gibi). 
     r → ∞  ise  a ve b yaylarının oluşturduğu alan dikdörtgen 

olarak alınabilir. Yani a, b nin sonsuz küçük olması koşuluyla, 
        = alan / r2 = Dikdörtgen alanı / r2 

     dir.  
      = alan / r2 ; Herhangi bir uzay parçasını, normal 

doğrultusunda r uzaklığında gören uzay açıdır. 



      UZAY AÇININ UÇLAK (Kutupsal)  
   KON DÜZENEĞİNDEKİ DİFERANSİYEL İFADESİ 
   (Şekil 8) den görüleceği gibi, 

Şekil 8. Uzay açının uçlak kon düzeneğindeki ifadesi  



2.Bölüm (devamı) 

 

    OP = r ,  P(r, , ) ,  

    0o <  < 360o  veya  0 <  < 2  

    0o <  < 180o  veya  0 <  <       kadar değişim gösterirler. 

    OP' = r cos (90 - )    , OP' = r sin  

    tg d  = x / r sin      x = r sin  d  

    tg d  = y / r     y = r d  

    d = Alan / r2 = r sin  d   r d   / r2 

    d = sin  d  d   bulunur ki bu, uzay açının uçlak kon 
düzeneğindeki diferansiyelidir. 

 

     



2.Bölüm (devamı) 

    IŞINIM SALMA GÜCÜ (Emisyon Gücü) ve 

    IŞINIM YEĞİNLİĞİ (Şiddeti) 

    Bir ışınım kaynağının birim yüzeyinin bir 
saniyede saldığı, her dalgaboyundaki toplam 
enerji miktarına ışınım salma gücü (S) denir. 
Deneylere göre, T = 1600 oK sıcaklığındaki 
erimiş Demir için S1 = 1.1 x 108 erg cm-2 s-1 ;  

    T = 2750 oK sıcaklığındaki Tungsten için  

    S2 = 5 x 108 erg cm-2 s-1 dir. 



 
Tek renk ( Monokromatik) Işınım : Belirli ve dar bir 
dalga boyu ya da bir frekans aralığındaki ışınıma denir 
(Şekil 9). 

Şekil 9. Tekrenk ışınımın tanımı 



2.Bölüm (devamı) 

    Yani, 

    l ile l ± dl ya da  ile  ± d arasında 
saniyede salınan ışınıma Tekrenk ışınım denir. 

    Tekrenk ışınım : 

    l→ l ve l + dl için Sl    veya 

    →  ve  + d için S    dir. 



2.Bölüm (devamı) 

    Tekrenk Işınım Gücü : Işınım kaynağının 1 cm2 sinden 1 
saniyede ve l ile l + dl ya da  ile  + d arasında 
salınan enerji miktarıdır. Sl  ya da S ile gösterilir. 

    TOPLAM IŞINIM GÜCÜ (S) ise : 
                     ∞                                                                 ∞ 

     S = ʃ Sl dl   veya   S = ʃ S d   dir. 
                  l = 0                                                     = 0 

    Herhangi bir ışınım kaynağının d gibi küçük bir yüzey 
parçasını gözönüne alalım ve onun herhangi bir 
doğrultudaki belirli bir uzay açısına verdiği ışınımın 
erkesini hesaplamaya çalışalım (Şekil 10) : 



2.Bölüm (devamı)  
 

Şekil 10. ışınım kaynagının elemanter yüzeyinin uzaya verdiği  

               ışınım erkesi 



2.Bölüm (devamı) 

    d yüzeyi d uzay açısına ne kadar ışınım gönderir ? 

    Her şeyden önce bu erke d yüzeyinin saldığı toplam 
erkenin küçük bir kısmı olmalıdır. Bu kısım dS(,) 
olsun. 

    dS(,) = d cos  d I(,)  

    Burada , I(,) ile gösterilen bir orantı katsayısı olup 
buna “Işınım Yeğinliği”(=Intensity) denir. d cos  ; 
d  nın d  ya gösterdiği alandır. d  da uzay açının 
diferansiyelidir. 



2.Bölüm (devamı) 

    ÖZEL DURUM : I(,) yeğinliği, (,) 
doğrultusundaki d uzay açısına ilişkindir. 

    Yüzeyin yaptığı ışınım  açısına bağlı değilse, 
=0, d=1(birim), d=1(birim) için 

               dS = I 

   olur. 

   Işınım yeğinliği : Kaynağın birim yüzeyinin, 
yüzeye dik doğrultuda birim uzay açıya birim 
zamanda (1 s)  gönderdiği her dalgaboyundaki 
erke miktarıdır. 



2.Bölüm (devamı) 
    Işınım, dalgaboyuna bağlı olarak değişirse, 

yani (l, l+d l) için ışınım yeğinliği : Il ; yok 
eğer frekansa bağlı (, +d ) ise, ışınım 
yeğinliği : I olup burada, Il  ve I , tekrenk 
ışınım yeğinliği adını alır. 

 

   IŞINIM AKISI (Radiation Flux) : 

   dS(,)= I(,) d cos  d    idi. 

   d = sin  d d   olduğundan, 

   dS(,)= I(,) d cos  sin  d d    olur. 



Şekil 11. Yıldız kesiti 



2.Bölüm: Işınım Akısı (devamı) 

    Yıldız kesiti (bkz. Şekil 11): 
    Eğer d yüzeyi küresel bir ışık kaynağının 

katmanlarının birinin yüzeyinde bulunuyorsa, o 
zaman onun iç katmanlardan aldığı ve dış katmanlara 
verdiği erkenin matematiksel ifadelerini yazmamız 
gerekir. d’nın üst yanda kalan yarım küreye saniyede 
verdiği toplam erke, onun dışarı saldığı erkeye karşılık 
gelir. Birim yüzey için bu erke  S+ ise, d’nın dışa 
doğru saniyede verdiği toplam erke, 

                                         /2        2 

       S+ d = ʃ    ʃ  I(,) d cos  sin  d d  
                                      = 0      = 0 

    olur. 



2.Bölüm: Işınım Akısı (devamı) 

    Sözkonusu yüzeye giren erke ise, integral 
sınırlarını değiştirmekle bulunur. Bu da, d’nın 
birim yüzeyine saniyede giren ışınım erkesi, 

                                                     2 

      S- d = ʃ    ʃ  I(,) d cos  sin  d d 

                                   = /2      = 0 

    dir. Yıldızların iç katmanlarındaki her bir yüzey 
parçası içerden erke alır, kendisi erke üretir ve 
dışarı erke verir. 



2.Bölüm: Işınım Akısı (devamı) 

    Böylece içerden dışarı doğru bir erke akımı 
doğmuş olur. Buna göre katmanın bizzat 
ürettiği erke Sa olmak üzere, 

            Sa = S+ - S- 

    olur. İşte, tanımlanan bu Sa ‘ya yüzeyin  

   “ışınım akısı” denir.  

    Işınım akısı : Yüzeyin yayınladığı erke ile iç 
katmandan aldığı erke arasındaki farka, 
sözkonusu yüzeyin ışınım akısı denir. 



2.Bölüm: Işınım Akısı (devamı) 

    S+ = S-  ise  Sa = 0    olur. 

    S+ > S- ise   Sa > 0    olur. 

 

    1o) Yıldızın iç katmanlarında Sa > 0 dır. Yani iç    
katmanlar erke üretiyor, 

    2o) En dış katmanda Sa > 0 dır. Yani S+ > S-  dir. 
Bu da  Sa = S dir  →  S+  = S 



Eş sıcaklı (izotermal) kaynak : Eğer küresel 
yapıdaki bir kaynağın her noktasında sıcaklık 
aynı (=eşit) ise bu kaynağa “eş sıcaklı kaynak” 
denir.  

Şekil 12. Eşsıcaklı kaynağın katmanları 



2.Bölüm (devamı) 

Ancak,  T1 = T2 = ... = Tn   olması mümkün değildir.  
Çünkü  S+ - S-  > 0  dır. 
Sonuçlar : 

1- Eş sıcaklı kaynağın ışınımı her doğrultuda aynıdır 
(özdeştir). Yani, I(,) → I   dır  

2- Her doğrultuda özdeş olan ışınıma Eş yönlü 
(izotropik) ışınım denir. 

3- Eş sıcaklı kaynağın ışınımı eş yönlüdür. 
4- Eş sıcaklı bir kaynak için Sa = 0 olur. Sa ≠ 0 olsaydı bu, 

varsayıma aykırı olurdu. 



2.Bölüm (devamı) 

    ORTALAMA IŞINIM YEĞİNLİĞİ :  Ī(,)  

    Işınım salma gücü S, gökyüzü üzerindeki 
izdüşümün alanı  olan bir kaynağın, (,) 
doğrultusundaki d uzay açısına saniyede 
yolladığı erke payı dS(,)  olsun. Burada da 
’nın (,) doğrultusuna gösterdiği alan  cos 
 olduğuna göre, kaynağın ortalama ışınım 
yeğinliği; 
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2.Bölüm: ort. Işınım yeğ. (devamı) 

    Daha önce bulunan dS(,)’nin ve d’nın 
değerleri yukarıdaki ifadede yerine konursa, 
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2.Bölüm: ort. Işınım yeğ. (devamı) 

    sin  = u , du = cos  d 

     = 0 için u = 0 ;  =  / 2  için  u = 1 
                             

                                1 

           ʃ u du     ‘dan yararlanarak  hesap 

                     0  

   sonucu,     

                  S+         S 

          Ī = ------- = ------- 

                              

    ve böylece  Ī  = S  olduğu bulunur. 



2.Bölüm (devamı) 

    IŞITMA GÜCÜ : 

    L =Luminosity(ışıtma),  

    Ɩ = görünürdeki ışıtma (gücü) 

    Işıtma gücü : Işınım salan bir gök cisminin 
bütün alanının saniyede saldığı ışınım 
erkesidir. Buna göre, kaynağın alanı  ve 
ortalama ışınım yeğinliği Ī  ise, kaynağın 
ışıtma gücü, 

    L =  Ī          L =  S /         olur. 



2.Bölüm: Işıtma Gücü (devamı) 

    Eğer kaynak, tepsi biçiminde ise ve yarıçapı da R ise 
onun ışıtma gücü, 

    L =  R2 S /        L = R2 S olur. 
 
   *Bazı kitaplarda, kaynağın bütün uzaya saldığı ışınım 

erkesi, ışıtma gücü olarak tanımlanır. Yani, 
    L = 4  R2 S = 4  R2 ɑ (Te)

4    
  

    Burada ɑ Stefan-Boltzmann sabitidir. Eğer S = I ise,  
 

    L = 4  R2 I = 4 R2 S    olur. 
  



2.Bölüm: Işıtma Gücü (devamı) 

     Bu L = 4  R2 S tanımıyla bir önceki L = R2 S  tanımı 
arasında yalnız bir katsayı farkı vardır. Sözgelişi, küre 
şeklindeki bir kaynağın bütün uzaya saldığı erke  

    4 R2 S olacaktır. Bu da R2 S nin değerinden 4 kat 
büyüktür. Yıldızların parlaklıkları oran yoluyla 
hesaplandığı için, bu fark sonuç üzerinde hiç bir etki 
oluşturmaz! Nokta şeklindeki kaynaklarda ise 
doğrudan doğruya L = I almakta bir sakınca yoktur. 
Onun için çoğu zaman, nokta biçiminde görülen bir 
yıldızın bir saniyede bize doğru yolladığı erke ışıtma 
gücü olarak kabul edilir.  



2.Bölüm: Işıtma Gücü (devamı) 

 = Stefan-Boltzmann sabiti olmak üzere, 

      Lʘ = 4 R2
ʘ T4

ʘ 

      L
*
 = 4 R2

*
 T4

* 

 

         
Lʘ                 Rʘ                 Tʘ 

     -------- = ( ------- )2 ( ------- )4 

       L
*                

R
*
            T

* 

 



Bir gözlemci kaynaktan ne denli uzaklaşırsa aldığı erke de 
uzaklığın (yıldız ya da kaynağın uzaklığı) karesiyle ters orantılı 
olarak azalır (bkz. Şekil 13). 

Şekil 13. Işınım erkesinin uzaklığa ve yayıldığı ortama bağlılığı 



2.Bölüm: Işıtma Gücü (devamı) 

    Buna  göre  ışıtma  gücü  L  olan  bir  kaynağın r 
uzaklığında gözlenen ışıtma gücü, 

                    L 
         Ɩ = C ------- 
                    r2 

    Olmalıdır.  
 Ɩ : Kaynağın görünürdeki ışıtma gücüdür. Buradaki C 

orantı katsayısı (=f(l, yam kütlesi))  yıldız ile bizim 
aramızdaki soğurucu ortamın yoğunluğuna ve ışığın 
dalgaboyuna bağlıdır. 



Görünürdeki ışıtma gücü, görünürdeki çapla yakından ilgilidir 
(Şekil 14). 
Şekilden görüleceği gibi, R: lineer yarıçap ve   
:  görünürdeki yarıçap olmak üzere, 

Şekil 14. Görünürdeki ışıtma gücü, görünürdeki çapla ilgilidir  



2.Bölüm: Işıtma Gücü (devamı) 

      tg( / 2 ) = R / r       (rad) / 2 = R / r 
      r = ( 2 /  ) R       r2 = ( 4 / 2 ) R2  
 
     Kaynak ile gözlemci arasında soğurucu ortam yok ise C = 1 

alınabilir. O zaman, 
     Ɩ = (2 / 4 ) R-2 L = ( / 2 )2 ( L / R2 ) 
       Ɩ = ( R2 / r2 ) ( L / R2 ) = L / r2  
 
    Yarıçapı R olan dairesel bir alan;  =  R2 dir. L =  Ī  idi. 

    Ɩ = ( R2 / r2 ) Ī 

    olur. 
     Ɩ = ( / 4) Ī 2   ya da, S =  Ī  olduğundan, 
    Ɩ = (1 / 4) S 2    bulunur. 



Işınım yoğunluğu ( u ) :  
Birim oylum (hacim) içerisindeki ışınım erkesi miktarına ışınım yoğunluğu denir.  

   Güneş’in ışınım yoğunluğu : 
Güneş Yer yüzünde her bir cm2 ye dakikada 1.97 kalori verir ki buna  

Güneş sabiti denir   (Şekil 15). Sʘ = 1.97 cal dk-1 cm-2 

Şimdi, tabanı 1 cm2, yüksekliği ışığın 1 s de aldığı yol (c = 3x1010 cm) olan bir 
silindir düşünelim (bkz. Şekil 15). Bunun içindeki erke güneş sabitine eşit 

olmalıdır. Yani 1.37 x 106 erg cm-2 s-1 olmalıdır. 
 

Şekil 15. Güneş’in Yer yüzünde ölçülen ışınım yoğunluğu 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

   Hacim = 1 cm2 x (3 x 1010 cm)  den, 

    V = 3 x 1010 cm3   

                                             Toplam Erke 

   Işınım yoğunluğu = u = -------------------- 

                                                 Hacim 

   Buna göre Güneş’in ışınım yoğunluğu, 

               1.37 x 106 erg 

    uʘ = ----------------------  uʘ = 4.5 x 10-5 erg cm-3 

               3 x 1010 cm3 

    bulunur. 



Genel olarak, oylumu V olan bir kaynak içinde d yüzeyi alalım 
(Şekil 16). 

Şekil 16. Oylumu V olan kovuktaki ışınım yoğunluğu 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

    Burada, d  yüzeyinin (,) doğrultusunda ve d 
uzay açısına 1 saniyede gönderdiği erke, 

        dS(,) = I(,) d cos  d  
    olacaktır. Öbür yandan, d tabanlı  doğrultusuna 

yönelmiş silindirin boyu Ɩ ise (bkz. Şekil 16), ışığın bu 
yolu alması için geçen zaman, 

             yol          Ɩ 
      t = ------- = -------- 
             hız          c 
    olacaktır. 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

O halde d yüzeyinin silindire bu zamanda verdiği erke; 
    dS((,) t = I(,) d cos  d (Ɩ / c) 
 olur. Bütün V oylumu için ortalama ışınım yoğunluğuna “u” 

dersek, 

    V u = ʃ ʃ I(,) d cos  d (Ɩ / c) 
                             

     d cos  Ɩ = dV    , ʃ dV = V 

                                                             
    olduğundan, yoğunluk, 

          u =  (1/c) ʃ I(,) d 

                         

 bulunur ki bu, ışınım yoğunluğunun en genel gösterimidir.                    

 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

Eş yönlü ışınım için ; I(,) = I  idi. O zaman, 
                                        / 2       2  

 u =  ( I / c) ʃ  ʃ sin  d d   u = (4 / c) I  
                                   =0          = 0 

 bulunur (özel hal). Nokta şeklindeki kaynak için ise 

   I = S  idi. O zaman, 

          u = (4 / c) S 

 olur. Bir kaynağın tek renk ışınım yeğinliği  frekansa 
bağlı olarak verilirse, onun dalgaboyuna bağlı olan 
değeri kolayca şöyle hesaplanabilir : 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

 Il , ul :Gözlemsel veya tayfsal çalışmalarda 

 I , u : Kuramsal çalışmalarsa  

 sözkonusu olur. Işık için    c = l   idi.  

  l ile  ters yönlü değişirler. 

  Il → I dönüşümü :  

   Il dl = - I d     ; l = c   = c / l 

                                         d = - (c / l2) dl 

   Il dl =  I (c / l2) dl   Il = (c / l2) I      

  elde edilir. 



2.Bölüm: ışınım yoğ. (devamı) 

    Aynı dönüşümü ışınım yoğunluğu için    
düşünürsek, 

    ul → u  dönüşümü : 

    ul dl = - u d      ve    ul = (c / l2) u  

    bulunur. 

    Işınım basıncı (p) : 

    Işınım basıncı, ışınımın bir yüzey üzerinde 
oluşturduğu itinç (impuls) tir. 

 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 

Şekil 17. Işınım basıncının gözlemsel kanıtı: Kuyruklu yıldızlar. 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 
     Basıncın az ya da çok oluşu gaz moleküllerinin erkelerine ve 

hızlarına bağlıdır. Kinetik gaz kuramında basınç, yüzeye dik 
doğrultuda, birim yüzeye birim zamanda isabet eden itinçtir. 

     P, V, T  → PV = RT   ; P:Basınç, V:Oylum 
     R:Genel gaz sabiti, T: Mutlak sıcaklık 
     O halde birim yüzeye dik doğrultuda ve saniyede isabet eden 

erke miktarı dS ve moleküllerin ortalama hızları v ise, kinetik 
gaz kuramına göre basınç, 

    dp = dS / v  dir. Yani,  p = Toplam erke / Hız  
                                        p = S / v  
      Işınım basıncı için : Işık erkesi de c hızı ile hareket ettiğine 

göre, onun da içinde bulunduğu kabın yüzeyine ya da düştüğü 
yere bir basınç yapacaktır. 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 

    Şimdi yukarıdaki düşünceden hareket ederek  ışınım 
basıncını hesaplayalım : 

    Işınım yapan bir kaynaktan bir d = 1 birimlik bir 
yüzey parçasına, (,) doğrultusundan ve d uzay 
açısından gelen I(,) yeğinliğinde ışık düşmüş olsun 
(Şekil 18). Burada bu yüzey parçasına saniyede düşen 
erke; 

     dS(,) = I(,) cos  d 

     Eğer kaynak eş yönlü ışınım yapıyorsa,  

     yani  I(,) = I ise, 

     dS = I cos  sin  d d          olur. 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 
 

Şekil 18. Işınım basıncının ölçümü 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 

    Bunun yüzeye dik doğrultusundaki bileşenini bulmak 
için onu cos  ile çarpmalıyız: 

    dS cos  = I cos2  sin  d d  
    Böylece elde edilen erkeyi c ışık hızına bölmekle gelen 

ışığın itincini bulmuş oluruz : 
       dp = dS / c     idi. 
    Ancak yüzeye çarpan ışık normal ile eşit açı yaparak 

yansır (Şekil 19). Dolayısıyla toplam itinç yukarıda 
bulunan değerin iki katı olacaktır. Yani, 

    dp = 2 dS / c   ; dp = (2 I / c) cos2  sin  d d 
    olur ki bu, yalnız (,) doğrultusundan gelen ışınım 

basıncıdır.   



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 
 

Şekil 19. Yansımanın ışınım basıncına katkısı 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 

    O zaman, yarım kürelik uzay açıdan gelen ışınım 
basıncı, yani toplam basınç ; 

                                                     / 2        2  

      p = (2 I / c) ʃ  ʃ cos2  sin  d d 
                                             =0         = 0 

                                  / 2   

     p = (2 I / c) 2  ʃ cos2  sin  d  
                                                                        =0 

    cos  = u , du = - sin  d  
     = 0 için u =1 ,       =  / 2  için  u = 0,  ve  
    cos2  = u2       olmak üzere,  
 



2.Bölüm: ışınım basıncı (devamı) 
          / 2                                                                             0                                      1 

    ʃ cos2  sin  d = - ʃ u2 du = ʃ u2 du  
       =0                                                                         u = 1                               u = 0 

                                                                                                                         1 

                                = (1 / 3) u3 | = 1 / 3 
                                                                                                                         0 

     O zaman, 

     p = (4 / c ) ( I / 3 )     bulunur.  

    Diğer taraftan (4 / c ) I  = u   idi. Bu durumda u ışınım   
yoğunluğu cinsinden, 

    p = u / 3      olur. Tek renk ışınım için de , 

    p = u / 3      yazılabilir. 

 



2.Bölüm (devamı) 

     Salma ve Soğurma katsayıları : 

     Salma katsayısı : Işınım akısı  Sa = S+ - S- 

     idi (Şekil 20). Bir yıldızın en dış katmanında Sa ≠ 0  ve Sa = S  idi. 

     Oylumu V olan bir ışınım kaynağını göz önüne alalım. Bu 
kaynağın ürettiği ve böylece (,) doğrultusunda, d uzay 
açısına  ile +d frekans aralığında saldığı erke dS ise, bu 
erke d, V ve d ile orantılıdır. Yani, 

                      dS =  d V d  

     dır. Burada , oylumun d  aralığında salma katsayısıdır. Bu 
katsayı  den başka V oylumunu oluşturan maddenin türüne 
ve yapısına bağlıdır. 

                      = f (, cismin yapısı) 



2.Bölüm (devamı) 
 

Şekil 20. Yıldızın iç ve dış katmanlarında ışınım erkesinin soğurulması  

                ve salınması 



2.Bölüm: salma k.s.(devamı) 
     dV = dm /   ,   V  = dm ,    = 1 birim ise,  V = dm    ve  dt  

zaman aralığı olmak üzere, 
     dS =  dm d dt 
     yazılabilir. Şimdi V oylumunun bütün frekanslarda ürettiği ve 

bütün uzay açıya saldığı erke söz konusu olursa, 

      ʃ dS = ʃ ʃ  d V d   , ve buradan 
 
                                   ∞                                                                                   ∞ 

     S = V ʃ  d ʃ d   S = 4 V ʃ  d  
                              = 0                                                                                   = 0 

     olur ki bu, tüm frekanslarda ve bütün uzay açıya salınan 
erkedir.  

                       : Salma katsayısı  



2.Bölüm (devamı) 
     Soğurma katsayısı : 

     Erke üretiminin karşıt olayı soğurmadır. Herhangi bir gaz yığını, 
su ya da cam gibi saydam bir cisim ışığı geçirirken onun bir 
kısmını da kendisi soğurur (Şekil 21). Dolayısıyle ışınım erkesi 
bu cisimden çıkarken bir miktar azalmış olur. Bu olaya 
soğurma denir. Soğurulan erke, giren ışığın frekansına, 
yeğinliğine ve ışığın geçtiği katmanın kalınlığına bağlıdır. Buna 
göre,  frekanslı I yeğinliğindeki bir ışık demeti dƖ 
kalınlığındaki bir katmandan geçip dI erkesi soğrulmuşsa bu, 

            dI = -  I dƖ  

     olur. (-) işareti kaybı ifade eder. Buradaki  orantı katsayısına 
cismin “soğurma katsayısı” denir.  

                            = f (, madde) 



2.Bölüm (devamı) 
 

Şekil 21. Işığın dl kalınlığındaki bir katman tarafından soğurulması 



2.Bölüm: soğurma k.s. (devamı) 

 Io : Gelen ışınımın yeğinliği,  

 I : Çıkan ışınımın yeğinliği    olmak üzere,  

 Io ≠ I ise soğurma var. dI = Io – I 

 Io = I ise soğurma yoktur. 

Tanımlar: 

1- Geçirgenlik faktörü [ = T ] 

 ( I / Io ) = T < 1    ; Io > I 

2- Katmanın Aklık derecesi (opasite) [ = O ] 

    ( Io / I ) = O (sıfır değil, harf), O > 1  ; Io > I 



2.Bölüm: soğurma k.s. (devamı) 

3- Optik yoğunluk (optical density) [ = D ] 

     Aklığın logaritmasına “optik yoğunluk” denir. 

     D = log O ; D = log ( Io / I ) 

     D = - log (I / Io )  = - log T      dir. 

4- Optik kalınlık [ =  ] 

          dI = -  I dƖ    idi. 

          dI / I = -  dƖ    , her iki tarafın integrali alınırsa, 
 

                                                Ɩ 

          ln I = - ʃ  dƖ + ln Io  
                                     Ɩ = 0 

          ln I - ln Io = - ʃ  dƖ      ln ( I / Io )  = - ʃ  dƖ  

 

 



2.Bölüm: soğurma k.s. (devamı) 

     ve buradan, ışık, kalınlığı Ɩ olan bir katmandan geçmişse çıkan 
ışığın yeğinliği, 

                                                                          Ɩ 

                                          - ʃ  dƖ 
                                                                        0 

                I = Io e                        dir. 

  
                                                                             Ɩ 

     Burada     = - ʃ  dƖ    ile gösterilirse, 
                                                           0 

                  I =  Io  exp ( -  ) 

    elde edilir.  Terimi soğurmayı yapan katman için bir ölçek   

olduğundan dolayı buna  OPTİK KALINLIK denir. 

      = 1  ise   I = Io / e     I  0.40 Io  olur. 

     2.5  e  2.75    , Yıldızlarda   ≥ 1  dir. 



3. IŞINIM YASALARI 

1. Kirchhoff Yasası : 
       Bir oylum içindeki ışınımı göz önüne alalım (Şekil 

22). Oylum eş sıcaklı ise, ışınımı eş yönlüdür. 
Yalıtılmış (izole edilmiş) ise, ışınım dengesindedir. 
Yani dışarısı ile ısı ve ışık alış verişi yapmıyorsa bu 
oylum ışınım dengesindedir. İşte bunun gibi, dışarı 
ile ısı ve ışık alış verişi yapmayan ve içerde de ısı 
dengesinde bulunan iyice yalıtılmış oyluma “IŞINIM 
KOVUĞU” denir. Böyle bir kovuğun içindeki sıcaklık 
T ise, onun ışınımı T sıcaklığındaki kovuk ışınımıdır. 



3. IŞINIM YASALARI 
 

Şekil 22. T sıcaklığındaki ışınım kovuğu 



Kirchhoff yasası (devamı) 
Kovuk ışınımının özellikleri: 
1- Kovuk içindeki her noktada ve her doğrultuda ışınım aynıdır 

(eşdeğerdir). 
2- Eş sıcaklı kovuklar eşdeğerli ışınım yaparlar. 
3- Kovuk ışınımı kovuğun yapıldığı malzemeye bağlı değildir. 
4- Bu üç özellik her dalgaboyu için geçerlidir. 
     Son iki özellikten kovuk ışınımı için şöyle bir yasa çıkarılabilir : 

Kovuk ışınımında, ışınım yeğinliği ve ışınım yoğunluğu yalnız 
ışınımın  frekansına ve kovuğun T sıcaklığına bağlı olmalıdır. Yani, 

     I = I (, T) = f (, T)   , u = u (, T)    dir. 
     Bunun yanında, kovuğun tüm frekanslardaki toplam ışınımı 

sözkonusu olursa, bu ışınım yalnız T sıcaklığının fonksiyonu olması 
beklenmelidir. 



Kirchhoff yasası (devamı) 

     Şimdi ışınım kovuğu içinde bir dV oylum elementi alalım. 
Kolaylık olması için elementi yassı bir silindir olarak seçelim 
(Şekil 23). Silindirin tabanı d ve kalınlığı dƖ olsun. 

     Bu elementin tabana dik d uzay açısına saniyede saldığı ve 
soğurduğu ışınım erkeleri : 

     saldığı erke ; dS =  d V d     , V = d dƖ   idi, 

                       dS =  d d dƖ d  

     soğurduğu erke = dI d d d , dI= - I dƖ   idi, 

                           = - I d dƖ d d  

    dır. 



Kirchhoff yasası (devamı) 
 

Şekil 23.  Elemanter silindirdeki ışınım erkesi miktarı 



Kirchhoff yasası (devamı) 
    Elementin içinde bulunduğu kovuk, ısı ve ışınım 

dengesinde olduğuna göre onun soğurduğu erke 
saldığı erkeye eşit olmalıdır.  

     d d dƖ d = -  I d dƖ d d  

    ve buradan, 

              /   = I  

    olur. Burada negatif işaretini göz önüne alma gereği 
yoktur. O halde, herhangi bir kovuk ışınımında salma 
ve soğurma katsayılarının oranı bu kovuğun ışınım 
yeğinliğine eşit olup bu da frekans ve sıcaklığa bağlıdır.  



