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Elektromanyetik dalgalar
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 1800’lü yılların başlarında, Thomas Young yaptığı
deneyle ışığın dalga karakterinde olduğunu göstermişti.

 Ayrı yıllarda James Clerk Maxwell de elektrik ve
manyetizma üzerine teorik çalışmalar yürütüyordu.
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 Maxwell, elektromanyetik dalgaların hızını önerdiği bir
çalışma yapmış ve bu hızı 3x108 m/s olarak
hesaplamıştır.

 Daha sonra bu değerin ışık hızıyla aynı olduğunu
göstermiş ve ışığın, elektromanyetik formda olduğunu
yorumlamıştır.
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 Şimdi biliyoruz ki, tüm
elektromanyetik dalgalar aynı
hızla yani ışık hızıyla hareket
eder.

 Spektrumun görünür bölgesi
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 Spektrumun görünür bölgesi
dalga boyu 400 nm – 700 nm
arasındaki dalgalardır.

 En kısa dalga boyu mor ışığa
aittir ve onu mavi, yeşil, sarı,
turuncu ve kırmızı ışık takip eder.
Beyaz ışık bu tüm renkleri içerir.
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 Mor ışığın hemen üstünde morötesi (ultraviyole) ışık
görülür. En kısa dalga boylu dalgalar gama
ışınlarıdır.
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Elektromanyetik spektrum
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 Elektromanyetik spektrumun frekans aralığı oldukça geniştir.
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İnsan vücudu 10 µm 
düzeyinde IR ışıması yapar.



 19. yy ve öncesindeki tüm fizik, klasik fizik olarak
adlandırılır.

 20. yüzyılın başlarında atomların yapısı hakkında
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 20. yüzyılın başlarında atomların yapısı hakkında
bilgi edinmeye başladık ve bu dönemde klasik
fiziğin, çok küçük atom boyutlarında işe yaramadığı
açıkça görüldü.

 Bir atomun boyutu, 10-10 metre düzeyindedir.
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 1911 de Rutherford, bir atomun neredeyse bütün
kütlesinin atomun merkezinde ve çok küçük bir hacimde
bulunduğunu gösterdi.

 Şu anda biz onu çekirdek olarak adlandırıyoruz ve
çekirdek pozitif yüklüdür.
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çekirdek pozitif yüklüdür.
 Çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde negatif yüklü

elektronlar vardır (Thomson, 1897) ve elektronların
çekirdeğe olan tipik uzaklıkları, çekirdeğin kendi
büyüklüğünden yaklaşık 100 bin kat daha fazladır.

 Daha sonra 1920 yılında, Rutherford protondan
bahsetti ve Chadwick 1932'de nötronu keşfetti.



Atom
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 Doğanın anlaşılma çabalarının başlarında,
maddenin sonsuza kadar küçük parçalara bölünüp
bölünemeyeceği merak edilmişti.

 Bugün, maddenin kendi özelliklerini taşıyan en küçük
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 Bugün, maddenin kendi özelliklerini taşıyan en küçük
parçasının atom olduğunu biliyoruz.



“Atomus = Bölünemez”    Demokritos (M.Ö. 440)
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 20. yy’a modern fiziğin gelişim tarihi damgasını
vurmuştur. Görelilik ve kuantum mekaniği teorileri,
evrene bakış açımızı önemli ölçüde değiştirmiştir.
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Siyah cismin ışıması

 1900’lerde sıcak siyah cisimler
tarafından yayılan ışınımı anlamak
için çalışmalar yürütülüyordu.

 Bir nesne ısıtıldığında, enerji
yaydığı iyi biliniyordu.
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yaydığı iyi biliniyordu.

 Bir cisim ateşe tutulursa, önce
kırmızı ışık yayar ve ısındıkça
şiddeti artar. Sonrasında ışık,
parlak turuncu ve sonunda beyaz
hale gelir.
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Kaynak [1]



 1900’de Max Planck, ışınımın kesikli paketler
halinde yayıldığı şeklindeki varsayımına
dayandırdığı bir teori ile bu durumu açıklamış ve
siyah cismin ışımasını da hesaplayabilmiştir.
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 Bir kuantumun (fotonun) enerjisinin şöyle olacağını
öne sürdü:


hc

hfE 

Planck sabiti
h = 6,63x10-34 J s

Işık hızı
3x108 m/s

m
1/s

J (Joule)
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 Buna göre sistem bir “foton” yaydığı zaman, bir enerji
seviyesi düşer ve bir “foton” soğurduğunda ise bir
enerji seviyesi yukarı çıkar. Böyle enerji seviyeleri,
kuantumludur (kesiklidir) ve ışınım paketleri kuantum
olarak adlandırılır.
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olarak adlandırılır.
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Kaynak [3]



Çalışma sorusu:

 Aşağıda dalga boyları verilen fotonların enerjisini
hesaplayınız.

