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Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

➜➜ Ayt'de 
son üç yılda bir soru geldi.



Görüntüleme Teknolojileri

Röntgen Cihazı
➜➜ Organizmaların gözle görülmeyen iç yapılarının x 
ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ya da di-
jital sistem üzerine görüntülenmesi işlemine rad-
yografi denir.

➜➜ İki boyutlu görüntü elde edilir.

MR Cihazı
Cihazda bulunan manyetik alan sayesinde incelene-
cek bölgedeki hücrelerdeki atom çekirdekleri titreşir. 
Üzerine radyo dalgaları gönderilen atomlar belli fre-
kansta bu dalgaları geri yansıtırlar. Hasta bölgelerin 
ışımaları farklı şiddette olur.



PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)

➜➜ Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların atomların 
serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapmasıyla gama ışınları açığa çıkar. 
PET, bu gama ışınlarının bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesidir.

➜➜ Üç boyutlu görüntü elde edilir. 



Bilgisayarlı Tomografi (BT)

➜➜ İncelenecek bölgeye X ışınları gönderilir. Böl-
gelerin madde yoğunluklarının farklı olmasın-
da dolayı X ışınları farklı oranlarda geçiş yapar.                    
Bu geçişler sonucunda elde edilen veriler bilgi-
sayarda sağlıklı dokularla karşılaştırılır.

➜➜ İki boyutlu görüntü elde edilir.



Ultrason Cihazı (US)

➜➜ Ultrason frekansı 20 kHz'in çok üstündedir.

➜➜ Tıpta kullanılan ultrason cihazında ultrosonik 
ses dalgaları transdüser (prob) içerisindeki pie-
zoelektrik kristalince oluşturulur.

➜➜ Denizcilik, maden aramaları, endüstri, savunma 
sanayi ve bir çok alanda görüntüleme amaçlı 
kullanılır..



Radarlar

➜➜ Radar kelimesi "Radio Detection and Ranging" 
kelimelerinin ilk harflarinden türetilmiş bir kı-
saltmadır.

➜➜ Günümüzde radarlarda mikrodalgalar kullanıl-
maktadır. 

➜➜ Cisimlerin uzaklığı, yönü, şekli ve sürati hakkında bilgi elde edilir.



Sonar 

➜➜ Yüksek frekanslı ses dalgaları belli bir bölgeye 
gönderilir.

➜➜ Gönderilen yüzeyden yansıyan ses dalgaları ci-
haz tarafından algılanır ve elektrik akımına 
çevrilir ve monitörde görüntülenir.

➜➜ Denizcilikte balık sürülerinin saptanması, su 
derinliğinin ölçülmesi, deniz araçlarının yerlerinin, boyutlarının tespit edilmesi 
gibi amaçlarda kullanılır.



Termal Kameralar

➜➜ Maddeler her sıcaklıkta ışıma yapar.

➜➜ Bu ışımalar kızılötesi ışınlardan oluşur.

➜➜ Bu termal ışımaları algılayan cihazlara 
termal kamera denir.

➜➜ Termal kameralarda soğuk bölgeler mavi, sıcak bölgeler sarı görülür.

➜➜ Tıp, askeri alan ve savunma sistemlerinde kullanılırlar



Görüntüleme 
Cihazı

Radyo 
Dalgası

Mikrodalga Kızılötesi
X

Işını
Gama
Işını

Ses
Dalgası

Röntgen √

MR √

PET √

BT √

Ultrason √

Radar √

Sonar √

Termal 
Kamera

√
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LCD ve Plazma

➜➜ LCD (liquid Crystal Display - Sıvı Kristal Ek-
ran) demektir.

➜➜ Sıvı kristaller sıcaklık değişimlerine çok du-
yarlıdır.

➜➜ Sıcaklık değişimleri sonucu değişik renkler 
elde edilir.

➜➜ Piksel kırmızı - yeşil - mavi renk hücrelerinin birleşmesinden oluşmuş görüntü-
nün en küçük birimidir.



Plazma Ekranlarda

➜➜ Piksellerden ve KYM renk piksellerinden 
oluşur.

➜➜ Her piksel içinde özel bir gaz ile dolu cam 
bölmeler bulunur.

➜➜ Cihaza elektrik verildiğinde gaz iyonlaşa-
rak plazmaya dönüşür. Ultraviyole ışın yayar.

➜➜ Bu ışınlar KYM renkli fosfor tabakasına çarparak görünür ışık meydana gelir.
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Yarı İletkenler

➜➜ Normalde yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık 
elektriksel gerilim ya da manyetik etki gibi dış 
etkiler uygulandığında iletken olurlar.

➜➜ Silisyum, germanyum yarı iletkendir.

➜➜ Kristal yapıya sahiptirler.



N Tipi Yarı İletken P Tipi Yarı İletken

Serbest 
elektron
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Diyot (Doğrultmaç)

➜➜ Tek yönde akım geçiren devre elemanıdır.

ί1 ί2

ί1

+ -

P N
ί2

P N

+-



Diyotsuz alternatif akım 
devresinde akım şiddeti

Diyotlu alternatif akım 
devresinde akım şiddeti

Akım şiddeti

Zaman0

Akım şiddeti

Zaman0
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Transistör

➜➜ Elektronik devrelerde akımı ya da geri-
limi yükseltmek ve akımın geçişine izin 
verip vermemek (anahtarlama) amacıyla 
kullanılır.

N NP P PN
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LED (Işık Yayan Diyot)

➜➜ Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren 
yarı iletken devre elemanı ışıklı panolarda, 
hesap makinelerinde, uzaktan kumandalar-
da, TV, bilgisayar, cep telefonu ekranlarında 
ve kızılötesi ışık yayan aletlerde kullanılır.



Örnek:



Örnek:



Güneş Pilleri (Fotovoltaik Pil)

➜➜ Güneş enerjisini elektrik enerjisine dö-
nüştüren sistemlerdir.

➜➜ Yapısında P ve N tipi yarı iletkenler var-
dır.

➜➜ Işığın fotoelektrik etki ile kopardığı 
elektronlar N tipi yarı iletkenden P tipi 
yarı iletkene geçerek elektrik akımı oluş-
turur.

Morpho Rhetenor kelebeği
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Süper İletkenler

➜➜ Belli bir sıcaklık değerinde elektrik akı-
mına karşı direnç göstermeyen maddeler

➜➜ Yakınlarında bulunan manyetik alanı dış-
larlar.

Mıknastıs Süper 
İletken

Maglev Treni

B=0



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Nanoteknoloji

➜➜ 1 nm = 10-9 m.

➜➜ Nano = Cüce

➜➜ Malzemenin boyutları nanometre ebatlarına in-
diğinde normal özelliklerinden çok farklı özel-
liklere sahip olur.

  Altın    Kırmızı
  Bakır    Saydam
  Alüminyum    Yanıcı
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Laser Işınları

n = 2

n = 2 n = 2 (E)

n = 2 (E)

n = 1

n = 1 n = 1

Kendiliğinden emisyon

Tersine birikim Uyarılmış emisyon

gelen foton yayınlanan foton
n = 1



Laser Işınların Özellikleri

1. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir.

2. Dalga boyları aynı fotonlardan oluştuklarından 
tek renklidir.

3. Dağılmadan yayılabilir.

4. Laser ışınları tek bir noktaya odaklanarak bu 
noktada yüksek sıcaklık oluşturma özelliği ile delme, kesme, buharlaştırmada kul-
lanılır.

5. Bulut, sis ve yağmur gibi atmosfer olaylarından etkilenir.
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X - IŞINLARI
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