Kirchhoff yasası (devamı) 

        I =  Io  exp ( -  )  ,  = - ʃ  dƖ  

     ( Şekil 24 ) de I = f () grafiği gösterilmektedir. 
      Birim yüzeyin S salma gücüne karşılık gelen eylem soğurmadır. Yüzeyin birim 

alanının birim yeğinlikten soğurduğu erke miktarı A ise, bu miktara “Yüzeyin 
Soğurma Gücü” denir. A = 1 ise yüzey, kendi üzerine düşen bütün erkeyi 
soğuruyor demektir. A < 1 ise yüzey, üzerine düşen ışınımın bir kısmını 
soğuruyor ve 

              R = 1 - A  
      payını da yansıtıyor demektir. Burada tanımlanan R miktarına “Yüzeyin 

Yansıtma Katsayısı” denir. Buna göre, d yüzeyinin normal doğrultusuyla  açısı  
yapan bir d uzay açısı için 

      saldığı erke = S d d cos  d 
      soğurduğu erke = A I d d cos  d 
      olacaktır. Yüzeyin soğurduğu erke saldığı erkeye eşitse, buradan 
                                S / A = I  

      bulunur. G.R. Kirchhoff ’un verdiği ifade budur. 



Kirchhoff yasası (devamı) 
 

Şekil 24. Işınım yeğinliğinin optik derinlikle/kalınlıkla değişimi 



Kirchhoff yasası (devamı) 

         Kirchhoff ’ a göre, kovuk ışınımında yüzeyin salma ve 
soğurma güçleri oranı kovuğun ışınım yeğinliğine eşittir. Bu 
yeğinlik, ışınımın  frekansına ve kovuğun T sıcaklığına 
bağlıdır. Cismin malzemesi söz konusu olmadığına göre yasa 
evrenseldir. Yani aynı sıcaklıktaki bütün kovukların aynı 
frekanslardaki ışınım yeğinlikleri eşittir. 

        Herhangi bir kovuk için A = 1 ise, S = I  dir. Buna göre, 
soğurma gücü 1 olan, yani üzerine düşen ışınım erkesinin 
tamamını soğuran cisim “Kara cisim” dir (Şekil 25). Bunun 
yapacağı ışınımın yeğinliği onun ışınım salma gücüne eşittir. 
Doğada bu koşulu özürsüz olarak sağlayan bir cisim bulmak 
çok güçtür. W. Wien tarafından önerilen yapma karacisim, içi 
cilalı dışı yalıtkan cisim (küre)’dir (Şekil 25).  



Kirchhoff yasası (devamı) 
 

Şekil 25. Wien tarafından önerilen bir yapay karacisim örneği 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    2. Stefan – Boltzmann Yasası : 

    Bir kovuk ya da karacisim ışınımında, ışınım 
yeğinliği yalnız sıcaklığın ve frekansın fonksiyonu 
ve I ~ S idi. Avusturyalı J. Stefan 1879 da, bir 
karacismin 1 cm2 lik yüzeyinden 1 saniyede saldığı 
toplam ışınım erkesinin yani ışınım salma 
gücünün, cismin T salt sıcaklığının dördüncü 
kuvveti ile orantılı olduğunu deneysel olarak 
buldu. Şöyle ki, 

            S = A T4 

    dir. Burada A= sabit ve T salt sıcaklıktır. 

            A = 5.6697 x 10-5 erg cm-2 s-1 K-4 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

     L. Boltzmann, 1884 de aynı yasayı kuramsal olarak buldu. L. 
Boltzmann burada J. C. Maxwell’in kinetik gaz kuramından 
yararlanmıştır. Bunun için, dış yüzeyi karartılmış, iç yüzeyi 
iyice parlatılmış bir silindir gözönüne alınmıştır (Şekil 26). 

    Bu şekilde hazırlanmış silindirin, taban alanı 1 cm2 ve pistonun 
herhangi bir konumundaki oylumu V olsun. Bu konumdaki 
silindirin içine herhangi bir şekilde bir miktar ışınım erkesi 
verilmişse, bu oylum içine belirli bir T sıcaklığında, u 
yoğunluğunda ve 

                  U = u V 

    değerinde bir ışınım erkesi hapsedilmiş olur. Bu erke V 
oylumundaki silindirin “iç erkesi”dir.   



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 
 

Şekil 26.  Dışarısı ile yalıtılmış silindir içindeki ışınım erkesi  



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

    Dışarıdan ek bir erke verilirse, yani silindir içine 
dışarıdan dQ değerinde bir ısı erkesi verilirse, bu erke 
iki yerde harcanır : 

 1-Sistemin iç erkesinde bir artma olur ; 
     U = u V  ,  dU = u dV + V du   kadar artar, 
 2-Pistonun dh yüksekliğinde hareket etmesi ile bir 

miktar iş yapılmış olur ; 
    Termodinamiğin birinci ilkesine göre, 
        dQ = dU + p dV 
    idi. Burada görülen dU nun yukarıdaki tam 

diferansiyelini alıp, p = u / 3 olduğu da göz önüne 
alınırsa, 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 
           dQ = V du + u dV + (u / 3 ) dV 

       buradan, 

       dQ = (4 / 3) u dV + V du       bulunur. 

      [ dV = 1 cm2 x dh (cm) = 1 cm3 : iş = p dV  olur ] 

 

       Diğer yandan, kinetik gaz kuramında bir gazın durumunu gösteren    
ölçeklerden biri onun ENTROPİ’sidir. Burada  ile göstereceğimiz entropi, 
en basit söylenişiyle erkenin sıcaklığa oranıdır. O halde söz konusu olan 
sisteme verilen dU erkesi sonucunda onun entropi değişimi ; 

            d = dQ / T 

      olacaktır. O halde, 

      d = dQ / T = ( V / T ) du + (4/3)(u / T) dV    , bu da, 

      d = (V / T)(du / dT) dT +(4/3)(u / T) dV 

      şeklinde yazılabilir. Görüleceği gibi bu ifade  = (T,V) nin tam 
diferansiyelidir. 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

    Burada V nin bağımsız değişken olduğu ve u nun da 
yalnız T ye bağlı olduğu göz önüne alınırsa, 

      2        T   du             2        1   du 
    -------- = ---- ----      ------- = ---  ----- 
    TV       T2  dT           TV      T   dT 
   2       4  du  1         4   u          2      4  du      4   u  
 ------- = --- ---- ----  -  ---- ----  ----- = --- ---- - ---- ---- 
 VT      3  dT  T        3   T2            VT   3T dT     3   T2 

 

      olur. Yukarıdaki d ifadesi tam diferansiyel olduğundan 
ikinci diferansiyelleri birbirine eşit olacaktır. O halde, 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 
                  2          2   
               --------- = --------- 
                TV       VT  
    1   du      4    du       4    u 
   --- ----- = ----  ----  -  ---- ----- 
    T  dT      3T  dT       3    T2 

    (4 / 3) (u / T2) = [(4 / 3T) – (1 / T)] (du / dT) 
    (4 / 3) (u / T2) = (1 / 3T) (du / dT) 
    Her iki yanı 3T ile çarparsak, 
    4 (u / T) = (du / dT)  (du / u) = 4 (dT / T)   olur. 
    Buradan, 
    ln u = 4 ln T + ln a 
    ln u = ln (a T4)        u = a T4        bulunur. 
    Burada a, birimlere bağlı bir sabittir. 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

    Bu sonuca göre eş yönlü ışınım yeğinliği için, u ışınım 
yoğunluğu olmak üzere, 

    u = (4 / c) I  idi. Buradan  I = (c / 4) a T4 

    yazılabilir.  1 = (c / 4) a      olmak üzere,  

    I = 1 T4      , I  = S  idi. O halde, 

   (S/) = (c / 4) a T4    S = (c / 4) a T4  

    = (c /4) a    ise, 

    S =  T4        bulunur ki bu Stefan-Boltzmann yasasıdır. 

   



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

    Şimdi konumuzun birazcık dışına çıkarak kapalı bir oylumun 
entropisini bulmaya çalışalım : 

  u = a T4   idi. Buradan, (du / dT) = 4 a T3 

  Diğer taraftan ; 
  ( / T) = (V / T)(du / dT)      ve, 
  ( / V) = (4 /3) (u / T)     idi. O zaman, 
  ( / T) = (V / T) 4 a T3 

    = 4 a V T2 T     d = 4 a V T2 dT 
       Her iki yanın integrali alınırsa, 
  = (4 / 3) a V T3    elde edilir. 
 u = a T4    den  (u / T) = a T3  ve bundan yararlanarak, 
  = (4 / 3) V (u / T)    elde edilir. p = u / 3  u = 3p  den de 
  = (4 / 3) V (3p / T)     = (4 / T) V p       olur. 



Stefan-Boltzmann yasası (devamı) 

    Bilindiği gibi, gazların T = sabit kalmak üzere yaptıkları 
genişlemeye “Eşsıcaklı genişleme” denir. Böyle bir 
genişlemede, (yani T = sabit ise)  = sabit’tir ve PV = RT yasası 
geçerlidir. Sabit T de entropi değişimi söz konusu değildir. 
Genel olarak  = (P, V, T) dir. T=sabit ise, PV = RT ‘den  

 PV = sabit  olur.  

 Stefan-Boltzmann yasası çok geniş bir kullanma alanına 
sahiptir. Işınım yapan herhangi bir cismin ışınımgücü 
ölçülebilirse, bu yasadan bir sıcaklık hesabı yapılabilir. 
Bulunan bu sıcaklık o cisimle eş ışınımlı olan bir karacismin 
sıcaklığıdır. Onun için bu yoldan bulunan sıcaklığa etkin 
sıcaklık denir ve Te ile gösterilir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

 3. Wien Kayma (Deplasman) Yasası  

      Wien ışınım yasası : 

    Görüldüğü gibi G.R. Kirchhoff, karacismin ışınımında ışınım 
yeğinliğinin yalnız cismin T sıcaklığına ve ışınımın  frekansına 
(ya da l ya) bağlı olduğunu söyleyebilmişti. Fakat bu bağlılığı 
belirten fonksiyonu bulamamıştı. 

    Stefan-Boltzmann yasası ise, bütün frekansları içine alan ışınım 
gücünü T sıcaklığına bağlayan formülü vermektedir. 

    Sorunumuz, I = I (, T) ya da Il = I (l, T) şeklindeki 
fonksiyonları bulmak idi. Belli bir sıcaklık için Il fonksiyonuna 
“Renklere göre erke dağılımı” denir. Aradığımız fonksiyonun 
genel ifadesi bilinirse, çeşitli sıcaklıklar için renklere göre 
dağılımlarını bulmak kolaylaşır. 

 



Wien kayma yasası (devamı) 

     Karacisim ışınımında renklere (dalgaboyuna) göre erke dağılımı 
sıcaklığa acaba nasıl bağlıdır ? 

     Wien kayma yasası, karacisim ışınımında renklere göre erke 
dağılımının sıcaklığa ne şekilde bağlı olduğunu ifade eder. Bunun 
için Wien şöyle bir varsayımı kabullenerek işe koyulmuştur. O da 
şudur: Eğer adyabatik (dışarı ile ısı alışverişi yapmayan) genişleme 
varsa, dalgaboyunun sıcaklıkla değişimi, 

              l = C / T 
     şeklindedir. Burada C = sabit. [ li = C / Ti ] 
     Bundan sonra sıcaklığı T1 olan karacisim  ul1 d l1  erkesini kapsayan 

l1, l1+d l1 aralığı göz önüne alınır[ l1 = C / T1] (Şekil 27). 
      
      Sıcaklığı T2 ye düşüren bir genişleme sonunda dalgaboyu   
       l2 = C / T2  olur.  
 
 



Wien kayma yasası (devamı) 
 

Şekil 27. T sıcaklığındaki karacisim için tekrenk ışınım erkesi miktarı 



Wien kayma yasası (devamı) 

    Bu iki dalgaboyunun oranı, 

     l1 / l2 = (C / T1)(T2 / C)    den, 

     l1 / l2 = T2 / T1  ve  

    (l1 +d l1) / (l2 +d l2) = T2 / T1  

    olacaktır. Buradan,  

    l1 T1+ d l1 T1= l2 T2+ d l2 T2 

     ve  l1 T1 = l2 T2 olduğundan, 

    d l1/ d l2 = T2 / T1  

    elde edilir. 

     



Wien kayma yasası (devamı) 
     Öte yandan birim oylumda dl1 aralığına düşen erke payı 
     ul1 dl1 , dl2 aralığına düşen erke payı ise ul2 dl2 olacaktır. Bu iki 

erkenin oranı, Stefan-Boltzmann yasasından yararlanarak 
aşağıdaki gibi bulunur: 

     dl1   ul1 d l1 =  T1
4 

       dl2   ul2 d l2 =  T2
4 

 

        ul1 d l1 / ul2 d l2 =T1
4 / T2

4   ul1 / ul2 = (dl2 / dl1)(T1
4 / T2

4)  
     d l2/ d l1 = T1 / T2    idi. O zaman, 

             ul1 / ul2 = T1
5 / T2

5 
     olur. Bilindiği gibi eş yönlü ışınımda, 
     S =  I     ya da  Sl =  Il   ve 
     u = (4 / c) I     ya da  ul = (4 / c) Il    idi. 
     O halde, eş yönlü ışınımda tek renk salma güçleri için, 
     Sl1 / Sl2 = T1

5 / T2
5    olmalıdır ki bu, Wien kayma yasasıdır. 



Wien kayma yasası (devamı) 
    Özetle, sıcaklıkları T1 ve T2 olan ve eş yönlü ışınım 

yapan iki karacisimden biri diğerinin adyabatik 
genişlemişi olarak kabul edilirse, birinin yaptığı 
ışınımda belli bir l1 dalgaboyunun karşılığı, 

    l2 / l1 = T1 / T2   den, l2 = (T1 / T2) l1  
    ile hesaplanır. Ayrıca, bu iki kaynağın birbirinin 

karşılığı olan l1 ve l2 dalgaboylarındaki salma güçleri 
salt sıcaklıkların beşinci kuvvetleriyle doğru 
orantılıdır. Veya tek renk salma güçlerinin oranı, 
sıcaklıkların 5. kuvveti ile orantılıdır. Bu sonuca Wien 
kayma yasası denir. 

    u1 = a T1
4 , T2 = 2T1 ise u2 = ? 

    u2 = a (2T1)4        u2 = a 24 T1
4    olacaktır. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

 Wien Yasası’nın Kullanıldığı Yerler : 

 x = lT  ve y = Sl / T5  olmak üzere, y = f(x) grafiği, 
T = 4000, 5000, 6000, 8000 oK, ... 

 için aynı grafiği verir(Şekil 28 ve 29a,b). 

 Şekil 28 ve 29 dan görüleceği gibi, 

 l1(max) T1 = sabit, l2(max) T2 = sabit, ..., 

 ln(max) Tn = sabit 

 l(max) T = A = sabit 

  T1 < T2  ise  l1 > l2  olmalıdır. 

 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 28. Wien kayma yasasını doğrulayan y = f (x) eğrisi 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 29a. Çeşitli sıcaklıklardaki karacisim ışınımları için y = f(x) 

                eğrileri. Renge bağlı kaymalara dikkat ediniz. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 29b. Çeşitli sıcaklıklardaki ışınım kaynakları için dalgaboyuna bağlı 

                ışınım erkesi miktarı 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    Wien Yasası’nın Kullanıldığı Yerler (devam): 

 1- Birinci olarak, bu yasa sayesinde bilinen bir erke dağılımından diğerine geçmek 
mümkündür. Söz gelişi, sıcaklığı T1 olan bir karacismin renklere göre erke 
dağılımı verilmiş olsun(Şekil 30). Bu eğrinin istenilen bir T2 sıcaklığındaki 
karşılığını bulmak için, verilen (I) eğrisi üzerinde rasgele bir P1 noktası alınır. Bu 
noktanın yatay konu l1 ve düşey konu Sl1 olsun. İlk iş olarak bu değerler, 

               Sl1 / Sl2 = T1
5 / T2

5 ve l2 = (T1 / T2) l1  

    bağıntılarında yerine konarak onların l2 ve Sl2 karşılıkları hesaplanır ve buna 
göre P2 noktası bulunur. Sonra P1 noktası (I) eğrisi üzerinde gezdirilerek aynı 
yoldan (II) eğrisinin diğer noktaları elde edilir(bkz Şekil 30). Burada şu özelliğe 
dikkat edilmelidir : iki eğrinin maksimum noktaları biribirinin karşılığıdır. O 
halde, 

       lm (I) T1 = lm (II) T2       dir.  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 30. Wien kayma yasasının kullanımına bir örnek 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

     Wien Yasası’nın Kullanıldığı Yerler (devam): 

 

     Genel olarak, ışınım erkesinin maksimuma eriştiği 
dalgaboyunun salt sıcaklıkla çarpımı bütün karacisimler için 
aynı değere eşit, yani lm T = A  dir. A nın sayı değeri y = f(x) 
grafiğindeki eğrinin en sivri olduğu noktanın yatay konuna 
eşittir (=Wien sabiti). Bugün kabul edilen değer, 

       A = 0.2898 cm oK 

    dir. Bu nedenle Wien kayma yasası daha çok 

    lm T = 0.2898 

    olarak tanımlanmıştır. Burada lm nin birimi cm dir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

   Wien Yasası’nın Kullanıldığı Yerler (devam): 

    2- Yasanın ikinci kullanma yeri, lm T = 0.2898 
yardımıyla ışınım yapan karacismin sıcaklığının 
bulunmasıdır. Gerçekten bir ışınım kaynağının hangi 
dalgaboyunda en büyük erke saldığı herhangi bir 
ölçümle bulunabilirse, bu denklemden onun T 
sıcaklığı kolayca hesaplanabilir. 

 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    4. Eski Kuramlara Göre Işınım Formülleri :  

    Wien kayma yasasından çıkarılan y = f(x) 
fonksiyonunu göz önüne alalım. Burada 

    x = lT , y = Sl / T5 idi. Buradaki Sl fonksiyonu : 

    Sl / T5 = f(lT)   Sl = T5 f(x) = T5 f(l,T)  

   Bunu 

    Sl = [(lT)5 / l5] f(l,T)  şeklinde yazalım. Eğer  (lT)5 
f(l,T) = F (l,T)    dersek, 

    Sl = (1 / l5 ) F (l,T)       elde edilir. Burada ortaya çıkan 
F (l,T)  fonksiyonunu henüz bilmiyoruz. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

   Bu fonksiyonun bulunması için ilk çaba W. Wien 
tarafından gösterilmiş ve özel kuramlara dayanarak 
yalnız kısa dalgaboylarına uygun düşen 

         F (l,T) = exp ( - c2 / lT ) 

    ifadesi bulunmuştur. Buna göre,  

          Sl = (1 / l5 ) exp ( - c2 / lT )    ve, 

          ul = (c1 / l5 ) exp ( - c2 / lT )  

    elde edilmiştir. Buradaki c1 ve c2 katsayıları deneyle 
bulunacak sabitlerdir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    İkinci deneme Lord J.W. Rayleigh ve Sir J.H. Jeans 
tarafından yapılmıştır. Onlar daha değişik bir yoldan 
istenilen bir amaca yaklaşmışlar ve böylece kuantum 
kuramına ilk yolu açmışlar. Rayleigh-Jeans kuramı, 
kovuk ışınımını bir titreşim hareketine benzetir. 
Bundan yararlanarak, birim oylum içinde belirli bir 
dalgaboyu aralığındaki serbestlik derecesi bulunur ve 
kinetik gaz kuramından da belli bir T sıcaklığı için, 
her serbestlik derecesine isabet eden ortalama erke 
hesaplanır. Böylece dalgaboyuna ve sıcaklığa bağlı 
bir yoğunluk ifadesine varılmış olur. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
     Sebestlik Derecesi (S.D) : Hareketli bir cismin kaç türlü hareket 

edebileceğinin sayısıdır. 

 

 1o) Bir kanal içinde sadece bir kayma hareketi yapan bir cismin       
S.D = 1  dir. 

 2o) Düzlemde sadece kayma hareketi yapan bir cismin S.D = 2 
dir. 

 3o) Düzlemde hem kayma ve hem de yuvarlanma hareketi yapan 
bir cismin S.D = 3  tür. 

 4o) Uzayda serbest dolaşan cismin (gaz molekülleri gibi) dönme 
hareketi yoksa S.D = 3 tür. 

 5o) Uzayda cismin dönme hareketi de varsa, S.D = 4 tür. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
     Kinetik gaz kuramından, 
     EK = (1/2) m vo

2  , vo
2 = vx

2 + vy
2 + vz

2 

     Şimdi gaz moleküllerinin her bir serbestlik derecesine düşen 
ortalama erkeyi hesaplayalım. Kinetik gaz kuramına göre, gaz 
moleküllerinin ortalama hızı, 

              vo
2 =  3 RT / M 

    idi. Burada, M: molekülün kütlesi, T: sıcaklık’ tır. 
    R ise molekülün gaz sabitidir (=8.3143 x 107 erg K-1 mol-1). 
    Tek molekülün kinetik erkesi: EK = (1/2) m vo

2  
    EK = (1/2) m (3 RT / M)  EK = (3/2) (m / M) RT 
    Burada m, tek bir gaz molekülünün kütlesidir. 
    Fizikte M / m = NA :Bir mol oylumdaki molekül sayısı 
    (= Avogadro sayısı) 
    ve R  /  NA = k : Boltzmann sabiti’ dir. O zaman, 
    EK = (3/2) (R / NA) T   ve    EK (ort) = (3/2) kT     dir.  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
     O halde T sıcaklığındaki bir gazın her bir molekülünün ortalama 

kinetik erkesi, 

                   EK (ort) = (3 / 2) kT      

     dir. Bu erke S.D = 3 e karşılık erke, yani bütün serbestlik 
derecelerini içine alan toplam erkedir. 

               S.D =1  için     EK  = (1 / 2) kT  

     olacaktır. Yani moleküllerin dönme hareketi yapmadıkları 
kabul edilirse, her bir serbestlik derecesine düşen ortalama 
kinetik erke 

                           EK  = (1 / 2) kT 

     olacaktır. Toplam erke, 

                              E = EK + EP 

   



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

      Artık titreşim hareketlerine geçebiliriz. Herhangi bir Statik Harmonik 
Hareket (Durgun Uyumlu Devinim) için ; 

      EK (ort) = EP (ort) 
      dir. O zaman böyle bir harekette her bir S.D’ne düşen toplam erke, 
      E = EK + EP = (1 / 2) kT + (1 / 2) kT 
      E = k T 
      olacaktır. Öte yandan, kapalı bir kap içindeki duran ses dalgalarının birim 

oylumda ve l ile l+dl dalgaboyu aralığındaki serbestlik derecesi dns ; 
       dns = 4 dl / l4    dir. Bu durumda, 
       Eses = (4 dl / l4) kT 
      olur. Ses dalgalarının boyuna, elektromanyetik dalgaların da enine 

titreşim hareketleri olduğu biliniyor. Enine dalgalar, birbirinden farklı iki 
ayrı düzlemde (uçlaşma düzlemleri) titreşim yapabilirler. Onun için, ışık 
dalgasının serbestlik derecesi ses dalgasınınkinin iki katı, yani 

      dnışık = 8 dl / l4          olmalıdır. Bu durumda, 
      Eışık = (8 dl / l4) kT         dir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
Buna göre T sıcaklığındaki bir ışınım kovuğunun l ile    

l+dl dalgaboyu aralığında birim oylumdaki ışınım 

yoğunluğu, 

    ul dl = (8 dl / l4) kT    ul = 8 k T l-4 

olacaktır ki buna Rayleigh - Jeans formülü denir. Burada  

ul = (c / l2) u  ve l = c /   konursa, 

    u = (8 k T / c3) 2 

 elde edilir ki bu da yoğunluğun frekansa bağlı ifadesidir. 

Rayleigh – Jeans formülüne göre çizilecek “Renklere göre 

erke dağılımı”nın ancak uzun dalgaboyları için deneylere 

uygun düştüğünü gösterir (Şekil 31). 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 31. Wien, Rayleigh-Jeans ve Planck Işınım yasalarını temsili 

               bir karşılaştırması  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

     Deneylerden bulunacak eğriler kısa dalgaboylarında sıfıra 
yaklaşırken, bağıntının verdiği eğri asimtotik olarak 
yükselmektedir. Bunun nedeni serbestlik derecesinden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü dnışık ile belirtilen serbestlik 
derecesi küçük l lar için çok büyüktür. Bu da deneylerle hiç 
bağdaşmıyor. Üstelik ışınım erkesi serbestlik derecelerine 
göre eşdeğerli dağılmış olsa da kısa l  ların serbestlik 
derecesinin büyük olması ısı dengesini bozucu nitelik gösterir. 

     Özetle, gerek Wien ve gerekse Rayleigh – Jeans formüllerinin 
deneylerle tam olarak bağdaşmadığı bir gerçektir. Wien 
yasası kısa dalgaboylarında, Rayleigh – Jeans yasası da ancak 
uzun dalgaboylarında gerçek değerlere yaklaşmaktadırlar. 
Bundan dolayı her iki kuramın da kökten özürlü olduğu 
yargısına varılmış ve böylece yepyeni bir kuram geliştirilmiştir. 
O da kuantum kuramıdır. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    5. Kuantum Kuramı : 

    Alman fizikçilerden Max Planck, ışınım fonksiyonunu 
bulmak için yepyeni bir yoldan hareket ederek, ısı 
dengesinde bulunan çok sayıdaki titreşimlere ilişkin 
erke özelliklerinden ışınım erkesine geçmeyi 
başarmıştır. Bu yolda öne sürülen düşünceler ve 
yapılan işlemlerin hepsine birden “Kuantum 
Kuramı” denir. 



Harmonik (uyumlu) Titreşim Hareketi :  
 Esnek bir yaya asılı bir cisim denge durumundan uzaklaştırılıp tekrar 
bırakılırsa, bu cisim bir doğru boyunca sallanır (Şekil 32). Buna “Basit 

Harmonik Hareket” denir.  
  x: uzaklık (yol) ; t: zaman ; K: dengeleyici kuvvet  olsun. 

Şekil 32. Harmanik titreşim hareleti 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
     K / x = -   K = -  x ;   : orantı katsayısı 
     cismin kütlesi m ve b ivme olmak üzere , 
     K = m b      ;        K = m (d2 x / dt2) 
     m kütleli cismin salındığı doğru x ekseni ve herhangi bir t 

anında denge durumundan uzaklığı da x olsun. 
     K = -  x  ; : yayın yapısına bağlı orantı katsayısıdır. 
     Buna göre hareketin diferansiyel denklemi, 
     m (d2 x / dt2) = -  x  
     m (d2 x / dt2) +  x = 0         (d2 x / dt2) + ( / m) x = 0     m ≠ 0 
      / m = 2  ise        (d2 x / dt2) + 2 x = 0 
     yazılabilir. Bu denklemin genel çözümü için; 
     x = exp(r t) ; r = sabit 
     biçiminde bir çözüm aranır. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

 Bu çözüme göre, 
 dx / dt = r exp(r t)   ve  d2 x / dt2 = r2 exp(r t) 
 bunları yerine koyarsak, 
 r2 exp(r t) + 2 exp(r t) = 0 
 (r2 + 2) exp(r t) = 0    ,    exp(r t) ≠ 0             
 o zaman,     r2 + 2 = 0  olmalı. Buradan, 
 r2 = - 2      r1,2 = (-1)1/2 1,2 
 r1 = + ί  , r2 = - ί  

 O zaman, 

 x = exp(r t)   x = C1 exp(ίt) + C2 exp(-ίt)  
 Burada C1, C2  katsayılardır. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

   exp (ίt) = cos t + ί sin t        idi. 

     x = C1 (cos t + ί sin t) + C2 (cos t - ί sin t)  
     olur. Bu da, 
     x = (C1 + C2) cos t + ί (C1 - C2) sin t 
     C1 + C2 = a  ve  C1 - C2 = b    
     olmak üzere genel çözüm, 
     x = a cos t + ί b sin t 
     şeklinde elde edilir. Hareket gerçek bir olaydır. Onun için bu   

denklemdeki sanal kısım boşlanır. Bu nedenle hareket   
denklemi, 

            x = a cos t 
     olur. Burada a: genlik(en büyük uzanım),  : açısal hız  , x : yol  

ve  t : zaman’ dır.  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
       P = Dönem ise  = 2 / P  veya P = 2 /  
       1 / P =  = frekans ,    = 2  ;  =  / 2  
       x = a cos t : Bu sonuca göre herhangi bir t anındaki hız, 
       v = dx /dt = - a  sin t 
       v2 = a2 2 sin2 t 
       Kinetik erke; EK = (1 / 2) m v2 

       EK = (1 / 2) m a2 2 sin2 t 
      olur. Diğer taraftan, cismi denge durumuna zorlayan kuvvet  K = -  x  

olduğuna göre, 
      Potansiyel erke;  
                              x                            x 

       EP = - ʃ K dx = + ʃ  x dx 
                            x = 0                       0 

       EP = (1 / 2)  x2       olur.    x =  a cos t   idi.   
       EP = (1 / 2)  a2 cos2 t   ;      / m = 2           = m 2     ve 
       EP = (1 / 2) m 2 a2 cos2 t         bulunur. 
 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

     Toplam erke; 

      E = EK + EP 

      E = (1 / 2) m a2 2 sin2 t + (1 / 2) m 2 a2 cos2 t  

         = (1 / 2) m a2 2 [ sin2 t + cos2 t ] 

         = (1 / 2) m a2 2  

        bulunur.    = 2  ,  2 = 422 olup frekansa bağlı toplam erke, 

        E = 2 2 a2 m 2  

       olur. Herhangi bir t anı için dış bir etki yoksa  = sabit  olur. 

       a = sabit  ve m = sabit, dolayısıyla E = sabit olacaktır. 

       Buraya dek mekanikten bilinenlerdir. Yeni yol bundan sonra başlar. 

       Bilindiği üzere herhangi bir hareket için, hareket miktarı (momentum) : 

       p = m v   dir.   v = hız , m : kütle, p: momentum 

       Burada, momentumun korunumu ilkesinden dolayı hız yerine momentum  
yeğleniyor. Şöyle ki, 

 

 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

 p = m v  v = p / m  ; v2 = p2 / m2 

  Kinetik erke; EK = (1 / 2) m v2 = (1 / 2) m (p2 / m2) 

                         EK = p2 / 2m 

  Potansiyel erke; EP = (1 / 2)  x2  ;  = m 2    idi 
  Toplam erke ; E = (p2 / 2m) + ( / 2) x2         dir. 

                   x2                 p2 

         E = --------  + --------               E ≠ 0 

                2 /          2m 

  Her iki yanı E ye bölersek, 

                   x2                    p2 

                      ---------- + --------- = 1             .........(*) 

                2 E /       2m E 

  olur. Görüldüğü gibi E, x ve p ye bağlıdır. Bu denklem, 
 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

       x2         y2 

    -------- + ------- = 1 
       a2         b2 

       gibi bir elips denklemidir.  
              a = ( 2E / )1/2,  b = (2mE)1/2  
      olan bir elips denklemi ki buna “Erke elipsi” denir. Yani hareket boyunca  

(x, p) nin değişimleri (*) elipsine uygun olacak şekilde birbirlerine bağlı 
kalırlar. Belli bir E erkesi için Elipsin alanı : A = ab 

      A =  ( 2E / )1/2 (2mE)1/2  =  [( 2E / ) (2mE)]1/2  

      A =  2E (m / )1/2    ;  / m = 2  idi  
     A = 2  E ( 1 / 2)1/2  ;  2 = 422  

         A = 2 E / 2      A = E /  
       elde edilir. Buradan anlaşılacağı üzere, Kuantum kuramına göre, basit 

harmonik hareketlerde erke elipsleri sürekli değildir. Birbirinin içine girmiş 
atlamalı (kademeli) elipsler vardır. Art ardına gelen elipslerin sınırladığı 
halkaların alanları ise birbirine eşittir (Şekil 33). 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 33. Eşit alanlı halkalara (=h) sahip erke elipsi  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
      O halde bu halkalardan bir tanesinin alanını h ile gösterirsek, salınım 

hareketi için onun birimi “erg s”,  
      Elips alanı: A = nh ; n = 0,1,2, ... tam sayılar 
      olur ( h = alan = sabit). Başka bir değimle, her bir basit harmonik hareket   

En gibi bir erke düzeyine karşılık gelir. Bu düzey ise, 
      A = E /    E = A    En = n h  
      ile bellidir (n: sabit, h:alan sabiti, : frekans). 
      Alanları h, 2h, 3h, ..., nh  olan ve erke elipsinin denklemine uygun iç içe 

elipsleri çizecek olursak (Şekil 33), onlardan her biri bir erke düzeyine 
karşılık olur. 

      n = 0  için   E0 = 0 düzeyi Temel düzey (Klasik Fizik’te) 
      n = 1  , için  E1 = .... 
      Kuantum fiziğinde ise,  n = 0 da E0 = (1 / 2) h    dir. 
      Buradaki h, Planck sabitidir. E = h   (ışık kuantumu). 
      Basit harmonik hareket için bu düşünceyi ortaya atan Max Planck, daha 

sonra onu ışınım erkesine uygulamıştır. Planck,  frekanslı ışığın titreşim 
erkesinin h olduğunu kabul etmiş ve ona “ışık kuantumu” demiştir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

      Böylece ışığın da, basit harmonik harekette olduğu gibi, kesikli erke 
düzeylerine karşılık olduğu tasarlanmış oluyor. Bir En düzeyinden En-1 
düzeyine inişin bir h kuantumunda ışık salmasına karşılıktır. Karşıt olarak 
En-1 düzeyinden En düzeyine çıkışın ise bir h kuantumunda ışık 
soğurulmasına karşılıktır. Bunu atom modeline uygularsak, elektron 
yörüngeleri belirli birer ışık kuantumuna ya da erke düzeylerine karşılık 
olur. Buna göre, elektronlar çekirdek çevresinde rastgele yörüngelere 
oturamazlar. Her atomun çekirdeği çevresinde ancak En erke düzeylerine 
karşılık olan ve atlamalarla geçilebilen belirli yörüngeler vardır. Elektronlar 
bu yörüngelerde dolanırlar. Bir elektron bir üst düzeydeki erke ile kendi 
düzeyindeki erke arasındaki farka eşit bir erke alırsa, ancak o zaman bir üst 
düzeye çıkar. Bu bir soğurma olayıdır. Ona h den daha az erke verilmiş 
olsaydı, o yine kendi yörüngesinde kalırdı. Karşıt olarak, üst yörüngelerden 
alt yörüngelere iniş bir salma olayıdır. Yörüngeler de sürekli değil, 
atlamalıdır. Bu yörüngeler eşit alanlı elips halkaları ile belirlidir. Her bir 
elips halkasının alanı ise h sabitine eşittir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

     6. Planck Yasası : 
     Planck’ın ortaya attığı kurama göre, bir elektronun m ninci üst 

düzeyinden n ninci alt düzeye düşmesi halinde bir miktar 
ışınım erkesi ortaya çıkar. 

     E = h   idi. 
     Em = m h ,  En = n h 
     m > n   ise Em > En ; Em+1 > Em 

     O zaman bu ışınımın frekansı, 
     Em – En = h  
     ile belli olacaktır. Em, m ninci düzeyin erkesi, En de n ninci 

düzeyin erkesidir. Em deki elektron En ye geçerse h kadar erke 
açığa çıkar ki bu olaya salma (emisyon) denir. Eğer En 
düzeyindeki bir elektron Em düzeyine çıkarsa h kadar bir erke 
soğurulur ki bu olaya da soğurma (absorpsiyon) denir. 



Planck Yasası (devamı) 
      Şimdi biz, ısı dengesinde bulunan ve sıcaklığı T, ışınım yoğunluğu u olan 

bir kovuk içindeki geçişleri göz önüne alarak, u fonksiyonunu bulmaya 
çalışalım. Bunun için “Einstein’in geçiş olasılığı” nı kullanacağız. 

      Einstein Geçiş Olasılığı : 
      Üst düzeylerden alt düzeylere geçiş iki türlü olur (Şekil 34/A) : 
 1- Kendiliğinden geçişler : elektronun dış etkiler olmadan kendi kendine daha 

alt düzeylerden birine düşmesidir. 
 2- Zorla geçişler : elektronların ışınım basıncı gibi dış kuvvetlerin zorlamasıyla 

alt düzeylere inmesidir. 
     Alt düzeyden üst düzeye geçişler : 
     Üst düzeylere geçişler ancak dışarıdan erke almakla olur, kendiliğinden bir 
     geçiş beklenemez. 
 
      Buna göre, ele aldığımız kovukta, m ninci üst düzeyi ile n ninci alt düzeyi 

arasında şu geçişler olası olacaktır : 
      m düzeyindeki elektron sayısı = Nm 

      n düzeyindeki elektron sayısı = Nn 

      olmak üzere, 



Planck Yasası (devamı) 
 

Şekil 34A. Erke düzeyleri ve olası geçişler için şematik gösterim  



Planck Yasası (devamı) 

      I- Üst düzeyden alt düzeye kendiliğinden geçişler (inişler) : 

     Bir saniyedeki bu tür geçişlerin olasılığı Anm ise, n ninci düzeye bir saniyede 
inen elektronların sayısı, 

                      Anm Nm 

      olmalıdır. 
      II- Üst düzeyden alt düzeye zorla inişler : 

     Bu tür geçişlerin sayısı, geçiş olasılığı ve zorlamayı yapan ışınımın u 
yoğunluğu ile orantılı olmalıdır. Bir saniyedeki bu tür geçişlerin olasılığı   
Bnm ise, Nm elektrondan alt düzeye bir saniyede zorla inen elektronların   
sayısı 

            Bnm  Nm u (ki burada Nm u = Nn  dir) 

     olacaktır. 

     III- Alt düzeyden üst düzeye çıkışlar : 

     Bir saniyede bu tür geçişlerin olasılığı Bmn, alt düzeydeki elektronların 
sayısı Nn ise, çıkışların sayısı, 

         Bmn Nn u  

     olacaktır. Bmn : n den m ye geçiş olasılığı. 



Planck Yasası (devamı) 

      Kovuk içinde ısı ve ışınım dengesi olduğuna göre üst düzeyden inen 
elektronların sayısı bu üst düzeye çıkan elektronların sayısına eşit olmalı, 
yani, 

         Anm Nm + Bnm Nm u = Bmn Nn u 

      dir ki bu Einstein Geçiş olasılığı’dır. Buradan, 
             Anm Nm = (Bmn Nn – Bnm Nm ) u 
      O halde kovuğun u yoğunluğu, 
                             Anm Nm 
           u = ----------------------------- 
                       Bmn Nn – Bnm Nm 
      bulunur. İstatistik gaz kuramına göre, T sıcaklığında ve ısı dengesindeki bir 

kovukta, erke düzeyleri E ile E+dE arasında bulunan N tane titreşim 
hareketi için Titreşim Sayısı : 

          dN = C N exp( - E / kT) dE 
      dir. Burada C, sabittir. Bu denklemden yararlanarak n ninci düzeydeki 

elektronların sayısını bulabiliriz. 



Planck Yasası (devamı) 
     Bunun için yapılacak iş, bu denklemin bir elips halkası 

içindeki integralini almaktır. 
     dN / N = C exp (- E / kT) dE 
                                                               En 

       ʃ dN = CN ʃ exp (- E / kT) dE 
                                                        En-1 

     En – En-1 = ho  aralığı çok küçük olduğundan bu aralıkta   
En = sabit kabul edilebilir. Böylece, 

     Nn = C N exp (- En / kT) ho  
     elde edilir. Burada o , bir düzeylik erke farkına karşılık gelen 

frekans olup sabittir. Ayrıca sıfırıncı düzey (n = 0) için Eo = 0 
kabul edilmişti. O halde yukarıdaki denklemden, sıfırıncı 
düzeydeki elektronların sayısı, 

            No = CN ho  
     dır. 



Planck Yasası (devamı) 

    Buna göre m ninci ve n ninci düzeylerdeki elektron 
sayısı, T sıcaklığı için, sırasıyla 

    Nm = No exp ( - Em / kT)     ve 

    Nn = No exp ( - En / kT) 

    dir. Ele aldığımız bu iki düzeydeki elektronların   
sayıları oranı ; 

     Nm / Nn = exp (- Em / kT) exp ( - En / kT) 

                  = exp [ - (Em – En) / kT] 

     Em – En = h     idi, 

     Nm / Nn = exp (- h / kT) 

     bulunur. 



Planck Yasası (devamı) 
       İstatistik Ağırlık Kavramı : 
     gm : m düzeyinin istatistik ağırlığı 
     gn : n düzeyinin istatistik ağırlığı 
     ise ve eğer elektronların düzeylerdeki istatistik ağırlıkları eşit 

değilse, 
          Nm / Nn = (gm / gn) exp (- h / kT)      (**) 
    ve buradan 
              Nm = (gm / gn) Nn exp(- h / kT)        (***) 
      elde edilir. O zaman bu Nm değerini 
                         Anm Nm 

              u = ----------------------------- 
                         Bmn Nn – Bnm Nm 

    yoğunluk ifadesinde yerine koyarsak, 
 



Planck Yasası (devamı) 

                  Anm (gm / gn) Nn exp(- h / kT)  

   u = ----------------------------------------------------- 

            Bmn Nn – Bnm (gm / gn) Nn exp(- h / kT) 

                [Anm (gm / gn) exp(- h / kT)] Nn  

        = -------------------------------------------------- 

             [Bmn – Bnm (gm / gn) exp(- h / kT)] Nn 

  Pay ve paydayı [(gm / gn) exp(- h / kT)]’ye bölersek, 

                                 Anm 

        u = ---------------------------------------------       .....(I) 

              (gn / gm) Bmn exp( h / kT) – Bnm  

  elde edilir. 



Planck Yasası (devamı) 
      Şimdi geri kalan katsayıları bulmak için Rayleigh – Jeans formülünden 

yararlanalım. Çok uzun dalgaboyları için Rayleigh – Jeans’in 

                   u = (8 k T / c3) 2 

       formülü deneylere uygun düştüğüne göre, bulduğumuz u bağıntısı uzun 
dalgaboyları (çok küçük frekanslar) için, Rayleigh – Jeans formülü ile özdeş 
olmalıdır. 

     Bilindiği üzere  küçük ise h / kT << 1 olacak. 
     Bu durumda, 
     exp( h / kT)        exp ( x )’in seri açılımı : 
     exp ( x ) = 1 + x +(x2 / 2!)+(x3 / 3!)+ ... +(xn / n!) 
     ye göre, 
     exp( h / kT) = 1 + ( h / kT) + [( h / kT)2 / 2!] + .... 
                                                             
                                                                boşlanabilir 
     exp( h / kT) = 1 + ( h / kT) 
     eşitliği büyük bir yaklaşıklıkla geçerli olacaktır.  



Planck Yasası (devamı) 
 O zaman, uzun dalgaboyları için, 
                          Anm 

    u = -------------------------------------- = (8 k T / c3) 2 

              (gn / gm) Bmn [1 + ( h / kT)] – Bnm 
 Burada,  
 (gn / gm) Bmn – Bnm = A    ve      (gn / gm) Bmn = B   dersek, 

                 Anm 

       ------------------------ = (8 k T / c3) 2 

               A + B ( h / kT) 
bulunur. Buradan, 

[A + B ( h / kT)] 8 k T 2 = Anm c
3 = sabit 

 A = 0 olmalıdır. Yani 
(gn / gm) Bmn – Bnm = 0        ....... (II) 
olmalıdır. Buradan, 
(gn / gm) Bmn  = Bnm   veya gn Bmn = gm Bnm    dir !!!  
 İstatistik ağırlıklar ile geçiş olasılıkları çarpımı sabittir. Bundan böyle, 
  



Planck Yasası (devamı) 

                  Anm 

  -------------------------- = (8 k T 2 / c3) 

    (gn / gm) Bmn ( h / kT) 

    

          Bnm 

   Anm = Bnm ( h / kT) (8 k T 2 / c3)       ‘den 

  Anm = Bnm (8 h 3 / c3)       .........(III) 

 olur. (II) ve (III)  bağıntıları (I) de kullanılırsa, 

            (8 h 3 / c3) Bnm                     (8 h 3 / c3) Bnm  

 u = ---------------------------- = --------------------------- 

         Bnm exp( h / kT) – Bnm        [exp( h / kT) – 1] Bnm 

 ve, 

 



Planck Yasası (devamı) 

           8 h 3               1 

 u = -------------   --------------------      .......(1) 

              c3               exp( h / kT) – 1 

 elde edilir ki bu, Planck’ın ışınım yoğunluğu fonksiyonudur. 

 l’ya bağlı yoğunluk fonksiyonu ; 

 ul = (c / l2) u   ve l = c    = c / l    dan, 

            8 h c                        1 

ul = -------------   --------------------      ........(2) 

              l5           exp( hc / klT) – 1 

 bulunur.  



Planck Yasası (devamı) 
  ye bağlı ışınım yeğinlik fonksiyonu, 
 I = (c / 4) u  den, 
  

            2 h 3             1 
 I = ---------  -----------------------      ........(3) 
           c2       exp( h / kT) – 1 
Il = (c / 4) ul  ve  (2) bağıntısından l ya bağlı ışınım yeğinliği, 
            

               2 h c2                1 
 Il = ----------  -----------------------      .........(4) 
             l5     exp( hc / klT) – 1 
 dir. Burada, h c2 = c1 , hc / k = c2 dersek, c1, c2 = sabit olmak üzere, 
 
           2 c1                1 

 Il = ----------  -----------------------      .........(5) 

                    l
5       exp(c2 / lT) – 1 

 olur. 
 UYARI : Erke hesabı için Il dl  çarpımı dikkate alınmalıdır(Şekil 34 /B). 
 



Planck Yasası (devamı) 
 

Şekil 34/B. Belli bir dalgaboyu aralığındaki ışınım erkesi miktarı 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

 7.Planck Işınım Formülünden Diğer Yasaların 
Bulunması : 

 1o) Stefan-Boltzmann Yasası : 
    Toplam ışınım salma gücü, 
                           ∞            ∞ 

        S = ʃ S d = ʃ  I d 

                   = 0                       = 0  

   olduğuna göre, 
                              ∞                 

   S =  ʃ (2 h 3 / c2)(1 / exp( h / kT) – 1) d 
                          0 

    olur. Burada  x = h / kT ,  = (kT / h) x   d = (kT / h) dx 
    dönüşümü yapılırsa, 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

                         ∞ 

 S = (2 k4 T4 / c2 h3) ʃ ( x3 / exp(x) -1) dx 
                                                     0 

  olur. Buradaki integralin çözümü için; 

  1 / (exp(x) -1) = exp (-x) (1-exp(-x)) -1 

                      = exp (-x) + exp (-2x) + exp (-3x) + ... 

                      = exp (-nx) 

 idi. O zaman, 
                                             ∞ 

                      ʃ x3 exp(-nx) dx 
                                   0 

 olur.  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
   Laplace Transformu (Dif. Denk.), 
                               ∞ 

   F(s) = ʃ f(t) exp(-st) dt    ; f(t) = tm 

                          0 

   olması durumunda, 

    F(s) = m! / sm+1        dir. 

    O zaman integralimiz için m =3 ve, 
             ∞ 

   ʃ ( x3 / exp(x) -1) dx = 3! / n4 = 6 / n4 = 6 (1 + (1/16) + (1/81) + ...) 

       0                                                                                                

                                                                           seri toplamı = 4 /90 

       Burada,   1 / n4 = 4 /90    dır.  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

     O halde, 
      ∞ 

     ʃ ( x3 / exp(x) -1) dx = 4 / 15 
           0 

     bulunur. Buna göre toplam ışınım salma gücü, 

     S = (25 k4 / 15 c2 h3) T4 

     olarak elde edilir. Bu sonuç, S =  T4 şeklinde bilinen Stefan 

Boltzmann yasasına tamamen özdeştir. Burada  sabiti,   

         = (25 k4 / 15 c2 h3) = 5.6697 x 10-5 erg cm-2 s-1 K-4 

     dir. Burada   nın bu değeri ve c2 = hc / k = 1.43879 cm K  deneyle 

bulunan değer kullanılırsa, 

            k = 1.3805 x 10-16 erg K-1 

            h = 6.6256 x 10-27 erg s 

     değerleri bulunur. Bu sonuç, h değeri bulunduğundan çok önemlidir. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
2o) Wien Kayma Yasası : 
  Il fonksiyonunun maksimum olduğu yerde türev sıfır olmalıdır. O halde bu maksimumun yatay 

konu, 

  dIl / dl = 0 

  denkleminin çözümünden bulunur. 

             2 c1                1 

  Il = ----------  -----------------------      

                     l
5         exp(c2 / lT) – 1 

  denkleminde    c2 / lT = x      dersek, 
          2 c1T5               x5 

  Il = ------------    -----------------                  .......(8) 
            c2

5            exp(x) – 1 
          
          sabit 
  yazılabilir. Öte yandan, 
  dIl / dl = (dIl / dx )(dx / dl ) = 0        denkleminden   dIl / dx = 0      olur. Buna göre, 

 

  d / dx ( x5 / exp(x) -1) = 0  
  
  5 x4 (exp(x) – 1 ) – exp(x) x5  
 ---------------------------------------  = 0 
             ( exp(x) – 1)2 

 ve buradan, 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

   
5 x4 (exp(x) – 1 ) – exp(x) x5 = 0 

5 exp(x) – 5 – exp(x) x = 0 

5 exp(x) e bölerek, 

1- (1 / exp(x)) – (x / 5) = 0   olur. Bu denklem üstel bir ifade olduğu için 

ancak art ardına yaklaştırma   yöntemi ile sayısal çözüm elde edilebilir. 

Şöyleki, 

    x              exp(-x)       x/5           1           Toplam 

 ------          -------------   -----         ------      -------------- 

   1             0.367879    0.2           1          0.432121 

   2             0.135335    0.4           1          0.464665 

   3             0.049787    0.6           1          0.350213 

   4             0.018316    0.8           1          0.181684 

   4.96511  0.006977  0.993022   1          8.17 x 10-7 

   5             0.006738    1.0           1          -0.00674 

 Bulunan en yakın sonuç, x = 4.96511 dir. Dolayısıyla 

 c2 / l T = x    1.43897 / l T = 4.96511     ve buradan, 

 lm T = 0.2898 

 bulunur ki bu da Wien kayma yasasıdır. 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 

    Burada bir özellik daha görülebilir : Il nın 
maksimum olduğu yerde yatay konu olan x değeri 
bütün sıcaklıklar için sabit olduğuna göre (8) 
bağıntısından, 

    Il (max)  T5    ve   c = sabit olmak üzere, 

    Il(max) = c T5 dir. S  T4  idi. S = I  olduğundan da  
S (max)  T5 dir. 

    Demek ki S toplam ışınım gücü T4 ile orantılı 
olduğu halde Il(max) ya da S (max), T5 ile 
orantılıdır  (Şekil 35). 



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
 

Şekil 35. Işınımın maksimum olduğu dalgaboyundaki erke miktarı  



3. IŞINIM YASALARI(devamı) 
      3. Wien ışınım formülü : 
       l    küçük ise    c2 / lT >> 1  olur. 
      Bu durumda l ya bağlı ışınım yoğunluğu  
                  8 h c                   1 
       ul = -------------   --------------------       
                     l5           exp( hc / klT) – 1 
      bağıntısındaki ikinci terimin paydasında bulunan (-1) sayısı boşlanabilir. O 

zaman 
                     8 h c                  
       ul = ------------- exp( c2 / lT)  
                     l5 
      elde edilir. Diğer taraftan 
       ul = (c1 / l5 ) exp ( c2 / lT)      idi. 
      Buradan da c1 = 8 h c     ve  c2 = hc / k     olarak bulunur.  
      Rayleigh – Jeans formülünü burada yeniden çıkarmanın gereği yoktur. 

Çünkü uzun dalga boyu için onun doğruluğu kabul edilmiş ve Planck 
formülünün çıkarılmasında da kullanılmıştır. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI 
  4.1 Giriş 
           Modern kuantum kuramı gelişmeden önce, tayfların açıklanması ancak 

temel düzeyin altında gelişti. Güneş benzeri yıldızların tayflarında 
görülen çoğu çizgilerin kimyasal kaynağı bulunmuştu. Kirchhoff’un üç 
yasası, kaynakların genel yapısıyla salınan tayf arasındaki ilişkiyi 
vermektedir. Örneğin, 

  1  –  Katı, sıvı ya da basınç altındaki gazlar sürekli tayf verir, 
  2 – Alçak basınç altındaki sıcak gazlar, parlak çizgiler gösteren bir salma 

tayfı verir, 
  3 – Bir gaz, daha sıcak olan sürekli bir tayf veren bir kaynağın önüne 

konduğunda karanlık çizgiler ya da sürekli tayf üzerine binmiş bir 
soğurma tayfı gösterir. Bu soğurma çizgilerinin dalgaboyları, gazın 
sürekli olarak salma yaptığı zamanki çizgilerle aynıdır.  
( Bkz. Şekil 36 ve Şekil 37). 

           Parlak ve karanlık çizgili atom tayflarına ek olarak, moleküllerin 
karışık“band” tayfları da bilinmektedir. 1874 te Young bir tayf 
görürle(=spektroskop) bir güneş tutulmasını inceleyerek 2. ve 3. 
yasaların şaşırtıcı bir gösterimini elde etti. Tam tutulmadan önce 
karanlık çizgi ya da Fraunhofer tayfı ( her zaman elde edilen sürekli 
zemin üzerinde soğurma çizgileri) belirgindi.  



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI 
 

Şekil 36. Tayfta soğurma çizgileri ve sürekliliğe katkı sağlayan Güneş 

               atmosferinin şematik gösterimi 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI 
 

Şekil 37. Çeşitli elementlerin tayflarından örnekler 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

     Güneş’in ışık küresinin (fotosfer) Ay’la kaplandığı anda, yani tam 
tutulma esnasında (üst atmosfer katmanından gelen ışınım) 
karanlık çizgiler yok oldu ve aynı yerlerde parlak çizgiler görüldü. 
Soğurma çizgileri yerine parlak salma çizgilerini yani “salma tayfını” 
elde ediyor. Kirchhoff yasasıyla uygunluk vardır. 

 
     Tutulmadan önce gözlemciye varan ışınım Güneş atmosferinin 

daha soğuk olan gazlarından geçmişti ve alışılmış şekilde karanlık 
çizgi tayfı oluşturmuştu. Işık kürenin görünümü örtüldüğünde 
gözlemci yalnızca yüksek atmosfer katmanlarından ışınım alır ve 
böylece sıcak bir gazın belirgin parlak çizgili tayfı elde edilir. 
Güneş’in sürekli tayfının kaynağı yıllarca bir sorun idi. Atom ve 
moleküllerin, belirli çizgi tayfları kadar sürekliliği de soğurdukları 
ve saldıkları bilinmektedir. Fakat Güneş atmosferindeki sürekli 
soğurma başlıca negatif hidrojen atomunca meydana getirilir.   



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

     19. yüzyılın sonlarında, fizikçiler ve astronomlar yıldız ve bulutsuların nicel 
kimyasal çözümlemesini yapabildiler. Bu çalışmaların öncüsü olan 
Kirchhoff Güneş tayfındaki çizgileri Hidrojen, Demir, Nikel, Kalsiyum, Titan, 
Sodyum, Magnezyum gibi elementlerin çizgileriyle eşleştirebildi. Huggins, 
Lockyer ve diğerleri tarafından yapılan benzer çalışmalarda yıldızların ve 
yerin kimyasal yapısı anlaşıldı. Yerdeki element bollukları Güneş ve 
yıldızlardaki ile aynı idi. Fakat nadir elementler çoğu kez yoktu. Evrenin her 
yerinde maddenin aynı oluşunun bulunuşu, astrofizikçilerin ilk büyük 
buluşudur. Fakat bazı element bollukları, Güneş’e benzeyen yıldızların 
tayflarında az görülürler. 

 
      Gaz bulutsuları, gerçek güçlükler çıkarırlar. Onların tayfları Hidrojen ve 

Helyum’un benzer salmalarını gösterir, fakat çok güçlü bulutsu ışınımları 
yeryüzünde hiçbir zaman elde edilememiştir. Daha sonra bu ışınımların 
yer atmosferindekine benzer Oksijen, Azot, Neon ve Argon’dan oluştuğu 
anlaşılmıştır.   



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
    Orion bulutsusunda salma tayfı elde ediliyor ve bu 

yine Kirchhoff yasasıyla açıklanabiliyor. Acaba bu 
gerçekten böylece doğru olarak açıklanabiliyor mu? 
Daha sonra yapılan hesaplar ile Güneş’in renk 
küresinde sürekli zeminin oluşmasını gerektiren 
basıncın oldukça düşük olduğu bulunuyor. O zaman 
bu açıklama (Kirchhoff yasası ile) doğru değildir. 

 
    Her katmanın hem soğurma hem de salma yaptığı 

bulunmuştur.  
 
    Güneş ve yıldızların her hangi bir nicesel 

çözümlemesi, büyük güçlükler göstermiştir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Bir çizginin yeğinliğinin, onu üreten elementin bolluğuna bağlılığı nedir? Bir 
yıldızın atmosferinin sıcaklığı, onun tayfından hesaplanabilir mi? Yıldızların 
ve Güneş’in tayfından onlardaki madde bolluğunu saptamak mümkün 
müdür? Mümkündür. Bu gibi sorular, ancak atomun yapısı anlaşıldığı ve 
erkenin salma ve soğurma işlemleri nicesel olarak hesaplanabildiği zaman 
yanıtlandırılabilir. Böylece atomların yapısıyla onların tayfları arasındaki 
ilişki, astrofiziğin can alıcı önemini gösterir ve bizim temel ilkeleri 
incelememiz, bu soruna doğru kısaca değinmemizle başlayabilir.  
 

 1) Atom Fiziği : 
• Elektron yükü :   ε = 4.8x10-10 e.s.b = 1.6x10-19 Coul (- yük taşır) 
• Elektron kütlesi : mε= 9.1x10-28 gr 
• Proton kütlesi :   mp= 1.67x10-24 gr 
                                    mp≈1637mε  

 

• Hidrojen çekirdeği olan proton, elektron gibi doğanın bir temel parçasıdır. 
Diğer bütün atomlar daha karışıktırlar ve çekirdeklerindeki proton sayısı 
kadar da nötron kapsarlar. 

 
 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 2) Tayf Serileri :  

• Atomun dış ya da elektron yapısı atomun yayınlayacağı tayf çizgilerini 
belirler. Kuantum kuramının temel kabulüne göre belli bir erke düzeyinde 
bulunan bir atom ω2 gibi bir erke düzeyinden daha aşağıdaki ω1 gibi bir 
erke düzeyine atlarsa,  

              ω2- ω1=h  ........(1) 

• Yasasına uygun olarak ışınım yayınlar. Ya da, ω2 - ω1 farkı E ile gösterilirse, 

•                E=h  ........(2) 

• Yazılabilir. Burada h : Planck sabitidir. 

 

• 1885’te Balmer,       =Dalga sayısı olmak üzere, Hidrojen atomu için, 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
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Lymann Serisi: 

Paschen Serisi: 

n=2,3,4,... 

n=4,5,6,... 

gibi bağıntıları vermiştir. 

Alkali metallerde çizgi serilerini veren formül, 

 

gibi iki terim farklı olarak verilmektedir. Burada,  

T’; Serinin üst sınırının dalga sayısına bağlı bir sabit, 

; Seri için karakteristik sabittir.  

Genel olarak her türlü atoma ilişkin çizgi serileri için formül, 

                                             gibi iki terimin farkı olarak yazılabilir. 
''' TT 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
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3) Bohr Modeli: 

N. Bohr, Hidrojen tayfını açıklayabilmek için, pozitif yüklü 

protonun etrafında elektronun dairesel bir yörünge 

üzerinde hareket ettiğini varsaydığı düşüncesini öne 

sürdü. Bu sırada elektron ışınımda bulunmaz; yalnızca bir 

yörüngeden diğerine atladığında erke salar. Elektronun 

dolanabileceği yörüngelerin yarıçapları; 

Bağıntısıyla verilir. Burada n=Baş kuantum sayısıdır. 

a=0.52916x10-8n2 (cm)=Yörünge yarıçapı  



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
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n’inci yörüngedeki erke n ; 

(erg) 

ile bellidir. Bu bağıntıda n→∞ ise =0 olur. Burada =0 durumu, elektronun 

atomdan tamamen kopması demektir. En alt erke düzeyinde iyonizasyon 

erkesi ise ;  

dir. n→n’ geçişinde yayınlanan ışınım ise; 

dir. Her yörüngeye bir erke 

düzeyi karşılık gelir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 

• Bohr kuramı, hidrojen tayfının çizgilerinin frekanslarını doğru 
bir şekilde vermiştir.Hidrojen atomundaki Bohr yörüngelerinin 
erkelerini bir erke düzeyi diyagramında (yukarıdaki şekilde 
olduğu gibi) gösterebiliriz. 

• Birinci düzeyde son bulan çizgiler Lyman serisi ışınımı, ikinci 
düzeyde son bulanlar Balmer serisini v.b. temsil eder.Aşağı 
doğru geçişler ise salma yapmasını temsil eder. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

   Şekil 38 : Hidrojen atomunun Bohr modeli 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 39. Hidrojen için erke düzeyi diyagramı 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Elektron voltla belirtilen erkelerin dalga sayısı ile belirtilen erkelerle şu 
bağıntıyla bağlıdırlar: 
 

                             veya                                    , 
 Burada V,  λ dalgaboyunun ( çizgisine ilişkin) çıkışını sağlayan erke miktarı ve , 

dalga sayısıdır(geçişten çıkar).Atomun iki belirli düzeyi arasındaki geçişte atom 
belli ve kesin bir erke miktarını soğurur ya da salar.Bunun sonucu olarak bir 
çizgi soğurulur ya da salınır. 

 Bir elektron fırlatabilmek için atomun ilk düzeyinden w=0 ile belirtilen düzeye  
geçiş için gerekli erkeye eşit ya da daha büyük erke soğurması gerekir.Verilen h 
erkesi, iyonlaşma erkesi ile elektronun kazandığı kinetik erkenin toplamı 
olacağından; 
 

 h= Ei +                  olur veya fazla erke serbest elektronun hızını  
 
     belirler.Yani, 
 
 h-ωn=                olur. 

410234.1 eV 410234.1 V
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Serilerin Görünümü: Balmer Serisi (Bakınız  Şekil 40 ) 

 

• Seri sınırının ötesinde  h= Ei +  (1/2)mv2   ye göre Ei veya ωn erkesi  

 

kuantumludur fakat   (½)mv2  erkesi kuantumlu değildir. (½)mv2 nin  

 

büyüklüğü  sürekli oluşundandır ve seri sınırı ötesinde sürekli çizgiler 

bileşkesi  oluşur ki bu kısa dalgaboylarında olmaktadır. 

Sıcak yıldızlarda; Balmer serisinin sınırının ötesinde kuvvetli bir soğurma 

gözlenir.Bu süreklilik, ikinci düzeyden hidrojen atomlarının foto-

iyonizasyonuna karşılık gelir. 

 

• Tersine olarak, gezegenimsi bulutsularda, ikinci erke düzeyindeki 

protonlar tarafından farklı hızlardaki serbest elektronların yakalanması 

Balmer sınırının ötesinde gözlenen parlak sürekli tayfı verir. 

 

• İyonize olmuş olan Helyum(HeII) hidrojen benzeri bir tayf verir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 40. Balmer serisinin tayftaki temsili görünümü 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 Helyumun (HeII) Tayfı: 
        z=2 olduğundan, 
         
        Bir çizgi serisi:    

 
 

 Pickering serisi için ; n=4 , n’=5,6,7,… dir. 
 Burada ilginç olan HeII nin Brackett serisinin (n=4, n’=6,8,10,12,…olanları) çizgilerinin, 

Hidrojenin Balmer serisine karşılık gelmesidir.Bu seri ilk kez yıldızlarda bulunmuş ve buna 
Pickering Serisi adı verilmiştir.   (Bakınız şekil 41) 
 
 

 Bir kez iyonlaşmış herhangi bir atomun tayfının genel yapısı, peryodik cetvelde kendisinden 
hemen sonra gelen atomun tayfına benzer.Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı arttıkça 
Bohr modelinde gözlemsel ve hesaplanan sonuçları arasında bir fark görülür.Dolayısıyla 
elektronun dairesel yörüngeleri, çizgileri tam olarak vermemektedirler.Daha sonraları 
elektronların eliptik yörüngelerde dolanabilecekleri düşünülerek, Bohr modelini düzeltme 
yoluna gidilmiştir. 
 

 DALGA - ATOM: 
 Daha sonra dalga mekaniği yöntemi de gelişmiştir.Burada yörünge yerine elektronun 

kabuklarda bulunma olasılığından sözediliyor ve hesaplar yürütülüyor.Bu yöntem sorunlara bir 
yanıt verebilmektedir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 41. Balmer serisi ile Pickering serisi çizgilerinin karşılaştırılması 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Sommerfeld’in Atom Modeli: 
• Bu modelde, elektronların dolandığı dairesel ve eliptik yörüngeler söz konusudur.Eliptik yörüngelerin 

a yarı-büyük eksenleri ve b yarı-küçük eksenleri olmak üzere, Sommerfeld, 
 
 
 

      bağıntısının varlığını göstermiştir.Burada n:Yörünge kuantum sayısı ve k: Azimutal kuantum sayısıdır. 
• 1 ≤ k ≤ n     ,       k=1,2,…,n 
      dir.Eğer bir yörünge için n=k ise a/b=1 olup yörünge DAİRE dir.n > k ise yörünge ELİPS tir. 

 
• l = yörünge açısal momentum kuantum sayısı olup l = k-1 dir.Veya l nin alabileceği değerler, 
• l = 0,1,2,…,(n-1) dir. 
 
• En küçük yarıçaplı olan (çekirdeğe en yakın) birinci yörüngenin yarıçapı a1; 

 
 
 
 

• olup, genel olarak yörüngelerin yarı-büyük eksenleri; 
 

•                                              yada                                              dir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 Yarıküçük eksenleri(eliptik yörünge) ise;  
               
                                  ya da 
 
 dir.Burada h:Planck sabiti , ε = elektronun yükü ,                                                   

  
                               :indirgenmiş elektron kütlesi’dir. 

 
 Bu bağıntılardan görüleceği gibi hidrojen için (HI) elektronun yörüngesi daire 

olup Bohr yörüngesi ile özdeştir. n = 1, k = 1: a/b = 1 
 Fakat 2. ve ondan sonraki yörüngelerde Bohr modeli ile farklılıklar vardır.Bu 

ilkeden de      (modele göre) elektronun farklı yörüngelerde 
dolanma(bulunma) olasılığı ortaya çıkmaktadır.Yörüngeye ilişkin erke 
durumları ise; 

 n ci yörüngenin erkesi; 
 
 

 idi.Buradan görüleceği üzere, yörüngelerin dairesel ya da eliptik olmaları erke 
değişiminde etkin olmamaktadır.Erke, n yörünge baş kuantum sayısına 
bağlıdır.Aynı n ye sahip dairesel ve eliptik yörüngelerde erke farklı değildir. 
(Bakınız şekil 42) 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 42. Sommerfeld atom modeline göre eliptik yörüngelerin varlığı 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 
• Diğer atomlar için yörüngeleri inceleyelim: 
• H1I, He2II, Li3III, … gibi dış yörüngesinde bir elektronu bulunan atomları ele alalım. 
•                                                         ve 

 
• idi.HI, HeII ve LiIII atomlarında n=1, k=1(l=0) olan elektronların yörüngesi 

daireseldir.Ancak herbirinin yarıçapı farklı farklıdır.Şimdi bu özellikleri görelim: 
• a) n=1 olan birinci yörünge için a=b idi. 
 
• H1I      için ;                         ⇒ 

 
• He2II   için ;                         ⇒ 

 
• Li3III   için ;                          ⇒   
       
     olduğu görülür.Çekirdekteki yük sayısı arttıkça 1. yörüngenin yarıçapı göreli olarak 

küçülmektedir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 
 

• b) İkinci yörüngede  (n=2, k=2 ya da l=1) ise, durum: 
      n=k olup a=b yörünge daireseldir. 
•  HI      için :  a=4a1 

• HeII    için :  a=4a1/2 =2a1 

• LiIII    için :  a=4a1/3             dir. 
 
• Eğer, n=2, k=1(l=0) ise, o zaman yörünge elips olacaktır. Eksen 

büyüklükleri: 
•           HI  HeII  LiIII 
• Yarı-büyük eksen    a=4a1             a=4a1/2              a=4a1/3 
• Yarı-küçük eksen          b=2a1             b=a1                    b=2a1/3 
     görülmektedir ki bunlar a/b=2 olan elips yörüngelerdir ve a ile b, z 

büyüdükçe küçülmektedir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• c) Üçüncü yörüngede: 

•  n=3, k=3 → l=2 olabilir (dairesel yörünge). 

•  n=3, k=2 → l=1 olabilir (elips yörünge).  

•  n=3, k=1 → l=0 olabilir (elips yörünge). 

• Buna göre, 

               HI      HeII           LiIII 

•   n=3, k=3 için :  a=9a1      a=9a1 /2          a=9a1 /3 (Daire) 

•   n=3, k=2 için :  a=9a1      a=9a1 /2       a=9a1 /3 (Elips) 

                      b=6a1     b=6a1 /2          b=6a1 /3 

•   n=3, k=1 için :  a=9a1      a=9a1 /2       a=9a1 /3 (Elips) 

           b=3a1      b=3a1 /2         b=3a1 /3 =a1  dir. 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 Yörüngeler, l açısal kuantum sayısının aldıkları değerlere göre adlandırılırlar.Şöyle 

ki, 
    l =0, 1, 2, 3, 4, ...,(n-1) 
 Yörünge adı          =s, p, d, f, g, ... 
 l=0 ise, s yörüngesidir... gibi. 
 Buna göre yukarıda sözü geçen durumlar için; 
 a)n=1, k=1(l=0).............................(ns)=1s:daire 
 b)n=2, k=1(l=0).....................................2s:elips 
    n=2, k=2(l=1).....................................2p:daire 
 c)n=3, k=1(l=0).....................................3s:elips 
    n=3, k=2(l=1).....................................3p:elips 
    n=3, k=3(l=2).....................................3d:daire 
 d)n=4, k=1(l=0).....................................4s:elips (e’si en büyük) 
    n=4, k=2(l=1).....................................4p:elips 
    n=4, k=3(l=2).....................................4d:elips 
    n=4, k=4(l=3).....................................4f:daire 

 
 Bu yörüngelerin e dış merkezliği, 
                       
     olup burada  a ve b nin değerleri yazılırsa ,                                  olduğu görülür. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

• e dış merkezliği ne kadar büyürse yörünge o denli basıklaşır. s yörüngeleri en basık 
yörüngelerdir ve elektronlardan dolan ilk bölgeler olup bu yörüngeler en alt erke 
düzeylerine karşılık gelirler(sahiptirler). 

• HI atomunu ele alalım: 

• n=1, k=1(l=0) →a=a1 ;b=a1 →a=b=a1 

• Yörünge: 

• Bakınız şekil 43. 

 

• n=2, k=2(l=1) → a=4a1 ; b=4a1=a 

• n=2, k=1(l=0) → a=4a1 ; b=2a1=a/2 ;  

• Bakınız şekil 44. 

 

• n=3, k=3(l=2) → a=9a1 ; b=a=9a1 ; e=0 

• n=3, k=2(l=1) → a=9a1 ; b=6a1=2a/3 ;  

 

• n=3, k=1(l=0) → a=9a1 ; b=3a1=a/3 ;  

• Bakınız Şekil 45 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 43. n=1 ve k=1 için yörünge daireseldir 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 
 

Şekil 44. n=2 kabuğundaki olası yörüngeler 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 
 

Şekil 45. n=3 için olası yörüngeler 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Bu durum bize şunu belirtir. 
 

 Her ne kadar                                                       erkesi yalnızca n’ye bağlı  
 

     
     görünüyorsa da aslında bu erke başta n’ye ve biraz da l’ye bağlıdır. 

 
 ATOMUN KABUK YAPISI 
 Çok sayıda elektrona sahip atomlarda, farklı yarıçaplara sahip elektron 

yörüngeleri vardır. Kabukların oluşumu söz konusudur. 
 Bakınız şekil 46 

 
 Herhangi bir elementin elektronları çeşitli kabuklara (farklı) göre dağılmış 

bulunur. Bu kabuklar n toplam kuantum sayılarına karşılık aşağıda 
gösterildiği gibi adlandırılırlar: 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 46. Atomun kabuk yapısı 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

•        n = 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7, ... 
• Kabuk : K,  L, M, N,  O, P, Q, ... 
                  l=0    l=1    l=2 

   Bu kabuklar, x-ışınlarıyla kesin olarak saptanmıştır. Yani, elektronların böyle kabuklar üzerindeki 
dağılımları röntgen spektrumlarından bulunmuş bir sonuçtur. Elementlerin periyodik 
cetvelinde yeni bir kabuğun başlaması, yeni bir periyodun başlamasına sebep olur. 

 4) Alkali Atomların Tayfları : 
     İlk kabukları dolu, en dış kabuğunda bir elektronu olan atomlar alkali atomlardır. Li3, Na11, K19, 

... vb. Alkali atomlar, hidrojenden sonra en basit tayfları verirler. Yani bunların tayfları 
hidrojen tayfına benzerler. Zira doymamış kabuktaki elektron sayısı (ki o, alkali atomlarda 1 
tanedir) atomun tayfını belirler. Yani alkali atomların tayfları tek elektronlu atomların tayfları 
gibidir.    

 
• Kabuktaki elektron sayısı=2n2 

                     n=1’de     2n2=2  elektron alabilir. 
                     n=2’de     2n2=8  elektron bulunabilir. 
                     n=3’te     2n2=18  elektron bulunabilir.     gibi. 
 
• Bir alkali atomun resmini çizmede, Bohr modelini eliptik yörüngelere genelleştiren 

Sommerfeld’in modeli faydalıdır. Sommerfeld, eliptik yörüngelerin küçük ekseninin büyük 
eksenine oranı k/n olan (k ve n sabitler) şekillerde olabileceğini göstermiştir. Burada n büyük 
ekseni belirler ve 1≤k≤n, dairesel yörüngelerde ise k=n’dir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Kuantum kuramına göre, yörünge varsayımı bir tarafa bırakılsa bile 
elektronlar, bir açısal momentum katsayısı l=k-1 olarak tanımlanır ve 
açısal momentum l, h/2 dir. l=0 olan düzeyler s durumu olarak 
adlandırılır. l=1 olan düzeyler p durumuna, l=2 olan düzeyler d 
durumuna ve l=3 olanlar ise f durumuna karsılık gelmektedir. 

                    l=0 →s;     l=1→p ;   l=2→d 
• s düzeyleri, n sayısı arttıkça daha büyük dış merkezliği olan yörüngelere  

karşılık gelmektedir. Hidrojende, erke  
          
                               başlıca n’ye ve biraz da l’ye bağlı iken,  

                                            
     
• öbür atomlarda (alkali atom) erke n ve l’nin her ikisine birden bağlıdır. 

Sodyumun 3s düzeyinin ona karşılık gelen hidrojenin n=3 düzeyinin çok 
altına düştüğüne (20 eV kadar), 3p düzeyinin n=3 durumuna daha yakın 
olduğuna ve 3d düzeyinin ise n=3 düzeyine çok yakın olduğuna dikkat 
edilmelidir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

• Sodyumun 10 iç elektronu oldukça sıkı bağlı olan kabuklarda yer almışken, 
sodyumun optik tayfını veren onbirinci elektronu çok az bağlıdır. Bu elektron 
oldukça eliptik olan 3s yörüngesinde çoğu zaman çekirdeğe yakın bulunur; 
çekirdek elektronlarının ekranlaması az olduğundan çekirdeksel yükün çekimi 
daha büyüktür. Bu nedenle de bu elektron 3p ve 3d elektronlarına göre 
yörüngesinde daha büyük kuvvetle bağlıdır. Diğer yörüngeler daireye çok daha 
yakındırlar ve bunlar için diğer 10 elektronun ekranlaması çok daha fazladır. 

 

• Şekil 47. Sodyumun erke düzeyleri 

 

• Geçişler erke diyagramında her zaman ard arda kolonlar arasında ve l 
değerleri birbirinden 1 birim kadar farklı olan düzeyler arasında olur. 
Alkalilerde farklı l değerleri, farklı erkelere karşılık gelir. Sodyumun en kuvvetli 
çizgileri “Principal=Baş” serisinin ilk çizgisi olan 3s-3p geçişine karşılık gelir. Bu 
aynı zamanda bir “rezonans çizgisi” olarak bilinmektedir; çünkü bu temel 
düzeyle ilgilidir. Daha yüksek düzeyler arasındaki diğer geçişler, ikinci derece 
çizgiler olarak adlandırılır. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 47. Sodyumun erke düzeyleri 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Sodyumun gözlenen tayf çizgileri aşağıdaki verilere aittir: 
 Baş seri : 3s-np,    n=3,4,5,... 
 3s-np : Geçişlerinden oluşan seri baş seridir. 
 Keskin seri : 3p-ns,     n=4,5,6,... 
 2. tayf serisi keskin seridir. 
 Dağınık seri : 3p-nd,     n=3,4,5,... 
 Temel seri : 3d-nf,     n=4,5,6,...    
 I, ±1 kadar değişmektedir. Δl= ±1 koşulu ile bütün geçişler olasıdır. Na’nın 

kuvvetli, belirgin çizgileri: 
  l=5890 Å 
  l=5896 Å 
       olan 3s-3p : baş serinin ilk çizgileridir. 
 ΔE=E1-E2=h ..... 3s-3p geçişinde neden iki çizgi oluşur? (Evrenin yapısına bkz.) 
 Sodyumun s düzeyleri hariç tüm düzeyleri ikilidir. Alkali düzeylerinin göze batan 

bir özelliği, bunların ikili oluşudur; Uhlenbeck ve Goudomit bu ikili oluşu, 
yörünge hareketinin manyetik momenti ile optik elektronun spininin arasındaki 
etkileşmenin sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tüm p,d,f,   v.s. düzeyleri 
çifttirler, s düzeyi çift değildir, çünkü orada l=0 dır ve yörüngesel açısal 
momentum ve manyetik moment boşlanabilir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 5) Yörünge ve Spin Açısal Momentleri 
• Elektronun spiniyle görünen açısal momentum, daima sayısal 

s=(1/2).(h/2)=(1/2)ħ dir. Bu yörünge açısal momentumu 
l=l(h/2)=lħ, önemli bir özelliğe sahiptirler. Bunlar adi vektörler 
gibi toplanıp çıkarılabilirler. Kabuktaki elektronlar için l ve s varsa, 
kabuğun ve giderek atomun toplam açısal momentumu 
sözkonusu olur. Bir alkali atomun toplam açısal momentumu olan 
(j), yörüngesel ve spin açısal momentumlarının toplamı olan 
vektördür ve optik spektrumun üretiminde dış katmanlardaki 
elektronlar önemli bir rol oynar: j=l+s, yani atomun toplam açısal 
momenti dolu olmayan en dış kabuktaki elektronların toplam 
açısal momentine eşittir. Sayısal olarak j=l+s  ve  j=l-s değerlerine 
sahiptir. Çünkü spin, yörünge hareket vektörüne ya paralel yada 
antiparalel olur.(Bkz. Şekil 48).  

• Bir s düzeyi için; s düzeyi (l=0) için j=1/2 
• Bir p düzeyi için ise; p düzeyi (l=1) için j=1/2 ve j=3/2 olcaktır. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 48. Bir elektronun olası spin vektörlerinin durumları 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Bir erke düzeyini, n2(L)j ile göstereceğiz. Burada, n baş kuantum sayısı ve L 
azimutal kuantum sayısı olup bir elektronlu tayflar (hidrojen ve alkaliler) için 
l’ye eşittir. Üst tarafa yazılan 2 sayısı bu düzeyin çift olduğunu gösterir. Alt 
tarafa yazılan j ise (burada j’ye eşittir) açısal momentum kuantum sayısını 
gösterir. L değeri ise aşağıdaki şemaya göre seçilir: 

• L değeri : 0  1  2  3  4  5   
• İşaret :     S  P D  F G  H 
• Buna göre sodyumun temel düzeyini yazacak olursak, 
                3s2S1/2        olarak yazılacaktır(aslında bu düzey ikili değildir). Çünkü bu 

durumda l=L=0 ve J=l+(1/2)=0+(1/2) dir. Benzer olarak uyartılmış düzeyleri 
için, 

                3p2P1/2   ve    3p2P3/2 gösterimleri J=1/2 ve J=3/2 olan alt p düzeylerine 
karşılık gelir. 

2/3,2/1

2

2/3

2/1
3

3

3
Pp

pP

pP









:3

:3

p

s
Bu yazılışlara diziliş denir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 Sodyumun ünlü “D” çizgileri şu geçişlerle temsil edilir: 
  3s2S1/2 – 3p2P3/2    l5889.953  l5890  
  3s2S1/2 – 3p2P1/2    l5895.923  l5896   
                 
 Elektronunun bulunduğu düzey tercihen yazılır. Farklı j’lerden dolayı farklı enerji düzeyleri oluşur. 

 
 6) Karmaşık (Kompleks) Atomlar İçin VEKTÖR MODELİ: 

 
 Bir optik tayf gösteren çok elektronlu atomlar için erke düzeylerinin konum sayısı ve çeşidi kuantum 

mekaniği ile hesaplanabilir. Buna karşın Vektör Modeli karışık atomlardaki erke düzeylerinin çeşit ve 
sayısını tahmin etmemize yarar. 
 

 Her bir elektrona, onun Bohr yörüngesinin ve spininin boyut ve şekline uygun n,l,s bağımsız kuantum 
sayılarının verilebileceğini varsayıyoruz. Tek tek elektronların l ve s momentumunu (J) elde etmek için 
ekleriz. Hafif atomlar için uygun vektör kombinasyonları, tek tek l’leri toplamaktır: 

              L=li ,     S= si    dir. 
 Bu vektörlerin toplam (Toplam açısal momentum), J=L+S dir ki buna sözkonusu enerji düzeyindeki LS 

kuplajı denir. 
 Helyum, iki elektronlu bir tayfa en basit bir örneği teşkil eder. En alt düzey, iki 1s elektronu ile temsil 

edilir: 
        1s2,  l1=0,  l2=0,  L=l1+l2=0 
 Pauli yasaklama ilkesi n=1 deki iki s elektronunun zıt yönlerde spinlere sahip olmasını gerektirir. Yani; 
              s1=1/2 ,   s2=-1/2  ;   S=s1+s2=(1/2) – (1/2) = 0 
       Aynı zamanda, J=L+S’den J=0’dır.  

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• S=0 olan düzeyler tekli düzeylerdir ve 1 üst indisi ile gösterilir (Erke düzeyleri 
bir tek düzeyden oluşmuştur). Buna göre, helyumun temel düzeyi 1s2 1S0 
olarak gösterilir; burada aşağı yazılan 0’ın anlamı J=0 ve “S” nin anlamı da 
L=0 olmasıdır. 
 
 
 

• Uyartılmış düzeylerin ilk takımı, temel düzeyin yaklaşık 20 eV üstüne düşer. 
Helyumun bir elektronu uyartılmış olsun. Bir elektronu da böylece 1s 
düzeyinde kalır, diğeri n=2 düzeyine uyartılır.  

• Uyartılmamış elektron için;1s, n1=1, l1=0 ve s1=1/2 
• Uyartılmış elektron için; a) 2s, n2=2,  l2=0  ve  s2=1/2    ya da s2=-1/2 
                                            b) 2p, n2=2,  l2=1  ve  s2=1/2 ya da s2=-1/2  
• 1s2s dizilişini göz önüne alırsak, 1s2s bileşkesi, 
          L=l1 + l2 = 0   (S terimi) 
      verir. s1 ve s2 spinleri iki farklı türde toplanabilir. 
         S=s1+s2 =(1/2) - (1/2)=0         S=0,  L=0,   J=0 :   1s2s1S0 

         S=s1+s2 =(1/2) + (1/2)=1        S=1,  L=0,   J=1 :   1s2s3S1 

 

 J

s Sns 12  Genel gösterimi 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Üçlü ve tekli terimler erke bakımından çakışmazlar. Helyumdaki tüm 
terimler, ya S=0 olan tekli (singlet) ya da S=1 olan üçlü (triplet) dür. 

• (2s+1)SJ :  2s+1=3   3SJ : Üçlü düzey 
 

• İkinci uyartılmış düzeyi, yani 1s2p için ise, 
• 1s2p,  L=l1+l2=1,   S=0  J=1        P1 durumunu verir 
                          =1,   S=1  J=0,1,2 3P0, 3P1, 3P2 durumlarını verir. 

 
• 1s2p bileşkesi, aynı L ve S’li fakat J’leri farklı üç düzey kapsayan bir 

üçlü olan P (3P) terimiyle bir düzey kapsayan (1P) P teklisinin 
sonucudur. Bu durumda L=l1+l2=1 ve S=0 ya da S=1’dir. L=1 ve S=1 
seçimiyle, vektör toplamları bize 3P0, 3P1 ve 3P2 düzeylerine karşılık 
gelen J=1+1=0, 1 ya da 2’yi verir. L=1 ve S=0’la J yalnızca 1 değerine 
sahiptir. Ve bunun sonucu olarak da yalnız bir P1 düzeyi vardır. 

• L=li   idi. 
 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

l1=1 

l2=2 
 Çift elektronlu atom için; 

l1=1 

l2=2 

L=3 l2=2 

l1=1 

L=2 

l1=1 
l2=2 

L=1 

S=si  idi, 3 elektron için s1,s2,s3 

s3 

s1 

s2 S=3/2 

s1 

s2 

s3 

S=1/2 



4 elektron için ise; 

s 

s 

s 
S=2 

s 

s 

s 

s 
s 

s 

s 

s 

S=1 s 

S=0 

L=2 ve S=1 için J’nin alabileceği değerler; 

S=1 

L=2 
J=3 L=2 L=2 

S=1 
S=1 

J=2 J=1 



S=3/2 

L=2 
J=7/2 L=2 L=2 L=2 

S=3/2 
S=3/2 

S=3/2 

J=5/2 

L=2 ve S=3/2 için J’nin alabileceği değerler; 

J=3/2 J=1/2 

             Helyumun 1s2p oluşumunu ele alalım; 

  L=1,  S=0   ise  1P terimi 

  L=1,  S=1   ise  3P terimi (3P0, 3P1, 3P2) ortaya çıkar. 

 

 



SLJ  L=1 ve S=1 için J’nin mümkün olan değerleri; 

L=1 S=1 

J=0 

L=1 

S=1 

S=1 

L=1 

J=1 J=2 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• L>S olduğunda 1 ve 3 üst indisleri düzey sayısını gösterirler. 
Tek tek elektronların n ve l değerlerinin tanımının 
“konfigürasyon” u verdikleri söylenir. Helyumun temel 
durumunda konfigürasyon 1s2 dir (1s2 düzeyi). Uyartılmış 
konfigürasyonlar ise ss, sp, sd, ... vb.dir; ikinci elektronun l 
değeri terimlerin L değerini belirler.  

ps

ss

ds

ps

ss

41

41

31

31

31









Elektron uyartılma durumları. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Helyumun gözlenen geçişleri tekli terimler ya da üçlü terimler arasındaki 
atlamaları kapsar. Fakat tekli terimlerle üçlü terimler arasındaki atlamaları 
kapsamaz (Helyumun Terim Diyagramı: Spektroskopiye Giriş shf. 61 ve 62 
deki Şekil 5.2 ve Şekil 5.3’leri inceleyiniz). 
 

 Geçiş Sınırlaması   :  
 

1) Geçişler tekliler arasında ve üçlüler olabilir. Tekliden üçlüye, üçlüden 
tekliye geçişler yoktur. Yani, 1S-1P ya da 3S-3P geçişleri vardır fakat 1S-3P 
geçişleri yoktur. İki terim arasındaki geçişler bir çoklu olur. Helyumun 1S 
teriminin 1P teriminden aşağıda kaldığına dikkat ediniz. 
 

2) 1s2s 1S - 1s2 1S geçişi kesinlikle yasaktır; 2s 1S düzeyine “kararlı 
(metastable) düzey” denir. Bu çizgiler gözlenememektedir. Helyumda 
yalnız LS kuplajı vardır ve 3S düzeyi de kararlıdır ve atomlar bu 
düzeylerden, ancak daha yüksek bir düzeye kaçarak ya da bir geçen 
elektrona erkelerini vererek kaçabilirler. 
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• Şimdi daha karmaşık atomlar sorununu düşünelim. Aynı n ve l değerlerine 
sahip olan iki elektrona “EŞDEĞER ELEKTRONLAR” denir. Normal durumdaki 
karbon (C6I) ya da iki kez iyonlaşmış oksijen (O8III) dizilişi 1s2 2s2 2p2 dir; 
bunun anlamı, en yakın kabukta n=1, l=0 olan iki elektronun, sonraki kabukta 
n=2, l=0 olan iki elektronun ve n=2, l=1 olan kabukta da iki elektronun 
bulunduğudur. s elektronları L=0, S=0, J=0 olan daha sıkı bağlı kabuklarda 
tutulurlar. 3 çift eşdeğer elektron vardır (CI ile O III de).  

• Şimdi 2p elektronlarından birinin 3d yörüngesine uyartıldığını varsayalım; 
bu durumda konfigürasyon 1s2 2s2 2p 3d olur. p ve d elektronları eşdeğer 
değildir; bunların l’leri L’yi oluşturmak için tüm olası hallerle birleşebileceği 
gibi benzer olarak s’leri de S’yi oluşturmak için birleşebileceklerdir. p ve d 
elektronları, uyartılmış atomun L, S ve J’sini belirlerler. 

  p elektronu için  l1=1 
  d elektronu için  l2=2 
 



 
Bunlar üç olası biçimde birleşebilirler. 

l1=1 

l2=2 

L=3 l2=2 

l1=1 

L=2 

l1=1 
l2=2 

L=1 

Muhtemel L’ ler şunlardır: 
   
L=1 (P terimi),  2 (D terimi),  3 (F terimi) 
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• 2 elektron olduğundan S=s1+s2=1 (2S+1=3) [üçlüler] ya da S=s1+s2=0 (2S+1=1) 
[tekliler] ve terimler ise 3P, 3D, 3F ya da 1P, 1D, 1F dir. Tek tek düzeylerin J değerlerini 
elde edebilmek için her bir terimin L ve S değerlerini toplamalıyız. Buradan da şu 
sonuçlar çıkar: 

• 1P1, 1D2, 1F3, 3P0,1,2, 3D1,2,3, 3F2,3,4 

•  Görüldüğü üzere olağan karbonun bir elektronu uyartılırsa mümkün olan 6 farklı terim 
ve 12 erke düzeyi elde edilmektedir. Tek tek elektronların l değerlerinin aritmetik 
toplamı, konfigürasyonun “parite” sini belirler. Eğer  l toplamı tek ise, bu durumda “0” 
üst indisi kullanılır. pd konfigürasyonunda  
 

      l=1+2=3 dür, bu nedenle düzeyler                                                                            
 

     olarak gösterilirler. Modern tayf gösterimlerinde verilen bir düzeyin yazılışı: 
 
 

• şeklindedir. Burada, R=2s+1 : Çokluluk terimidir. Önce, S,P,D gösterimlerine göre L için 
sembolü yazarız. 2S+1’e eşit olan çokluluk sol üst köşeye yazılır ve J değeri ise sağ alt 
köşeye eklenir. Eğer terim tek (odd) ise “o” üst gösterimi sağ üst köşeye yazılır. Bir 
düzeyin tam bir gösterimi, elektronların n,l değerlerini de içerir. Yani, terimi daha açık 
yazacak olursak önüne diziliş gelecektir. Ayrıca elementin gösterimi de yazılırsa 
elementin tüm durumu ayrıntısıyla belirlenmiş olur. Örneğin, karbonun temel düzeyi 
1s22s22p2 3P0 CI ve azotun (NI) ki ise, 1s22s22p3 4So

3/2 NI  dir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Nötr bir atomun tayfını, onun kimya simgesinden sonra I yazarak gösteririz; 
II, III, IV,… v.b ard ardına iyonlaşmaları gösterir. Böylece OI nötr oksijeni, OII 
bir kez iyonlaşmış, OIII iki kez iyonlaşmış oksijeni gösterir. 
 

• l’lerin ve s’lerin birbirlerine etkimeleri sonucu diziliş teriminde farklılıklar 
ortaya çıkar. Kuantum mekaniği hesapları, verilen bir konfigürasyonun 
(dizilişin) terimlerinin farkının tek tek elektronlar arasındaki elektrostatik 
itmeden ortaya çıktığını göstermektedir. Bir terimin ince yapısı (örneğin bir 
3P teriminin 3P0,3P1 ve 3P2 düzeylerine yarılması) spin-yörünge etkileşmesinin 
manyetik etkilerinden ortaya çıkar. Sözgelimi, terimi 3P0,1,2 olan sp dizilişini 
ele alalım: 

   
  1s2p … Helyum 
  1s22s2p … Be 
  1s22s22p63s3p … gibi 
  3P0,1,2’yi şekil ile belirtmeye çalışırsak,  

 
 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 49.Terimler ve düzeylerin anlamı (ince yapı) 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Bir atom LS kuplajı gösteriyorsa (yani,                                                                     
     

                                                                                )    üçlü düzeyin 
 
    yarılmasındaki erke farkları (3P2 ile 3P1 veya 3P1 ile 3P0 arasındaki 

erke farkı gibi) tekli ve üçlü düzeylerin arasındaki erke farkına göre 
çok küçüktür. Ve eğer bu varsa LS kuplajı vardır. Terim farklarıyla, 
terimlerin oluşturduğu tek tek düzeyler arasındaki uzaklık 
farklarını karşılaştırdığımızda atomun LS kuplajına nasıl yaklaştığını 
görürüz. Eğer, helyumda olduğu gibi, belli bir konfigürasyonun 
terimler arasındaki fark (ayrıklık), düzeyler arasındaki uzaklığı çok 
geçerse, LS kuplajı yaklaşımı iyidir. Aksi halde, tek tek elektronların 
l’leri L’yi oluşturmak için diğeriyle tamamen birleşmez; aynı 
şekilde s’leri de S’yi oluşturmak için birleşmezler. Onun yerine, 
verilen bir elektronun l vektörü kendi spini ile etkileşir. Bu “ara 
kuplaj” şartıdır. 
 

SLJsSlL
i

i
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Çok elektronlu atomlarda bazı elektronlar için LS kuplajı ve bazıları için 
aşağıda belirtilen JJ kuplajı varsa bir ara kuplaj sözkonusudur. En az olası 
olan ise “JJ kuplajı” dır; burda her elektronun l ve s vektörleri tek tek 
j’leri oluşturmak için birleşirler, bunlar da J’yi oluştururlar. Yani, eğer 
elektron sayısı 3,4,5,... gibi ise onların l ve s’leri j=l+s’leri ve j’ler de 
J=j’leri verir ki bu bağlantı türüne JJ kuplajı denir. JJ kuplajında 
düzeyler arasındaki uzaklık LS kuplajındakinden büyük olup terimlerin 
oluşturduğu uzaklıkla kıyaslanabilir düzeydedir. LS kuplajından 
ayrılmalar, ağır elementlerde ve asil gazlarda önemli duruma gelirler. 
Bazen, karbonda olduğu gibi, tek bir atom LS kuplajından JJ kuplajına 
geçiş gösterir; en düşük düzey iyi bir LS kuplajındayken daha yüksek 
ayrılmalar gösterirler (Bkz. Şekil 50 LS kuplajından ayrılmalar) 
 

 Şekil 50 . LS kuplajından ayrılmalar: C, Si, Ge, Sn ve Pb’daki ilk uyartılmış 
1P ve 3P terimlerinin (konfigürasyonları sırasıyla 3p3s, 3p4s, 4p5s, 5p6s 
ve 6p7s’dir) düzey ayrılmaları LS kuplajından daha çok JJ kuplajına bir 
geçiş gösterirler. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 50. LS kuplajından ayrılmalar 
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 Karbondaki üçlü-tekli ayrıklığının 3P teriminin yarılmasından çok daha 
büyük olduğuna ve ağır atomlarda 3P0 ve 3P1’in bir doğrultuda saptığına 
dikkat edilmelidir. Yatay çizgi, konfigürasyonun ortalama erkesini 
göstermektedir. Erkeler, dalga sayısı biriminde işaretlenmiştir. 
 

 p2 dizilişi gösteren atomlar: 
 C6      : 1s22s22p2 → 1s22s22p3s 
 Si14   : 1s22s22p63s23p2 → 1s22s22p63s23p4s 
 Ge32 : 1s22s22p6...4s24p2 → 1s22s2...4p5s (Germanyum) 
 Sn50  : 1s22s2...5s25p2 → 1s22s2...5p6s 
 Pb82  : 1s22s2...6s26p2 → 1s22s2...6p7s 

 
 Uyartılmalardan 1P ve 3P olan iki tür terim oluşmaktadır. Şekilden bir 

tekli ve üçlülerin aldığı durumlar incelenebilir. Tekli ve üçlü arasındaki 
fark büyükse LS kuplajı küçükse JJ kuplajı vardır (örneğin 1P ile 3P2 
arasındaki fark gibi). 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 7) Çokluların Değişimi Yasası, Pauli Yasaklama İlkesi :  
 Çokluların Değişimi Yasası : 

 
 
 

 Birden fazla elektron varsa terimlerde çokluluk ortaya çıkar. S spin vektörünün değeri 
ve buradan çokluluk, 2S+1,  tayfın oluşturulmasından sorumlu olan elektronların 
sayısına bağlıdır. İki elektron, tekli ve çoklular verirler. Üç elektron durumunda, s 
vektörleri paralel ve antiparalel doğrultuda toplanabileceklerinden, S=3/2 ve 1/2 
olabileceğini görürüz. Dört elektron ise S=2,1 ya da 0 ve dolayısıyla beşli, üçlü ve 
tekliler verecektir. Oksijen bize güzel bir örnek verir. 

  O8I : 1s22s22p4  
 4 elektron, tekli, üçlü ve beşlileri verir. 

 
 OI temel düzeyi 1s22s22p4 3P2 dir; fakat 2p elektronlarından birinin uyartılması bize 

2p33d ...v.b konfigürasyonlarını verecektir. En yakın kabuk olan 1s22s2 kabuğunu 
bırakıyoruz, çünkü onların hiç bir etkisi yoktur. Geri kalan dört elektronla ilgileniyoruz 
ve onlar beşli, üçlü ve tekliler verirler. Eğer OII’yi gözönüne alırsak, OII : 1s22p22p3 
olur. 3 elektron, ikili ve dörtlü terimleri verir. Yani, bir kez iyonlaşmış oksijen 3 optik 
elektron içerir ve dörtlü  ve ikililer oluşturur; iki kez iyonlaşmış oksijen ise [(OIII), 
1s22s22p2] 2 optik elektron içerir ve yalnızca üçlü ve teklilere sahiptir. 

J
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Eğer üç kez iyonlaşmış atomu düşünecek olursak onda ancak 2p 
elektronu uyartıldığında çiftliler olacaktır. Elektronların sayısı 
optik tayf değişiminin oluşturulmasında etkin olduklarından, 
çoklular değişerek çift (dörtlü, ikili,...v.b) ve tek (üçlü, tekli...v.b) 
dir. Görüldüğü üzere aynı element iyonlaştıkça çokluluk azalır. 
Çokluların neliği elektron sayısına bağlıdır. Buna çokluların 
değişimi yasası denir. İyonların tayfları dış elektron sayısı aynı 
olan atomların tayflarına benzer. Yani, iyonların tayfları, dış 
elektron sayıları aynı olan bir diğer atomunkine terimlerin 
cinsinden benzerdir; yalnız bir tek fark atom sayısı arttıkça tayf 
çizgileri giderek daha yüksek frekanslara doğru kayarlar. Dış 
elektronları aynı olan iyonlar serisinin (dizisinin) bir        
“eş elektronik sıra” oluşturdukları söylenir. Böylece 1s22s22p2 
eş-elektronik sırası (serisi), CI, NII, OIII, FIV ve NeV içerir. Yani bu 
elementler eş-elektronik dizidedirler. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 Pauli Yasaklama İlkesi : 
 Vektör modelimiz, eşdeğer olmayan elektronlar için terimlerin hesaplanmasına 

izin verir. Böylece bir 2p3p düzeni (dizilişi), 
  S=0,   1SJ=0 ,   1PJ=0 ,   1PJ=1 ,   1DJ=2     ve  
  S=1,   3S0 ,   3P1 ,   3D2 terimlerini verecektir.  
 Fakat 2p2 dizilişi için veya genel olarak bir p2 konfigürasyonu (dizilişi) için gözlenen 

terimler 
  1S1 ,   1D    ve    3P 
 dir. İzinli terimlerin sayısı, Pauli çıkarma ilkesiyle sınırlıdır. Eğer bir atom kuvvetli bir 

manyetik alan içerisinde bulunuyorsa, atomun l’si ve s’si manyetik alanla etkileşir. Bir 
atomun, çok kuvvetli bir manyetik alan içine yerleştirildiğini ve S’yi oluşturan tek tek 
spinler arasındaki ve L’yi oluşturan l’ler arasındaki kuplajın bozulduğunu düşünelim. 
Her bir l ve s alan etrafında bağımsız olarak presesyon yapacaktır. l’nin alan 
üzerindeki izdüşümüne ml ve s’nin alan üzerindeki izdüşümüne ise ms diyelim 
 (Bkz Şekil 51). 

 Şekil 51. Bir manyetik alan üzerindeki l ve s vektörlerinin izdüşümü: Manyetik alanın 
doğrultusu düşeydir ve yeğinliğinin, L’yi oluşturan l’ler ve S’yi oluşturan s’ler 
arasındaki kuplajı kıracak kadar büyük olduğu kabul edilmektedir. 

 Pauli ilkesi, aynı atomda 4 kuantum sayısı (n, l, ml, ms) aynı olan iki elektronun 
bulunamayacağını belirtir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 51. s spini ile l yörünge açısal momentum kuamtum sayısının 

               H manyetik alanı ile etkileşimi 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Helyumun temel düzeyindeki 1s2 elektronları  

• n=1 ,   l=0 ,   ms=1/2 

                            ms=-1/2  

• Karışık atomlarda eşdeğer elektronlarda ilgili izinli terimlerin 
sayısı, büyük çapta azalır. p2 dizilişi yani eşdeğer iki elektron için 
sadece 1S1, 1D ve 3P’nin ortaya çıktığı gibi. 

  1S1 ,   1P1 ,   1D 
  3S1 ,   3P ,    3D  

 

• Pauli yasaklama ilkesi, kabuklardaki elektronların 
gruplaşmalarını ve buradan da periyodik cetveli açıklar. 

.53 çikardüzeyierkeveterim
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

ÇİZELGELER 

 İki elektronlu atomların L değerleri ve terimleri. 

 

Elektronlar     L     Terimler 

         ss                                    0                           S 

              sp                                           1                       P 

              pp                                           0, 1, 2                     S, P, D 

              pd                                           1, 2, 3               P, D, F 

              dd                                    0, 1, 2, 3, 4            S, P, D, F, G 

              df                                            1, 2, 3, 4, 5            P, D, F, G, H 

              ff                                    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6    S, P, D, F, G, H, I 

 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Eşdeğer elektronlardan ortaya çıkan terimler. 

 

  Elektronlar     Terimler 

               s2                                  1S 

                p2                       1S, 1D, 3P 

                p3                       2P, 2D, 4S 

                d2                          1S, 1D, 1G, 3P, 3F 

                f2                                1S, 1D, 1G, 1I, 3P, 3F, 3H 
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Eşdeğer olmayan elektronlardan ortaya çıkan 
terimler. 

   
   Elektronlar      Terimler 
            ss              1S, 3P 
            sp              1P, 3P 
            sd              1D, 3D 
            pp              1S, 1P, 1D, 3S, 3P, 3D 
            pd              1P, 1D,1F, 3P, 3D, 3F 
            dd             1S, 1P, 1D, 1F, 1G, 3S, 3P, 3D, 3F, 3G 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Toplam S değeri ve çokluluk. 

 

    Elektron Sayısı          S                Çokluluk   

              1                          1/2                      ikili 

                 2                         0,1                      tekli, üçlü 

                 3                         1/2, 3/2               ikili, dörtlüler 

                 4                         0,1,2                   tekli, üçlü, beşli 

                 5                         1/2, 3/2, 5/2        ikili, dörtlü, altılı 

                 6                         0, 1, 2, 3             tekli, üçlü, beşli, yedili 

                



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

                         J Değerleri 

Terim Tekli İkili Üçlü Dörtlü Beşli Altılı 

S 0 1/2 1 3/2 2 5/2 

P 1 1/2, 3/2 0,1,2 1/2, 3/2, 5/2 1, 2, 3 3/2, 5/2, 7/2 

D 2 3/2, 5/2 1,2,3 1/2, 3/2, 5/2, 

7/2 

0,1,2,3,4 1/2, 3/2, 

5/2, 7/2, 9/2 

F 3 5/2, 7/2 2,3,4 

G 4 7/2, 9/2 3,4,5 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Atomik Terimlerin Soyu: 
 

 Eğer bir optik tayfa 2’den fazla elektron katılıyorsa, terimlerin sayılarına dikkat 
edilmelidir. İyonize olmuş bir kükürt atomunu dikkate alalım. Temel 
konfigürasyon olan 3s23p3 ün terimleri; 


4S(L=0, S=3/2), 2D(L=2, S=1/2), 2P(L=1, S=1/2) dir. 

 Bir 4p elektronu daha ekliyelim (l=1, s=1/2) ve SI’in 3s23p34p sinin terimlerini 
hesaplayalım. Özgün terimlerin L ve S değerlerine, 4p elektronunun l ve s 
vektörlerini ekleyiniz. Sonuç olarak; 
 
 
 
 

 

 Soylar, (4S)5P, (2D)3F ...v.b olarak gösteririz. Farklı erkelere karşılık gelen  ve farklı 
soylara dayanan 3 ayrı 3P teriminin, 2 farklı 3D teriminin ve bir de 1D teriminin 
varlığına dikkat ediniz. 

S II 3P 4S 2D 2P 

+p 

S I 3p34p 5p3p 3P,3D,3F,1P,1D,1F 3S,3P,3D,1S,1P,1D 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 8) Işınım İçin Seçim Kuralları: 
 Her ne kadar bütün tayf çizgileri belirli düzey arasındaki geçişleri 

gösteriyorsa da, düzeylerin bütün olası kombinasyonları, 
gözlenen çizgileri vermezler. Belirli seçim kuralları sağlamalıdır. 
Dipol ışınımı için bu kuralların en önemlileri “Laporte Parite 
Kuralı” ve J üzerindeki sınırlamalardır. Tüm geçiş olasılıkları tüm 
geçişlerin çizgilerini vermemektedir. Çizgi sayısı, terimler 
arasındaki geçiş olasılıklarından daha azdır. 
 

1) Laporte Parite Kuralı: Parite, her zaman değişmelidir. Parite 
değişiminden çizgi (geçiş) olur. ΔL=±1 gibi farklı konfigürasyonlar 
arasında geçişler olur (ΔL=±1 kuralı). Buna göre 2p3’e giren 
düzeyler, 2p3d ya da 2p3s deki düzeylerle bir araya gelebilir (yani 
2p3 düzeyinden 2p3d ve 2p3s düzeylerine geçiş sözkonusudur), 
fakat 2p3f ya da 2p3p deki düzeylerle bir araya gelemezler 
(2p3→2p3f,2p3p geçişleri yok), çünkü bunlarda ΔL=±1 kuralı 
sağlanmamaktadır.(Bkz Şekil 52) 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 
 

Şekil 52. Laporte parite kuralına göre yasak geçişe bir örnek 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

2) J deki değişim ±1 ya da 0 olabilir, fakat J=0’dan J=0’a hiç bir zaman geçiş 
olamaz. 

 Tüm atomlar (elementler) için bu iki kural genel olarak vardır. Bundan sonraki 
kurallar ise LS kuplajı gösteren (hafif elementler için) atomlar içindir. 

 Sıkı, LS kuplajı koşulları altında ise; 
3) L’deki değişim L±1’e değişebilir ya da değişmez. 
4) S değişmemelidir, değişmez. Yani çoklular değişmez. 
   
  Tekli-Tekli 
  İkili-İkili 
   
  Üçlüden tekliye gibi geçiş yoktur. 
 3 ve 4 seçim kuralları, oksijen gibi hafif atomların alçak düzeyleri için oldukça 

geçerlidir; fakat bunlar demir ve titanyum gibi ağır atomlarda geçerli 
değildirler. Çünkü bunlarda L ve S artık “iyi” birer kuantum sayısı değildirler.  
1 ve 2 seçim kuralları çiğnendiğinde, ışınımın “yasaklanmış” olduğu söylenir. 

  

vardirgecisleri






4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 9) Tayf Çizgilerinin Belirlenmesi, terim Diyagramları: 
 
 Enerji düzeylerinin saptanarak bir tayfın çözümlenmesi çoğu kez zordur. 

Bunun için değişik ipuçları kullanılır: Alçak (düşük) sıcaklıklarda yalnızca 
alçak düzeylere karşılık gelen çizgiler kuvvetli olduklarından sıcaklıkla 
tayfın görünümünün değişmesi yararlı olabilir ya da Zeeman şekilleri 
ilgilenilen terimlerin L, S ve J değerlerine bağlı olduğundan, tayf 
çizgilerinin bir manyetik alandaki yarılmaları (Zeeman olayı) belirlenecek 
terimin cinsini verebilir. Farklı S değerli terimler arasındaki geçişlerden 
çıkan  “interkombinasyon” çizgileri de üçlü ve teklilerin yerini 
belirlemeye yardımcı olur. 
 

 Her ne kadar bazı metal iyonlarının yüksek düzey çizgileri tayin edilmişse 
de, bütün önemli elementlerin nötr ve bir kez iyonlaşmış olanların 
tayfları çözümlenmiştir. S den daha ağır elementlerin bir kaç izinli çizgisi 
ve ikinci iyonizasyon durumundan daha yüksek iyonizasyon durumlarına 
ilişkin soğurma çizgileri yıldız tayflarında gözlenmiştir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Enerji diyagramları çoğu kez yıldız ve bulutsulardaki 
uyartılma mekanizmalarını canlandırabilmemize 
yardım eder. Böylesi bir diyagram yapabilmek için 
terim tabloları kullanılır. 

• Oksijen (O III) İçin Terim Diyagramı: 

• O III : 1s2 2s2 2p2 

• Şekil 53 : O III için böylesi bir diyagramın bir parçasını 
vermektedir. En üstteki yatay çizgi 54,71 eV luk 
iyonizasyon potansiyelini göstermektedir.1S,1D 
düzeyleri Metastable düzeylerdir. 

• (1S,1D,3P  1S→1D, 1D→3P). 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 53. OIII için terim diyagramı  



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• 3d’den 3p’ye ve 3s’den 3p’ye geçişler, O yıldızlarında (O tayf türünden 
yıldızlarda) gözlenen çizgileri temsil ederler. Bu yıldızlarda sıcaklık O IV 
çizgilerini uyaracak kadar yüksektir. 

• 3P temel terimi herhangi bir yolla 2p3s veya 2p3d düzeyine uyartılırsa, 
temel düzeye düşme, önce 1S0 düzeyine olur ve burada uzun süre kalır, 
ardından 1D2 düzeyine ve sonunda 3P1 temel düzeye gelir. Ancak bu 
geçişlerden oluşan çizgiler laboratuarda elde edilememektedir. 
Dolayısıyla bu geçişler yasaklanmıştır (laboratuardaki basınç 
şartlarından dolayı geçiş olmaz). Ne var ki bu çizgiler, bulutsularda 
görülmektedir. Bulutsularda gaz çok seyrek, basınç az olduğundan 
düzeyde kalma uzun sürelidir (ömür uzun)  ‘bulutsularda yoğunluk az’ 
dolayısıyla yasak geçişler bulutsularda mümkün olmaktadır. 

 
  1S – 1D 
  1S – 3P 

• 1S – 1D Yasak geçişi [ 5007 O  ] ile gösterilir. 
 

olmuyor)mümkünarda(LaboratuvgecislerYasak






4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 10) Yasaklanmış Geçişler: 
 

 2p2 temel konfigürasyonu 3P, 1D ve 1S terimlerini kapsar ve 3p3s ya da 2p3p 
lik uyartılmış düzeylerin çok altında yer alır. 1S den 1D ye ya da   1D den 3P ye 
geçişlerde (2p2 konfigürasyonunda) Laporte kuralı ihlal edilir (l=±1) ve 
bunlara “yasaklanmış çizgiler” denir. OIII deki 1D ve 1S düzeyleri (2,48 ve 5,3 
voltluk) kararsız düzeyler olarak adlandırılırlar. 2p3s 3P gibi olağan bir yüksek 
düzeyde bulunan bir atom, 10-8 sn gibi kısa bir sürede kademeli olarak 
aşağıya inecektir. Eğer bu atom alçak düzeyli kararsız düzeylerden birinde 
kendini bulursa, salma yaparak daha düşük bir düzeye geçmeden önce orada 
bir saniye kadar kalabilir. 

 Şekil 54 : Yasaklanmış çizgiler için geçiş şeması. 
 

 Menzel, Payne ve Boyce, yasaklanmış çizgiler için aşağıdaki gösterimleri 
önermişlerdir: 
 

 p2, p4 için         1S – 1D  geçişi :  Auroral Geçiş 
                           1D – 3P  geçişi :  Nebular Geçiş 
                           1S – 3P  geçişi :  Transauroral Geçiş 





4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Bir p2 ya da p4 konfigürasyonunda 1S ve 1D arasındaki geçişler “auroral 
geçişler” olarak adlandırılırlar. Çünkü geceleri kutup ışımasında görülen 
l5577 çizgisi bu türdür. Oksijenin uyartılması ve eski duruma geçişleri 
sonucu oluşan yeşilimtrak ışınımdır. 1S – 1D geçişi kutuplarda, belli 
açılarda yeryüzüne gelen evren ışınımlarıdır. 
 

 Gaz bulutsularındaki en kuvvetli çizgiler 1D – 3P geçişlerinden ortaya 
çıkar; bu nedenle bunlara “nebular geçişler” denir. Nebular geçişler 
özellikle bulutsulardaki yeşil rengi veren geçişlerdir. 
 


1S – 3P geçişi gözlenmemiştir. En zayıf, olasılığı en düşük olan geçiştir. 
“Transauroral çizgi” 1S – 3P geçişini belirler ve genellikle zayıftır. 
 

 2p3 OII için; 
         2P – 2D  geçişi → Auroral Geçiş 
                             2D – 4S  geçişi → Nebular Geçiş 
                             2P – 4S  geçişi → Transauroral Geçiş’tir. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Edlen tarafından Güneş’in renk küresinde belirlenen 
çizgiler, genellikle temel terimli düzeyler arasındaki 
geçişleri temsil ederler. [ ] işareti yasaklanmış 
çizgileri göstermek için kullanılır. Yasaklanmış 
çizgilerden çok az bir kısmı deneylerle elde 
edilebilir. 

 

• Genellikle bunlar, tayfın çözümlenmesinden sonra 
tahmin edilebilirler. Eğer çözümleme kararsız 
düzeylerin yerlerini belirleyebilecek kadar tamam 
değilse, bir eş-elektronik dizisindeki erke 
düzeylerinin ekstrapolasyonu kullanılabilir. 
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 Tayf Çizgilerini Genişleten Etkiler: 

 

1. Atomun ince yapısından dolayı genişleme 

 

2. Zeeman olayından dolayı genişleme: H manyetik 
alandan dolayı tayf çizgisinin yeniden başka çizgilere 
yarılmasıdır. Bu da çizginin genişlemesine etken 
olur. 

 

3. Elektriksel alandan ileri gelen çizgi genişlemesi 
(Paschen-Back olayı) olmaktadır. 

 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Burada x-ışınları tayfı ve ince yapı konularını incelemeyeceğiz. 
 

• Zeeman ve Paschen-Back etkileri tayfların incelenmesinde 
önemlidir. Bir çizginin bileşenlerinin sayı ve konumları, alt ve üst 
düzeylerin L, S ve J değerlerine bağlıdır. Bundan başka bu 
bileşenler belirgin uçlaşma ve yeğinlik bağıntısı gösterirler. 
Zeeman etkisinin astrofiziksel uygulamaları güneş lekelerinin 
tayflarının ve A-Pec yıldızlarının açıklamalarında yatmaktadır. 
 

• Tayf çizgileri manyetik alanlarla olduğu gibi elektriksel alanlarla 
da genişlemeye, hatta yarılmaya uğrayabilirler. Yıldız 
atmosferlerinde büyük elektriksel alanlar yoktur, fakat yüklü 
parçacıların hızla hareketi bir ışınım yapan atomun yanında 
kuvvetli mikroskopik elektriksel alanlar yaratabilir. Bu alanlarla 
hidrojen ve helyum çizgileri genişlerler. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 

11) İki Atomlu Moleküllerin Tayfları: 

 

 Yıldızlarda en çok bulunan iki atomlu moleküller OH, CH ve CN’dir. 
Bunlar basit yapıda gibi görünmelerine karşın, bir çok yakın 
çizgiden oluşmuş geniş bantlar içeren karışık tayflar gösterirler. 

 

 Şekil 55. İki atomlu bir molekülün titreşim erke düzeyleri: 
potansiyel erke eğrisi sürekli bir çizgiyle (kırmızı) gösterilmektedir. 
İnce yatay çizgiler ise, titreşim düzeylerini ve çizgi-çizgi çizilen ise 
(kesikli) ayrışma erkesine karşılık gelmektedir. Yatay kon, bileşen 
atomlar arasındaki r uzaklığıdır. Potansiyel eğrisinin minimumu, r0 
eşdeğer uzaklığındadır. Düşey kon ise erkedir. 
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Şekil 55. İki atomlu bir molekülün titreşim erke düzeyleri 
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• Gerek yıldızlarda ve gerekse Y.A.M (Yıldızlararası Madde) da bulunmuş 
OH, CH, CN molekülleri tayfta çizgi yerine bantlar verirler. İki atomlu 
moleküllerin atomları arasındaki uzaklık ne kadardır? 
 

• AB gibi iki iyondan oluşmuş ve çevresi elektron bulutuyla sarılıp 
elektrostatik kuvvetlerle bir arada tutulan bir molekül düşünelim. Bu 
sistemin potansiyel erke eğrisi (Bkz. Şekil 55) potansiyelin minimum 
olduğu bir r0 uzaklığının varlığını gösterir. Daha büyük uzaklıklarda, 
potansiyel eğrisi yavaş yavaş yükselir ve molekülün ayrışma 
potansiyelini gösteren ve kesikli çizilmiş yatay çizgiye yaklaşır, r0 dan 
daha düşük olan uzaklıklarda, iki atomun çekirdeklerinin itme kuvveti 
daha önemli duruma gelir ve iki çekirdeğin daha fazla yaklaşmasını 
önler. Yatay düz çizgiler ise molekülün kuantumlaşmış titreşim enerji 
düzeylerini göstermektedir. Erke arttıkça bunların birbirine yaklaştıkları 
dikkat çekicidir. Kesikli çizilen çizginin üstündeki enerjiler, molekülün 
ayrıştığı ve atomların serbest oldukları düzeyleri gösterir. Bunlar 
kuantumlu değildir. 
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• Böylesi bir molekül, değişik yollarla erke alabilir. Birinci olarak, iki 
atomu birleştiren doğruya dik eksen etrafında dönebilir. İkinci 
olarak, bileşen atomlar kendilerini birleştiren doğru boyunca ileri 
ve geri titreşebilirler. Üçüncü olarak molekül, atomik erke 
düzeylerine benzeyen belirli elektronik erke düzeylerine uyarılabilir. 

1. Dönme erkesi (molekülünden 

dolayı) 

2. Titreşim erkesi (atomlarından 

dolayı) 

3. Atomun belli erke düzeyine 

uyartılması ile ışınım (Elektronik 

erke düzeylerine uyarılma) 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

1. Dönme şekli (modları) (şekilde gösterilmemiştir) en küçük 
erkeyi içerirler. Bir dönme düzeyinden bir diğerine (dönme 
hızları farklı düzeyler arasındaki geçişler) geçişe karşılık gelen 
ışınımlar büyük dalgaboylu kırmızı ötededir. 

 

2. Titreşim erkeleri daha büyüktür ve bunlara karşılık gelen 
düzeyler arasındaki geçişler (belli bir titreşim durumundan 
diğer bir titreşim durumuna-kuantumlu- geçiş), daha kısa 
dalgaboylu kırmızı ötededir. 

 

3. Elektronik düzeylerin uyarılması ise tayfın görünür ve moröte 
bölgelerine düşen frekansları gerektirir (görünür bölgedeki 
ışınımı verirler bu elektronik düzeyler arasındaki geçişler). 
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 Dönme, titreşim ve elektronik düzeylere karşılık gelen erkelerin herbiri, belirli 
kurallara göre kuantumludur. Yani bu ışımalar kuantumludur. Molekülün 
toplam erkesi ise: 

   

  E=Edönme+ Etitreşim+ Eelektronik  

 

 12) İki Atomlu Moleküllerin Dönme Erkeleri: 

 Kuantum mekaniği, bir molekülün dönme erkesinin ilk yaklaşımında, 

 

 

 

 olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 Molekülün eylemsizlik momentidir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

•  ye indirgenmiş kütle denir. K dönme kuantum sayısı denilen 
bir sabittir ve bir dönme düzeyinden diğerine geçişte ΔK=±1 
kuralı geçerlidir. ...(19) 

• K’ ve K’’ dönme düzeyleri arasındaki geçişin dalga sayısı 

 

 

  

 dir ve burada, 

 

 

 

 dir. h : Planck Sabiti. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 Yalnız dönmeden doğan tayf, eşuzaklıklı çizgilerden oluşmuş bir seriden 
oluşacaktır: dönmenin merkezkaç kuvvetinden ötürü molekülün 
boyutunda bir artma olmayacaktır. Bu etki, (17) denkleminde CK2(K+1)2 
şeklinde küçük bir düzeltme terimine götürecektir. Eğer iki atom tümüyle 
aynı ise yalnız dönmeden doğan bantlar olmayacaktır. 

 

 13) Dönme ve Titreşim Bantları: 

 Eğer bileşen atomlar eşdeğer ayrıklıkları olan r0’dan biraz ayrılmışlarsa, 
düzeltici kuvvet (r-r0) ile orantılıdır. Eğer yerdeğiştirmeler büyükse, 
potansiyel erke eğrisi asimetrik olduğundan, bu düşünce daha fazla doğru 
olmayacaktır. Sonuç olarak Evib enerji düzeyleri (Edönme) bir eşuzaklıklı 
dağılım göstermezler. Bu erke düzeyleri, ampirik formülle uygun olarak 
giderek sıklaşacaklardır: 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Dalga sayısı biriminden ifade edilen  ve X, bant tayfının 
çözümlemesinden bulunurlar. Eğer yüksek mertebeden 
terimler boşlanabilirse, molekülün en düşük titreşim 
düzeyinden ayrışma noktasına kadar yükseltilebilmesi için 
gerekli erkenin (D0), X ve  ile ilgili olduğu gösterilebilir: 

 

 

 

• Diğer tayfsal yöntemler, çoğu kez D0’ın daha iyi bir değerini 
verebilirler. Bazen ayrışma limitinin üzerindeki soğurma 
sürekliliği gözlenebilmektedir ve bu D0’ın iyi bir değerini 
vermektedir.  
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Şimdi, bir molekülün bir dönme ve titreşim düzeyinden başka bir dönme-
titreşim düzeyine atladığında salınan ya da soğurulan tayfın özelliklerini 
düşünelim. Bu olduğunda, elektronik erkede değişim olmadığını kabul 
edeceğiz. (17) ve (22) no’lu denklemlerin yardımıyla şunu yazabiliriz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Burada Ev titreşim erkesi, molekül dönmediği zaman onların denge 
ayrıklığı etrafında bileşen atomların titreşimlerinin erkesidir. Er dönme 
erkesi, molekülün dönmesiyle eklenir. Bu, genellikle dönme titreşim 
erkeleri arasındaki etkileşmeyi ve merkezkaç kuvvet nedeniyle ortaya 
çıkan molekülün genişleme etkisini de içerir. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Bir molekülün v’ gibi bir titreşim durumundan başka bir v’’ gibi 
titreşim durumuna geçişlerinin tümü, bir bant oluşturur. v’K’ 
düzeyinden v’’K’’ düzeyine olan bir geçiş v’v’’ bandının tek bir 
çizgisine karşılık gelir. Eğer molekülün potansiyel eğrisi bir 
parabol olsaydı, molekül bir harmonik osilatör oluşturacaktı ve 
geçişler için seçim kuralı v’-v’’=1 olacaktı. Potansiyel eğrisi 
yaklaşık bir parabol olduğundan, v’=0 dan v’’=1 e, v’=1 den v’’=2 
ye ....v.b türü geçişlerin en kuvvetli olmasını bekleriz. Bu eğri, 
düşük erkelerde parabole en yakındır. En düşük düzeyler için 
Δv=1 e karşılık gelen bantlar gerçekten en yeğin olanlardır, fakat 
daha yüksek düzeylerde Δv=2,3,...v.b olan geçişler önemli 
olabilmektedir. Yalnızca titreşimden olan geçiş (v’,v’’) olarak 
gösterilir. Böylece (1,0) gösterimi v=1 olan titreşim düzeyinden 
v=0 titreşim düzeyine bir atlama anlamındadır.  

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 56. Δv=1,2,3 için titreşim bantları 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Şimdi, yalnızca dönme ve titreşimden oluşmuş bantların 
dönme yapısını gözönüne alalım. Molekülün eylemsizlik 
momenti, titreşim düzeyine bağlı olacaktır. Potansiyel eğrisinin 
asimetrisi nedeniyle, moleküldeki atomların ortalama ayrıklığı 
ve bu nedenle eylemsizlik momenti daha yüksek titreşim 
düzeylerinde daha büyüktür. Buradan Iv’>Iv’’ ve B’<B’’  dir. 
Yüksek mertebeden ve küçük olan dönme terimlerini 
boşlayarak bir özel titreşim-dönme bandının dönme yapısı şu 
bağıntıyla verilebilir: 

 

 

• Burada     ; bandın dalga sayısıdır. v’deki belli bir değişim için           
sabittir       ve K ancak ±1 değişebileceğinden, 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• K’=K’’+1       (R – Kolu)      ya da 

• K’=K’’-1        (P – Kolu) 

• Oluşuna bağlı olarak, çizgiler iki kolda toplanırlar. Buradan, 

 

 

 

• B’-B’’ negatif olduğundan, R-Kolunun çizgileri bir araya 
toplanma eğilimindedirler, oysa P-Kolunun çizgileri 
saçılmışlardır. K daki değişim sıfır olamayacağından, banda 
karşılık gelen çizgi görünmez. C2 ve N2 gibi tek-çekirdekli 
moleküller titreşim-dönme bantları göstermezler. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 CO in titreşim-dönme bantları güneşte gözlenmiştir. CO2, CH4 ve N2O gibi çok 
atomlu moleküllerin benzer bantları, yer atmosferinin kızılöte tayfında 
baskındır.  

 
 14) Elektronik Bantlar: 
 Yıldız tayflarında ilgilendiğimiz bantlar, Ee, Ev ve Er nin hepsinin birden değiştiği 

elektronik bantlardır. Molekülün elektronik uyartılma potansiyelleri, atomun 
uyartılma potansiyelleriyle karşılaştırılabilir olduklarından, bunların ilgili 
oldukları erkeler titreşim yada dönme erkelerinden çok daha büyüktürler. 
Elektronik erke düzeyleri, atomlar için kullanılana benzer bir isimlendirmeyle 
harflendirilir. Atomlar için Romen alfabesi kullanılırken moleküller için Yunan 
alfabesi kullanılır: 
 

 S          P        D        F        G              (Atomik-Seyrek çizgili) 

 
 

 Σ          Π        Δ       Φ                     (Moleküller-elektronik geçişlerden          
                                      ortaya çıkan çizgiler)-( çok sayıda çizgi) 


çizgiseyrek


çizgisayidaçok



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 57. Yalnızca titreşim geçişlerindeki R ve P kolları. 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Elektronik düzeyler arasındaki geçişler kuantumlu 
olup görünür bölgedeki ışınımı verirler (Diğerleri de 
verir. Dönme, titreşim). 
 

• Moleküllerde çizgiler demeti oluşur. Dolayısıyla 
molekül tayfı bir bant görünümünde olur.  

• Önemli nicelikler, iki atomun çekirdeklerini 
birleştiren doğruya L ve S yörünge ve spin açısal 
momentlerinin izdüşümü olan Λ ve Σ olur. Bu 
izdüşümlerin toplamı Ω=│Δ+Σ│ dır. Nasıl ki, S=1, L=1 
ve J=2 iken atomik terimler için 3P2 yazıyorsak, Σ=1, 
Λ=1 ve Ω=2 iken molekül terimini 32 yazarız. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

Şekil 58. Elektronik geçişler  



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Astrofizikte çok kullanılan izinli bantlar şunlardır: 

• 2Σ - 2,  CH; 3 -   , N2, TiO, ZrO;  2Δ - 2, OH; 

 

• Yasaklanmış elektronik bantlar arasında en iyi bilinen, 
atmosferik oksijenin “tellurik bandı” dır (Güneş 
tayfındaki tellurik çizgiler, yer atmosferindeki O2, H2O 
v.b moleküllerden ortaya çıkan soğurma çizgileridir). 
Bunların küçük geçiş olasılıklarına karşın bu soğurma 
bandı, ışığın havadaki uzun yolu nedeniyle kuvvetlidir. 

 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

 15) Atom ve Molekül Tayflarında İzotop Etkileri:  

• En hafif elementler hariç, farklı birçok izotoplar, yalnızca ince 
için, atom ağırlığı A olan bir atom için Rydberg sabitinin 
aşağıyapı verileri yardımıyla ayırt edilebilir. İyonize helyum ve 
doteryum daki formülle verilişinden yararlanılabilir: 

 

• Rydberg Sabiti:  

 

 

• Burada R, sonsuz kütleli bir atom için Rydberg sabitidir. 
A=Atomik kütle (atom ağırlığı) 

  R=109737,30 cm-1 

A1837

1
1

 R
R



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• He nin Pickering serisinin hidrojenin Balmer serisi çizgileriyle 
tam olarak uyuşmadığı görülür. He nin Pickering serisi: 

 

 

 

• Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlara izotop 
denir. Kimyasal bakımdan aynı özelliği gösteren farklı kütledeki 
atom cinslerine izotop adı verilir. Çekirdeklerinde aynı sayıda 
proton fakat farklı sayıda nötron içeren atomlar izotop 
atomlardır. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı ama 
fiziksel özellikleri farklıdır. 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• H in Balmer serisi 

 

 

 

• Bu ikisinin arasındaki fark R Rydberg sabitinden ileri gelir. 
He, sanki H in bir izotopu gibi düşünülebilir. Atom ağırlığı 2 
olan Hidrojen (Döteryum) için 

  R=109707,42 cm-1 

 

• Hidrojen için ise R=109677,68 cm-1 dir. Bunlara karşılık gelen 
H çizgisinin dalgaboyları şöyledir: 

  l(H)=6562.817 , l(D)=6561.032 , l=1.785Å 
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4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Menzel, Güneş tayfından kromosferdeki ve bir çok 
yıldız tayfından da yıldızlardaki döteryumu inceledi 
ve yıldızlarda döteryumun normal hidrojenden  
10-5 kat daha az olduğu sonucuna vardı. Daha 
sonra C. de Jager bu oranın 0.0001 olduğunu 
önerdi. Ağır atomlardaki kayma, o kadar küçük 
olacaktır ki, izotopların tayfları bir diğerinden 
ölçülebilecek kadar ayrılmayacaklardır. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• Farklı izotoplardan oluşan moleküller, farklı titreşim 
frekanslarına sahip olacağından, izotop etkileri bant tayflarında 
önemli olabilir. Sözgelimi C12C12 molekülündeki bağlayıcı 
kuvvetler bir C12C13 molekülündekinin hemen hemen özdeşidir, 
fakat kütleler farklıdır. Titreşim frekansı parametresi olan 
ω(denklem 22) kütleye bağlı olduğundan ve bu bağlılık kütle 
büyüdükçe titreşimin yavaşlaması şeklinde olduğundan C12C12 
nin band başlangıcı ya da başı C12C13 e göre kaymış olacaktır. 
Bundan başka, eylemsizlik momenti öyle değişecektir ki B, 
farklı izotoplu moleküller için farklı olacaktır. Bunlara karşı 
gelen çizgilerin konumları da değişecektir. İki özdeş çekirdekten 
oluşan iki atomlu moleküller, band sistemlerinde çizgilerinin 
sırayla değiştiği bir durum göstereceklerdir. Değişim miktarı, 
çekirdek spinine bağlıdır. İki çekirdek farklı kütleli izotoplar 
olduğunda, birbirinin yerini alma kaybolur. 



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• R ve N türü yıldızlarda görülen karbonun izotopik bantları (ki 
bunlar yeğin C12C12 bantlarıdırlar), daha zayıf olan C12C13 ve 
C13C13 bantlarının yanındadır. Her ne kadar yerde C12 izotopu 
C13 e göre 90 kez daha bol ise de Mekellar, bu oranı 3 e çok 
yakın olan belirli karbon yıldızları bulmuştur. C13 izotopu, 
kırmızıötedeki CO2 in zayıf tellurik çizgilerinden sorumludur. 

 

 16) Astrofizikte Karşılaşılan Kimi Çok Atomlu Moleküller : 

• Çok atomlu moleküller, kuyruklu yıldızlarda en soğuk 
yıldızlarda ve gezegenlerin atmosferlerinde bol bulunurlar.   



4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI (Devamı) 

• İki atomlu moleküllerde olduğu gibi, 1Σ, 1,....v.b elektronik düzeyler 
vardır ve titreşimsel yüzeyler, dönme alt düzeylerine yarılırlar. Tayfın türü 
ve karmaşıklığı, atomların uzaysal dizilişine bağlıdır. CO2 üç atomun bir 
doğru üzerine dizilmiş olan ve doğrusal simetri gösteren bir 
moleküldür(O-C-O). Su ise ne simetrik ne de doğrusaldır; dönmesel 
yapısı üstüste binen karışık bir tayf verir. Metanda (CH4) ise karbon 
merkezde olmak üzere 4 hidrojen atomu bir dört yüzlü içinde simetrik 
olarak dizilmişlerdir.  
 

• Jüpiter ve Satürn’ün tayflarında amonyak bantları görülür, oysa bunlar 
Uranüs ve Neptün’de görülmezler, orada malzeme donmuş olmalıdır. 
 

• Bakış doğrultusundaki maddenin miktarını saptamak güçtür, çünkü bant 
yapıları sıcaklığa, iz uzunluğuna ve yoğunluğa duyarlıdır. Uygun 
laboratuvar incelemeleriyle gerçekten bu bantların yapı ve yeğinliklerini, 
gezegen atmosferinin sıcaklığı ve yoğunluğu cinsinden açıklayabiliriz.    



5. GAZ YASALARI ve DURUM DENKLEMLERİ, ÇALKANTI 

5.1 Maddenin Gaz Durumu 

   Astrofizikçilerin incelediği nesneler olan yıldızlar ve 
bulutsular tamamen gazdırlar. Gezegenler tümüyle 
katıdır, kuyruklu yıldızlar küçük parçacıklar içerir ve 
yıldızlararası madde ise birçok küçük parçacıktan 
oluşmaktadır. Fakat bunların incelenmesi için özel 
teknikler gereklidir. Tayfçeker, bir astrofizikçinin en 
yararlı ve kullanışlı aracıdır ve bunun kullanımı gaz 
durumundaki maddenin incelenmesi için bir yoldur. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 5.2 Bir İdeal Gaz İçin Durum Denklemi 

  Bir ideal gaz için temel denklem ya da ideal gaz yasası, 

         PV = R T      .........(1) 

 dir. Burada P basınç, V oylum ve T ise salt sıcaklıktır. R sabiti ise 
ilgilenilen gazın kütlesine bağlıdır. Bizim standardlarımıza göre 
genellikle 1 gram-molekül ya da mol alınır. Bu da 0 oC (273 oK) ve 1 
atmosferlik basınç altında 22.4 lt  lik bir oylum kapsar. Yani T = 0 oC 
veya 273 oK de ve P = 1 atm de 1 mol gazın oylumu V = 22.4 lt dir. 
O zaman 1 mol gr gaz için, 

          PV = R T      ..........(2) 

 yazılabilir. Burada R = 8.314 x 107 erg / derece / mole  dir  
(eğer P basıncı dyn / cm2 olarak ölçülüyorsa). 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 P basıncı atmosfer cinsinden ölçülüyorsa  

(1 atm = 1.013 x 106 dyn / cm2) ve V oylumu cm3 alınmışsa, 

     R = 82.05 atm / derece / mole 

 olur. 1 mol gr hidrojen = 2 gr için 

       PV = R T 

 dir. Bir mol içindeki molekül sayısı (Avogadro sayısı) deneysel olarak 
saptanmalıdır ve bu da, 

    No = 6.025 x 1023 molekül / mol 

 dur. Yani buna göre, 

 V = 22.4 lt deki molekül sayısı; No = 6.025 x 1023 molekül/mol 

 V = 22.4 lt deki atom sayısı;      No = 6.025 x 1023 atom/mol 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Standart koşullarda 1 cm3 deki molekül sayısı 
(Loschimidt sayısı) ise, 

           L = 2.687 x 1019 molekül / cm3 

 tür. Kimi zaman R  gaz sabitini mol başına tanımlamak 
yerine molekül ya da atom başına tanımlamak daha 
uygun olur. Bu da Boltzmann sabitidir. 

     R  / No = k = 1.38032 x 10-16 erg/derece 
 Bu durumda gaz yasası, yani atom başına ideal gaz 

yasası, birim oylum için 
  PV = NkT      ..............(3) 
 olur. Burada N, birim oylumdaki molekül sayısıdır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 İdeal gaz yasasının üçüncü ve kullanışlı şekli daha vardır: Eğer 

bir mol içindeki molekül ya da atomların sayısı No ise ve bu 
parçacıkların her birinin kütlesi m ise, toplam kütleyi (gazın 
molekül kütlesi)  ile gösterirsek, 

                  = No m 

  ya da gr / cm3 cinsinden gerçek yoğunluk, 

             = N m 

  olacaktır. No k = R  olduğundan, 

  P =  R T /  =  (k /  H) T     ........(4) 

  olur. Burada H, birim atom ağırlığındaki bir parçacığın kütlesidir. 
Hidrojen için; 

      H = 1 / No = 1 / 6.025 x 1023   1.66 x 10-24   gr 

 dır ki bu Hidrojenin atomik kütlesidir. 
 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 5.3 Parçalı (Kısmi) Basınç Yasası 
  Durum denkleminin önemli bir sonucu, Dalton’un parçalı basınç 

yasasıdır. Eğer gaz bir çok gazın karışımından oluşmuşsa ve 
bunların kendi öz basınçları varsa, gazın basıncı bütün 
bileşenlerinin basınçlarının toplamına eşittir. Yani, bir gazın 
basıncı o gazı oluşturan parçacıkların oluşturduğu basınçların 
toplamıdır. Her bir cins parçacık kendi P = nkT   parçalı basıncını 
verir, öyle ki bir çok bileşenden oluşmuş gaz için toplam gaz 
basıncı, 

       Pg =  Pi = kT  ni = NkT   .........(5) 
  olur. Sözgelimi, parçalı basınçları PH ve PN olan hidrojen ve azottan 

oluşan bir karışımın toplam basıncı 
                    Pg = PH + PN    
 olacaktır. Keza, H ve He’den oluşmuş gaz için, 
                    Pg = PH + PHe 

 dir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Belli yıldızların atmosferlerinde ve içlerindeki yüksek sıcaklıklar, önce 

molekülleri oluştukları atomlarına ayrıştırır daha sonra da atomlar 

elektronlarından soyutlanır. Bir hidrojen gazında sıcaklık arttıkça ne 

olacağını görelim: normal basınç ve sıcaklık altında hidrojen, her biri 

iki atomdan oluşmuş moleküller durumundadır. Eğer sıcaklık Güneş 

atmosferindeki sıcaklık düzeyine yükselecek olursa, H2 molekülleri 

hidrojen atomlarına ayrışır ve daha önceden 2 gr, 6.03 x 1023 

parçacıkken ( hidrojen molekülleri) şimdi yalnızca 1 gr hidrojen 

atomu aynı sayıdaki parçacığı sağlar. Daha yüksek sıcaklıklarda 

hidrojen atomları da elektron ve protonlarına ayrışır ve böylece 

tümüyle iyonlaşmış hidrojenin yalnızca yarım gramı 6.03 x 1023 

parçacık içerir (protonlar + elektronlar) ve bunların her biri öbürü 

kadar basınca katkıda bulunabilir. H2 nin molekül ağırlığı 2 dir, atomik 

hidrojenin 1 ve tümüyle iyonlaşmış hidrojenin ise ½ dir. Böylece (4) 

denklemiyle verilen ideal gaz yasasında  (molekül kütlesi) sıcaklığın 

ve aynı zamanda basıncın bir fonksiyonudur. Çünkü yüksek bir 

basınç, elektronları sıkıştırıp tekrar atomlara bağlanmaya zorlar. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Bu düşünceye göre, yıldız içlerinde madde yüksek düzeyde 

iyonlaştığında,    molekül ağırlığının nasıl hesaplandığını görelim : 

 Öyle bir gaz düşünelim ki karışım durumunda olsun ve gaz 1 

birim gram olsun. Bu 1 gr gaz herhangi bir E elementinden WE gram 

içersin (WE  1), ve iyonlaşma durumunun o şekilde olduğunu 

varsayalım ki E atomlarının her bir gramı, ENo parçacık (iyon, 

çekirdek ve elektron) sağlasın. Burada No, Avogadro sayısıdır, E : 

iyonlaşmayı gösterir. Başka bir değişle E, E türünden (1/No) gram 

maddedeki serbest parçacık sayısıdır. 

    E = 1 / No   gr  maddedeki serbest elektron sayısıdır 

 Buna göre yıldızı oluşturan karışımın her bir gramındaki parçacık 

sayısı  n’, 

     n’ = No  WE  E 

 olacaktır.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Buradan, eğer cm3 teki parçacık sayısı n sözkonusu ise, her bir cm3, 

             n =  No  WE  E 

 parçacık içerir ve buna karşılık gelen gaz basıncı ya da parçalı basınç 

yasası ; 

     Pg =  nikT =  NokT   E WE             veya, 

     Pg = R T   E WE                  ............(6) 

  ve bunu  (4) eşitliği ile karşılaştırarak, 

            = 1 /   E WE         .....................(7) 
                      E 

 elde edilir. Görüldüğü üzere  molekül kütlesi  WE nin ve  E  nin bir 

fonksiyonudur (karışımın kimyasal durumuna bağlıdır) ki buradan 

            = f ( , T)      dir. Kimyasal bileşim belli ise iyonlaşma :  , 

     = f ‘( , T)  olur. İyonlaşma, yoğunluğun ve sıcaklığın fonksiyonu 

olur. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Kimyasal bileşim seçilmiş olduğundan (WE sabit), iyonizasyona 

bağlı olan  E,   ve T  tarafından belirlenecektir. 

 Strömgren, ağır elementlerin göreli bolluklarını Russell tarafından 

hesaplanan şekilde ( Buna Russell karışımı denir) kabul etti ve bu 

bileşenler için Xo ortalama değerini sıcaklık ve elektron 

yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak hesapladı. Eğer yıldız içlerinde 

sıcaklıktan dolayı tümüyle iyonlaşma olduğunu varsayarsak, büyük 

yanılgı yapmamış olacağız. Öyleyse her bir atom, bir çekirdek ve Z 

tane elektron ya da toplam olarak  Z+1 parçacıkla katkıda 

bulunacaktır. 

    EA
Z   ;  A : Atom ağırlığı,  Z : Atom numarası 

 Tümü iyonlaşırsa, Z elektron ve 1 çekirdek, yani toplam (Z+1) 

parçacık ortaya çıkar. 

   Bulunması istenen, maddenin her gramındaki atomların sayısı 

No/A  olacaktır. Burada A, atom ağırlığıdır ve her bir gram (Z+1)No/A 

parçacık katkıda bulunacaktır. Bunların ZNo/A tanesi de elektron 

olacaktır.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Buradan, nötr madde için E =1/AE ile karşılaştırıldığında, tümüyle iyonlaşma 
için 

                             E = (ZE + 1) / A 

 dır. Kısaca, 

  Maddenin her gramındaki atom sayısı = No / A 

  Tümüyle iyonlaşma için bu  (Z+1)No/A  dır ve bunun ZNo/A sı elektron geri 
kalanı çekirdektir. Nötr durum: 

 E = 1/A olup buna göre parçacık sayısı E = (Z+1)/A  olur. 

 Çeşitli elementler için E  değerleri : 

 Demir (Fe) için, Z = 26, A = 56 ve Fe =27 / 56 = 0.483  [A  2Z, Z>>1] 

 Oksijen (O) için, Z = 8, A = 16 ve  O  = 9 / 16  = 0.562 

 Helyum (He) için, Z = 2, A = 4 ve  He =  3 / 4   = 0.75 

 Hidrojen (H) için, Z = 1, A = 1 ve   H  =  2 / 1   = 2 

    Genel olarak ağır elementler  için  = 0.50  yöresindedir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Şimdi, 
           = 1 /  E WE 

 idi ve tamamen iyonlaşmış elementler için bunu hesaplamaya çalışıyorduk.  
 = (Z+1)/A  idi. Her element için  yı yerine koymak üzere element bollukları 
için, yıldız maddesinin her bir gramı X gram hidrojen, Y gram helyum ve  
Z=1-X-Y gram da oksijen, azot, demir, ... gibi ağır elementler içersin.  
O zaman, 

    = 1 / 2X + 0.75Y + o (1-X-Y) 
      = 1 / 2X + 0.75Y + 0.5 (1-X-Y) 
   veya, 
    = 1 / 0.5 + 1.5 X + 0.25 Y         ..........(8) 
   elde edilir.  
    Hidrojen       için    = 2       ; 2X 
    Helyum        için    = 0.75  ; 0.75Y 
    Ağır atomlar için  o = 0.5   ; 0.5 Z ,  Çünkü o  yaklaşık  ½  dir. 
   (8) bağıntısı, tamamen iyonlaşmış madde içeren yıldız için  yü veren 

bağıntıdır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Bir yıldızın Öbek I ya da Öbek II olduğu bilinirse, kabaca onun kimyasal 

karışımı bilinebilir. Şimdi sorun yıldızdaki elektron yoğunluğunu bulmaktır. 

cm3 teki parçacık sayısı  

                      n =  No  E WE 

 idi. N  : cm3 teki elektron sayısı olmak üzere, E : elektron için yazılırsa N  

elde edilir. Buna göre, yıldız içlerinde elektron yoğunluğu şöyle olacaktır : 

         N =  No  ( Ze / A) WE 

 Tamamen iyonlaşmanın olduğu durumda, 

    H    için                            E = Ze / A = 1 

    He  için                            E = Ze / A = 1 / 2 

    Diğer elementler  için    E = 1 / 2     ; ( EA
Z : A = 2 Z ) 

 Bu değerleri yerine koyarsak, 

                N =   No [1 X + (1/2)Y + (1/2)(1-X-Y)] 

                N =   No [(1/2)X+(1/2)] = (1/2)  No (X+1)   ........ (9) 

 elde edilir ki bu, tümüyle iyonlaşma durumunda yıldızdaki elektron 

yoğunluğudur. Tüm elementler için yaklaşık olarak  o = 0.5 alınabilir.  

 Strömgren o( , T) tablolarını hesaplamıştır.  
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 Tümüyle iyonlaşmış Russell karışımı için Strömgren  o = 0.54 bulmuştur, fakat 

oksijenin büyük bolluğunu gözönüne alarak  o = 0.56 değerini kullanmak daha 
iyi olur. Daha sonraları R.E. Marshak, P.M. Morse, H. York, yüksek basınç ve 
sıcaklık altında Russell karışımı için durum denklemini tartışmışlar ve bazı 
kuantum mekaniği düzeltmelerini hesaba katmışlardır. Daha sonra da  
G. Keller ve R.E. Meyerott, yıldız içlerindeki gaz karışımını ve iyonizasyon 
kuramını çok geliştirdiler. 

 

 5.4 Adyabatik Gaz Yasası 
 (1) numaralı denklemde verilen gaz yasası P, V ve T arasındaki bir ilişkiyi 

göstermektedir. Bir mol için gaz yasası ise, 
                           PV = R T       .......................(2) 
 idi. Eğer sıcaklığı sabit tutup basınç ya da oylumu değiştirisek, Boyle yasasını elde 

ederiz. Yani T = sbt, P ya da V değiştirilirse, 
       P1V1 = P2V2 = ... = PnVn 

       PV = sabit    (Boyle yasası) 
 Öte yandan, eğer oylum sabit tutulup sıcaklık değiştirilirse, basınç sıcaklıkla 

orantılı olacak ve Charles yasası elde edilecektir. 
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 P ya da V sabit tutulup T değiştirilirse, 
           P = Po ( 1 +  t) , V = Vo (1 +  t) 
 elde edilir ki bu Gay-Lussac (ya da Charles) yasasıdır. Burada   

 = 1 / 273  tür. 
   Eğer P ve T nin her ikisi birden değişirse, genel olarak V için hiç 

bir şey söylenemez. Bir özel değişim türü daha vardır. Bir 
miktar gazın genişlediğini ya da sıkıştığını ve bu değişim 
sırasında hiç bir ısı alış-verişi yapmadığını varsayalım (gaz ya da 
sistem, genleşme ya da sıkışması sırasında çevresi ya da 
dışarısı ile ısı alış verişinde bulunmamaktadır) : Böylesi bir 
değişim adyabatik bir işlemdir ve erke iletiminin ışınımdan 
çok, başlıca konveksiyonla olan yıldızlarda bu olay önemlidir. 
Yani içinde erke iletimi konveksiyon ile olan yıldızlarda bu 
adyabatik değişimi belirleyen yasa geçerli olmaktadır. 
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 Bir adyabatik değişime uğrayan bir gaz kütlesinde, oylum ve 

basınç şu bağıntıyla birbirine bağlıdırlar : 
                      P V   = sabit   ...............(10) 
 Burada  = Cp / Cv  dir. Cp bir gazın sabit basınç altında öz ısısını ve 

Cv ise oylum sabit tutulduğu zamanki öz ısısını ya da ısınma 
ısısını göstermektedirler.  her zaman 1 den büyükür ( > 1), 
fakat karmaşık atomlar için 1’e yaklaşır. , atom ya da 
molekülün serbestlik derecesine bağlıdır : nokta bir kütle, üç 
serbestlik derecesine sahiptir. Karmaşık bir molekül, dönme 
olduğu gibi titreşim durumları da gösterebilir. Tek atomlu bir 
molekül için =5/3  tür. Bundan başka Cp ve Cv öz ısıları gaz 
içinde erkenin saklanabileceği (gazın moleküllerinin ayrışması ya 
da atomların iyonlaşması gibi) durumlara bağlıdır. Sıcaklık ve 
basınçla iyonlaşan bir gazın  sı, tümüyle nötr ya da tümüyle 
iyonlaşmış bir tek-atomlu gazın   sından farklıdır. Bu gerçek 
Güneş bulgurlanmalarında önemlidir. 
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 5.5 Hızların Dağılımı Yasası 
 Eğer bir gazın tek tek moleküllerini görebilmiş olsaydık, şuraya buraya hızlıca 

hareket eden parçacıkların gürültülü bir karışıklığına, parçacıkların 
birbirleriyle ve kabın duvarlarıyla çarpışmalarına tanık olurduk (Şekil 59). Bu 
parçacıkların duvarlarla ve diğerleriyle çarpışması, gazın basıncını yaratır. Bu 
moleküllerden birini işaretleyebilsek ve onun hareketi boyunca olan 
değişiklikleri izleyebilseydik; onun kimi zaman hızlı kimi zaman yavaş önce 
bir doğrultuda ve çarpışmadan sonra başka bir doğrultuda hareket ettiğini 
görürdük. Ya da, eğer gazın bir kaç anlık fotoğrafını çekip moleküllerin 
hareketlerinin doğrultu ve büyüklüğünü ölçebilirsek onların gelişigüzel 
doğrultularda ve farklı hızlarla hareket ettiklerini bulacaktık. Bir kaç molekül 
ortalama hızdan oldukça büyük hızlarla hareket ederken başka bir kısmı 
güçlükle hareket ederler ; fakat büyük bir çoğunluğunun ortalama hızdan 
sapmaları 2 çarpanından daha az olacaktır.  

           Hızların dağılımı, 
 1o) Yöne bağlı olarak hız dağılımı 
 2o) Hızın yalnızca skaler değerini göz önüne alarak 
 olmak üzere iki türde incelenebilir. 
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Şekil 59. Parçacıkların bir ortamdaki rasgele hareketleri  
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 1o) Yöne Bağlı ya da Vektörel Hız Yasası 
  v hızının üç bileşenini  vx , vy  ve vz ile gösterelim. Yani, 
 vx : x doğrultusundaki hız bileşeni, 
 vy : y doğrultusundaki hız bileşeni, ve 
 vz : z doğrultusundaki hız bileşeni  
 olsun. Hızların dağılımının Maxwell yasasına göre x doğrultusunda 

vx ile vx + dvx arasındaki hızlarla hareket eden moleküllerin sayısı, 
  dN(vx) =[ N /  √] exp(-v2

x / 2) dvx      ........(11) 
 ile bellidir. Burada  , en olası hızdır ve  
                (1/2)M2 = kT       ...........(12) 
 ile verilmektedir. N ise cm3 deki molekül sayısı ve M, molekülün 

kütlesidir. x doğrultusundaki hızların Maxwell dağılımı Şekil 60 
da gösterilmektedir. Bu grafikte normal koşullar altında ( yani 
273 oK ve 760 mm hava basıncında)  x doğrultusunda v ile v+dv 
hızları arasındaki, cm3 deki Argon atomlarının sayısı 
işaretlenmiştir. 
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Şekil 60. x doğrultusundaki hızların Maxwell dağılımı 
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                                                                                              Şimdi yine argon atomlarının x doğrultusunda ve v ile v+dv hızları 

arasında fakat ters yönde olanların cm3 deki sayısı için elde edilen 

grafik  Şekil 61 de gösterildiği gibi simetrik ise, bu iki durumdaki 

parçacıkların sayısı birbirine eşit olacaktır. 

     Görüldüğü gibi belli bir doğrultuda moleküllerin hızları Gauss hata 

eğrisi türünde bir eğri şeklindedir. Bu eğrinin genişliği, en olası hız   

dan hesaplanır (’ ya bağlı) ve sıcaklığa bağlıdır. T ye bağlılık  ya 

bağlılıktan dolayıdır. Şimdi, 

    x     doğrultusunda          vx ile vx+dvx        hızlarına 

    y     doğrultusunda          vy ile vy+dvy        hızlarına 

    z     doğrultusunda          vz ile vz+dvz        hızlarına 

 sahip parçacıkların dN sayılarını göz önüne alırsak ; 

 vx ile vx+dvx , vy ile vy+dvy  ve vz ile vz+dvz arasında (aynı anlı) hızlara 

sahip olan moleküllerin sayısı, (11) eşitliğinin üç kez x, y, z  için yazılıp 

çarpılmasından bulunur : 

   dN (vx , vy, vz) = [N / 3 3/2] exp(-v2 /2)  dvx dvy dvz    ........(13) 

 Burada,          

                  v2 = v2
x + v2

y + v2
z        ............(14) 

 dir. 
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Şekil 61. x ve –x dorultularındaki hızların simetrik Maxwell dağılımı 
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 2o) Hızların Skaler değeri ile Hızların Dağılımı 
  Çoğu kez, x, y, z doğrultusundaki gerçek hızlardan çok, moleküllerin toplam 

hızları ile ilgileniriz. Eğer yön (her yönde) göz önüne alınmazsa, Hızlar için 
Maxwell Yasası şöyledir : 

 Nf(v)dv=N(v)dv=4N(M/2kT)3/2 v2 exp(-Mv2/2kT) dv ...(15) 
      [ (1/2)M2 = kT   2 = 2kT/M ] 
 Burada N(v), birim oylumdaki v ile v+dv hızları arasında hızlara sahip  atomların 

sayısını verir. v’ye göre N(v) nin değişimi, simetrik olmayan bir eğri gösterir : 
başlangıç noktasından hızla maksimuma yükselir ve yüksek erkeli kısımda 
ise daha yavaş iner. Eğrinin şekli sıcaklığa bağlıdır. Düşük sıcaklıklar için eğri 
dik ve dardır ; fakat sıcaklık arttıkça eğri, moleküllerin daha geniş bir hız 
aralığında bulunması gerçeğine koşut olarak yassılaşır. Yani (15) bağıntısının 
grafiği çizilirse, Şekil 62 de gösterilen durumlar elde edilir. 

         Ancak birkaç atomun, ortalama hızı çok geçtiği de görülür. (15) 
denkleminden, , 2, 3, 4, 5 hızlı atomların göreli sayılarını 
hesaplayacak olursak, 

     N(v) / N() = (v2 / 2) exp[(2 – v2) / 2] 
  oranlaması ile şu sonuçları elde ederiz : 
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Şekil 62. Hız tanımları 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

      Hız                  N(v)/N() 

      1                     1.0000 

      2                     0.199 

      3                     0.0030 

      4                     0.00005 

      5                     0.0000000009 

 

 

 Daha büyük hızlarda üstel terim hızla küçülür. 
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 HIZ TANIMLARI 
 Verilen bir sıcaklıkta, üç tür hızla ilgileniriz. 
 1- En olası hız (=) 
     N(v) eğrisinin [ yani (15) denkleminin ] maksimumuna karşılık gelen hızdır, ve 

molekül hızlarının belli bir doğrultuda (sözgelimi x doğrultusunda) dağılımını 
belirler. 

 2- Ortalama hız (=vo) 
  Alışılmış tanımla ortalama hız : 

  vo =(1/N) ʃ N(v)dv = 2 / √    .....(16) 

 vo = 2 / √                ,     vo  >      dır. 

 3- Hızların karelerinin ortalamasının karekökü (=u) 
    Hızların karelerinin ortalamasının karekökü u, şu bağıntıyla verilir : 
           (1/2) m u2 = (3/2) kT     ............(17) 
 Bu, “moleküllerin ortalama hızı” olarak elemanter fizik kitaplarında verilen hızdır.  
   Hesaplamalarımızda daha çok  ya da u ile ilgileneceğiz. vo ise kimi pratik 

uygulamalarda kullanılır. 
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Örnek olarak, T= 0 oC = 273 oK  de azot molekülleri için , vo ve u 
değerlerini hesaplayalım : 

 Azotun molekül ağırlığı 28 ve 1.66 x 10-24 gr. ın da atom ağırlığı 
birimi olduğu hatırlanarak, azot molekülünün kütlesi 

             28 x 1.66 x 10-24  gr 
 dır. Buna göre (12) denkleminden, 
   = ( 2 x 1.380 x 10-16 x 273 / 28 x 1.66 x 10-24)1/2 

   = 4.02 x 104  cm / s 
  Benzer şekilde, 
  vo = 2  / √  = 1.284  = 4.54 x 104 cm / s 
  u = √ 3/2   = 1.2248  = 4.93 x 104 cm / s 
 bulunur. 
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Şimdi de bir argon atomunun, oda sıcaklığındaki  (20 oC), 

Güneş atmosferi sıcaklığındaki (5750 oK) ve Sirius’un 
merkezindeki bir sıcaklıktaki ( 20 x 106 oK) hızlarının
 karelerinin ortalamasının karekökünü 
karşılaştıralım : 

 Argon’un atom ağırlığı 39.94 tür. Öyleyse, T=293 oK için, 
 u = √3kT/M = (3 x 1.380 x 10-16 x 293 / 39.94 x 1.660 x 10-24)1/2 

  u  = 4.277 x 104 cm / s 
 T = 5750 oK için    u = 18.95 x 104 cm / s 
 ve T = 20 x 106 oK için ise u = 1.12 x 107 cm / s 
 bulunur. Ortalama hızın, sıcaklığın karekökü ile orantılı 

olduğu görülmektedir. 
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 5.6 Tayf Çizgilerinin Sıcaklıkla Genişlemesi 
     Atomların hareketli olması, yani Doppler etkisinden dolayı 

atomun vereceği tayf çizgisi bulunması gereken yerden sapmalar 
gösterecektir. Bu sapmanın yönü bakış doğrultumuza göre 
yaklaşma ve uzaklaşmaya bağlıdır. Bu da belli hızlar için çizgi 
genişlemesine neden olur. 

    Işınım yayan atomların kinetik hareketinin bir sonucu olarak bir 
tayf çizgisinin genişlemesi, hızların dağılımı için Maxwell 
yasasının kullanışlı bir gösterimini sağlar. Her atomun tek renk 
ışınım yayınladığını varsayalım. Yani genişleme yaratan diğer 
etkilerin bir an için olmadığını düşünelim. Bunun anlamı, durgun 
bir atomun o frekanslı (ya da lo dalgaboylu) keskin bir çizgi 
yayınlamasıdır. Eğer bu atom, gözlemciye doğru vx hızıyla hareket 
ediyorsa, gözlenen frekans ve dalgaboyu Doppler ilkesine göre 
aşağıdaki kadar değişecektir : 
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       /  = l / l = vx / c     .........(18) 
  Burada c, ışık hızını göstermektedir. Gözlemciye doğru vx hızıyla 

hareket eden atomların herhangi bir andaki sayısı (11) nolu 
denklemle verilen Maxwell hız yasasından bulunur. Eğer bir tayf 
çizgisi içindeki yeğinlik dağılımı, bir   frekansında ışınım yapan 
atomların sayısıyla orantılı ise, 

        Id = (Io / √) exp [-(c2/2)( - o / )2] (c d/) .......(19) 

 dır. Çünkü  
      ( - o / )2 = v2

x / c2  ve dvx = c d() / = c d/ .....(20) 
 dir. (19) bağıntısını (11) ile karşılaştırırsak, 
  dN(vx) = (N / √) exp ( - v2/ 2)  dvx      ........(11) 
 idi. Görüldüğü gibi (19) ile (11)’in aynı bağıntı olduğu söylenebilir. 

Sadece N yerine I gelmiştir. Buradan, çizgi yeğinliği o çizgiyi 
oluşturan atomların sayısına bağlıdır, yani ;   I ~ N  yazılabilir. 
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 (19) bağıntısını, 
                      (l - lo / l)2 = v2

x / c2 ve dvx = c d(l) / l = c dl /l 
 ile benzer şekilde dalgaboyu birimlerinde şöyle yazabiliriz : 
                    Ildl=(c Io/l√)exp[- c2(l-lo)2/2 l2

o] dl  ......(21) 
 Burada Io, çizginin toplam yeğinliğini göstermektedir ve merkezi yeğinlik olan Ic ye şöyle bağlıdır 

 (Şekil 63): 
                                       Ic = c Io / l√  .........(22) 
 (19) ve (21) nolu bağıntılar bize  ve l ya göre çizginin yeğinlik dağılımını veren ifadelerdir. Bir çizginin, 

kabaca çan eğrisi kesitli olduğuna dikkat ediniz ; eğri maksimumda yuvarlaktır ve maksimumdan 
hemen sonra yeğinlik dalgaboyuna bağlı olarak birden düşer. Eğer böylesi bir çizgiyi yüksek 
kontrastlı bir fotoğraf plağına kaydedersek daha belirgin genişlikli genişlemiş bir çizgi elde ederiz. 
Çizginin yarı genişliği,  yeğinliğinin maksimum değerinin yarıya düştüğü genişlik olarak tanımlanır.  

                                  I = (1/2) Ic      olan dalgaboyu, 
              exp[- c2(l-lo)2/2 l2

o] = ½  ,  (1/2)M2 = kT  2 = 2kT / M  den, 
               exp[- Mc2(l-lo)2/2l2

okT] = ½     ..................(23) 
  olması gerekir. Buradan, çizginin toplam yarı-genişliği 
          l = 2l = 2 (l - lo) = 2 [( 2l2

o kT / Mc2) ln2]1/2        .................(24) 
 ve, 
                          l = 7.16 x 10-7 lo √ T/    .................(25) 
  tir. Burada  molekül ağırlığı, T salt sıcaklık, l ,  Å cinsinden dalgaboyudur. l (Å) ise l (Å) olur. 

Görüldüğü üzere yarı-genişlik, sıcaklığa, hızlara ve gazın molekül ağırlığına bağlıdır. 
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Şekil 63.  Bir tayf çizgisinin yarı-genişliği, onun yarı şiddetteki  

                 genişliğidir 
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 Örnek : 10000 oK sıcaklığındaki bir gaz 
bulutsusunda, hidrojenin l4861 çizgisinin 
yarı-genişliği ne kadardır ? Çizginin yalnızca 
Doppler etkisiyle genişlediğini varsayınız. 

  l=7.16 x 10-7 x 4861√10000 / 1 = 0.35 Å 

 Oksijen için  = 16.0 olduğundan, [OIII] çizgileri 
olan l4960 ve l5007 çizgileri için 

     l = 0.087 Å    bulunur. 
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5.7 Farklı Koşullar Altında Dağılım Yasası 
  Hızların Maxwell dağılım yasası, doğanın en sürekli 

olaylarından biridir. Maxwell Dağılım Yasası : 
 N(v)dv = 4N(M/2kT)3/2 v2 exp(-Mv2/2kT) dv  .......(15) 
 Burada, en olası hız :  =(2kT/M)1/2  dir ki bu, (15) denkleminin 

maksimumudur. En olası hız kütle ile ters orantılıdır. Kütle 
arttıkça en olası hız küçülür fakat kütle ne olursa olsun sıcaklık 
arttıkça tüm parçacıkların hızı artar. (15) denkleminin grafiği 
Şekil 64 de gösterilmektedir. Eğrinin başlangıç noktasının sıfır 
olmasının nedeni v2 çarpanından, maksimumdan sonraki 
azalma da exp(-Mv2/2kT) deki v2 den ileri gelir. 

 Farklı koşullar altında, atomlar ve moleküller herhangi bir T 
sıcaklığına uygun bir Maxwell dağılımı verirler; bu sıcaklığa 
gazın kinetik sıcaklığı denir. 
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Şekil 64. (15) denkleminin grafiği.  Eğrinin başlangıcı ile  

                maksimumumundan sonraki kısmınaa etki eden faktörler  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Örneğin Langmiur ve Tonks’un deneyleri, bir gaz deşarjının içindeki 

elektronların hemen hemen bir Maxwell dağılımı verdiklerini göstermiştir. 
Hatta bir gaz bulutsusunda elde edildiği gibi değişik koşullar altında bile 
elektronlar bir Maxwell dağılımına uyarlar. (15) ile belirli Maxwell yasası, 

 1o) Parçacıklar çarpışmalar dışında birbirine etki etmiyorlar, ve 
 2o) Gazın termodinamik dengede 
  olduğu varsayımlarına dayanır. 
      Gerçekte ilk varsayım doğru değildir. Zira parçacıklar birbirlerine çekim 

etkisinde bulunurlar. Dolayısıyle Maxwell yasasından sapmalar söz konusu 
olacaktır. Parçacıklar arasındaki etki PE(r) olup, şayet parçacıklar için, 

               (3/2)kT >> | PE(r) | 

 ise, bu durumda Maxwell yasası geçerlidir diyebiliriz. PE(r) nin bu koşulu 
iyonlaşmış ve nötr hidrojene uygulanırsa, 

           (3/2)kT >> | PE(r) |     den 
 İyonlaşmış hidrojen için ; T >> 2 x 10-3 N1/3 

 Nötr hidrojen için           ;  T >> 10-19 N 
 elde edilir. Burada N, cm3 teki parçacık sayısıdır. 
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 Örnekler : 
 1o) Yıldızlararası maddede hidrojen sayısı N ≈ 106 cm-3 ve T = 100 oK alınırsa, 
                                                  T >> 10-19 N 
 elde edilir. Görüldüğü üzere koşul sağlanıyor, dolayısıyle Yıldızlararası maddede 

Maxwell yasası geçerlidir (İdeal gaz yasası da geçerlidir). 
 2o) Güneş atmosferinde T≈ 6000 oK ve nötr hidrojen için N = 1017 cm-3  tür. 
                                         (3/2)kT >> | PE(r) |        veya 
                                              T >> 10-19 N 
  koşulu sağlandığından Maxwell yasası geçerlidir. 
 3o) Güneş merkezinde T=1.6 x 107 oK olup hidrojen iyonlaşmış durumdadır ve N ≈ 1026 

cm-3 tür. Buna göre 
                                        T >> 2 x 10-3 N1/3 

   koşulu kullanılırsa, 
                       1.6 x 107 >> 2 x 10-3 (1026)1/3 

                        1.6 x 107 >> 2 x 106 

  Görüldüğü üzere Güneş’in merkezinde dahi Maxwell yasası geçerli olmaktadır. 
Maxwell yasası ideal gaz için de geçerlidir. 

  Maxwell dağılım yasasından kısmen sapmalar, Güneş için % 0.43 tür  
(1.6 x 107 >> 2 x 106  den ileri gelir). 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

  Bir Maxwell dağılımını bozmak isteyen olaylar, sanki, onu eski haline 
getirmek için uğraşan olaylarla yarış halindedir. Bir gezegenimsi bulutsuda 
bir elektron fotoelektrik fırlatma yoluyla bir atomdan açığa çıkar, atom 
etrafında dolaşır ve sonunda tekrar atom tarafından yakalanır. Bir serbest 
parçacık olarak yaşantısında, söz gelimi bir oksijen atomuyla çarpışır ve 
esnek olmayan bu çarpışma sonunda enerjisini atoma vererek onu en 
yakın bir enerji düzeyine uyarır. Böylesi çarpışmalarla uyartılmalar, 
Maxwell dağılımını bozma eğilimindedir fakat diğer elektronlarla ve 
iyonlarla olan çarpışmalar ise bu dağılımı tekrar kurmaya eğilimlidirler. 
Elektron – elektron ve elektron – iyon çarpışmaları, diğer olaylardan çok 
çok daha fazla rastlanan olaylardır. Bu nedenle de Maxwell dağılım 
yasasından sapmalar boşlanabilir. Her tür parçacık, bir hız dağılımı 
oluşturduğundan ve farklı parçacıklar bir diğeriyle etkileşmeye girmeye 
eğilimli olduklarından, hız dağılımı tek bir kinetik sıcaklığa (T) uygun 
olacaktır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
5.8 İdeal Gaz Yasasının Bozulması 
 İdeal gaz yasası, nokta moleküllerin tam çarpışma anları dışında diğerleri üzerine hiç bir 

kuvvet uygulamadığını varsayar. Eğer gaz, moleküller arası uzaklıkların molekül 
boyutlarına kadar azaldığı bir noktaya kadar sıkıştırılacak olursa, Van der Waals çekme 
kuvvetleri ve gaz moleküllerinin sonlu boyutları ideal gaz yasasının duyarlık sınırını 
bozmak için uğraşırlar. Van der Waals denklemi ; 

                              [ P + a ( u / V )2] ( V – nb ) = n RT 
 dir. Burada a : iç basınç sabiti, b : molekül başına oylum azalma miktarı dır. 
       Eğer basınç daha da artırılacak olursa, kritik nokta denen bir noktanın altında gaz sıvı 

durumuna geçecektir. Diğer taraftan sıcaklık arttıkça ve basınç azaldıkça bütün gazlar 
“ideal” olmaya eğilimlidirler. Çoğu yıldızların atmosferlerinde ve içlerinde yoğunluk 
yeterince düşük ve sıcaklık yeterince yüksektir. Bu nedenle oradaki gaz için hemen 
hemen ideal gaz yasası tam olarak geçerlidir. Yine gök bilimde incelenen çoğu olaylar 
için Maxwell hız dağılım yasası geçerlidir. Van der Waals denklemi kullanılmamaktadır. 

 Diğer taraftan, iyonlaşmış bir gazın yüklü parçacıkları arasındaki etkileşmeler, ideal gaz 
yasasından bazı sapmalar yaratır. R. E. Williamson, Güneş için P/P düzeltmesinin  
% 0.43’e ve kütlesi Güneş’inkinin 0.2 si olan 2 Eri C yoğun yıldızında ise % 2.1’e 
vardığını hesaplamıştır.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
  Bazı yıldızların içlerinde yoğunluk, ideal gaz yasasından sapmaların oluşacağı kadar 

yüksek duruma gelir. Bu sapmalar Van der Waals eşitliğiyle açıklanabilecek türde 
değillerdir, fakat tümden yeni bir durum denklemini gerektirirler. Bir madde 
blokunun üzerindeki basınç arttıkça ne olacağını düşünelim. Deneysel olarak elde 
edilebilecek basınçlarda bile, genel maddeler çoğu kez ayırt edilebilecek özellikler 
gösterirler. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıklarda Bridgman’ın sıcak buzunu, katı 
suyunu hatırlayın. Yine de, bizim oluşturabileceğimiz en büyük basınçlar, Yer’in 
içindekilerle karşılaştırıldığında küçük ve büyük gezegenlerdekilerle 
karşılaştırıldığında ise hiç bir şey değildir.  

 Eğer soğuk bir cisim üzerindeki basınç artırılacak olursa sonunda “sıkıştırılamaz”, 
atomlar o denli sıkışırlar ki elektronlar ayrık duruma gelir. Buna basınçla iyonlaşma 
denir. Eğer yoğunluk yeterince artırılacak olursa, elektronların hepsi atomlardan 
ayrılacaklardır. Ayrılmış elektronlar, bir metaldeki iletim elektronlarının serbest 
oluşları gibi, serbest kalacaklardır. Bunun anlamı elektronların belli atomlara ait 
olmadığıdır. Fakat bu elektronlar klasik Maxwell yasasından tümüyle farklı bir 
dağılım yasasına uyarlar (N sayısı artarsa Maxwell dağılım yasası yerine Fermi-
Dirac hız dağılım yasası geçerli olur. Bu yasaya uyan gaz, kuantum mekaniği 
aracılığı ile bulunabilir). Bu koşullar altında elektronlar eşsayıdaki çekirdekten 
daha fazla basınç yaratacaklardır. Madde de normal koşullar altındakinden 
tamamen farklı özellikler gösterir ve maddenin dejenere (bozulmuş, yozlaşmış) 
olduğunu söyleriz. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Eğer basınç yeterince büyük ise, yüksek bir sıcaklıkta da bu durum sağlanabilir. Kısaca, 

eğer bir gazın parçacıklarının hız dağılımı Maxwell hız dağılım yasasına uymuyor ve 
Fermi-Dirac hız dağılım yasasına uyuyorsa bu gaz “yozlaşmıştır” denir. Önce 
elektronlar veya elektron gazı yozlaşır. Yani Maxwell hız dağılımından ilk sapan 
elektronlardır. Çekirdekteki proton ve nötronlar hala Maxwell hız dağılım yasasına 
uyarlar. 

 
5.9 Bozulmuş(Yozlaşmış) Bir Gaz İçin Durum Denklemi 
 Bir gazın bozulması olayını açıklayabilmek için, önce “evre uzayı (phase space)” 

kavramını tanımlamalıyız. Herhangi bir anda bir akışkan içindeki bir parçacık, üç uzay 
konu, genellikle x, y, z yerine q1 , q2 , q3 ile gösterilir ve üç hız ya da momentum  P1, 
P2, P3 (vx , vy, vz) ile belirlenir (Şekil). Herhangi bir zamanda her bir parçacığın 
momentum ve konumunu tanımlamak için, bu altı sayıya gereksinim vardır. Eğer 
parçacıklar üzerine etkiyen kuvvetleri biliyorsak, klasik mekaniğe göre kuramsal 
olarak, bir an sonra parçacığın ne yapacağını söylebilmek olasıdır. Verilen bir 
parçacığın durumunu gösterebilmek için, her biri bir çift momentum ve uzay konumu 
için olmak üzere üç ayrı grafik kullanabileceğimiz gibi “evre uzayı” denen 6 – boyutlu 
bir uzayda bir tek nokta da kullanabiliriz. Son görüş çok daha kullanışlıdır. Bu 6 – 
boyutlu uzayı, h3 oylumlu küçük kutulara bölünmüş olarak düşünebiliriz. Eğer 
parçacıklar spine sahipse (elektronlarda olduğu gibi), genelleştirilmiş Pauli ilkesine 
göre, h3 oylumlu her bir hücrede iki ve yalnız iki parçacık bulunabilir (Şekil 65).  
( Şekil 66 ) da artan yoğunlukla, bozulmaya yaklaşım özelliği gösterilmektedir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Şekil 65. Yoğunluğun artmasıyla bozulmaya / yozlaşmaya 

               yaklaşım 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Şekil 66. Yozlaşmanın atomdaki elektron dizilişine etkileri.  

                Basınçla iyonlaşma 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Yıldız içlerinde var olan koşullar altında, bozulma yalnızca elektronlar için 
önemlidir.  

 Pauli ilkesinin, verilen bir sıcaklıktaki maddenin ulaşabileceği yoğunluk için 
bir sınır koymasının nedenini anlayabilmek için, farklı A ve B oylumlarını 
karşılaştıralım. Bu oylumlarda eşit nicelikte erke olsun. Şekil 65 da her bir 
dikdörtgen (kutu), her bir hücrede bir elektron bulunması durumuna göre 
biraz daha fazla bir şans vardır. Bu nedenle elektronlar Maxwell dağılımına 
sahiptirler. Eğer gaz B gibi küçük bir oylum içerisine sıkıştırılacak olursa ve 
sıkışma işiyle sağlanan enerji kaçarsa, uzay (oylum) iyice küçülür ve 
elektronlar momentum uzayının yüksek hücrelerine zorlanırlar. Tümüyle 
bozulma koşulları altında, evre uzayının hücrelerinin hepsi dolar ve gazdan, 
daha fazla erke çıkarılamaz. Çünkü yüksek hücrelerdeki parçacıklar artık 
dolu olan alçak erkeli hücrelere gidemezler. Gazı daha fazla sıkıştırabilmek 
için, ek erke sağlanmalıdır. 

 Böylesi bir gaz tuhaf özelliklere sahiptir ; bir parçacık başka bir hücreye 
oradaki parçacık başka bir yere gitmeden, gidemez. Bu nedenle gazın tek 
tek parçacıkları sanki birbirlerine kenetlenmiş gibi davranırlar.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Soruna ilk kaba yaklaşımla, tümüyle bozulmuş bir gaz düşünelim. 

Öyle ki 1 cm3 lük bir fiziksel oylum kaplasın ve oradaki her evre 
uzayı hücresi bir E erkesine karşılık gelen ve momentumun belli bir 
değeri olan Po dolu değerine kadar olsun. Parçacıklar momentum 
bakımından sıfırdan maksimum değer olan Po  a kadar düzgün bir 
biçimde dağılacaklar ve dağılma yasası dik kon düzeneğinde şu 
şekle sahip olacaktır : 

    N(v)dvxdvydvz = (2m3/h3)dvxdvydvz 

                             = (2/h3)dPxdPydPz     ........(26) 
 Çünkü 2/h3 parçacık, evre uzayının birim oylumu içine sıkıştırılabilir. 

Buradan vo dan daha küçük bütün hızlar içinde her bir birim hız 
aralığında (h3 değeri koyularak) 

                      N(v) = 5.20 x 10-3 

 değeri elde edilir. Burada Po = mvo  dır ve m elektronun kütlesini 
göstermektedir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 0 oC = 273 oK ve 1 atmosfer basınçta bir elektron gazı düşünelim. Cm3 deki 

parçacık sayısı Loschmidt sayısı kadardır ve bu da 2.6 x 1019 dur. Eğer 
elektronlar Maxwell yasasına (denklem 13) uyuyorlarsa, 

 
          N(v)dvxdvydvz = N(m/2 kT)3/2 exp(-mv2/2kT) dvxdvydvz ....(27) 
 
 her bir birim hız aralığındakilerin sayısı, yukardaki hesapların bu yasaya göre 

yapılması ile, 
         T = 273 oK ve P = 1 atm için N(v) = 0.00645 
 ki bu değer (26) nolu denklemden elde edilen 0.0052 ile karşılaştırıldığında 

daha büyük olduğu görülür. Bunun anlamı şudur : küçük hızlarda Maxwell 
yasasından elde edilen cm3 deki elektron sayısı, Pauli ilkesinin izin 
verdiğinden daha çok olmaktadır. Bu nedenle klasik bağıntıdan sapmalar 
olmalıdır. Yani Maxwell dağılım yasası geçersiz olmalıdır. Bir elektron gazının 
bozulması, oda sıcaklığında bile olabilir. Sıcaklıktaki bir artma ya da 
basınçtaki bir azalma bozulmayı ortadan kaldırabilir. Güneş’in içinde sıcaklık 
o denli yüksektir ki elektronlar klasik Maxwell dağılımı gösterirler, fakat 
Sirius’un çok daha yoğun olan bileşeninde elektron gazı bozulmuş (yani 
yozlaşmış) durumdadır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

FERMi-DiRAC DAĞILIM YASASI 
 Statistik mekanik incelemeleri, (26) nolu denklemin vo maksimum hızına 

kadar geçerli olmadığını göstermektedir. Yoğunluğun çok olduğu yozlaşma 
durumu için dağılım yaklaşık olarak Fermi-Dirac yasasına uygundur : 

 Ndvxdvydvz = (2m3 / h3)(dvxdvydvz / exp[((1/2)mv2 -  )/kT] +1)  .....(28) 
 Burada , 
                       = (3N/8 )2/3 (h2 / 2m)    .....(29) 
 ile tanımlanan karakteristik enerjidir ve elektron yoğunluğuyla belirlenir, 

sıcaklığa bağlı değildir. 
 (1/2)mv2 terimi ’den çok küçük olduğunda [(1/2)mv2 <<  ], eksponansiyel 

üssü negatif olur ve N(v), (26) denklemine benzer. (1/2)mv2, ’den büyük 
olduğunda üs işaret değiştirir ve v arttıkça hızla artar. Üstel çarpan 1 den 
çok büyük olduğunda, 1 boşlanabilir ve eğri bir Maxwell dağılımına 
benzer. N elektron yoğunluğu büyüdükçe  artacak ve bozulmadan söz 
edilecektir.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Şimdi, tümüyle bozulmuş bir gaz içindeki parçacıkların üst sınır hızı olan vo’ı 

hesaplayalım. d evre uzayı oylumu, P ile P+dP arasındaki momentumları içine alır ; 
burada P2 = P2

x + P2
y + P2

z , P yarıçapında ve dP kalınlığında bir kabuğun oylumudur. 
Fiziksel uzaydaki V oylumu ile çarpılırsa, 

                                         d = 4VP2dP. 
 Olası durumların sayısı ise, 2 / h3 ile çarpılarak elde edilir. Çünkü h3, iki elektron içeren 

her bir hücrenin oylumudur. Genelliği kaybetmeksizin V=1 olarak alınabilir. Buradan, 
momentumu P ile P+dP arasında arasında bulunan elektronların sayısı, 

                        N (P) dP   (8P2dP / h3)   .......(30) 
 Tümüyle bozulmuş gaz için eşitlik işareti yazılır. Tümüyle bozulma koşulları altında 

birim oylumdaki elektronların toplam sayısı N olsun. Onların momentumları aşağıda 
verilen Po maksimum değerinden küçük olmalıdır : 

                                 
                                Po 

          N = (8 / h3) ʃ P2 dP = (8 / 3h3) P3
o  ......(31) 

                                
                              0 
 Bir gazın basıncı, birim alanlı bir yüzey boyunca momentum geçişinin hızıdır. Konuyu 

basitleştirmek için x doğrultusuna dik bir birim alan düşünelim. Saniyede bir alanı 
geçen Px momentumlu elektronların sayısı 

                           N (Px) Vx 

 olacaktır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Bu elektronların hepsi bir Px momentumu taşırlar ve gaz izotropik olduğundan üçte birinin 

x-doğrultusunda hareket ettiği düşünülebilir. Buradan, bütün momentumlar üzerinden 
integral alınarak elde edilen toplam basınç şöyle olacaktır: 

         Po                                                    Po 

 P= ʃN(Px)vxPxdPx =(8/h3) ʃP2(P2/3m)dP = (8 / 15 h3 m) P5
o  ...(32) 

       0                                     0 
  
 Elektronik hızlar çok küçük olduğundan, görelilik etkilerini boşlayabiliriz. (31) 

denkleminden Po, N cinsinden yok edilerek elektron gazının basıncı, 
                  P = (1/20)(3/)2/3(h2/m) N5/2

    .....(33) 
 elde edilir.  Bu, yozlaşmış gazın (elektron) basıncını veren denklemdir. Bu son denklemin 

cm3 teki elektronların sayısıyla ve basınçla ilgili olduğuna ama sıcaklıkla ilgili 
olmadığına dikkat ediniz ! Açıklaması şöyle yapılabilir : Bir gaz tümüyle bozulmuş ise, 
elektronların enerjilerinin yalnızca bir ölçüsü olan sıcaklık bize onlardan ne kadarının 
verilen bir oylum içinde bulunduğunu belirtir ; yani N’u ya da yoğunluğu belirler. Eğer 
gaz bozulmuş ise evre uzayının tüm hücreleri doludur ve belli bir oyluma daha fazla 
elektron sıkıştırabilmek için ek erke verilmelidir.  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Bir daha vurgulanması gereken o ki, elektron ve iyonları kapsayan bir oylumda yalnızca 

elektronlar yozlaşır. İyonlar gaz yasasına benzer bir yasayı sağlamayı sürdürürler, 
fakat toplam basınca göre katkıları boşlanabilecek kadar azdır. (33) eşitliğini şöyle de 
yazabiliriz : 

                                           P = K1 (  / ’)5/3    ......(34) 
 Burada  yoğunluk ve, 
                    K1 = (1/20)(3/)2/3 (h2 /mM5/3

o) = 9.913x1012 (c.g.s) ...(35) 
 Burada m elektronun kütlesi, Mo protonun kütlesi ve ’ (atom ağırlıkları biriminde) 

tümüyle iyonize olmuş olan gazın her bir serbest elektronunun ortalama kütlesidir. 
 Ağır atomların oynadığı rol boşlanabileceğinden, bozulmuş bir gazla ilgilenirken yalnızca 

her bir elektronun ortalama ağırlığıyla ilgileniriz. Tümüyle iyonize olduğunda Neon, bir 
çekirdek 10 elektron olmak üzere toplam 11 parçacık verir (Ne20

10). Buradan tümüyle 
iyonize olmuş Neon,  = 20.18 / 11 = 1.83  lük bir molekül ağırlığına sahip olacaktır [ 
’ = At. Ağ. / At. no ;  = At. Ağ. / Top. parçacık sayısı ]. 

 Fakat her elektron için ortalama kütle ’, 
       ’ = 20.18 / 10 = 2.018   dir (Parçacık başına kütle). 
 Hidrojen için (H1

1) molekül ağırlığı  = ½ , fakat ’ = 1  dir. Atom ağırlığı 4 olan helyumun 
iki elektronu vardır (He4

2) ; buradan  = 4/3  fakat  ’ = 2  dir.  ile ’  arasındaki fark, 
özellikle hafif atomlar için önemlidir. Ağır elementlerde  ve ’ birbirlerine yakın, 
oysa hafif elementlerde farklıdırlar. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
• Hangi durumda gaz yozlaşmıştır ? Kriter (Ölçüt) nedir ? 
 İdeal gaz yasasını veren (4) eşitliği yerine, bozulmuş gaz yasası olan (34) ün hangi 

koşullar altında kullanılacağını bilmek gerekir. Eğer bozulmuş gaz yasasından 
hesaplanan gaz basıncı ideal gaz yasasının verdiğinden büyükse, gazın bozulmuş 
olduğu sonucuna varırız. Bu kriter ; 

                      9.91 x 1012 (/’)5/3 >  (R T/)     ....(36) 
 ya da, 
                    (3/2 / ’5/2 T3/2) > 2.43 x 10-8  ....(37) 
 ya da, 
                    (2/3 / ’5/3 T) > 8.387 x 10-6 

 ise gaz yozlaşmıştır denir. 
 Eğer bu ölçütü hidrojene uygulayacak olursak, tümüyle iyonize olduğunu varsayarak 

elektron gazı aşağıdaki kritik yoğunluklarda bozulacaktır : 
       Sıcaklık (oK)                    Yoğunluk (gr / cm3) 
     ---------------------              ------------------------------- 
           10 000                                      0.07 
         100 000                                      2.2 
      1 000 000                                    69 
    10 000 000                                2170 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

• Yoğunluğun 8 – 10 gr / cm3 ve sıcaklığın yaklaşık 20oC olduğu metallerde, 
elektron tümüyle bozulmuştur. 

• Yozlaşmış gaz, Maxwell hız dağılım yasasına uymayan, Fermi-Dirac hız 
dağılım yasasına uyan gazdır. Beyaz cücelerde yozlaşmış gaz sözkonusudur 
ve bu gazın verileri (36) ve (37) eşitsizlikleri sağlar. 

 Beyaz cücelerin şöyle oluştuğu tahmin edilmektedir : Bir evrim içinde olan 
yıldızın merkezinde Hidrojen tükenirken, Helyum yanması ve ağır 
elementlerin oluşumu ile bu yıldız anakoldan ayrılır ve devler bölgesine 
gider. Devler kolunun son kısmında evrim hala çalışılmakta(incelenmekte) 
olup bu aşamada yıldızın büyük bir olasılıkla herhangi bir yolla beyaz cüce 
olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımlardan dikkate değer olanı şudur : 
Yıldız bir bünyesel değişen yıldız olan Nova veya Süpernova oluyor ve 
patlıyor. Bu patlama ile büyük miktarda dış kütleyi atıyor ve merkezde 
kalan bir miktar kütlenin beyaz cüce oluşumu için evre geçirdiği kabul 
ediliyor. Bu evrede çekirdekler sıklaşarak yoğunluğun müthiş derecede 
artmasına neden oluyor (Şekil 66). 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Şekil 66. Yozlaşmanın atomdaki elektron dizilişine etkileri.  

                Basınçla iyonlaşma 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
• Normal bir gazda, basınç ne denli büyük olursa olsun 

atomların en dış yörüngeleri birbirine değmiyecek haldedir. 
Oysa yozlaşmış gazda atomlar ilk yörünge yöresinde sıkışırlar 
ve P basıncı yozlaşmış gaz için yeni bir denge durumu olur 
(Şekil 66). Atomlar birbirine o denli yaklaşırlar ki elektronların 
hangi atoma ait olduğu bilinmez duruma gelir ve çekirdek 
yöresindeki  elektronlar serbest kalırlar. Bu olaya “basınçla 
iyonlaşma” denir. Yozlaşmış gazlar da metaller gibi özellikler 
gösterir. Normal gazlarda, erkenin üç türlü taşındığını 
biliyoruz. Bunlar, 

        1o) Işınım ile erke taşınması, 
        2o) Dolaşım (konveksiyon) ile erke taşınması 
        3o) İletim ile erke taşınması 
 Beyaz cücelerde erke ne ışınım ile ne de dolaşım ile taşınmayıp 

yalnız iletim yoluyla taşınabilir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Akyıldız’ın bileşeni Sirius B de elektron yoğunluğu N = 1028 cm-3 olarak 
hesaplanmıştır. Böyle yüksek yoğunluklarda yüksek hızlarla hareket eden 
elektronların varlığı sözkonusudur. Parçacıkların hızları ve momentumları 
büyük. Bu büyük hızlar da milyonlarca derecede  sıcaklığın  artmasına  
neden  olur. Sirius B de maddenin %75  i  yozlaşmıştır (önce merkezi kısım 
sonra dış kısım).  Dış kısımlarda normal gazlar da bulunmaktadır. Yozlaşan 
elektron gazıdır. Beyaz cüceler, renklerine göre ışınım güçleri az olan 
yıldızlardır (HR den). Sirius B’de kütle, çift yıldız ölçümlerinden M ≈Mʘ 
olduğu bilinirken  L = 0.003 Lʘ bulunmuştur. Genel olarak beyaz 
cücelerin renk ölçekleri B-V = -0m.6 ile +1m.0 arasındadır. Yani 
maviden kırmızıya kadar değişir. Tayf türleri, genellikle A tayf 
türünden olup bundan dolayı bunlara “Beyaz Cüceler” denir. Salt 
parlaklıkları, M = +9m ile +16m arasında olup genellikle M = +12m 
yöresindedir. 

          (37) denkleminden görüleceği gibi sıcaklık arttıkça gaz 
yozlaşmadan kurtulmaya, yoğunluk arttıkça da yozlaşmaya 
eğilimlidir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
5.10 Görelilik Yozlaşması (Bozulması) 
 Çok yüksek yoğunluklarda elektronlar, hız ile kütlenin görelilik değişmesinin gözönüne 

alınmasını gerektirecek büyük hızlara sahip olmalıdırlar. Bu koşullar altında (33) 
eşitliği artık geçerli değildir ve yeni bir bağıntı bulunmalıdır. Chandrasekhar doğru 
işlemi belirtmiş ve basınçla yoğunluğun parametrik denklemlerle ifade 
edilebileceğini göstermiştir. 

     P = A f(x)   ,  = B x3           .....(38) 
  Burada, 
  x = Po / mc , f(x) = x ( 2x2 – 3)(x2 +1)1/2 + 3sinh-1 x ...(39) 
 A=m4c5 / 3h3 =5.998x1022 ; B=8m3c3’Mo / 3h3 =9.807x105 ’ ...(40) 
 (38) nolu parametrik denklemleri, her türlü bozulmada durum denklemlerini temsil 

ederler. Yani, bu denklemler hızlar ne oranda olursa olsun geçerli olan 
denklemlerdir. Bu denklemlere göre elektron yoğunluğu, 

 
     N = (8 / 3h3)P3

o = (8 m3c3 / 3h3) x3 = 5.87 x 1029 x3    .........(41) 
 
 ve gr/cm3 olarak madde yoğunluğu ise, 
 
                         = N ’ Mo = B x3    .........(42) 
 
 denklemiyle bağıntılıdır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
    Yoğunluk çok yüksek olduğunda, x büyüktür ; ve elektronlar, görelilik etkilerinin önemli 

duruma geldiği büyük hızlarla hareket edeceklerdir. 
    x → çok büyükse x4 >> x2  olur. Buna göre, 
    f(x) = 2 x4 + ax2 + ....   Bağıntısındaki x2 boşlanabilir. O zaman f(x) = 2x4 alınabilir ki bu da 

(41) den hesaplanırsa, 
 
          f(x) →  2x4 = 2 [ 3h3 / 8 m3c3]4/3 N4/3

 

           ve P = Af(x)   den,                                     ...(43) 
          P = (1/8)(3 / )1/3 hcN4/3

 

 
  ya da yoğunluk cinsinden [ (42) den N çekilerek], 
 
                         P = K2 ( / ’ )4/3      ......(44) 
 
 elde edilir ki burada, 
 
   K2 = (3 /)1/3 (hc / 8M4/3

o) = 1.2311 x 1015   (c.g.s)  ......(45) 
 
 Bu, görelilik bozulması için durum denklemidir. V hızları ışık hızı ile karşılaştırılabilir 

mertebede ise yozlaşmış gazın basıncı (44) ve (45) denklemleri ile hesaplanır. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
  Görelilik bozulma gaz yasası ile ile hesaplanan basınç, ideal gaz yasasıyla hesaplanan 

basınçtan büyükse, görelilik denklemini kullanmalıyız. x’in  küçük değerleri için ( 
yani görece olarak düşük yoğunluklarda ) tekrar (34) eşitliğine dönülür. Böylece 
(34) ve (44) eşitlikleri, (38) denkleminin asimptotik şekilleridir. (38) nolu denklem 
genel denklemdir. 

        Farklı durum denklemlerinin uygulanması gereken sıcaklık ve yoğunluk bölgeleri, 
Şekil 67 de gösterilmektedir. Bozulma belirteci çizgisi olarak adlandırılan eğri, T -  
diyagramını iki parçaya böler. Bunlardan birinde elektronlar ideal gaz yasalarını 
sağlarken öbüründe bozulmuş gaz yasası elde edilir. Bozulmuş gaz bölgesindeki 
durum denklemi Chandrasekhar’ın parametrik bağıntısıdır ve bu bağıntı  << 2 x 
106 gr/cm3 için (34) eşitliğine ve  >> 2 x 106 gr/cm3 için (44) denklemine dönüşür. 
Bozulmuş gaz bölgesiyle ideal gaz bölgesi arasındaki sınır bölgede gaz yasası 
karmaşık bir durum alır ve yıldız içlerine uygulamadaki hesaplarda kullanılır. 
Bozulmuş gaz yasaları ise beyaz cücelerin incelenmesinde önem kazanır. Beyaz 
cücelerde yozlaşma (sıkışma)  ≈ 109 – 1010 gr / cm3 değerine kadar olur. Eğer 
sıkışma bu limiti geçerse, o zaman atom çekirdeğindeki parçacıklar ile elektronların 
etkileşmesi sonucu, 

 
                             p + e- → n +  
 
  reaksiyonu olur yani elektron uzaklaşır (Nötron yıldızlarına doğru evrim). Daha sonra 

sıkışma artarsa, yozlaşma nötronlara ve protonlara doğru olur. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

Şekil 67. Gaz yasasının bölgeleri 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 5.11 Çalkantı (Türbülans) 
 Fiziğin başka dallarında olduğu gibi astrofizikte de çoğu kez büyük boyutlu kütle 

hareketleriyle ilgileniriz. Kimi zaman düzgün akıntı hareketi (hidrodinamik akıntı) 
olur. Sözgelimi, hızla kendi ekseni etrafında dönen bir yıldızın çekirdeğinde düzgün 
konveksiyon akıntılarının var olabileceği beklenir. Öte yandan, durgun ya da 
yavaşça dönen bir yıldızın çekirdeğinde gazın karmakarışık, ve burgaç hareketine 
benzer hareketleri erkeyi taşır. Çünkü büyük çaplı akıntılar her zaman çalkantılı 
girdapları bozma durumundadırlar. 

 Bir gazın kütle hareketi nokta-nokta ve dakika-dakika belirlenemiyorsa, o gazın 
durumu çalkantıyla belirtilir. Örneğin rüzgarlı bir günde Yer atmosferinde kümülüs 
bulutlarının burulmaları gözlenebilir. Bulutların hareketlerine bir statistik 
tanımlama uygulayıp, tek tek burgaç ve çizgilerdeki değişikliklerle ilgilenilmez. 

 Çalkantı olayını anlayabilmek için, sıvıların hareketleri incelenmelidir. Bir viskoz ya da 
yavaş hareket eden gaz genellikle düzgün çizgili bir akımla belirlenir. Böylesi bir 
akımda parçacıklar, sürekli olarak paralel akıntı çizgileri üzerinden burgaçsız ve 
girdapsız bir şekilde hareket ederler. Eğer akıntının hızı artarsa ya da sıvının içinde 
bulunduğu kabın boyutları artarsa, akıntı çizgileri yavaş yavaş burulmaya başlar ve 
akıntı çizgileri birbiri üzerine binmeye başladığında girdap ve burgaçlar görülmeye 
başlar. Bu durumda hareket biçimi “çalkantılı akıntı” olarak adlandırılır. 

 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
  Reynolds adlı bilimci düzgün çizgili ( ya da Laminar) bir akıntının ne zaman çalkantılı 

bir harekete dönüşeceğine ilişkin bir belirteç vermiştir. Çalkantının başlaması, kabın 
boyutlarına, sıvının viskozitesine (akışkanlığına) ve sıvının akış hızına bağlıdır : 

                               [ vo D / ( / )] > 103    ......(46) 
 Burada vo sıvı akımının ortalama hızı,  viskozite,  yoğunluk ve D akıntının doğrusal 

boyutudur. Girdap hareketinde, D girdabın çapıyla özdeştir ; diğer tüm 
hareketlerde ise kabın boyutu mertebesindedir. Çalkantı viskozitesi, düzgün çizgili 
bir akıntıdakinden bir milyon kat kadar büyüktür.  =  /   oranı ise kinematik 
viskozitedir. Eğer kap büyükse çalkantının başlayacağı hız küçüktür. Bu nedenle 
çalkantı bir okyanusta, bir göldekine göre daha küçük sıvı hızlarında ortaya 
çıkacaktır. Yıldız içlerinde, büyük ölçekli gaz hareketi çalkantı göstermeye yatkındır. 
Çalkantının tam başlayacağı nokta, gazı rahatsız eden etkilere bağlıdır. Derin bir 
sıcaklık gradienti belirgin etkiye sahip olacaktır. 

 Çalkantı üzerine yapılan tartışmalar “çalkantı elementi” olarak bilinen ve aşağıdaki gibi 
tanımlanan bir varsayım getirmiştir : Çalkantılı akım olan bir sıvıda iki nokta 
düşünelim. Eğer noktalar birbirine yakınsa, hareketler yakından ilgili olacaktır. Fakat 
bu iki nokta birbirinden giderek uzaklaşacak olursa sonunda öyle bir uzaklık 
buluruz ki, bu uzaklıktaki iki nokta birbiriyle ilgisiz olurlar. Prandtl’ın tanımını 
izleyerek bu kritik uzaklığa çalkantı elementinin boyutu denir. Bunun anlamı, 
çalkantı elementlerinin ortak harekette sıvı kütleleri olduğu ve farklı elementlerin 
birbirinden ayırt edilebileceğidir. Küçük burgaçlar, viskoziteyle örtülme 
eğilimindedir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Bir çalkantılı sıvının hareketi öyle karışıktır ki buna bilimsel bir tanım vermek güçtür. 

Prandtl, gazların kinetik kuramıyla kaba bir benzerlik önermiştir ; bu benzerliğe 
göre çalkantı elementleri, moleküllerin rolünü oynarlar. Bir girdabın ya da çalkantı 
elementinin Ɩ ortalama serbest yolu, bu elementin boyutu büyüklüğündedir. Fakat 
bu niceliğin seçiminde belli bir isteğe bağımlılık var gibidir. Molekül ve çalkantı 
hareketleri arasında önemli bir fark vardır. Çalkantı elementi kendi ortalama 
serbest yolu kadar hareket ettikten sonra, çevresinde kaybolur ve özdeşliğini yitirir. 
Bir yıldızın çekirdeğinde, erke büyük ölçekli kütle hareketleriyle iletilir ve oradaki 
yükselen çalkantı elementleri kaybolarak erkelerini çevrelerine verirler ve 
soğumanın sonucu olarak büzülürler. Her bir yükselen girdap, yerini aynı 
büyüklükte, daha soğuk ve batan kütle elemanına verir ve böylece sonuçta dışarıya 
doğru ısısal bir erke akışı olur.  

 Çalkantı elementlerinin, onların ortalama boyutlarıyla tanımı yetersizdir. Sıvı 
hareketinde, çok farklı boyutlarda çevrintiler olacaktır. Bunu, bir gazı, bir çok 
serbestlik derecesine sahip bir mekanik düzenek gibi oluşunun bir sonucu olarak 
düşünebiliriz. Buradan sıvı, çok sayıda farklı türden hareketi yapmaya yeteneklidir 
denir. Düzgün çizgili hareket özel bir durumdur ; çok daha olası olarak bütün farklı 
durumlar aynı anda olacaktır. Herhangi bir zamanda değişik hareket türlerinin 
olasılıklarını araştırmanın, daha verimli bir yol olacağı görülmektedir. Her bir 
burgaca bir Ɩ doğrusal boyutu veririz ve bu da k = 2  / Ɩ   lik bir dalga sayısına 
karşılık gelir. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 İlgilendiğimiz bir temel nicelik, k ile k + dk dalga sayıları arasındaki burgaçların her bir 
birim oylumunda depolanan F(k)dk erkesidir. Burada F(k) , çalkantının tayfını 
tanımlamaktadır. Bunun analitik şekli, Kolmogoroff, Heissenberg, Chandrasekhar ve 
diğerleri tarafından incelenmiştir. 

 Sözgelimi, nasıl akkor durumdaki bir katı cismin saldığı erke bir sürekli tayf yardımıyla 
çözümlenebilirse, bir çalkantı ortamındaki anlık hızların dağılımı ya da yoğunluk ve 
basınç gibi ilişkili nicelikler de çalkantı tayfı aracılığıyla çözümlenebilir. Işınım 
tayfında, salınan ışık dalgalarının evreleriyle ilgilenmeyiz, frekansın bir fonksiyonu 
olarak yeğinlikle ilgileniriz. Benzer şekilde çalkantıda, tek tek burgaçlardaki 
hareketin ayrıntılarıyla değil, fakat daha çok onlar arasındaki erke dağılımıyla 
ilgileniriz. 

 Çalkantı, dik bir sıcaklık gradienti, mekanik bir hareket v.b. bazı dış nedenlerle 
sürdürülmüş olmalıdır. Karşıt olarak çalkantı basitçe son bulacaktır. Buradan, 
erkenin sürekli olarak sağlandığı bir durgun durumla çalkantının son bulduğu 
durumu ayır etmemiz gerekir. 

 En büyük girdapların boyutları (örneğin Ɩo olsun) erkeyi sağlayan düzene bağlı olacaktır. 
Bu bölgedeki tayfın yapısı, ilgili düzene bağlı olacak ve sorundan soruna 
değişecektir. k >> ko  olan daha küçük girdaplar arasında genel bir yasanın bir 
türünü bulmak ümit edilebilir. 

  



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 
 Bir dış kaynaktan erkenin sağlandığı bir durgun durumun fiziksel neliği şudur : Erke, 

genellikle en büyük burgaca   erg/cm3/s  lik hızla gider. Daha sonra burgaçların 
büyüklüğüne göre daha aşağıdakilerine geçer ve sonunda en küçük burgaçlarda 
viskozite nedeniyle dağılır ; burada hareket düzgün çizgilidir. En büyük burgaçtan 
en küçüğüne doğru erkenin sabit akış koşulu, denge tayfının yapısını belirler. Bunun 
gerçek biçimi Kolmogoroff, Heissenberg, Chandrasekhar ve diğerleri tararfından 
tartışılmıştır. 

 Sorunlardan biri, erke kaynağı son bulduğunda, çalkantının da bozulması ve son 
bulmasıdır. Önce daha büyük olan burgaçlar, erke kaynağının ortadan kalkmasına 
göre kendilerini ayarlarlar. Bir süre için, daha küçük burgaçlar arasında F(k) dağılımı 
sanki hiç bir şey olmamış gibi kalacaktır. Bu basamak süresince, tayfın genel yapısı 
değişmeksizin kalır ; bunun anlamı, ölçeğin değişmesine karşın tayfın biçiminin 
sabit kalmasıdır. Daha büyük olan burgaçlardan erke yavaş yavaş yok olur. 

 Eğer viskozite gibi düzen ve erke kaynağının hızı da biliniyorsa, toplam çalkantı tayfı 
olan F(k) hesaplanabilir. Dağılım fonksiyonu sözgelimi Ɩo büyüklüğünde bir burgaca 
karşı gelen bir tepe gösterir. Fakat şunu hatırda tutmak gerekir : Erke, çok daha 
küçük boyuttaki burgaçlardan ısı alarak kaybolur. 

 Çalkantı, yalnız yıldız içlerinde değil fakat aynı zamanda Güneş bulgurlanmalarında, 
dev yıldızların atmosferlerinde, yakın çiftlerin kabuklarında, gaz bulutsularında ve 
yıldızlararsı ortamda önemli astrofizik uygulamaları olan bir konudur. 



5. GAZ YASALARI ... (Devamı) 

 Bulutsuların büyük salmalarının karmaşık görünüşünün, sözgelimi 
Palomar’ın 48 inç’lik Schmidt teleskobuyla resmi çekildiğinde çalkantı 
olabilkeceği görülür. Oldukça geniş bir derinlik aralığından ışınım aldığımız 
için, hızları ve yeğinlik değişimlerini açıklayabilmek zordur. Yeğinlik 
titreşimlerinin çözümlemesinden, keskin bir maksimumlu bir çalkantı 
tayfının varlığı gözlemlerle uyuşmaktadır. 

 Büyük burgaçlar, daha küçük burgaçlara doğru bir sıra içinde bir erke akımını 
sağlayabilecek kadar yeterli erkeye sahiptirler. S. von Herner, Orion 
bultsusunda çalkantının varlığına ilişkin kanıtları tartışmıştır. 

 Güneş atmosferindeki çalkantı yalnız bulgurlanmalarda değil aynı zamanda 
fışkırma hareketlerinde de görülür. Buralarda manyetik alanın, ışınım 
basıncının, büyük kütle hareketlerinin etkileri vardır. Bu nedenle çalkantı 
çok karmaşık bir astrofizik sorundur. 
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