Cevaplar:
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Cevaplar:

 1x10-10 m (X-ışını) E = 2x10-15 J

 200 nm (morötesi) E = 1x10-18 J

 500 nm (sarı ışık) E = 4x10-19 J

 200 m (radyo dalgası) E = 1x10-27 J
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Fotoelektrik etki

 Işığın metalden elektron
koparması olarak tanımlanabilir.

 Işığın dalga modeli ile
açıklanamamıştır.

 Einstein, 1905’te fotoelektrik

15

 Einstein, 1905’te fotoelektrik
etkiyi açıklamak için Planck’ın
teorisini kullanmıştır.

 Belli bir eşik frekans değerine
kadar, ne kadar şiddetli ışık
kullanılırsa kullanılsın elektronlar
kopmaz.
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Wikipedia
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 KE
hc

hfE
KE: Kopan elektronun (fotoelektronun) kinetik 
enerjisidir ve ışığın frekansı ile doğru 
orantılıdır.

ϕ: Elektronu koparmak için 
gereken enerjiye karşılık gelir 
(iş fonksiyonu). Metalin 
karakteristiğidir. 
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Wikipedia

karakteristiğidir. 
ϕ=hf0

KE =h(f−f0 )  



 Einstein, radyasyonun uzayda enerji kuantumları halinde
yayıldığını önermiştir. Enerjinin düz, kararlı dalgalar
yerine küçük paketler halinde yayınlandığı Einstein
tarafından ifade edilmiştir. Bu paketlere, foton adını
vermiştir.
Bu deneyin önemi, kesin bir biçimde ışığın parçacık
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 Bu deneyin önemi, kesin bir biçimde ışığın parçacık
doğasını göstermiş olmasıdır.

 Koşullara bağlı olarak ışık, parçacık ya da dalga
olarak davranabilir.

 Işığın parçacıklı doğası 1923 yılında Compton
tarafından bir kez daha doğrulanmıştır (Compton
olayı).
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Örnek soru
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 2,00x102 nm dalgaboylu ışık kadmiyum yüzey
üzerine düşürülüyor. Buradaki iş fonksiyonu 4,07 eV
ise, maksimum fotoelektron kinetik enerjisini
hesaplayınız. (1 J=6,242x1018 eV)

m/s)10s)(3 J 10(6,63hc 834  
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eV 2,144,07-6,208-EKE

KEE

eV 6,208
J 1

eV106,242
J 10 9,945

J 10 9,945
m)1010(2,00

m/s)10s)(3 J 10(6,63

λ

hc
E

18
19

19
92

834



























Atom spektrumları ve Bohr Atom Modeli
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 Bohr modeline göre atom, negatif yüklü elektronların merkezde bulunan
çekirdek etrafında döndükleri bir yapıdır.

 Atomun kütlesinin çoğunun çekirdekte olduğu, elektronların kütlesinin
atom kütlesinin 1/4000’inden küçük olduğu bilinmektedir.

 Bu modelin bazı kabulleri vardır:
• elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngelerde hareket edebilirler.
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elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngelerde hareket edebilirler.
• ve bu yörüngelerde iken ışıma yapmazlar.
 Çünkü her bir yörünge, belli enerji

değerlerine karşılık gelir. (Atomun
enerji seviyeleri sürekli değildir.)

 Elektron bir yörüngeden diğerine
atladığında, atom enerji soğurur
veya yayınlar.
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 Mümkün en düşük yörüngede bir elektronu olan
atom, en düşük enerji değerinden fazla enerjiye
sahipse uyarılmış durumdadır denilir.

 Uyarılmış durum, kararlı bir durum değildir. Atom,
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 Uyarılmış durum, kararlı bir durum değildir. Atom,
elektronu daha düşük enerji seviyesine atlatarak
fazla enerjisini yayınlar.

Kaynak [1]
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 Elektronun bir dış yörüngeden iç yörüngeye her
geçişinde atom bu seviyeler arasındaki enerji farkına
karşılık gelen enerjiyi foton olarak yayınlar.

Kaynak [1]
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 Hidrojen atomunun enerji
seviyeleri görülmektedir. n=∞,
E=0 olan bir serbest
elektrondur. Yani çekirdekten
sonsuz uzaklıkta elektron
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sonsuz uzaklıkta elektron
durgundur. Bağlı durumların
hepsi negatif enerjiye sahiptir.

Kaynak [1]
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 Bir elektron yüksek bir
seviyeden daha düşük bir
seviyeye bir geçiş yaptığında
bir foton yayınlanır. Bir elektron
daha düşük bir seviyeden daha
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daha düşük bir seviyeden daha
yüksek bir seviyeye sıçradığı
zaman ise bir foton soğurulur.

Kaynak [1]
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 Bohr, elektrostatik etkileşmeler ve Newton’un
kanunlarını kullanarak, hidrojen atomunun
enerjilerini hesaplamıştır.

hc
hfE 
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Rydberg sabiti = 2,18x10-18 J
n: Baş kuantum sayısı denen bir tam sayıdır.

Kaynak [1]



25

Örnek soru

 Bir hidrojen atomunda 5 seviyesinden 2 seviyesine
yapılan bir geçişte, yayınlanan fotonun dalgaboyu
ne olur?

 J10-4,58)
2

1

5

1
J(102,18)

n

1

n

1
(RΔE 19-

22
18

22H  
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 Hidrojen atomunun yayınladığı ışıma daima belli
karakteristik frekanslara sahiptir.

 Diğer elementler farklı enerji seviyelerine
sahiptirler.
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sahiptirler.

 Aynı enerji seviyelerine sahip iki element yoktur.
Yani iki element enerji seviyeleri aynı olan fotonlar
yayınlayamaz. (Spektroskopik analizin
yapılabilmesini sağlamıştır.)



Peki atom nasıl uyarılır?
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 En basit yol atomları ısıtmaktır. Bir gaz ısıtıldığında
atomlar hızlanırlar ve çarpışmalarının sayısı artar.

 Çarpışmalar yeteri kadar şiddetlendiğinde,
elektron daha yüksek bir enerji seviyesine atlamak
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elektron daha yüksek bir enerji seviyesine atlamak
için yeterli enerjiyi kazanmış demektir.

 Isıtma, yanma gibi kimyasal reaksiyonlarla da
oluşabilir.

 Atomlar, gazlarının içinden elektrik akımı geçirilerek
de uyarılabilir.
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 Gaz atomları yeteri kadar yüksek enerjili fotonları
soğurarak da uyarılabilir. Gaz, elektronlarının
atlamasını mümkün kılacak frekanstaki ışığı soğurur.
(Element analizinde kullanılır.)

 Örneğin yıldızlardan gelen ışık bize ulaşmadan önce
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 Örneğin yıldızlardan gelen ışık bize ulaşmadan önce
atmosferden geçtiği gibi, yıldızın yakınındaki çok sıcak
olmayan gazdan da geçer. Yani, bu ışık bir soğurma
spektrumu gibi görünür. Dünyanın atmosferi nedeniyle
soğurulan frekansları göz önüne almazsak yıldızlardan
gelen ışık spektrumunu inceleyebiliriz ve yıldızın
atmosferindeki kimyasal elementleri belirleyebiliriz.
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 Bohr’un teorisi hidrojen tayfını tanımlamada oldukça
başarılıydı.

 Fakat farklı tayf çizgilerinin değişen şiddetini ve
daha ağır atomların spektrumunu yeteri kadar
açıklayamadı.
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açıklayamadı.

 Sommerfeld, Bohr’un teorisine eliptik yörüngeleri dahil
etti ve bunun periyodik çizelgenin elementlerini
belirlemede nasıl yardımcı olduğunu gösterdi.

 Ancak, Bohr’un varsayımlarının bazıları için hâlâ açık
bir dayanak yoktu.



30

20. yy’ın başlarında, doğayı anlama konusunda 
büyük atılımlar olmuştur. Bu dönemde geliştirilen 

teori kuantum mekaniği olarak adlandırılır.

M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİDoç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ

Wikipedia



Kaynaklar

1. Physics for Scientists and Engineers, Serway ve
Jewett, Eighth edition, 2010.

2. Fen ve Mühendislik için Fizik, M. E. Browne, Çeviri
Editörleri: E. Yıldız, E. Kurt, H.H. Kurt, 2016.

31

Editörleri: E. Yıldız, E. Kurt, H.H. Kurt, 2016.

3. Temel Fizik, Kuhn, Çeviri editörleri: A. Güneş Tanır,
Kemal Koç, 2016.

4. Fizik I - Klasik Mekanik (MIT) (Prof. Walter Lewin)
dersleri, Çevirmen: Seydi Doğan.

M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİDoç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ


