
TEORİDEN UYGULAMAYA
FİZİK VE MATEMATİK ALANINDA
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
EDİTÖRLER
Prof. Dr. Elif ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Elanur SEVEN

YAZARLAR
Prof. Dr. Elif ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÖGE
Dr. Öğr.  Üyesi Mehriban EMEK
Dr. Öğr.  Üyesi Saniye TEKEREK
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZDEMİR ÖGE
Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER
Dr. Ethem İlhan ŞAHİN 
Hazal AYÖRDÜ
Jamal Eldin Fadoul Mohammed IBRAHIM  



TEORİDEN UYGULAMAYA FİZİK VE MATEMATİK 

ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

EDİTÖRLER 

Prof. Dr. Elif ORHAN 

Dr. Öğr. Üyesi Elanur SEVEN 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Elif ORHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÖGE

Dr. Öğr. Üyesi Mehriban EMEK

Dr. Öğr. Üyesi Saniye TEKEREK

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZDEMİR ÖGE

Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN 

Hazal AYÖRDÜ

Jamal Eldin Fadoul Mohammed IBRAHIM  



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

ISBN: 978-625-8246-09-4 

Cover Design: İbrahim KAYA 

October / 2022 

Ankara / Türkiye 

Size = 16x24 cm 



İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ  

Prof. Dr. Elif ORHAN ……...………………………………………....……1 

BÖLÜM 1 

FİZİK PRENSİPLERİ IŞIĞINDA 

TERMODİNAMİK VE YASALARI – I 

(ISI VE SICAKLIK) 

Prof. Dr. Elif ORHAN ………………………….………………....………3 

BÖLÜM 2 

FİZİK PRENSİPLERİ IŞIĞINDA 

TERMODİNAMİK VE YASALARI – II 

(TERMODİNAMİK SÜREÇLER VE ENTROPİ) 

Prof. Dr. Elif ORHAN ……..……..…………………………..……..……51 

BÖLÜM 3  

İYOT İÇEREN BAZI KONTRAST MADDE BILEŞIKLERININ 

NÜKLEER RADYASYONDAN KORUNMA 

PARAMETRELERI ÜZERINE ETKILERININ 

ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Saniye TEKEREK …………………………..…..………97 

BÖLÜM 4  

CuO/PANI/Kolemanit KOMPOZİTLERİN GENİŞ BANT 

ELEKTROMANYETİK EKRANLAMA ETKİNLİĞİ 

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN  

Dr. Öğr. Üyesi Mehriban EMEK

Jamal Eldin Fadoul Mohammed IBRAHIM ……………………...…..115 



BÖLÜM 5  

A STUDY ON OPHTHALMIC OPTICAL LENSES 

Assoc. Prof. Dr. Tuba ÖZDEMİR ÖGE 

Optician Hazal AYÖRDÜ 

Assist. Prof. Dr. Mecit ÖGE …………………………………..………133

BÖLÜM 6 

BINET FORMULAS AND SOME PROPERTIES FOR DUAL 

PELL AND DUAL PELL-LUCAS OCTONIONS 

Assist. Prof. Dr. Ümit TOKEŞER………………………….….………145 



 

ÖNSÖZ 

Fizik ve Matematik alanında çeşitli akademik çalışma ve 

derlemelerin bir arada bulunduğu kitabımızı “Teoriden Uygulamaya 

Fizik ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar” olarak 

adlandırmayı uygun gördük. Kitabımızda Fizik alanında beş bölüm 

bulunurken, Matematik alanında bir bölüm bulunmaktadır. 

Bölümlerden ikisi İngilizce olarak, diğerleri Türkçe olarak kaleme 

alınmıştır.  

Fizik ve Matematik tarih boyunca yolları sürekli kesişen, 

birbirlerine katkılar sağlayan ve bu sayede kendi gelişimlerini de 

devam ettiren bilim alanlarıdır. Bir anlamda evrenin dili olarak 

tanımlanan Matematik,  bu yönüyle fiziksel kuramların ifade 

edilmesine de olanak sağlamıştır. 

19. yüzyılda matematikçi Bernhard Riemann geometri alanında 

çalışmalarını yürütürken, geliştirdiği geometrinin bir uygulama alanı 

olup olmayacağı henüz bilinmemekteydi. Buna karşılık, 20. yüzyılın 

başlarında Albert Einstein, Riemann geometrisi aracılığıyla genel 

görelilik teorisini formüle etmiştir.  

1846’da  Alexis Bouvard, Uranüs'ün yörüngesinde gerçekleşen 

değişikliklere, bilinmeyen bir gezegenin kütle çekimi etkisinin sebep 

olduğunu öngörmüş ve çalışmaları neticesinde Neptün gezegeni, 

deneysel gözlemlerden önce matematiksel yöntemlerle keşfedilmiştir.   

Pek çoklarına göre klasik Fizik, zirvesine Newton ile ulaşır. 

Evrensel çekim kanunu onun bilimsel katkıları içerisinde en bilenidir. 

Newton, Fizik alanındaki çalışmalarını gerçekleştirirken matematik ile 

de ilgilenmiştir. Matematik alanında “kalkülüs” olarak da adlandırılan 

buluşuyla integral ve diferansiyel hesaplar geliştirilmiş, bu sayede bazı 

klasik geometri problemlerinin çözülmesi kolaylaştırılmıştır. Newton 

böylelikle Fizikte gözlemlediği hareket ve değişimi analiz etmenin bir 

aracı olarak Matematikten yararlanmıştır. 

Bu iki bilim arasındaki ilişkiye, bilim tarihinden daha pek çok 

örnek verilebilir.  Bazen Fizik Matematiğin gelişimine imkân 

sağlarken, bazen de tam tersi olmuştur. Fizikçiler için Matematik 

çoğunlukla soruları cevaplamak için kullanılan bir araçtır. 
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Matematikçiler için ise Fiziğin, genel görelilik ve kuantum teorisinde 

olduğu gibi, yeni araçlar geliştirmelerinde ivme sağlayan bir ilham 

kaynağı olduğundan söz edilebilir.  

Teoriden uygulamaya, Fizik ve Matematiğin yolları bu 

kitabımızda da kesişmektedir. Eserin bu alanda okuyucularına katkıda 

bulunması dileğiyle. 

 

Prof. Dr. Elif ORHAN 
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  GİRİŞ 

FİZİK PRENSİPLERİ IŞIĞINDA TERMODİNAMİK VE 

YASALARI başlıklı derleme çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. 

ISI VE SICAKLIK başlıklı I. Bölümde, Termodinamiğin Sıfırıncı ve 

Birinci Yasaları ile birlikte, ilgili temel kavram ve tanımlar yanı sıra, 

termal denge ve sıcaklık ilişkisi, termodinamik sistem ve değişkenleri 

ile ısı transfer mekanizmaları konuları ele alınmıştır. 

TERMODİNAMİK SÜREÇLER VE ENTROPİ başlıklı II. 

Bölümde ise, Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları ile birlikte, 

ilgili temel kavram ve tanımlar yanı sıra, termodinamik süreçler, ısı 

makineleri (ısı motorları), Carnot çevrimi ile entropi konuları ele 

alınmıştır. Termodinamiğin dört temel yasası irdelenirken, bu yasaların 

içinde bulunduğumuz evreni anlamamıza etkisi tartışılmıştır.2 

Termodinamik ısı, iş, sıcaklık gibi kavramların enerji, radyasyon 

ve maddenin fiziksel özellikleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalıdır ve 

fiziğin alt dallarından biridir. Termodinamik, enerjinin bir biçimden 

başka bir biçime ve bir yerden başka bir yere transferi ile ilgilenir; 

diğer enerji çeşitleri ile ısı enerjisi arasındaki dönüşümleri ve bağıntıları 

inceler. Isının, belirli bir mekanik işe denk gelen bir enerji biçimi 

olması termodinamik süreçte anahtar kavramdır. 

Tekstil endüstrisinde 18. yüzyılın başlarından itibaren meydana 

gelen hızlı gelişmeler sonucunda artan güç ihtiyacı, ilk buhar 

makinelerinin 1697 yılında Thomas Savery ve 1712 yılında Thomas 

Newcomen tarafından keşfedilmesine yol açmıştır. Ardından James 

Watt’ın 1765-1766 yıllarında bu makineleri geliştirmesi ile ve birçok 

araştırmacının bu alana yönelmesiyle termodinamik bilimi ortaya 

çıkmıştır.  

2 Yazar tarafından burada iki bölüm olarak ele alınan termodinamik yasalar ve bu yasalara 

ilişkin süreçlerle ilgili konuların, farklı bir içerikte ve üniversite öğrencilerine yardımcı olmak 
amacıyla, örnekler, kavramsal tanımlar, değerlendirme soruları ve problemler ile 

zenginleştirilmesi suretiyle, kaynak ders notu mahiyetinde öğrencilerle paylaşılması 

planlanmaktadır. 
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1849 yılında İngiliz bilim adamı Lord Kelvin tarafından yapılan 

bir yayında termodinamik terimi ilk kez kullanılmıştır. Latince therme 

(ısı) ve dynamis (hareketli-enerjik) sözcüklerinden türetilen 

termodinamik sözcüğü, Türkçe kaynaklarda ısıl devingi olarak da yer 

almaktadır. Termodinamik, günümüzde “enerji ve entropi bilimi” 

olarak da tanımlanmaktadır. Termodinamik biliminin kurucusu olarak 

anılan Sadi Carnot, 1824 yılında James Watt tarafından keşfedilmiş 

olan buhar makinasının verimini arttırmaya çalıştı. Carnot, su buharı 

yerine civa buharının kullanılmasının bu makinanın verimini 

artıracağına inanıyordu. Çalışmalar ilerledikçe, makinada kullanılan 

maddenin buhar makinasının verimini etkilemediği,  fakat makinanın 

çalışmakta olduğu iki sınır sıcaklığa (dış ortamın ve buharın 

sıcaklığına) bağlı olduğunu gözlemledi. Bu çalışmalardan elde edilen 

neticelere göre, termodinamiğin ikinci yasası aşağıdaki gibi ifade 

edilmiştir: “Isı, sıcak bir kaynaktan daha soğuk bir kaynağa doğru 

kendiliğinden akar. Akan ısı miktarının bir kısmını işe çevirme imkânı 

mevcuttur.”  Clausius ise; “Dışarıdan iş almadan soğuk kaynaktan ısı 

alarak, sıcak kaynağa ısı taşımak mümkün değildir.”  şeklinde tanımlama 

yapmıştır. 

Şekil 1: Sadi Carnot 3 (Nicolas Léonard 

Sadi Carnot) (1796-1832), Termodinamik 

3Görsel: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot 

Biliminin Kurucusu Olarak Kabul Edilir. 

Buhar Makinesinin Kuramsal Verimini 

Hesaplarken Isı Enerjisinin Mekanik 

Enerjiye Dönüşme Koşullarını İncelemiş, 

Termodinamiğin İkinci Kanununu 

Bulmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Sadi_Carnot.jpeg
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Fransız fizikçi Sadi Carnot, hareket ve enerji ile birlikte ısı dönüşümü 

olayını da ele alarak incelemelerine başlayınca, termodinamik yasaları 

ortaya çıkmaya başladı.  Daha sonraları Robert Mayer, Hermann Von 

Helmholtz, W. Thomson, R. Clausius ve J. Joule'ün çalışmalarıyla fiziğin en 

önemli alt bilim dalı, termodinamik doğmuş oldu. Termodinamik, enerjinin 

korunumundan yararlanarak mekanik ve ısıl olayları birbirine bağlayan bir 

bilim dalıdır. Termodinamik, mekanik ve elektromanyetikten çok farklıdır. 

Çünkü özel hiç bir durum öne sürmeksizin tüm modellerle uyum içindedir. 

İşte bu nedenledir ki, Planck ve Einstein termodinamiğin,  üzerine pek çok 

fiziksel kuram inşa edilebilecek mutlak, sağlam bir temel olduğu hususunda 

hemfikirdiler ve anlaşılması zor olaylarla karşılaştıklarında, olaya 

termodinamik açıdan yaklaşarak çözüme ulaşmaya çalışmışlardır. 

Şekil 2: Lord Kelvin 4 (William 

Thomson) (1824-1907), Kelvin 

Sıcaklık Ölçüm Skalasını Geliştiren 

Ünlü İskoç Matematikçi ve Fizikçidir. 

Termodinamikte Sadi Carnot ve 

James Joule Gibi Alanlarında Öncü 

4Görsel: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/William_Tho

mson 

Bilim İnsanlarının Çalışmalarını 

Kullanarak, Bu Çalışmaları Geliştirdi. 

Yaptığı En Önemli Çalışmalardan 

Birisi, Mutlak Sıfır Sıcaklığı İle 

İlgiliydi. - Mutlak Sıfır, Bütün 

Molekül Ve Atomların Hareket 

Etmeyi Bıraktıkları Sıcaklıktır. Daha 

Sonra Bu Düşünceye Dayalı Sıcaklık 

Birimine Onun Adı Verildi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
https://tr.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
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Termodinamik, ele aldığı sistemlerdeki madde ve/veya enerji alış-

verişiyle ilgilense de işlemlerin hızıyla ilgilenmez. Bu nedenle aslında 

termodinamik denilirken, denge termodinamiği kastedilir. Denge 

termodinamiğinde, yarı-durağan (quasi-statik) adı verilen ve idealize edilmiş 

sonsuz yavaşlıkta olaylar ele alınır. Yarı-statik bir süreç, durum değişikliğinin 

sonsuz derecede yavaş yapıldığı, böylece sistemin her an kendisiyle ve 

çevreyle termodinamik bir dengede olduğu varsayılabilen idealize edilmiş 

veya hayal edilmiş bir süreci ifade eder. Zamana bağlı olan termodinamik 

olaylarla ise denge halinde olmayan termodinamik ilgilenir. 

Termodinamik yasaları çok genel bir geçerliliğe sahiptirler ve karşılıklı 

etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak 

değişmezler. Bu yasalar bir sistemin sadece madde veya enerji giriş-çıkışı 

bilinse dahi bu sisteme kolaylıkla uygulanabilirler. 

Termodinamik makroskobik bir bilimdir. Yığın sistemlerle ilgilenir; 

maddenin moleküler yapısıyla ilgilenmez. Aslında, termodinamikle ilgili 

kavramlar ve termodinamiğin yasaları, maddenin moleküler hâli kesin olarak 

belirlenmeden önce 19. yüzyılda formüle edildi. Termodinamik tanımlama, 

genellikle doğrudan ölçülebilen, sistemin nispeten az sayıda makroskobik 

değişkenini içerir. Örneğin bir gazın mikroskobik bir tanımı, gazı oluşturan 

çok sayıda molekülün koordinatlarını ve hızlarını belirlemeyi içerir. Bir gazın 

termodinamik tanımı, moleküler tanımlamayı tamamen ortadan kaldırır. 

Bunun yerine termodinamikte bir gazın durumu, duyu algılarımızla hissedilen 

ve ölçülebilen basınç, hacim, sıcaklık, kütle ve bileşim gibi makroskobik 

değişkenlerle belirlenir. (Termodinamik, duyularımız için çok açık olmayan 

diğer değişkenleri de içerebilir; entropi, entalpi vb. ve hepsi makroskobik 

değişkenlerdir. Bununla birlikte, bir termodinamik durum, basınç, hacim, 

sıcaklık, iç enerji ve entropi gibi beş durum değişkeni ile belirlenir. Entropi, 

sistemdeki düzensizliğin bir ölçüsüdür. Entalpi, sistemin toplam ısı içeriğinin 

bir ölçüsüdür. 
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Şekil 3: Albert Einstein 5, (d.14 

Mart 1879, Ulm, Württemberg, 

Almanya - ö. 18 Nisan 1955, 

Princeton, New Jersey, ABD), Özel 

ve Genel Görelilik Kuramlarını 

Geliştiren ve Fotoelektrik Etkiyi 

Açıklamasıyla 1921'de Nobel Fizik 

Ödülü'nü Kazanan Alman Asıllı 

Fizikçi. 

“Bir kuram ne kadar basit, ne kadar 

çok farklı alana yönelik ve ne kadar 

çok uygulanabiliyor ise o kadar 

mükemmeldir. Bu açıdan, klasik 

termodinamik evrensel ölçekteki tek 

fiziksel kuram olup, temel kavramları 

hiçbir zaman yıkılamayacaktır.” 

Albert Einste

5Görsel: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Science dergisince 1991 yılında bilim insanları arasında gerçekleştirilen 

bir anketin sonuçlarına göre 3. ve 4.  sırasında termodinamiğin 1inci ve 2nci 

yasasına atıf yapıldığı görülmektedir: 

Şekil 4: Science Dergisinde 

Yayınlanan Bilim İnsanlarına 

Yönelik Ankete Göre En Önemli 20 

Bilimsel Gelişmenin Listesi 6 

1991 yılında Science dergisinde bilim 

insanları arasında gerçekleştirilen bir 

anketin sonuçları paylaşılmış ve buna 

göre Bilim’in “Top 20” listesi şu 

şekilde başlamaktadır. 

(science.251.4991.267): 

6Kaynak: 

https://www.science.org/doi/10.1126/scien

ce.251.4991.267 

1. Evren düzenli ve tahmin edilebilir

bir yapıdır,

2. Bir grup yasa ile tüm hareketler

tanımlanabilir (Newton yasaları),

3. Enerji ve kütle korunur (1nci

yasa),

4. Enerji her zaman daha çok

kullanılabilir formdan daha az

kullanılabilir bir forma dönüşür

(2nci yasa)

…

https://www.science.org/doi/10.1126/science.251.4991.267
https://www.science.org/doi/10.1126/science.251.4991.267
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Mekanik ve termodinamik arasındaki ayrım akılda tutulmaya değerdir. 

Mekanik, kuvvetlerin ve torkların etkisi altındaki parçacıkların veya 

cisimlerin hareketini kapsar. Termodinamik, bir bütün olarak sistemin 

hareketiyle ilgilenmez. Cismin iç makroskobik durumu ile ilgilenir. Bir 

tabancadan bir mermi ateşlendiğinde, değişen sıcaklık değil, merminin 

mekanik durumudur, özellikle kinetik enerjisidir. Mermi bir ahşabı 

deldiğinde, merminin kinetik enerjisi ısıya dönüşerek merminin ve 

çevresindeki ahşap yapının sıcaklığını değiştirir. Mermideki bu sıcaklık 

değişimi, merminin bir bütün olarak hareketiyle değil, merminin iç (düzensiz) 

hareketinin enerjisiyle ilgilidir. 

1. TERMODİNAMİĞİN SIFIRINCI YASASINA GİRİŞ

Termodinamiğin konusu ve yasaları ele alınırken, termal olayların nicel 

anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve termal denge kavramlarının 

dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç kavram ve termodinamiğin 

yasalarından “sıfırıncı yasa” olarak bilinen yasasının anlatımı ile 

başlanacaktır. Bu yasanın tanımı, bir termometrenin ölçüm cihazı olarak 

kullanılmasını sağlar.  

1.1. Isı ve Sıcaklık 

Isı ve sıcaklık her birimiz için önemli kavramlardır ve gündelik 

yaşantıda hepimize tanıdık gelir. Sabahları nasıl giyindiğimiz, günün sıcak 

veya soğuk olmasına bağlıdır ve yaptığımız işlerin çoğu, nihayetinde 

Güneş'ten gelen enerjiyi gerektirir. Yaz güneşinden ya da bir kış 

yürüyüşünden sonra içilen sıcak kahve veya çaydan vücudumuza giren ısıyı 

hissedebiliriz. Egzersizden sonra gecenin soğuğu veya terin serinletici etkisini 

hissettiğimizde vücudumuzdan çıkan ısıyı da hissedebiliriz. 

Isı nedir? Bunu nasıl tanımlarız ve sıcaklıkla nasıl bir ilişkisi vardır? 

Isının etkileri nelerdir ve bir yerden bir yere nasıl akar? Fiziksel olayların 

çeşitliliğine karşın, altta yatan küçük bir dizi fiziksel ilkenin bu konuları 

birleştirdiğini ve onları diğer alanlara bağladığını görmek mümkündür. 

Bu bölümde ısı ve sıcaklığı konuşacağız. Bu terimleri ayırt etmek her 

zaman kolay değildir. Isı, bir nesneden diğerine enerji akışıdır. Bu enerji akışı, 

sıcaklıktaki bir farktan kaynaklanır; atomların ve moleküllerin 



12Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik 
Çalışmalar 

davranışlarından pişirmeye, Dünya'daki hava koşullarımıza ve yıldızların 

yaşam döngülerine kadar her şeyi etkilediklerini görürüz. 

Isı ve sıcaklık, fiziğin alt dallarından olan termodinamik konusunun bir 

parçasıdır. Fizikte ısı, sıcaklık, iş vb. kavramları daha dikkatli tanımlamamız 

gerekiyor. Sıcaklık farkından dolayı bir cisimden diğerine akan enerji Isı 

olarak tanımlanırken, bir cisimde bulunan enerjinin ölçüsü ise sıcaklık olarak 

tanımlanmaktadır. Tarihsel olarak, doğru "ısı" kavramına ulaşmak uzun 

zaman almıştır. Modern (günümüz)  tanım öncesi ısı, bir maddenin 

gözeneklerini dolduran ince, görünmez bir sıvı olarak kabul edildi. Sıcak bir 

cisim ile soğuk bir cisim arasındaki temasta, sıvı (kalorik olarak adlandırılır) 

daha soğuktan daha sıcak olana doğru akar! Bu, yatay bir borunun farklı 

yüksekliklere kadar su içeren iki tankı birbirine bağlamasına benzer. İki 

tanktaki su seviyeleri aynı olana kadar akış devam eder. Benzer şekilde, ısının 

“kalorik” tanımında, "kalori seviyeleri" (yani sıcaklıklar) eşitlenene kadar ısı 

akar.  

Kalorik Teorisi: Bu teori, ısının kalorik denen akışkan benzeri, 

renksiz, kokusuz, kütlesiz ve tatsız, bir cisimden diğerine akabilen bir madde 

olduğunu öne sürer. Isının yüksek sıcaklıktaki bir cisimden alçak sıcaklıktaki 

bir cisme akması bir sıvının, örneğin suyun, yüksekteki bir yerden alçaktaki 

bir yere akışına benzer. Bu nedenle ısı hakkındaki ilk teorilerde onun 

"kalorik" adı verilen ve sıvı gibi düşünülen bir madde olarak ele alınması 

şaşırtıcı değildir. Kalorik kaybedildikçe cismin sıcaklığı azalıyor, 

kazanıldıkça artıyordu. Isı akışının birçok özelliği böyle bir sıvı fikriyle 

açıklanabildiği halde kalorik teorisinin deneyle uyumsuz olduğu ortaya çıktı. 

Kalorik kavramına karşı en cesur fikirler genellikle Benjamin 

Thompson'a atfedilir. Bu bağlamda önemli bir deney, 1798'de Benjamin 

Thomson tarafından yapıldı. Pirinç bir topun delinmesinin çok fazla ısı 

ürettiğini, hatta suyu kaynatmaya yeteceğini gözlemledi. Fransız İhtilalinin 

yayılmasından çekinen Bavaria yöneticisi ona sınırların korunması için imal 

edilen topların imalatını denetleme görevini vermişti. Rumford top delinirken 

topun, toptan kopan metal parçalarının ve delme aletinin sıcaklığının arttığını 

fark etti. Yani ısı, kalorik teorisine göre korunması ve birinden diğerine 

geçmesi gerektiği halde ortada bariz bir kalorik kaynağı olmadan hepsinde 

sürekli olarak artıyormuş gibi görünüyordu. Rumford delme işinde kör bir 

delgi aleti kullanıldığında ortaya çıkan sıcaklık değişmelerini ölçerek nicel 
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deneyler yaptı. Deneylerin birinde delgi aletini ve topu soğutmak için su 

kullanılıyordu. Rumford sudaki sıcaklık değişimini ölçtü ve "ortada ateş 

olmaksızın ısınarak kaynayan soğuk suyun miktarını gören izleyicilerin 

yüzlerinde okunan şaşkınlığı" gözledi. Bundan şu sonuca vardı: Sınırsızmış 

gibi göründüğüne göre ısı diye maddi bir şey yoktur. O sürtünme ve 

sürtünme kuvvetinin yaptığı iş nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Gözlemlerin en doğal açıklaması, ısının bir enerji biçimi olduğuydu ve 

deney, enerjinin bir biçimden diğerine, işten ısıya dönüşümünü gösterdi. 

Sıcaklık kavramı, yaygın sıcak ve soğuk kavramlarından 

evrimleşmiştir. Sıcaklığın bilimsel tanımı, sıcak ve soğuk duyularımızdan 

daha fazlasını açıklar. Birçok fiziksel nicelik yalnızca nasıl gözlemlendiğine 

veya ölçüldüğüne göre tanımlanır, yani işlevsel olarak tanımlanır. Sıcaklık, 

işlevsel olarak bir termometre ile ölçtüğümüz miktar olarak tanımlanır. 

Sıcaklıktaki farklılıklar, evren boyunca ısı transferini sürdürür. Isı transferi, 

sıcaklık farkının bir sonucu olarak enerjinin bir yerden veya malzemeden 

başka bir yere hareketidir. 

Maddelerin hal ve sıcaklığında değişmeye ısı sebep olur. Isı, bir 

maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel ve kinetik 

enerjilerinin toplamıdır. Başka bir ifadeyle ısı, bir enerji türü olup diğer 

enerjilere dönüşebilir. Sıcaklık enerji değildir; bir maddenin 

moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Isının 

büyüklüğü kalorimetre ile sıcaklığın büyüklüğü ise termometre ile ölçülür. 

Isı birimi kalori veya Joule  olup, sıcaklık birimi ise derecedir. Sıcaklık 

birimi için, günlük hayatta derece Celsius  (
o C ) kullanılırken, akademik

alanda ise derece Kelvin  ( K ) kullanılır. 

1.2. Termometreler ve Kelvin Ölçeği 

Sıcaklık günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir terim olup, 

sistemin termik enerji kapasitesini belirleyen bir büyüklüktür. Sıcaklık, 

cisimlerin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasıyla ölçülür. Örneğin, cisimler 

sıcaklıkları ile doğru orantılı olarak uzar veya genleşirler. Maddenin birçok 

özelliği sıcaklığa göre değişir; metallerin sıcaklıkla genleşmesi; yaz 

mevsiminde elektrik direklerinde tellerin aşağıya sarkması, otomobil 

lastiklerinin şişkinleşmesi; kış mevsiminde demiryollarında raylar arasında 
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açıklığın azalması; ocağa konan fincandaki suyun ısınması; yaz mevsiminde 

ısınmamız, kış mevsiminde üşümemiz, vb.  

Cisimlerin bağıl sıcaklık ve soğukluğunu belirten güvenilir ve 

tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç vardır. Bir referans sistemine göre sıcaklık 

ölçen cihazlara termometre veya sıcaklık ölçer denir. Termometrelerde 

sıcaklığı değerlendirmek için kullanılan özelliğe termometrik özellik denir. 

Cisimlerin sıcaklıklarının ölçülmesinde değişik termometrik özelliklerden 

yararlanılarak değişik sıcaklık ölçerler yapılabilir. Günümüzde hacmin, 

uzunluğun, basıncın, elektriksel iletkenlik ve elektrik direncinin 

değişimlerine dayanan çeşitli sıcaklık ölçerler vardır. Sürekli ve 

tekrarlanabilir bir şekilde sıcaklığa bağlı olan herhangi bir fiziksel özellik, bir 

termometrenin temeli olarak kullanılabilir. Örneğin, çoğu madde için hacim 

sıcaklıkla artar. Bu özellik, genel alkol termometresi ve orijinal cıva 

termometrelerinin temelidir.  

Şekil 5: Çeşitli Fiziksel İşlemlerin Oluştuğu Mutlak Sıcaklıklar. 7 (Logaritmik Ölçek 

Kullanılmıştır. 

Latince thermos (ısıl) ve metron (ölçü) kelimelerinden türetilen 

termometre, değişen sıcaklığa göre sıvıların hacimlerindeki değişim mantığına 

dayalı olarak çalışır. Cıvalı termometreler dir en çok kullanılan 

7 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, Palme 

Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 585. 
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termometrelerdir. Donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler ise, 

sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerde kullanılır. 

Termometreler, sıcaklığı iyi tanımlanmış ölçüm ölçeklerine göre ölçer. 

En yaygın üç sıcaklık ölçeği Fahrenheit , Celsius  ve Kelvin 'dir. Sıcaklık 

ölçekleri, iki tekrarlanabilir sıcaklık tanımlanarak oluşturulur. Standart 

atmosfer basıncında suyun donma ve kaynama sıcaklıkları yaygın olarak 

kullanılır. 

Celsius ölçeği 760 Torr (1,01325 bar ) basınçta suyun 0 C ’da 

donduğu ve 100 C ’de buharlaştığı kabul edilerek hazırlanmıştır. Fahrenheit  

ölçeği (Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yaygın amaçlar için en sık 

kullanılanıdır) suyun donma noktası 32 F  ve kaynama noktası 212 F  'dir. 

100 C nin 180 F  ile aynı aralığa yayıldığını görebilirsiniz. Bu nedenle, 

Celsius  ölçeğinde bir derecelik bir sıcaklık farkı, Fahrenheit  ölçeğinde bir 

derecelik farkın 1,8 katı (
9

5
F CT T =  ) olmaktadır. Kelvin ölçeğinin ise 

760 Torr basınçta suyun 273,15 K ’de donduğu ve 373,15 K ’de 

buharlaştığı kabul edilir. (Not: Kelvin biriminde “
o

” derece işareti 

kullanılmaz.) Kelvin ölçeği mutlak sıcaklık ölçeği olarak tanımlanır ve 

pozitif değerlere sahiptir.

İlk gaz termometreleri buz ve buhar noktalarından yararlandı. Ancak bu 

noktaların deneysel olarak çoğaltılması zordur, çünkü bunlar basınca 

duyarlıdır. Sonuç olarak, 1954'te Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler 

Komitesi tarafından iki yeni noktaya dayalı bir prosedür kabul edildi. İlk 

nokta mutlak sıfırdır. İkinci nokta, suyun, su buharının ve buzun 

dengede bir arada bulunabileceği tek sıcaklık ve basınç olan suyun üçlü 

noktasıdır. Bu nokta, Kelvin  ölçeği için uygun ve tekrarlanabilir bir 

referans sıcaklığıdır; 0,01 C  sıcaklıkta ve 4,58 mm  cıva basıncında 

meydana gelir. Kelvin ölçeğinde suyun üçlü noktasındaki sıcaklık 

273,16 K  'da gerçekleşir. Bu nedenle, termodinamik sıcaklık ölçeği olarak 

da adlandırılan ve SI sıcaklık birimi olan Kelvin, suyun üçlü noktasının 

sıcaklığının 1/ 273,16 'sı olarak tanımlanır. Şekil 5. çeşitli fiziksel süreçler ve 
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yapılar için Kelvin  sıcaklıklarını göstermektedir. Mutlak sıfıra çok 

yaklaşılmasına karşın hiçbir zaman bu sıcaklığa ulaşılamadı. 

Sıcaklığı 0 K 'ye ulaşabilseydi bir maddeye ne olurdu? Şekil 6.'nın 

gösterdiği gibi, madde kabının duvarlarına sıfır basınç uygulayacaktır (gazın 

mutlak sıfıra giderken sıvılaşmadığı veya katılaşmadığı varsayılarak). Bir 

gazın basıncının, o gazın moleküllerinin kinetik enerjisiyle orantılı olduğu 

önceki bölümlerde ele alınmıştı. Bu nedenle klasik fiziğe göre, gazın kinetik 

enerjisi sıfıra gidecek ve gazın tek tek bileşenlerinin hiçbirinde hareket 

olmayacak ve böylelikle gaz molekülleri içine konuldukları kabın dibinde 

toplanacaktı. Bununla birlikte, kuantum teorisinin bu modele değişiklik 

getirdiği ve en düşük sıcaklıkta bile, gaz moleküllerinin sıfır nokta enerjisi 

olarak adlandırılan bir miktar artık enerji tutacağı öngörülmektedir. 

Şekil 6: Sabit Hacimli Bir Gaz Termometresinde Gazların Farklı Basınçlara Sahip 

Olduğu Deneysel Denemeler İçin, Basınç-Sıcaklık İlişkisi.8 

8 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, Palme 

Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 584. 
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Şekil 7: Sıcaklık Ölçeklerinin Karşılaştırılması: Fahrenheit , Celsius  ve Kelvin
Sıcaklık Ölçekleri Arasındaki İlişkiler Gösterilmiştir. 9 

Çizelge 1: Sıcaklık Dönüşümleri 10 

Dönüştürülecek Birim Dönüşüm Denklemi 

Celsius'tan Fahtenheit'a F C

9
T T 32

5
= +

Fahtenheit'tan Celsius'a ( )C F

5
T T 32

9
= −

Celsius'tan Kelvin'e K CT T 273,15= +

Kelvin'den Celsius'a C KT T 273,15= −

Fahrenhiet'tan Kelvin'e ( )K F

5
T T 32 273,15

9
= − +

Kelvin'den Fahrenheit'a ( )F K

9
T T 273,15 32

5
= − +

9 OpenStax University, University Physics Volume 2, Thermometers and Temperature Scales. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-

temperature-scales 
10 OpenStax University, University Physics Volume 2, Thermometers and Temperature Scales. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-

temperature-scales 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-temperature-scales
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-temperature-scales
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-temperature-scales
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-2-thermometers-and-temperature-scales
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Celsius ölçeğine göre, suyun üçlü noktası (aynı anda katı, sıvı ve gaz

halinde bulunabildiği sıcaklık) 0,01 C (veya 273,15 K ) olarak tanımlanır. 

Termometrelerde Celsius  (C ), Kelvin ( K ) ve Fahrenheit  ( F ) 

sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için aşağıdaki bağıntı kullanılabilir. 

C F 32 T 273

100 180 100

− −
= =

 (1) 

Mutlak Sıcaklık: Bir maddenin ulaşabildiği en düşük sıcaklık değeridir. 

Mutlak sıcaklık –273 C 0 K =  dir. Bu sıcaklıkta maddede hiç ısı enerjisi

kalmayacağından daha fazla soğutmak mümkün olmayacaktır. Kısaca, tüm 

maddelerin iç enerjisinin en az olduğu sıcaklık mutlak sıfır sıcaklığıdır 

diyebiliriz. Mutlak sıfır, moleküllerin öteleme hareketlerinin durduğu ve 

hareketlerinin çok küçük titreşimlere indirgendiği noktadır. Sıfır noktası 

enerjisi denilen enerji titreşimin sebebidir ve bu enerji maddeden 

uzaklaştırılamaz.  

1.3. Termal Denge ve Sıcaklık İlişkisi 

İlk olarak iki kavramı ele alarak konuya başlayalım. Termal temas ve 

termal denge.  Termal temasın iyi bir şekilde kavranması için, dışarı ile 

etkileşmeyen, sadece birbiri ile etkileşen, fakat yalıtılmış bir kap içinde 

bulunan iki cisim düşünelim. Sıcaklıkları farklı iki cisim birbirleriyle temasta 

olmasalar bile aynı kabın içine konulursa, aralarında bir enerji alışverişi olur. 

İki cisim arasında enerji alışverişi olabiliyorsa, bunların termal (ısıl) temasta 

oldukları söylenir.  

Sıcaklıkla ilgili önemli bir kavram da termal dengedir. İki nesne, 

birinin diğerinden enerji almasına izin veren yakın temas hâlindeyken bile 

aralarında net bir enerji aktarımı yoksa bunlar termal dengededir. İki nesne 

uzun süre temas halinde kalırsa, genellikle termal dengeye gelirler. Başka bir 

deyişle, termal dengedeki iki nesne enerji alışverişinde bulunur fakat herhangi 

bir yönde net enerji akışı olmaz. Deneysel olarak, eğer A nesnesi B nesnesi ile 

termal dengedeyse ve B nesnesi C nesnesi ile termal dengedeyse, o zaman A 

nesnesi C nesnesi ile de termal dengededir. Bu geçişlilik ifadesine 

termodinamiğin sıfırıncı yasası denir. A'nın bir termometre olduğunu 



19 

düşünün. Sıfırıncı yasa bize, A, B ile dengedeyken belirli bir sıcaklık okursa 

ve daha sonra C ile temasa geçerse, C ile net enerji akışı içinde 

bulunmayacağını söyler; bu nedenle, göstergedeki sıcaklık değeri aynı 

kalacaktır (Şekil 8). Başka bir deyişle, iki nesne termal dengedeyse, aynı 

sıcaklığa sahiptirler. 

Aslında bir termometre kendi sıcaklığını ölçer. Termal denge ve 

termodinamiğin sıfırıncı yasası kavramları aracılığıyla, bir termometrenin 

başka bir şeyin sıcaklığını ölçtüğünü söyleyebiliriz ve iki nesnenin aynı 

sıcaklıkta olduğu ifadesinden bir anlam çıkarabiliriz. Fiziksel bir sistem bir 

veya daha fazla nesneden oluşur. Ancak termodinamikte, bir sistemin 

makroskobik olması, yani çok sayıda ( 2310 gibi) molekülden oluşması 

gerekir. O hâlde, bir sistemin tüm parçaları aynı sıcaklıkta ise, sistemin 

kendisiyle termal dengede olduğunu söyleyebiliriz. 

Şekil 8: A Termometresi B Nesnesi ile Termal Dengedeyse ve B, C ile Termal 

Dengedeyse, O Zaman A, C ile de Termal Dengededir. Bu Nedenle, A, C'ye Temas 

Ettirildiğinde A Üzerindeki Gösterge Aynı Değeri Gösterir. 

Mekanikte denge, bir sistem üzerindeki net dış kuvvet ve torkun sıfır 

olduğu anlamına gelir. Termodinamikteki “denge” terimi farklı bir bağlamda 

ortaya çıkar: sistemi karakterize eden makroskobik değişkenler zamanla 

değişmiyorsa, sistemin durumuna denge durumu deriz. Örneğin, basınç, 

hacim, sıcaklık, kütle ve bileşim değerleri zamanla değişmeyen sabit 

değerlere sahip, çevresinden tamamen yalıtılmış, kapalı bir kap içindeki bir 

gaz, termodinamik denge hâlindedir. 
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Genel olarak, bir sistemin denge durumunda olup olmadığı, çevreye ve 

sistemi çevresinden ayıran duvarın doğasına bağlıdır. İki farklı kapta bulunan 

A ve B gazlarını ele alalım. Belirli bir gaz kütlesinin basıncının ve hacminin 

iki bağımsız değişkeni olarak seçilebileceğini deneysel olarak biliyoruz. 

Gazların basıncı ve hacmi sırasıyla ( ,  A AP V ) ve ( ,  B BP V ) olsun. İlk olarak, 

iki sistemin birbirine yakın olduğunu, ancak adyabatik bir duvarla11 

ayrıldığını varsayalım. Sistemler, benzer adyabatik duvarlarla da çevrenin geri 

kalanından yalıtılmıştır. Bu durum şematik olarak Şekil 9. (a)'da 

gösterilmiştir. Bu durumda, herhangi bir olası değer çiftinin ( ,  A AP V ) 

herhangi bir olası değer çifti ( ,  B BP V ) ile dengede olacağı bulunur. Daha 

sonra, adyabatik duvarın bir diyatermik duvar12 ile değiştirildiğini 

varsayalım. Daha sonra, A ve B sistemlerinin makroskobik değişkenlerinin, 

her iki sistem de denge durumlarına ulaşana kadar kendiliğinden değiştiği 

görülür. Bundan sonra durumlarında bir değişiklik olmaz; bu durum Şekil 9. 

(b)'de gösterilmiştir. İki gazın basınç ve hacim değişkenleri ( ,  B BP V  ) ve (

,  A AP V  ) olarak değişir, böylece A ve B'nin yeni durumları birbiriyle

dengede olur. (Her iki değişkenin de değişmesi gerekmez. Kısıtlamalara 

bağlıdır. Örneğin, gazlar sabit hacimli kaplardaysa, termal dengeyi sağlamak 

için sadece gazların basınçları değişecektir.)  Birinden diğerine daha fazla 

enerji akışı bulunmamaktadır. Böylelikle,  A sisteminin B sistemi ile termal 

dengede olduğunu söyleriz. 

11 Adyabatik duvar: Enerji (ısı) akışına izin vermeyen bir yalıtım duvarı (hareketli olabilir). 
12 Diyatermik duvar: Enerji (ısı)  akışına izin veren iletken bir duvar. 
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 (a)  (b)

Şekil 9: (a) Bir Adyabatik Duvarla Ayrılmış A ve B Sistemleri (İki Gaz), (b) 

Diyatermik Bir Duvarla Ayrılmış Aynı A ve B Sistemleri Zamanla Termal 

Dengeye Ulaşılır. 

İki sistem arasındaki termal denge durumunu karakterize eden nedir? 

Cevabı deneyimlerinizden tahmin edebilirsiniz. Termal dengede, iki sistemin 

sıcaklıkları eşittir. Sonraki bölümlerde, termodinamikte sıcaklık kavramına 

nasıl ulaşıldığını ve termodinamiğin sıfırıncı yasasına ipucu sağladığını 

göreceğiz. 

1.4. Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası 

Sıfırıncı yasa, sıcaklık ve termal dengeyle ilgili bir yasa olup 

“birbirleriyle ısıl temas halindeki varlıklardan oluşan bir sistem, yeterli bir 

süre sonra ısıl dengeye ulaşır ve böylelikle sistemdeki tüm varlıklar aynı 

sıcaklığa sahip olurlar.” şeklinde ifade edilebilir. Termometreler bu yasaya 

göre çalışır. Termometreler, bulundukları sistemin bir parçası oldukları için 

sistemle dengededir. Yani, sistemin sıcaklığı ile aynı sıcaklığa sahiptirler ve 

ortamın yeni sıcaklığını gösterirler. 

Sıradaki soru şudur: Farklı cisimlerin sıcaklıklarına sayısal değerler 

nasıl atanır? Başka bir deyişle, bir sıcaklık ölçeğini nasıl oluşturulur? 

Termometri (sıcaklık ölçüm bilimi) bu temel soruyla ilgilenir. Sıfırıncı 

yasanın tanımı, bir termometrenin ölçüm cihazı olarak kullanılmasını 

sağlar. Ancak bunun için bir ölçek tanımlanmalıdır. Eski metrik sıcaklık 

ölçeği, Celsius ( C ), bu şekilde tanımlanmıştır. 

Termodinamiğin bu yasası ele alınırken, haklı olarak bu yasaya neden 

birinci yasa denmediği, onun yerine sıfırıncı yasa denilmiş olduğu konusu 

elbette ki merak konusu olacaktır. Bu yasa tarihsel gelişim açısından 

bakıldığında termodinamik yasalarının en son keşfedilen yasasıdır. 

Termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü yasaları o dönemde zaten 
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adlandırılmış ve numaralandırılmış olduğu için, “sıfır” sayısı 1930'larda 

İngiliz fizikçi Ralph Fowler tarafından önerilmiştir. Oldukça da önemli temel 

bir yasa olduğu için öncelik sırası bu yasaya verilmiş ve sıfırıncı yasa olarak 

adlandırılmış ve bu şekilde kabul görmüştür. 

Sıfırıncı Yasa, iki A ve B sistemi termal dengede olduğunda, her ikisi 

için de aynı değere sahip bir fiziksel nicelik olması gerektiğini açıkça önerir. 

Termal dengedeki iki sistem için değeri eşit olan bu termodinamik değişkene 

sıcaklık ( T ) denir. Böylece, A ve B, C ile ayrı ayrı dengedeyse 
A CT T=  ve

B CT  T= . Bu, 
A BT T= , yani A ve B sistemlerinin de termal dengede olduğu 

anlamına gelir. Böylelikle sıcaklık kavramına Sıfırıncı Yasa aracılığıyla 

ulaştık. Bu sonuç, termodinamiğin sıfırıncı yasası (denge yasası) olarak 

özetlenebilir.   

Bu yasaya göre, A ve B gibi iki cisim, üçüncü bir C cismi ile ayrı 

ayrı olarak termal (ısıl) dengede ise, o zaman A ve B cisimleri birbirleri 

ile de ısıl dengede olacaklardır. 

A = B ve B = C ise A = C  olur. (Termodinamiğin Sıfırıncı

Yasası).

2. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASINA GİRİŞ:

TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR 

Isı, iki sistem arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle enerji aktarımıdır. Isı, 

bir enerji biçiminden diğerine dönüşme sürecini tanımlar. Örneğin bir araba 

motoru benzin yakar. Yanan yakıt kimyasal olarak çoğunlukla yanma 

sıcaklığında gaz olan CO2 ve H2O'ya dönüştürüldüğünde ısı üretilir. Bu 

gazlar, yer değiştirme yoluyla piston üzerine bir kuvvet uygular, iş yapar ve 

pistonun kinetik enerjisini çeşitli başka biçimlere,- yani arabanın kinetik 

enerjisine; bujileri, radyoyu ve lambaları çalıştırmak için elektrik enerjisine 

dönüştürür ve arabanın aküsünde depolanmış enerjiye geri döner.  

Termodinamik sistemlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm 

süreçlerde enerji korunur. Termodinamiğin birinci yasasının, bir sistemin iç 

enerjisindeki bir değişikliğin ısı veya işteki değişikliklerden kaynaklandığını 

açıkladığını göreceğiz. Termodinamik süreçleri yöneten yasaları ve sistem ile 

çevresi arasındaki ilişkiyi anlamak, bu nedenle, enerji ve enerji tüketimi 

hakkında bilimsel bilgi edinmede çok önemlidir. 
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2.1. Termodinamik Sistem ve Değişkenleri 

Termodinamik, çeşitli sistemlerin incelenmesini içerir. 

Termodinamikteki bir sistem, incelenen maddenin bütününden başka bir şey 

değildir. Bir ısı eşanjörünün (değiştiricinin) bir tarafındaki su, belli uzunluğa 

sahip bir borudaki sıvı veya bir dizel motor için tüm yağlama yağı, 

termodinamik bir sistemi oluşturabilir. Bir sistemde termodinamik bir 

problemin çözülmesi; sınırın belirlenmesine, sistem hakkında hangi bilgilerin 

bilindiğine ve sistem hakkında hangi sorunun sorulduğuna bağlı olacaktır. 

Şekil 10: 2012'de NASA'nın Terra Uydusu Tarafından Görüntülenen Zayıf Bir Soğuk 

Hava Cephesi, Kuzeydoğu Çin'deki Tüm Sisi Sarı Deniz Üzerinde Dev Bir Sis 

Örtüsüne İtiyor. 13 

Şekil 10.’da, 2012'de NASA'nın Terra uydusu tarafından görüntülenen 

zayıf bir soğuk hava cephesi verilmiştir. Burada gösterilen olay gibi hava ve 

iklimdeki değişiklikleri anlamak için kapsamlı bir termodinamik bilgisine 

ihtiyaç vardır. 

13 OpenStax University, University Physics Volume 2, Thermodynamic Systems. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-introduction  

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-introduction
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Şekil 11:  (a) İlgili Herhangi Bir Süreci veya Değeri İçerebilen Bir Sistem, Bir 

Alanda Kendi Kendine Yeten Bir Sistemdir Sınır ile Ayrılmış Olan Çevre Sistemle ile 

İlgili Bilgilere Sahip Olabilir, Bununla Birlikte Yalnızca Çevreye Açık Durumdaki 

Bir Sistem ise Çevredekilerin de İncelenmesi Önemlidir. (b) Bir Otomobil Motorunun 

Silindirindeki Yanan Benzin, Termodinamik Sisteme Bir Örnektir. 14 

Bir termodinamik sistem, termodinamik özellikleri ilgi çekici olan her 

şeyi içerir. Çevresine veya ortamına gömülüdür. Sistem ve çevreyi ayıran 

hayali duvar olan bir sınır aracılığıyla çevresiyle ısı alışverişi yapabilir, iş 

yapabilir  (Şekil 11). Gerçekte, sistemin yakın çevresi onunla doğrudan 

etkileşim hâlindedir ve bu nedenle davranışı ve özellikleri üzerinde çok daha 

güçlü bir etkiye sahiptir. Örneğin, bir araba motorunu inceliyorsak, motorun 

silindirinin içinde yanan benzin termodinamik sistemdir; piston, egzoz 

sistemi, radyatör ve dışarıdaki hava sistemin çevresini oluşturur. Sınır 

silindirin ve pistonunun iç yüzeylerinden oluşur. 

Kütle ve enerji transferlerinin incelendiği bölge, sistem olarak 

tanımlanabilir. Çevre ise incelenen sistemin dışında kalan ve sistemin 

üzerinde etkisi olan her şeyi kapsar. Sistemi çevreden ayıran sınır ise, sınır 

olarak tanımlanır. Termodinamikte sistemler, sistem sınırları boyunca olası 

kütle ve enerji transferine bağlı olarak yalıtılmış, kapalı veya açık olarak 

sınıflandırılabilir (Çizelge 2).  

Yalıtılmış (izole) bir sistem, çevresinden hiçbir şekilde etkilenmeyen 

bir sistemdir. Bu, ısı veya iş biçimindeki hiçbir enerjinin sistemin sınırını 

geçemeyeceği anlamına gelir. Ayrıca, sistemin sınırını hiçbir kütle de 

geçemez ve toplam enerji korunur. Bu sistemler idealize sistemler olup 

14 OpenStax University, University Physics Volume 2, Thermodynamic Systems. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-introduction  

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-introduction
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doğada %100 yalıtılmış hiçbir sistem yoktur. Sadece çok iyi yalıtılmış 

sistemler vardır ki bunların da, az miktarda da olsa, çevreyle bir etkileşimi 

vardır.  

Kapalı bir sistemin çevresiyle kütle alışverişi yoktur, ancak çevresiyle 

bir enerji (ısı veya iş) alışverişi olabilir. Uzun vadeli olarak enerji 

korunumundan bahsetmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla yüksek enerjili 

sistemden düşük enerjili sisteme sürekli olarak net bir enerji aktarılır. Eğer ki 

kapalı sistemler çevresiyle denge halindeyse, enerjinin ortalama değeri olan 

sıcaklık iki sistemde de eşittir ve burada net enerji akışı da artık durur. 

Sıcaklık yardımıyla sistemin makro durumları bulunabilir. Açık bir sistem 

(kontrol hacmi olarak da adlandırılır) çevresiyle hem kütle hem de enerji 

transferine sahip olabilen bir sistemdir. Kontrol yüzeyi, açık sistemi çevreden 

ayıran yüzeydir. Böyle bir sistemde sistemlerde madde veya enerji 

korunumundan bahsedilemez.   

Şekil 12: Bir Fincan Sıcak Kahve, Açık Bir Termodinamik Sistemdir. Üstü Kapalı 

Fincan, Kapalı Sisteme Örnektir. Bir Termos İse, İzole Bir Sisteme İyi Bir 

Yaklaşımdır.15 

Normalde, bir sistem çevresiyle bazı etkileşimlere sahip olmalıdır. Bir 

sistem, çevresinden tamamen ayrılmışsa, örneğin hareketsiz ve termal olarak 

yalıtkan duvarlarla çevrili bir gazsa, yalıtılmış ve kapalı bir sistem olarak 

adlandırılır. Gerçekte, tüm evren sistem olarak ele alınmadıkça veya 

çevresiyle minimum etkileşimi olan gerçek bir sistem için bir model olarak 

kullanılmadıkça izole bir sistem mevcut değildir. Çoğu sistem, çevresiyle 

enerji ve/veya madde alışverişi yapabilen açık sistem olarak bilinir (Şekil 12). 

15 https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/farkl%C4%B1-tipte-termodinamik-

sistemler-a%C3%A7%C4%B1k-sistem-kapal%C4%B1-sistem-izole-sistem-gm1252199285-

365469822 

https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/farkl%C4%B1-tipte-termodinamik-sistemler-a%C3%A7%C4%B1k-sistem-kapal%C4%B1-sistem-izole-sistem-gm1252199285-365469822
https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/farkl%C4%B1-tipte-termodinamik-sistemler-a%C3%A7%C4%B1k-sistem-kapal%C4%B1-sistem-izole-sistem-gm1252199285-365469822
https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/farkl%C4%B1-tipte-termodinamik-sistemler-a%C3%A7%C4%B1k-sistem-kapal%C4%B1-sistem-izole-sistem-gm1252199285-365469822


26 
Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik 

Çalışmalar 

Çizelge 2: Termodinamik Sistem Türleri 

SİSTEM TÜRLERİ 

İzole 

Sistem 
Sisteme kütle, ısı, iş eklenemez ya da çıkartılamaz. 

Kapalı 

Sistem 

Sisteme, kütle eklenemez ya da çıkartılamaz, ısı ve iş sisteme 

eklenebilir veya çıkartılabilir. 

Açık 

Sistem 
Sisteme kütle, ısı ve iş eklenebilir ya da çıkartılabilir. 

Termodinamik bir sistem üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan 

önce, sistemin temel bir karakterizasyonuna ihtiyacımız var. Mekanik bir 

sistemi incelediğimizde, sistem üzerindeki kuvvetlere ve torklara odaklanılır 

ve dengeleri sistemin mekanik dengesini belirler. Benzer şekilde, 

termodinamik konusu ele alınırken, bir termodinamik sistem ile çevresi 

arasındaki veya sistemin farklı bölümleri arasındaki ısı transferini 

incelemeliyiz ve dengesi sistemin termal dengesini belirlemelidir. Sezgisel 

olarak, termal temasta sistemin farklı nesneleri veya parçaları için sıcaklık 

aynı hâle gelirse ve zaman içindeki net ısı transferi sıfır olursa, bir dengeye 

ulaşılır. 

Termodinamiğin sıfırıncı yasası, kapalı bir sistemin farklı bölümlerine 

eşit olarak uygulanabilir ve sistem bir termal dengeye ulaşırsa, bu durum 

sistemin içindeki her yerdeki sıcaklığın aynı olmasını gerektirir. Tartışmamızı 

basitleştirmek için, sistemin yalnızca bir tür malzemeyle, örneğin bir tanktaki 

su ile tekdüze olduğunu varsayıyoruz. Sistemin ölçülebilir özellikleri, en 

azından hacmini, basıncını ve sıcaklığını içerir. İlgili belirli değişkenlerin 

aralığı sisteme bağlıdır. Örneğin, gerilmiş bir lastik bant için ilgili değişkenler 

uzunluk, gerilim ve sıcaklık olacaktır. Sistemin bu üç temel özelliği arasındaki 

ilişkiye sistemin durum (hâl) denklemi denir ve kapalı bir sistem için 

sembolik olarak şu şekilde yazılır. 

( ,  ,  ) 0f P V T = (2) 

burada ,  V P  ve T  belirli bir koşulda sistemin sırasıyla hacmi, basıncı ve 

sıcaklığıdır. 
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Prensipte, bu durum (hâl) denklemi herhangi bir termodinamik sistem 

için mevcuttur, ancak her zaman hazır değildir. Birçok malzeme için 

3 3 31 lt=1000 cm 10  m−= formları deneysel veya teorik olarak 

belirlenmiştir. İdeal bir gaz için bir durum denklemi örneği, 

( ,  ,  ) 0f P V T PV nRT= − = (3) 

şeklindedir. İdeal gaz denklemi, Bölüm 2.7 Gazların Kinetik

Teorisi’nde detaylıca ele alınmıştır. Bu ifadede R herhangi bir gaz için

sabittir ve deneysel yolla elde edilir. T Kelvin cinsinden mutlak sıcaklıktır.

SI birim sisteminde basınç Pa ve hacim 
3m alındığında PV nin birimi N.m  

veya J , R ’nin değeri;  

=8,31 J/molKR

olur. Eğer basınç atmosfer, hacim litre  ( 3 3 31 L=10 cm 10 m−= ) olarak 

alınırsa R ’nin değeri 

=0,0820 Latm/molKR

bulunur. Durum/hâl, sistemin içinde bulunduğu şartları ifade eder. Dış etkiler 

altında bir sistem durumunu değiştirmiyorsa, yani sistemin durum 

büyüklükleri/termodinamik bileşenleri değişmiyorsa, sistem “termodinamik 

denge ”dedir.  

Bir termodinamik sistemin her denge durumu, durum değişkenleri 

olarak da adlandırılan bazı makroskobik değişkenlerin belirli değerleri ile 

tamamen tanımlanır. Örneğin, bir gazın denge durumu tamamen basınç, 

hacim, sıcaklık ve kütle (ve eğer bir gaz karışımı varsa bileşim) değerleriyle 

belirlenir. Bir termodinamik sistem her zaman dengede değildir. Örneğin, 

vakuma karşı serbestçe genleşmesine izin verilen bir gaz denge durumunda 

değildir. Hızlı genleşme sırasında gazın basıncı her yerde aynı olmayabilir. 

Benzer şekilde, kimyasal reaksiyona giren patlayıcı bir gaz karışımında 

(örneğin, benzin buharı ve hava karışımı bir kıvılcımla ateşlendiğinde) 

sıcaklık ve basınç tek tip değildir ve yine bir denge durumu söz konusu 

değildir. Kısacası, termodinamik durum değişkenleri sistemlerin denge 

durumlarını tanımlar. Çeşitli durum değişkenleri mutlaka bağımsız değildir. 

Durum değişkenleri arasındaki bağlantıya durum denklemi denir.  

İdeal bir gaz için durum denklemi, 

    PV n R T= (4)
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olarak verilir. Gazın sabit bir miktarı için, yani n verildiğinde, yalnızca iki 

bağımsız değişken vardır, diyelim ki P   ve V  veya T  ve V . Gerçek 

gazların daha karmaşık hal denklemleri olabilir. 

Bir ideal gaz genellikle, toplam molekül sayısı N ile ifade edilir. 

Toplam molekül sayısı, Avogadro sayısı ( 
AN ) ile mol sayısının çarpımına 

eşit olduğundan 

  =
A

N
PV n R T RT

N
=  (5) 

  PV NkT=  (6) 

şeklinde yazabiliriz. k 'nın değeri,

231,38.10  J/K
A

R
k

N

−= =

dir ve buna Boltzman sabiti denir. 

Termodinamik durum değişkenleri iki çeşittir, yaygın  (ekstensif) ve 

yoğun (intensif). Yaygın değişkenler sistemin 'boyutuna' ve sistemdeki madde 

miktarına bağlıdırlar (Çizelge 3). Başka bir deyişle, bir maddenin miktarı ile 

ilişkili özelikleri (kütle, hacim ve mol sayısı gibi) yaygın değişkenlerle temsil 

edilirler. Uzayda homojen olarak dağılmış olması gerekmez; maddî cisim ve 

radyasyon içinde yerden yere değişebilir. 

 Basınç ve sıcaklık gibi yoğun değişkenler sistem boyutuna veya 

sistemdeki malzeme miktarına bağlı değildir. Yoğun bir özelliğin uzayda 

homojen olarak dağılmış olması gerekmez;  Yoğun özelliklere örnek olarak 

basınç, P; sıcaklık, T ; kırılma indisi, n; yoğunluk, ρ; ve bir nesnenin sertliği, 

η, verilebilir. Fiziksel nicelikleri yoğun veya kapsamlı nicelikler olarak 

tanımlamak çoğu zaman uygun olsa da, bazı fiziksel nicelikler mutlaka bu 

sınıflandırmaların kapsamına girmezler. Örneğin, kütlenin karekökü ne yoğun 

ne de kapsamlıdır. Hangi değişkenin yaygın ve hangisinin yoğun olduğuna 

karar vermek için dengede olan ilgili bir sistem düşünün ve onun iki eşit 

parçaya bölündüğünü hayal edin. Her parça için değişmeden kalan 

değişkenler yoğundur. Her bölümde değerleri yarıya inen değişkenler 

yaygındır. Örneğin, iç enerji U , hacim V , toplam kütle m 'nin yaygın

değişkenler olduğu kolayca görülebilir. Basınç P , sıcaklık T  ve yoğunluk 
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 yoğun değişkenlerdir. Değişkenlerin bu sınıflandırmasını kullanarak

termodinamik denklemlerin tutarlılığını kontrol etmek iyi bir uygulamadır. 

Çizelge 3: Sistemin Temel Özellikleri. 

SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

(Basınç P , sıcaklık T , hacim V , kütle m  'dir. Temel özelikler iki gruba ayrılır)

Bağımlı 

(yaygın/ekstensif) 

Özellikler  

Sistemin kütlesi veya hacmiyle orantılı olarak değişirler. 

Kütle, hacim, iç enerji, toplam iç enerji, entalpi ve entropi 

örnek olarak verilebilir. 

Birim kütle için yaygın özelikler “özgül” ön eki ile ifade 

edilir: Özgül hacim ( v ), özgül ağırlık ( ) örnek olarak

verilebilir. 

Bağımsız 

(yoğun/intensif) 

Özellikler 

Sistemin kütlesinden bağımsızdırlar. Sıcaklık, basınç, 

yoğunluk, hız, ısı ve yükseklik, örnek olarak verilebilir. 

2.2. Isı, İç Enerji ve İş 

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası bizi sıcaklık kavramına götürdü. 

Sıcaklık, bir cismin 'ısısının' bir göstergesidir ve iki cisim termal temas 

halindeyken ısı akışının yönünü belirler. Isı daha yüksek sıcaklıktaki cisimden 

daha düşük sıcaklıkta olana akar. Sıcaklıklar eşitlendiğinde akış durur; iki 

cisim bu durumda termal dengede olacaktır. Bu bölümde ise ısı ile birlikte iç 

enerji ve iş gibi diğer ilgili nicelik kavramlarını tanımlıyoruz. 

Bir sistemin iç enerjisi kavramak zor değildir. Her hacimli (bulk) 

sistemin çok sayıda molekülden oluştuğunu biliyoruz. İç enerji, basitçe bu 

moleküllerin kinetik enerjilerinin ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Daha 

önce termodinamikte, sistemin kinetik enerjisinin -bir bütün olarak- ilgi 

alanında olmadığını belirtmiştik. Dolayısıyla iç enerji, sistemin kütle 

merkezinin hareketsiz olduğu referans çerçevesindeki moleküler kinetik ve 

potansiyel enerjilerin toplamıdır. Bu nedenle, yalnızca sistemdeki 

moleküllerin rastgele hareketi ile ilişkili (düzensiz) enerjiyi içerir. Bir sistemin 

iç enerjisini U  ile gösteriyoruz. 

İç enerjinin anlamını kavramak için moleküler (mikroskobik) sisteme 

başvurmuş olsak da, termodinamik söz konusu olduğunda U , sistemin basit 

bir makroskobik değişkenidir. İç enerjiyle ilgili önemli olan şey, bu duruma 

nasıl ulaşıldığına değil, yalnızca sistemin durumuna bağlı olmasıdır. Bir 
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sistemin iç enerjisi U , bir termodinamik “durum değişkeni” örneğidir - 

değeri geçmişe yani o duruma ulaşmak için izlenen "yol"a değil- yalnızca 

sistemin verilen durumuna bağlıdır. Bu nedenle, belirli bir gaz kütlesinin iç 

enerjisi, belirli basınç, hacim ve sıcaklık değerleriyle tanımlanan 

durumuna bağlıdır. Gazın bu durumunun nasıl oluştuğuna bağlı değildir. 

Basınç, hacim, sıcaklık ve iç enerji, sistemin (gaz) termodinamik durum 

değişkenleridir. Bir gazdaki küçük moleküller arası kuvvetleri ihmal edersek, 

bir gazın iç enerjisi, moleküllerinin çeşitli rastgele hareketleriyle ilişkili 

kinetik enerjilerin toplamıdır. Bir gazda bu hareket, yalnızca bir öteleme 

(translasyon - yani, kabın hacminde bir noktadan diğerine hareket) olmayıp; 

ayrıca moleküllerin dönme ve titreşim hareketini de içermektedir (Şekil 13). 

   (a)  (b) 

Şekil 13: (a) Bir Gazın İç Enerjisi U , Kutu Hareketsizken Moleküllerinin Kinetik ve

Potansiyel Enerjilerinin Toplamıdır. Çeşitli Hareket Türlerinden (Öteleme, Dönme, 

Titreşim) Kaynaklanan Kinetik Enerji U  'ya Dahil Edilecektir. (b) Aynı Kutu Bir

Bütün Olarak Belirli Bir Hızla Hareket Ediyorsa, Kutunun Kinetik Enerjisi U 'ya 

Dahil Edilmeyecektir. 

İç enerji U, sistemin atomları ve molekülleri ile ilişkili enerjidir. İç 

enerji, sistemi oluşturan parçacıkların rastgele öteleme, dönme ve titreşim 

hareketleri ile ilişkili kinetik ve potansiyel enerjiyi ve parçacıkları birbirine 

bağlayan herhangi bir potansiyel enerjiyi içerir. 

Bir sistemin iç enerjisini değiştirmenin yolları nelerdir? Konunun daha 

anlaşılabilir olması açısından, sistemi, Şekil 14'te gösterildiği gibi hareketli bir 

pistona sahip bir silindirde bulunan belirli bir gaz kütlesi olarak tekrar 

düşünün. Deneyimler, gazın durumunu (ve dolayısıyla iç enerjisini) 

değiştirmenin iki yolu olduğunu göstermektedir. Bir yol, silindiri gazdan daha 

yüksek bir sıcaklıkta bir cisimle temas ettirmektir. Sıcaklık farkı, daha sıcak 

gövdeden gaza bir enerji (ısı) akışına neden olacak ve böylece gazın iç 

enerjisini artıracaktır. Diğer yol ise pistonu aşağı doğru itmek yani sistem 



31 

üzerinde iş yapmaktır, bu da yine gazın iç enerjisinin artmasına neden olur. 

Tabii ki, bu iki şey ters yönde de olabilir. Çevre daha düşük sıcaklıkta 

olduğunda, gazdan çevreye ısı akacaktır. Aynı şekilde, gaz pistonu yukarı 

itebilir ve çevre üzerinde iş yapabilir. Kısacası, ısı ve iş, bir termodinamik 

sistemin durumunu başkalaştırmanın ve iç enerjisini değiştirmenin iki 

farklı modudur. İş, yerçekimi elektrik ve manyetik kuvvetler gibi mekanik 

olaylarda; ısı ise sıcaklık farkından kaynaklanan olaylarda aktarılan bir enerji 

şeklidir.  

Şekil 14: Isı ve İş, Bir Sisteme İç Enerjisinde Değişiklikle Sonuçlanan İki Farklı 

Enerji Transferi Modudur. (A) Isı, Sistem ile Çevre Arasındaki Sıcaklık Farkından 

Kaynaklanan Enerji Aktarımıdır. (B) İş, Böyle Bir Sıcaklık Farkı İçermeyen Yollarla 

(Örneğin, Pistona Bağlı Ağırlığı Kaldırarak veya İndirerek Pistonu Hareket Ettirmek) 

Gerçekleştirilen Enerji Transferidir. 

Isı kavramı, iç enerji kavramından dikkatle ayırt edilmelidir. Isı, bir 

sistem ile çevresi arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle enerji transferidir. 

Isı kesinlikle enerjidir, ancak geçiş halindeki enerjidir. Bu sadece bir kelime 

oyunu değildir. Ayrım temel öneme sahiptir. Bir termodinamik sistemin 

durumu, ısıyla değil, iç enerjisiyle karakterize edilir. “Belirli bir durumdaki 

bir gazın belirli bir miktarda ısısı vardır” gibi bir ifade, “belirli bir durumdaki 

bir gazın belirli bir miktarda işi vardır” ifadesi kadar anlamsızdır. Buna 

karşılık, “belirli bir durumdaki bir gazın belirli bir miktarda iç enerjisi 

vardır” mükemmel anlamlı bir ifadedir. Benzer şekilde, “sisteme belirli bir 
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miktar ısı verilir” veya “sistem tarafından belirli bir miktar iş yapıldı” 

ifadeleri de anlamlı olacaktır. 

Özetlemek gerekirse, termodinamikte ısı ve iş durum değişkenleri 

değildir. Bunlar, daha önce de belirtildiği gibi, bir durum değişkeni olan iç 

enerjisinde değişiklikle sonuçlanan bir sisteme enerji transfer modlarıdır. 

Sıradan bir dilde (günlük hayatta), ısıyı iç enerjiyle sık sık karıştırırız. 

Aralarındaki ayrım bazen Temel Fizik kitaplarında göz ardı edilir. Bununla 

birlikte, termodinamiğin doğru anlaşılması için ayrım çok önemlidir. Bu 

terimler birbirinin yerine geçemez: Isı, iç enerjinin bir konumdan diğerine 

transferini içerir. 

2.3. Isı Miktarı, Isı Kapasitesi ve Özgül Isı 

Isı bir enerji biçimi olduğundan, SI birimi Joule ( J ) 'dir. Isı için 

sıklıkla kullanılan bir diğer yaygın enerji birimi, 1,0 g  suyun sıcaklığını 1 C  

-özellikle 14,5 C  ile 15,5 C  arasında-değiştirmek için gereken enerji

olarak tanımlanan kaloridir (cal). Ayrıca yaygın olarak kullanılan kilokalori 

(kcal), 1 kg  suyun sıcaklığını 1 C değiştirmek için gereken enerjidir. 

Kütlenin birimi çoğunlukla kilogram olarak belirtildiğinden, kilokalori 

uygundur. Kafa karıştırıcı bir şekilde, gıda kalorileri (bazen "büyük kalori" 

anlamında, Cal kısaltılması kullanırlar) aslında kilokalorilerdir ve bu, paket 

etiketlerinden kolayca belirlenemeyen bir gerçektir. 

Bir kilogram maddenin sıcaklığını 1 C  yükseltmek için gereken enerji 

miktarı maddeye göre değişir. Örneğin, bir kilogram bakırın sıcaklığını 1 C

artırmak için gereken enerji 387 J  iken, bir kilogram suyun sıcaklığını 1 C

yükseltmek 4186 J  enerjiyi gerektirir. Her maddenin sıcaklığını 1 C

değiştirmek için birim kütle başına benzersiz bir enerji miktarı gerekir. 

2.3.1. Isı Kapasitesi: 

Kütleleri aynı, değişik cisimlerin sıcaklıklarını aynı miktar arttırmak 

için gereken ısı cisimden cisime göre değişir. Gerekli Q  ısı miktarının, 

sıcaklık artışına oranına o cismin “ısı kapasitesi” (ısı sığası) denir. Yani, 

Isı kapasitesi     
Q

C
T

= =
 (7)
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şeklinde tanımlanır. 

Bir maddeye aktarılan ısının sıcaklık değişimine oranı ısı kapasitesi 

olarak ifade edilir. Isı sığası, bir maddenin sıcaklığını 1 C  artırmak için 

verilmesi gerekli olan enerji miktarı olup, özgül ısının aksine, kütle miktarına 

oranı yoktur. Bu nedenle maddenin ayırt edici bir özelliği de değildir, kütle 

arttıkça ısı sığası artar. Isı sığası C  (büyük harf C ) ile gösterilir. Birimi J/K  

veya J/°C  dir. 

2.3.2. Özgül Isı: 

Kütleleri eşit iki farklı madde aynı miktarda enerji aldığında ya da 

verdiğinde, bu maddelerin sıcaklıklarındaki değişim miktarları farklı olur. Isı 

ve sıcaklıkla ilişkili maddeler arasındaki bu farkı özgül ısı kavramı açıklar. 

Herhangi bir cismin ısı kapasitesi cismin kütlesi ile orantılıdır. Cismin birim 

kütlesinin ısı kapasitesine ise “özgül ısı” ( öz ısı) adı verilir ve c  (küçük harf 

c ) ile gösterilir. 

Kütlesi m  olan bir maddeye, sıcaklığı   – s iT T T = değiştirilerek bir

miktar Q  enerjisi aktarılırsa, maddenin özgül ısısı c şu şekilde tanımlanır: 

1
Özgül ısı       

T T

Q Q
c

m m

  
= = =  

  
 (8) 

şeklinde olacaktır. 

Özgül ısı cismin yapıldığı maddenin bir özelliğidir. Örneğin bakırdan 

yapılmış bir metal para dikkate alındığında, “paranın ısı kapasitesinden” veya 

“bakırın ısısından” bahsetmek doğru olacaktır. Bir havuz dolusu su ile bir 

bardak suyun özgül ısıları aynıdır, ancak ısı kapasiteleri birbirinden çok 

farklıdır. 

Özgül ısı SI birimi J/kg°C  ya da J/kgK  dir. Ancak cal/g°C  olarak 

da kullanılabilir. Türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Özgül ısı maddelerin 

ayırt edici özelliğidir.  

Her maddenin özgül ısısı farklıdır. Örneğin, 1 kg  zeytinyağının 

sıcaklığını 1 C  artırmak için 1968 J  ısı gerekirken, 1 kg  suyun sıcaklığını 

1 C  artırmak için 4186 J  ısı vermek gerekir. Ayrıca aynı maddenin farklı 
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hallerinde özgül ısı değişir. Örneğin, buzun (katı) öz ısısı 2090 J/kg°C

suyun (sıvı) 4186 J/kg°C , su buharının (gaz) öz ısısı 2020 J/kg°C ’dir. 

Özgül ısının tanımından, m kütleli bir sistemin sıcaklığını 

( )s iT T – T  kadar yükseltmek için gereken enerjiyi ( Q ) şu şekilde ifade

edebiliriz: 

   TQ mc=   (9) 

Burada mc  değerinin ısı sığasına ( C ) eşit olduğuna dikkat ediniz. 

Örneğin 0,5 kg  suyun sıcaklığını 3 C  yükseltmek için gereken 

enerji; ( )0,5 kgQ =  ( 4186 J/kg °C ) ( 3 C ) = 36,28 10 Jx ’ dir. 

Katılar ve sıvılar için değerler, belirtilenler dışında sabit hacimde ve 

25 C  'dedir. *Bu değerler ( )cal/ g°C birimlerinde aynıdır. **Belirtilmedikçe 

sabit hacimde ve 20 C  'de ve 1 atm  basınçta özgül ısılar. Parantez içindeki 

değerler, 1 atm  sabit basınçta özgül ısılardır. 

Sıcaklık arttığında, sisteme akan enerjiye karşılık gelen T  ve Q ’nun 

pozitif olduğu unutulmamalıdır. Sıcaklık düştüğünde ise T ve Q  negatiftir 

ve enerji sistemden dışarı akar. 

Aşağıdaki tabloda farklı maddelerin öz ısıları hem ( )kcal/ kg°C hem de 

J/(kg°C) cinsinden gösterilmiştir. Çizelge 4, suyun diğer birçok yaygın 

maddeye göre en yüksek özgül ısıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

yüksek özgül ısı, büyük su kütlelerinin yakınındaki bölgelerde bulunan ılımlı 

sıcaklıklardan, termal hava hareketlerinden ve sahil şeridinde gün boyu 

denizden karaya doğru devam eden esintilerden de sorumludur.  

Yine bu tablodan, suyun özgül ısısının camınkinin beş katı ve 

demirinkinin 10 katı olduğunu görüyoruz; bu, suyun sıcaklığını belirli bir 

miktarda yükseltmek için camın beş katı ve demirin 10 katı kadar ısı alması 

gerektiği anlamına gelir. Aslında su, dünyadaki yaşamı sürdürmek için gerekli 

olan tüm malzemeler içerisinde en büyük özgül ısılardan birine sahiptir. 

Gazların özgül ısıları, ısıtma sırasında neyin sabit tutulduğuna bağlıdır - tipik 

olarak ya hacim ya da basınç. Tabloda, her bir gazın ilk özgül ısı değeri sabit 

hacimde, ikincisi (parantez içinde) sabit basınçta ölçülmüştür. 
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Çizelge 4: Çeşitli Maddelerin Özgül Isıları16 

MADDE TÜRÜ Özgül Isı 

J/(kg°C)
Özgül Isı 

( )kcal/ kg°C *KATILAR 

Alüminyum 900 0,215 

Asbest 800 0,19 

Beton, Granit (Ortalama) 840 0,20 

Bakır 387 0,0924 

Cam 840 0,20 

Altın 129 0,0308 

İnsan Vücudu (Ortalama 37°C  'de) 3500 0,83 

Buz (Ortalama, -50°C  den 0 °C  ye) 2090 0,50 

Demir, Çelik 452 0,108 

Kurşun 128 0,0305 

Gümüş 235 0,0562 

Odun 1700 0,40 

SIVILAR 

Benzen 1740 0,415 

Etanol 2450 0,586 

Gliserin 2410 0,576 

Merkür 139 0,0333 

Su (15.0°C ) 4186 1,000 

GAZLAR ** 

Kuru Hava 721   (1015) 0,172   (0,242) 

Amonyak 1670  (2190) 0,399   (0,523) 

Karbon Dioksit 638   (833) 0,152   (0,199) 

Azot 739   (1040) 0,177   (0,248) 

Oksijen 651   (913) 0,156   (0,218) 

Buhar (100°C ) 1520   (2020) 0,363   (0,482) 

Genel olarak, özgül ısı da sıcaklığa bağlıdır. Bu nedenle, bir madde için 

kesin bir c tanımı, sıcaklıktaki sonsuz küçük bir değişiklik açısından 

verilmelidir. Bunu yapmak için,  

16 OpenStax University, University Physics Volume 2, Heat Transfer, Specific Heat, and 

Calorimetry. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-
specific-heat-and-

calorimetry?query=heat%20capacity&target=%7B%22index%22%3A2%2C%22type%22%3A

%22search%22%7D#fs-id1170902355052 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry?query=heat%20capacity&target=%7B%22index%22%3A2%2C%22type%22%3A%22search%22%7D#fs-id1170902355052
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry?query=heat%20capacity&target=%7B%22index%22%3A2%2C%22type%22%3A%22search%22%7D#fs-id1170902355052
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry?query=heat%20capacity&target=%7B%22index%22%3A2%2C%22type%22%3A%22search%22%7D#fs-id1170902355052
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry?query=heat%20capacity&target=%7B%22index%22%3A2%2C%22type%22%3A%22search%22%7D#fs-id1170902355052
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1

T

Q
c

m

 
=  

 
  olduğunu ve   'yı d  ile değiştirdiğini not ediyoruz: 

1

T

dQ
c

m d

 
=  
 

 (10) 

Gazlar hariç, çoğu maddenin özgül ısısının sıcaklık ve hacim 

bağımlılığı normal sıcaklıklarda zayıftır. Bu nedenle, genellikle tabloda 

verilen değerlerde özgül ısıları sabit olarak alacağız. 

2.3.3. Molar Isı Kapasitesi: 

Bir maddenin molar ısı kapasitesi, bir mol’ünün ısı kapasitesi olarak 

tanımlanır. Böylece, bir maddede n mol varsa, bu maddenin ısı kapasitesi 

/C n  ye eşit olur.  

Gazların ısıtılması söz konusu olduğunda, özgül ısı için iki farklı durum 

bulunmaktadır. Bunlar; sabit hacimde ısıtma (
vc ) ve sabit basınçta ısıtma (

pc ) 

dır.  Örneğin ideal kuru hava için; 0,717 kJ/kgKvc = , 1,004 kJ/kgKpc =

dir. 

Bir maddeye ısı verilse, madde ile çevresi arasında ısı alış-verişi olur ve 

maddenin sıcaklığı değişir. Isı alış-verişi sonucu maddenin sıcaklığının 

değişmeyeceği durumlar da söz konusudur. Bir maddenin fiziksel özelliği bir 

durumdan diğerine geçerken olur. Bu olaya faz değişmesi denir. Faz 

değişimleri, bir maddeye ısı verilirken veya maddeden ısı 

alınırken o maddenin atomlarının yeniden düzenlenmesiyle izah edilir. 

Katı-sıvı (erime), sıvı-gaz (kaynama)ve bir katının kristal yapısının değişmesi 

fa değişimlerine örnek gösterilebilir. Bütün faz değişimleri iç enerji değişimi 

gerektirir. Değişim için gerekli olan enerjiye dönüşme ısısı denir. 

m kütleli saf bir maddenin faz değişimi için gerekli enerji

    Q mL=                                                       (11) 

ifadesiyle verilir. L ye o maddenin hal değiştirme ısısı (gizli ısı) denir ve 

maddenin özelliğine ve faz değişiminin doğasına bağlıdır. Katı-sıvı hal 

değişimi sırasında erime ısısı (
eL ) kullanılır. Sıvı-gaz faz dönüşümünde ise 

buharlaşma ısısı (
bL ) kullanılır. 
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2.3.4. Özgül Isı Ölçümünde Kullanılan Bir Teknik: 

Kalorimetri  

Kalorimetri, bir katı veya sıvının özgül ısısını ölçmek için kullanılan bir 

tekniktir. Bu teknikte, özgül ısısı hesaplanacak madde, bilinen kütle ve 

sıcaklıktaki soğuk suyu içeren bir kaba yerleştirilir ve termal temas nedeniyle 

maddenin sıcaklığı bir değere yükseltilir. Sistem bir dengeye ulaşıldıktan 

sonra kombinasyonun sıcaklığını ölçmek suretiyle maddenin özgül ısısı 

hesaplanır. Sistemi madde ve su olarak tanımladığımızda, kullanılan kabın iyi 

bir yalıtkan olduğu, böylelikle enerjinin sistemden ayrılmayacağı ve sistemin 

de izole olduğunu varsaymaktayız. Bu özelliği taşıyan kaplara kalorimetre, bu 

kaplarla yapılan analizlere ise kalorimetri denir. 

Bu izole sistem için enerjinin korunumu ilkesi, tüm enerji 

transferlerinin net sonucunun sıfır olmasını gerektirir. Sistemin bir parçası 

enerji kaybederse, sistem izole olduğundan ve enerjinin gidecek başka bir yeri 

olmadığı için başka bir parçanın enerjiyi kazanması gerekir. Kalorimetrenin 

daha soğuk suyuna sıcak bir cisim konulduğunda, su ısınırken sıcak cisim 

soğur. Bu ilke şöyle yazılabilir: 

   soğuk sıcakQ Q= − (12) 

Q soğuk pozitif, çünkü enerji daha soğuk nesnelere akıyor ve Q sıcak, 

enerji sıcak nesneden ayrıldığı için negatif. Denklem 12'nin sağ tarafındaki 

eksi işareti, sağ tarafın sol tarafla tutarlı olarak pozitif bir sayı olmasını sağlar. 

Denklem yalnızca tanımladığı sistem izole edildiğinde geçerlidir. Kalorimetri 

problemleri, genellikle belirli bir ısı veya sıcaklık olmak üzere bilinmeyen bir 

miktar için yukarıdaki denge denklemi ile çözülmesini içerir. 

2.3.5. Isının Mekanik Eşdeğeri: 

Bir sistemin içine veya dışına enerji aktaran bir iş yaparak bir maddenin 

sıcaklığını değiştirmek de mümkündür. Bu gerçekleşme, ısının bir enerji 

biçimi olduğunu belirlemeye yardımcı olmuştur. James Prescott Joule 

(1818-1889), ısının mekanik eşdeğerini, yani ısı transferi ile aynı etkileri 

üretmek için gereken işi belirlemek için birçok deney yaptı. Bu iki nicelik için 

kullanılan birimlerde bu eşdeğerliğin değeri  

1,000 kcal  1000 cal  4186 J= =



38 
Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik 

Çalışmalar 

şeklindedir. Bu denklemin iki enerji birimi arasındaki dönüşümü temsil 

ettiğini düşünüyoruz. 

Şekil 15, iş ve ısının aynı etkileri üretebileceğini göstermek ve ısının 

mekanik eşdeğerini ölçmek için Joule'nin en ünlü deney düzenlerinden birini 

göstermektedir. Bu deney, enerjinin korunumu ilkesinin oluşturulmasına 

yardımcı olmuştur. Bu deneyde, termal olarak yalıtılmış bir kabın içerisine bir 

miktar su konulur. Pedal vasıtasıyla teker çevrilerek su üzerinde bir iş yapılır. 

Bu sistemde kütle sabit bir hızla aşağı doğru indirilir. Pedal dönerken su ile 

pedal arasındaki sürtünmeden dolayı su ısınır. Suyun sıcaklığındaki artış ise, 

bir termometre yardımıyla ölçülür. Duvarlar ve bilyalı yataklardaki enerji 

kaybı ihmal edilirse, ağırlığın potansiyel enerjisindeki kayıp, dönen pedalın su 

üzerinde yaptığı işe eşittir. Cisimlerin kütleleri ve yerdeğiştirmeleri 

bilindiğinden suya aktarılan mekanik enerji hesaplanabilir. Eğer iki cisim h 

kadar alçalmışsa potansiyel enerjideki kayıpları 
2 mgh

 olacaktır ve suyu 

ısıtan da bu enerjidir. Deney şartlarını geliştiren Joule, mekanik enerjideki 

kaybın suyun T  kadarlık sıcaklık artışı ile orantılı olduğunu bulmuştur. 

Joule'nin termodinamiğe katkıları o kadar önemliydi ki, SI enerji birimi onun 

adını aldı. 

Joule'nin deneyi, ısı ve işin denkliğini kurdu. Kütleler alçaldıkça, 

pedalların su üzerinde W mgh=  iş yapmasına neden oldular. Sonuç, 

termometre ile ölçülen bir ΔT sıcaklık artışıydı. Joule, T 'nin W  ile orantılı 

olduğunu buldu ve böylece ısının mekanik eşdeğerini belirledi. 

İç enerjiyi ısı transferi ile artırmak, iş yaparak artırmakla aynı sonucu 

verir. Bu nedenle, bir sistemin iyi tanımlanmış bir iç enerjisi olmasına 

rağmen, belirli bir “ısı içeriği” veya “iş içeriği” olduğunu söyleyemeyiz. 

Sistemin geçmişinden ziyade yalnızca sistemin mevcut durumuna bağlı olan 

iyi tanımlanmış bir miktar, durum değişkeni olarak bilinir. Sıcaklık ve iç 

enerji durum değişkenleridir. Bu paragrafı özetlemek gerekirse, ısı ve iş 

durum değişkenleri değildir. 
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Şekil 15: Isının Mekanik Eşdeğerini Ölçmede Kullanılan Joule Düzeneği 17 

Bu arada, bir sistemin iç enerjisinin arttırılması mutlaka sıcaklığını 

arttırmaz. Bir madde bir fazdan diğerine değiştiğinde sıcaklık değişmez. Bir 

buz küpünün pürüzlü bir yüzeye sürtüldüğünde olduğu gibi, ısı ekleyerek 

veya sürtünme işi yaparak gerçekleştirilebilen buzun erimesi, bu duruma bir 

örnek gösterilebilir. 

2.4. Isı (Enerji) Transferi Mekanizmaları 

Bazı uygulamalar için, bir sistem ile çevresi arasında enerjinin ne 

oranda aktarıldığını ve aktarımdan sorumlu mekanizmaları bilmek gerekir. Bu 

bölümün başlarında, ısıyı, aralarındaki sıcaklık farkından dolayı bir sistem ile 

çevresi arasında bir enerji transferi olarak tanımladık. Bu bölümde, bir enerji 

transferi aracı olarak ısıya daha yakından bakıyoruz ve ısı iletim, taşıma ve 

ışınım süreçlerini ele alıyoruz. 

Isı transferinin bir sistem üzerindeki etkileri kadar, meydana gelme 

yöntemleri de ilginçtir. Sıcaklık farkı olduğunda, ısı transferi gerçekleşir. Bu 

ısı transferi, bir pişirme kabının içinde gerçekleştiği gibi hızlı bir şekilde veya 

bir piknik buz çantasında gerçekleştiği gibi yavaş yavaş meydana gelebilir. O 

17 OpenStax University, University Physics Volume 2, Heat Transfer, Specific Heat, and 

Calorimetry. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-

specific-heat-and-calorimetry 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-4-heat-transfer-specific-heat-and-calorimetry
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kadar çok işlem ısı transferini içerir ki, ısı transferinin olmadığı bir durumu 

hayal etmek zordur. Yine de her ısı transferi sadece üç yöntemle gerçekleşir.  

1. İletim (Kondüksiyon) yoluyla ısı transferi, fiziksel temas yoluyla

durağan madde yoluyla ısı transferidir. (Madde makroskobik ölçekte

sabittir - atomların ve moleküllerin termal hareketinin mutlak sıfırın

üzerindeki herhangi bir sıcaklıkta gerçekleştiğini biliyoruz.) Bir ocağın

brülöründen bir tencerenin dibinden tavadaki yiyeceğe aktarılan ısı

iletim yoluyla aktarılır.

2. Taşıma (Konveksiyon) yoluyla ısı transferi, bir akışkanın

makroskobik hareketiyle ısı transferidir. Bu tür transfer, örneğin bir

basınçlı hava fırınında ve hava sistemlerinde gerçekleşir.

3. Işınım (Radyasyon) yoluyla ısı transferi, mikrodalgalar, kızılötesi

radyasyon, görünür ışık veya başka bir elektromanyetik radyasyon

biçimi yayıldığında veya emildiğinde meydana gelir. Açık bir örnek,

Dünya'nın Güneş tarafından ısınmasıdır. Daha az belirgin bir örnek,

insan vücudundan gelen termal radyasyondur.

Bu bölümde, bu yöntemleri biraz ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Her

yöntemin benzersiz ve ilginç özellikleri vardır, ancak üçünün de ortak iki 

yanı vardır: Isıyı yalnızca bir sıcaklık farkı nedeniyle aktarırlar ve 

sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa, ısı aktarımı o kadar hızlı olur (Şekil 

16). 
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Şekil 16: Bir Şöminede Isı Transferi Üç Yöntemle Gerçekleşir: İletim, Taşıma ve 

Işınım.18 Işınım, Odaya Aktarılan Isının Çoğundan Sorumludur. Isı Transferi de 

Odaya İletim Yoluyla Gerçekleşir, Ancak Çok Daha Yavaştır. Taşıma İle Isı 

Transferi, Soğuk Havanın Odaya Pencerelerin Çevresinden Girmesi ve Sıcak Havanın 

Bacadan Yukarı Çıkarak Odadan Çıkması Yoluyla da Gerçekleşir. 

2.4.1. İletim (Kondüksiyon) 

Sıcaklık farkıyla en yakından ilişkili olan enerji aktarım işlemine termal 

iletim veya basitçe iletim denir. Bu süreçte transfer, atomik ölçekte, daha az 

enerjili parçacıkların daha enerjik parçacıklarla çarpışırken enerji 

kazanmasıyla, mikroskobik parçacıklar (moleküller, atomlar ve elektronlar) 

arasındaki kinetik enerji değişimi olarak görülebilir. 

Metallerin ısı iletkenliği yüksekken, ametallerin ve gazların ısı 

iletkenliği düşüktür. Bir maddeden enerji aktarımı kısmen atomik titreşimlerle 

açıklanabilse de, iletim hızı maddenin özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir 

parça asbesti bir alevde süresiz olarak tutmak mümkündür, bu da asbest 

yoluyla çok az enerjinin iletildiği anlamına gelir. Genel olarak metaller, metal 

içinde hareket etmekte nispeten serbest olan ve enerjiyi bir bölgeden diğerine 

taşıyabilen çok sayıda serbest elektron içerdikleri için iyi termal iletkenlerdir. 

Bakır gibi iyi bir iletkende iletim, atomların titreşimi ve serbest elektronların 

hareketi yoluyla gerçekleşir. Asbest, kâğıt ve cam elyafı gibi malzemeler zayıf 

18 OpenStax University, University Physics Volume 2, Mechanisms of Heat Transfer.  

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer
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termal iletkenlerdir. Gazlar ayrıca molekülleri arasındaki büyük mesafe 

nedeniyle zayıf termal iletkenlerdir. 

Şekil 17: İletim Hızını Etkileyen Başka Bir Nicelik De İçinden Isının Geçtiği 

Malzemenin Kalınlığıdır. 19  Şekil 17, Solda Sağdan Daha Yüksek Sıcaklığa Sahip Bir 

Malzeme Levhasını Göstermektedir. Bir Dizi Moleküler Çarpışma İle Isı Soldan Sağa 

Aktarılır. Sıcak ve Soğuk Arasındaki Mesafe Ne Kadar Büyük Olursa, Malzemenin 

Aynı Miktarda Isıyı İletmesi O Kadar Uzun Sürer. 

Bu niceliklerin dördü de deneylerden çıkarılan ve deneylerle onaylanan 

basit bir denklemle ifade edilir.  Burada t  süresince sıcak yüzeyden soğuk 

yüzeye Q  kadar ısı aktarılır. Isı akış hızını P  ile gösterecek olursak, ısının 

akış hızı olan 
Q

t
 ; kesit alanı ve sıcaklık farkı ile doğru, kalınlık ile ters 

orantılıdır. 

T
P  

Q
A

t x


= 
 

 (13) 

olacaktır. Burada Q  'nun Joule  ve t 'nin saniye cinsinden olduğu 

durumlarda P  'nin  Watt  birimlerine sahip olduğuna dikkat ediniz (

)1W 1 J/s=  

19 OpenStax University, University Physics Volume 2, Mechanisms of Heat Transfer.  

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer
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Şekil 17'deki gibi bir malzeme levhası boyunca iletken ısı transferinin 

hızı (enerji aktarım hızı) şu şekilde verilir: 

(T T )
P = 

sıcak soğuk
kA

L

−
 (14) 

Burada k , malzemeye bağlı bir orantı sabiti olup, termal iletkenlik 

olarak adlandırılır. İyi iletken maddeler büyük ısıl iletkenliğe sahipken, iyi 

yalıtkan maddeler düşük ısıl iletkenliğe sahiptirler. Değişik malzemelerin ısıl 

iletkenlikleri aşağıdaki Çizelge 5’de gösterilmiştir. Bu tablodan metallerin 

metal olmayanlara göre daha iyi ısıl iletken olduklarını görebiliriz. 

Çizelge 5: Değişik Malzemelerin Isıl İletkenlikleri 20 

ISIL İLETKENLİK 

Malzeme ( /   J sm C )

Metaller ( 25 C  'de)

Alüminyum 238 

Bakır 397 

Altın 314 

Demir 79,5 

Kurşun 34,7 

Gümüş 427 

Gazlar ( 02 C  'de)

Hava 0,0234 

Helyum 0,138 

Hidrojen 0,172 

Azot 0,0234 

Oksijen 0,0238 

Metal Olmayanlar  (yaklaşık değerler) 

Asbest 0,08 

Beton 0,8 

Cam 0,8 

Buz 2 

Kauçuk 0,2 

Su 0,6 

Ahşap 0,08 

20 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, 

Palme Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 625. 
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2.4.2. Taşıma (Konveksiyon) 

Enerji sıvı ve gaz gibi akışkanlarda bir bölgeden başka bir bölgeye 

konveksiyon yoluyla aktarılır. İç enerjisi yüksek olan tanecikler bütün olarak 

iç enerjisi daha düşük olan başka bir bölgeye doğru hareket eder. Sıcaklık 

arttıkça sıvı ve gazlar genleşir, hacimleri artar. Hacimleri arttığı ve kütleleri 

değişmediği için öz kütleleri azalır. Sıcaklığı artıp öz kütlesi azalan akışkan 

yükselir, daha soğuk ve öz kütlesi daha az olan akışkan alçalır. 

Konveksiyonda, termal enerji, maddenin büyük ölçekli akışı tarafından 

taşınır. İki türe ayrılabilir. Zorlanmış konveksiyonda akış, fanlar, pompalar 

ve benzerleri tarafından yönlendirilir. Basit bir örnek, sıcak ortamlarda havayı 

önünüzden üfleyen ve vücudunuz tarafından ısıtılan havayı daha soğuk hava 

ile değiştirerek sizi soğutan bir fandır. Daha karmaşık bir örnek, tipik bir 

arabanın soğutma sistemidir; burada bir pompa, motoru soğutmak için 

soğutucuyu radyatör ve motor boyunca hareket ettirir ve bir fan, radyatörü 

soğutmak için hava üfler. Serbest veya doğal konveksiyonda akış, kaldırma 

kuvvetleri tarafından yönlendirilir: sıcaklık arttıkça yoğunluk azaldığı için 

sıcak sıvı yükselir ve soğuk sıvı alçalır. Ilık hava ve suyun kaldırma kuvveti 

sonucu oluşan okyanus akıntıları ve büyük ölçekli atmosferik sirkülasyon, 

sıcak havayı tropiklerden kutuplara ve soğuk havayı kutuplardan tropiklere 

aktarır. (Dünya'nın dönüşü bu akışlarla etkileşir ve ılıman bölgelerde gözlenen 

doğuya doğru hava akışına neden olur.) 

Konveksiyon (taşıma) genellikle iletimden daha karmaşıktır. 

Konveksiyon hızının genellikle sıcaklık farkı ile yaklaşık orantılı olduğunu 

belirtmenin ötesinde, iletim formülü ile karşılaştırılabilir herhangi bir nicel 

çalışma yapmayacağız. Bununla birlikte, konveksiyonu niteliksel olarak 

tanımlayabilir ve konveksiyon oranlarını ısı ve zamanla ilişkilendirebiliriz. 

Hava zayıf bir iletkendir, bu nedenle konveksiyon hava yoluyla ısı transferine 

hakimdir. Bu nedenle, hava akışı için kullanılabilir alan miktarı, havanın ısıyı 

hızlı mı yoksa yavaş mı aktaracağını belirler. Hava ile dolu bir alanda, akışı 

engelleyen az miktarda başka malzeme ile çok az ısı transferi vardır. Örneğin, 

tipik bir evin iç ve dış duvarları arasındaki boşluk yaklaşık 9 cm  'dir ve bu 

mesafe konveksiyonun etkili çalışması için yeterince büyüktür. Duvar 

yalıtımının eklenmesi hava akışını önler, bu nedenle ısı kaybı (veya kazancı) 

azalır. Öte yandan, çift camlı bir pencerenin iki camı arasındaki boşluk 
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yaklaşık 1 cm , bu da konveksiyonu büyük ölçüde önler ve havanın düşük 

iletkenliğinden yararlanarak ısı kaybını azaltır. Kürk, kumaş ve fiberglas da 

havayı konveksiyonu desteklemek için çok küçük alanlarda hapsederek 

havanın düşük iletkenliğinden yararlanır. 

2.4.3. Işınım (Radyasyon) 

Belli bir sıcaklığa sahip tüm maddeler sıcaklıkla orantılı olarak çevreye 

elektromanyetik ışınım biçiminde enerji yayarlar. Tüm nesneler, 

moleküllerinin termal titreşimleri nedeniyle sürekli olarak elektromanyetik 

dalgalar şeklinde enerji yayar. Bu titreşimler, bir elektrikli ocak brülörünün, 

bir elektrikli ısıtıcısının ve bir tost makinesinin bobinlerinin turuncu ışıltısını 

yaratır. 

Bir cismin enerji yayma hızı, mutlak sıcaklığının dördüncü kuvvetiyle 

orantılıdır. Bu, Stefan yasası olarak bilinir ve denklem biçiminde şu şekilde 

ifade edilir: 

4P= Ae  (15) 

Burada P , nesne tarafından yayılan Watt  cinsinden güçtür,   Stefan–

Boltzmann sabitidir, 
8 2 45,6696.10 W/m K−

 ‘e eşittir. A nesnenin metrekare 

cinsinden yüzey alanıdır, e nesnenin emsiyon (yayınlama-(emissivity) 

katsayısı olarak adlandırılan bir sabittir ve T nesnenin Kelvin sıcaklığıdır. e  

değeri, nesnenin yüzeyinin özelliklerine bağlı olarak sıfır ile bir arasında 

değişebilir. Bu katsayı açık renkli cisimlerde düşük değerlerde iken, koyu 

renkli cisimlerde 1’e yakındır. 

Güneş'ten gelen yaklaşık 1370 J  elektromanyetik radyasyon, her 

saniye Dünya atmosferinin her metrekaresinden geçer. Bu radyasyon 

öncelikle görünür ışıktır, buna önemli miktarda kızılötesi ve ultraviyole ışık 

eşlik eder. Bu enerjinin bir kısmı atmosfer tarafından emilirken, bir kısmı 

uzaya geri yansır ve ancak eğer bu enerji verimli bir şekilde kullanılabilirse, 

tüm enerji ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Ülkemizde son yıllarda güneş enerjisi 

paneli kullanımındaki artış, bu bol enerjiden yararlanma girişiminin bir 

örneğidir. 

Bir cisim denklem 15'de verilen ifadeye göre enerji yayar, aynı 

zamanda radyasyonu da soğurur. Aksi takdirde, yani eğer soğurma işlemi 

olmasaydı,  nesne sonunda tüm enerjisini yayacak ve sıcaklığı mutlak sıfıra 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyah_cisim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyah_cisim
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ulaşacaktı. Bir cismin soğurduğu enerji, enerji yayan diğer cisimlerden oluşan 

çevresinden gelir. Bir cisim T  sıcaklığında ve çevresi 0T sıcaklığındaysa, 

cismin radyasyon sonucunda her saniye kazandığı veya kaybettiği net enerji, 

4 4 4

0P = (T T )net Ae −  (16) 

olacaktır. 

Bir cisim çevresiyle dengede olduğunda, aynı oranda enerji yayar ve 

soğurur, böylece sıcaklığı sabit kalır. Bir nesne çevresinden daha sıcak 

olduğunda, soğurduğundan daha fazla enerji yayar ve bu nedenle soğur. Farklı 

dalga boylarında farklı emisyonlar söz konusudur. Bir nesnenin yansıttığı 

radyasyon oranı,  tüm görünür dalga boylarında aynıysa, nesne gridir; bu oran 

dalga boyuna bağlıysa, nesnenin başka bir rengi vardır. Örneğin, kırmızı veya 

kırmızımsı bir nesne, kırmızı ışığı diğer görünür dalga boylarından daha güçlü 

bir şekilde yansıtır. Daha az kırmızıyı emdiği için sıcakken daha az kırmızı 

yayar. Görünür aralığın dışındaki dalga boylarının diferansiyel yansıması ve 

emilimi, gördüklerimiz üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir, ancak fiziksel 

olarak önemli etkileri olabilir. Cilt, kızılötesi spektrumda 0,97 'lik bir 

emisyona sahip olan çok iyi bir kızılötesi radyasyon emici ve yayıcıdır. Bu 

nedenle, ten rengindeki bariz farklılıklara rağmen, kızılötesinde hepimiz 

neredeyse siyahız. Bu yüksek kızılötesi yayma özelliği, radyasyonu 

cildimizde bu kadar kolay hissetmemizin nedenidir. Ayrıca, kolluk kuvvetleri 

ve ordu tarafından insanları tespit etmek için kullanılan gece görüş 

dürbünlerinin etkinliğinin temelinde de bu özellik bulunmaktadır. 

2.4.4. Sera Etkisi 

Dünya'nın ortalama sıcaklığı, güncel tartışmaların konusudur. Dünya 

hem Güneş hem de karanlık uzay ile ışınımsal temas halindedir, bu nedenle 

yukarıdaki denklemi eşit sıcaklıktaki bir ortam için kullanamayız. Dünya, 

enerjisinin neredeyse tamamını Güneş'in radyasyonundan alır ve bir kısmını 

uzaya geri yansıtır. Tersine, karanlık uzay çok soğuk, yaklaşık 3 K , öyle ki 

Dünya karanlık gökyüzüne enerji yayar. Topraktan ve otlardan ısı transferinin 

hızı o kadar hızlı olabilir ki, ılık enlemlerde bile açık yaz akşamlarında don 

meydana gelebilir. Dünyanın ortalama sıcaklığı, enerji dengesi tarafından 

belirlenir. İlk tahmine göre, Dünya'nın Güneş'ten enerji aldığı kadar hızlı bir 

şekilde uzaya ısı yaydığı sıcaklıktır. 
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Dünya'nın sıcaklığının hesaplanmasında önemli bir parametre, onun 

emisyon (salım- emissivity) gücüdür (e). Ortalama olarak, yaklaşık 0,65 'tir, 

ancak bu değerin hesaplanması, yüksek oranda yansıtıcı bulut kapsamındaki 

büyük günlük değişim nedeniyle karmaşıktır. Bulutlar okyanuslardan veya 

kara kütlelerinden daha düşük emisyona sahip olduklarından, radyasyonun bir 

kısmını yüzeye geri yayarlar ve gün boyunca atmosfere ısı transferini büyük 

ölçüde azalttıkları gibi, karanlık uzaya ısı transferini büyük ölçüde azaltırlar. 

Bulutlar ve ısı transferi arasında negatif bir geri besleme (bir değişikliğin bu 

değişikliğe karşı çıkan bir etki yarattığı) vardır; daha yüksek sıcaklıklar daha 

fazla suyu buharlaştırarak daha fazla bulut oluşturur, bu da daha fazla 

radyasyonu uzaya geri yansıtarak sıcaklığı düşürür. 

Sera etkisi, atmosferdeki radyasyonun emilmesi nedeniyle Dünya'nın 

sıcaklığının artmasına verilen addır. Atmosfer, gelen görünür radyasyona ve 

Güneş'in kızılötesi ışınlarının çoğuna karşı şeffaftır. Dünya bu enerjiyi 

soğurur ve yeniden yayar. Dünya'nın sıcaklığı Güneş'inkinden çok daha düşük 

olduğu için, enerjiyi kızılötesinde çok daha uzun dalga boylarında yeniden 

yayar. Atmosfer, bu kızılötesi radyasyonun çoğunu soğurur ve enerjinin 

yaklaşık yarısını geri yayar, Dünya'yı normalde olduğundan daha sıcak tutar. 

Yakalama miktarı, karbondioksit gibi eser gazların konsantrasyonlarına 

bağlıdır ve bu gazların konsantrasyonundaki bir artış, Dünya'nın yüzey 

sıcaklığını arttırır. 

Sıklıkla bahsedilen sera etkisi, Dünya'nın emisyonunun değişimi ile 

doğrudan ilişkilidir (Şekil 18). Sera etkisi, Dünya'daki yaşam için uygun 

sıcaklıkların sağlanmasından ve Venüs'ün insan yaşamı için uygun 

olmamasından sorumlu doğal bir olgudur. Dünya'dan yayılan kızılötesi 

radyasyonun çoğu, atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve su (H2O) tarafından 

emilir ve daha sonra uzaya veya Dünya'ya yeniden yayılır. Dünya'ya geri 

ışıma, atmosfer olmasaydı,  yüzey sıcaklığının gerçek değerinden yaklaşık 

40 C  daha yüksek olmasına neden olurdu. (Bir seranın cam duvarları ve 

çatısı, radyasyon kayıplarını değil, konvektif (taşınım) ısı kayıplarını 

engelleyerek içerideki sıcaklığı arttırır.) 
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Şekil 18: Sera Etkisi21 

Sera etkisi, karbondioksit ve metan (ve diğer sera gazlarının) Dünya 

atmosferine endüstri, ulaşım ve çiftçilik yoluyla salınmasından kaynaklanan 

küresel ısınma tartışmalarının merkezinde yer alır. Küresel iklimdeki 

değişiklikler daha yoğun fırtınalara, tarımı da etkileyen yağış değişikliklerine, 

yağmur ormanı biyoçeşitliliğinin azalmasına ve deniz seviyelerinin 

yükselmesine neden olabilir. 

2.5. Termodinamiğin Birinci Yasası 

Termodinamiğin birinci yasası, iç enerjideki değişiklikleri ısı ve işten 

kaynaklanan enerji transferleriyle ilişkilendiren başka bir enerji korunumu 

yasasıdır. Birinci yasa evrensel olarak geçerlidir, mikroskobik ve 

makroskobik yapılar arasında bir bağlantı sağlayan her türlü sürece 

uygulanabilir. 

Termodinamiğin 1. Yasası, deneysel gözlemlere dayanarak, 

enerjinin var veya yok edilemeyeceğini ancak bir biçimden diğer bir 

biçime dönüşebileceğini vurgular. Bu yasa en genel anlamda şöyle ifade 

edilir: 

21 OpenStax University, University Physics Volume 2, Mechanisms of Heat Transfer.  
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-

transfer?query=greenhouse%20effect&target=%7B%22type%22%3A%22search%22%2C%22i

ndex%22%3A0%7D#fs-id1170903821983 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer?query=greenhouse%20effect&target=%7B%22type%22%3A%22search%22%2C%22index%22%3A0%7D#fs-id1170903821983
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer?query=greenhouse%20effect&target=%7B%22type%22%3A%22search%22%2C%22index%22%3A0%7D#fs-id1170903821983
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer?query=greenhouse%20effect&target=%7B%22type%22%3A%22search%22%2C%22index%22%3A0%7D#fs-id1170903821983
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Bir sistemin enerjisindeki değişim=Giren enerjilerin toplamı-Çıkan 

enerjilerin toplamı 

Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere, bir sistem ve çevresindeki 

ortam arasında enerji transferinin iki yolu vardır: Bir kuvvetin uygulanması 

yoluyla bir nesnenin makroskobik olarak yer değiştirmesini gerektiren bir iş 

yaparak ve sistem sınırı boyunca, genellikle ısı ile doğrudan bir enerji 

alışverişi yaparak. Isı, genellikle radyasyon, iletim ve konveksiyon (taşınım- 

ısı yayma: ısınan gazın yükselmesi) mekanizmalarından bir veya daha fazlası 

yoluyla gerçekleşir. Sistem ve çevre arasında değiş tokuş edilen herhangi bir 

enerji Q  ve sistemin genişlemesi veya sıkıştırılması yoluyla yapılan 

herhangi bir iş W , sistemin iç enerjisinde ( U ) bir değişiklikle 

sonuçlanır. İç enerjideki bir değişiklik, sistemin sıcaklık, hacim ve basınç gibi 

makroskobik değişkenlerinde ölçülebilir değişikliklerle sonuçlanır. İç 

enerjideki değişim, U , ve sistem üzerinde yapılan iş W  arasındaki ilişki, 

termodinamiğin birinci yasası ile verilir: 

Bir sistem ilk durumundan ( i )  son durumuna ( s ) bir değişime uğrarsa,

o zaman U  iç enerjisindeki değişim,

s iU U U Q W = − =  +  (17) 

ile verilir; burada Q , sistem ile çevre arasında değiş tokuş edilen enerjidir 

ve W , sistem üzerinde yapılan iştir. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, bu denklemin 

uygulamalarında, sisteme enerji aktarıldığında Q  pozitif, sistemden 

enerji çekildiğinde ise Q  negatiftir (Şekil 19). Benzer şekilde sistem 

çevresi üzerine iş yaparsa yapılan iş pozitif; sistem üzerine bir iş yapılırsa 

iş negatif olacaktır. Bu işaret kuralı Çizelge 6.'te özetlenmiştir. 
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Şekil 19: Şekildeki Pistonlu Kapta Bulunan Gaz Kapalı Bir Sistemdir.22 

Burada Termodinamiğin 1. yasası şöyle ifade edilir.  

Q U W U P V =  +  =  +   

( )W F x PA x P V =  =  =   

Q  pozitif ise sisteme ısı verilir. Bu durumda sistem iş yapar, gaz 

genleşir ve pistonu yukarı kaldırır. W , sistem iş yaptığı için pozitif olur. 

W negatif ise sistem üzerine iş yapılır. Yani piston dış bir kuvvetle

aşağı itilir, gazda sıkışma olur ve sistem dışarı ısı verir. Sistem dışarı ısı 

verdiği için Q negatif olur. Pozitif W , her zaman hacimde bir genleşmeyi 

gösterir, negatif W  ise sıkışma ve sistem üzerinde bir dış kuvvetin iş yaptığı 

anlamına gelir. 

Çizelge 6: Isı ve İş İçin Termodinamik İşaret Kuralları 23 

Isı ve İş için Termodinamik İşaret Kuralları 

İşlem Kural 

Sisteme eklenen ısı   0Q 

Sistemden uzaklaştırılan ısı   0Q 

Sistem tarafından yapılan iş   0W 

Sistemde yapılan iş   0W 

22 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, 
Palme Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 614. 
23 OpenStax University, University Physics Volume 2, First Law of Thermodynamics. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-3-first-law-of-thermodynamics 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-3-first-law-of-thermodynamics
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Birinci yasa ile ilgili çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Ders 

kitapları ve bilim insanlarının yarısı termodinamiğin birinci yasasını bir kısmı 

U Q W =  +   şeklinde, diğer bir kısmı ise U Q W =  −  şeklinde 

ifade eder. Her iki denklem de doğrudur ve aynı şeyi söylemektedir. Farkın 

nedeni,  

  gaz üzerindeU Q W =  + , formülünde W ’nin sistem üzerine 

yapılan işi, 

    –  gaz tarafındanU Q W =   , formülünde ise W ’nin sistem 

tarafından yapılan işi, temsil ettiğini kabul etmeleridir. 

İncelenen sistem sonsuz küçük bir değişikliğe uğradığında sonsuz 

küçük bir dQ  miktarı ısı enerjisi alacağı ve sonsuz küçük dW  kadar iş 

yapacağı için iç enerjisindeki değişim dU  da sonsuz küçük olacaktır. Bu 

durumda termodinamiğin birinci yasası, 

dU dQ dW= + (18) 

şeklinde ifade edilir. 

Birinci yasa, enerjinin korunumunun bir ifadesidir. Bize, bir sistemin ısı 

iletimi ve iş performansı yoluyla çevresiyle enerji alışverişi yapabileceğini 

söyler. Değiştirilen net enerji, sistemin moleküllerinin toplam mekanik 

enerjisindeki (yani sistemin iç enerjisi) değişime eşittir. Bu nedenle, eğer bir 

sistem izole edilmişse, iç enerjisi sabit kalmalıdır. 

 Bir sistemin iç enerjisinin (U ) iki enerji transferi modu aracılığıyla 

değişebileceğini gördük: ısı ve iş.  

Q = Sisteme çevre tarafından sağlanan ısı 

W = Sistemin çevre üzerinde yaptığı iş

U = Sistemin iç enerjisindeki değişim

olarak kabul edildiğinde, enerjinin korunumuna ilişkin genel ilke şu

şekilde formülleştirilir: 

      Q U W =  +  (19) 

Başka bir ifadeyle, sisteme sağlanan enerji ( Q ), kısmen sistemin iç

enerjisini ( U ) arttırmak için ve geri kalanı da çevrede yapılan iş ( W ) için 

harcanır. Yukarıdaki bu denklem Termodinamiğin Birinci Yasası olarak 
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bilinir. Basitçe, -çevreden veya çevreye enerji transferinin dikkate alındığı 

enerjinin genel korunumu yasasıdır. 

Yukarıdaki denklem, alternatif biçimde, 

     U Q W =  −                                          (20) 

şeklinde de yazılabilir. 

Herhangi bir sistem, bir başlangıç durumundan son duruma birkaç yolla 

geçebilir. Örneğin, bir gazın durumunu ( 1 1,   P V )’den ( 2 2,  P V )’ye değiştirmek

için önce basıncını sabit tutarak gazın hacmini 1V 'den 2V ’ye değiştirebiliriz; 

yani gazı önce ( 1 2,  P V ) durumuna getirir ve ardından hacmi sabit tutarak

gazın basıncını 1P 'den 2  P 'ye değiştirebiliriz; yani gazı ( 2 2,   P V ) konumuna 

getirebiliriz. Alternatif olarak, önce hacmi sabit tutabilir ve ardından basıncı 

sabit tutabiliriz. İç enerji ( U ) bir durum değişkeni olduğundan, U  gazın 

bir durumdan diğerine gitmek için izlediği yola değil, yalnızca ilk ve son 

durumlara bağlıdır. Bununla birlikte Q   ve W , genel olarak, ilk 

durumdan son duruma gitmek için izlenen yola bağlı olacaktır. Ancak, 

Termodinamiğin Birinci Yasasından, “ –Q W  ”  kombinasyonunun 

yoldan bağımsız olduğu açıktır.  

Eğer bir sistem 0U =  olan bir süreçten geçiyorsa (örneğin, bir ideal 

gazın izotermal genişlemesi), bu durum Q W =   olmasını gerektirir ve 

sisteme verilen ısının tamamen sistem tarafından çevre üzerinde iş yapmada 

kullanıldığı anlamına gelir. 

Sistemin hareketli pistonlu bir silindirdeki gaz olması durumunda, 

pistonu hareket ettiren gaz iş yapar (W ). Kuvvet: basınçalan ve hacim: 

alanyerdeğiştirme olduğundan; sabit bir basınca karşı sistem tarafından 

yapılan iş, 

W P V =  (21) 

olacaktır. Burada V  gazın hacmindeki değişimdir. 

Böylece, bu durum için yukarıdaki (21) denklemini yeniden 

uyarlanacak olursa: 

Q U P V =  +   (22) 

elde edilir. 
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Termodinamiğin birinci yasası, doğadaki bir denge durumundan 

başlayıp başka bir denge durumunda son bulan her olay için geçerlidir. 

Sistemin başlangıç denge durumundan son denge durumuna gelene kadar 

geçirdiği evreler denge durumları olmasa bile, birinci yasa geçerliliğini korur. 

Ancak birinci yasanın yardımı ile cevaplanamayan önemli bazı sorular da 

vardır. Her olayda enerjinin korunduğu bilinse bile, bir olayın gerçekte olup 

olmayacağı birinci yasa ile önceden belirlenemez.  Bu tür bilgiler, 

termodinamiğin ikinci yasası adıyla bilinen yasanın uygulamaları sonucu 

ortaya çıkar. Birçok termodinamik problemin anlaşılmasında ikinci yasanın 

katkısı büyüktür. 

Birinci Yasasının İdeal Gazlara Uygulanması: 

İdeal bir gazın iç enerjisi için tanımlanan formül, 

3
 
2

U nRT=  (23) 

şeklindedir.  Bu ifade sadece tek atomlu bir ideal gaz için geçerlidir, 

yani gazın parçacıkları tek atomlardan oluşur. Böyle bir gaz için iç enerjideki 

değişim, U , şu şekilde verilir: 

      
3

2
U nR T =   (24) 

Tek atomlu (Monatomik) bir ideal gazın sabit hacmindeki molar özgül 

ısı, vc ,   

3
 
2

vc R=  (25) 

şeklinde tanımlanır. Böylelikle, ideal gazın iç enerjisindeki değişim şu şekilde 

gösterilebilir: 

  vU nc T =   (26) 

İdeal gazlar için bu ifade, hacim sabit olmadığında bile her zaman 

geçerlidir. Ancak molar özgül ısının değeri gaza bağlıdır ve farklı sıcaklık ve 

basınç koşulları altında değişebilir. 

Molar özgül ısısı daha büyük olan bir gaz, belirli bir sıcaklık değişimini 

gerçekleştirmek için daha fazla enerji gerektirir. Molar özgül ısının boyutu, 

gaz molekülünün yapısına ve enerjiyi kaç farklı şekilde depolayabileceğine 

bağlıdır. Helyum gibi tek atomlu bir gaz, enerjiyi üç farklı yönde hareket ile 
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ilgili olarak depolayabilir. Hidrojen gibi bir gaz ise normal sıcaklık 

aralıklarında iki atomludur ve üç yönde hareket etmenin yanı sıra iki farklı 

yönde dönebilir de. Böylece hidrojen molekülleri enerjiyi ötelenme hareketi 

şeklinde depolayabilir ve buna ek olarak dönme yoluyla da enerji 

depolayabilir. Ayrıca moleküller, kendilerini oluşturan atomların 

titreşimlerinde de enerji depolayabilirler. Enerji depolamak için daha fazla 

yolu olan moleküllerden oluşan bir gaz, daha büyük bir molar özgül ısıya 

sahip olacaktır. Belirli bir miktardaki ideal bir tek atomlu gazın iç enerjisinin 

sadece sıcaklığa bağlı olduğuna ve gazın basıncından ve hacminden tamamen 

bağımsız olduğuna dikkat ediniz. Diğer sistemler için iç enerji bu kadar basit 

bir şekilde ifade edilemez. Bununla birlikte, iç enerjideki bir artış, genellikle 

sıcaklıktaki bir artışla ilişkilendirilebilir. 

Termodinamiğin sıfırıncı yasasından biliyoruz ki, iki sistem termal 

temasa girdiğinde, sonunda aynı sıcaklıkta oldukları noktada termal dengeye 

ulaşırlar. Örnek olarak, iki tek atomlu ideal gazı karıştırdığımızı varsayalım. 

Şimdi, ideal bir tek atomlu gazın molekül başına enerjisi, sıcaklığıyla 

orantılıdır. Böylece, iki gaz karıştırıldığında, daha sıcak gazın molekülleri 

enerji kaybetmeli ve daha soğuk gazın molekülleri enerji kazanmalıdır. Bu, 

termal dengeye ulaşılana kadar devam eder; bu noktada sıcaklık ve dolayısıyla 

molekül başına ortalama ötelenme kinetik enerjisi her iki gaz için de aynıdır. 

Gerçek sistemler için denge yaklaşımı, ideal bir tek atomlu gazdan biraz daha 

karmaşıktır. Yine de, sıcaklıkları aynı olana kadar sistemler arasında enerji 

alışverişi olduğunu söyleyebiliriz. 
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1. TERMODĠNAMĠK SÜREÇLER  

Mekanik problemlerini çözerken, incelenen cismi izole eder, ona etki 

eden dış kuvvetleri analiz eder ve ardından davranışını tahmin etmek için 

Newton yasalarını kullanırız. Termodinamikte de benzer bir yaklaşım 

izliyoruz. Evrenin incelemek istediğimiz kısmını, yani sistemi belirleyerek 

başlıyoruz. Sistem, özellikleri bizi ilgilendiren herhangi bir şey olarak 

tanımlanabilir tek bir atom veya tüm Dünya olabilir. Sistemimiz seçildikten 

sonra, ortamın veya çevrenin sistemle nasıl etkileştiğini belirleriz. Son olarak, 

anlaşılan etkileşimle, sistemin termal davranışını termodinamik yasalarının 

yardımıyla inceleriz. 

Bir sistemin termal davranışı, termodinamik değişkenler cinsinden 

tanımlanır. İdeal bir gaz için bu değişkenler basınç, hacim, sıcaklık ve gazın 

molekül veya mol sayısıdır. Farklı sistem türleri genellikle farklı değişken 

kümeleriyle karakterize edilir. Örneğin, gerilmiş bir lastik bant için 

termodinamik değişkenler gerilim, uzunluk, sıcaklık ve kütledir. 

Bir sistemin durumu, çevre ile etkileşiminin bir sonucu olarak 

değişebilir. Bir sistemdeki değişim hızlı veya yavaş, büyük veya küçük 

olabilir. Bir sistemin durumunun termodinamik değiĢkenler cinsinden 

baĢlangıç durumundan son duruma geçme Ģekline termodinamik süreç 

denir. Sistemin içinden geçtiği ardışık durumların yolu termodinamik süreç 

ile anlatılır. Termodinamik işleme bir örnek, sabit bir basıncı korurken bir 

sıvının sıcaklığını arttırmaktır. Başka bir örnek, sabit bir sıcaklığı korurken 

kapalı bir gazın basıncını arttırmaktır. Termodinamikte analitik amaçlar için, 

şimdi açıkladığımız gibi, süreçleri yarı-statik veya yarı-statik olmayan 

olarak iki sınıfa ayırmak yararlıdır. 

Bu bölümde, en yaygın dört termodinamik süreç incelenecek ve ideal 

gaz üzerindeki etkileri ile gösterilecektir. Her süreç, ideal gaz yasasındaki 

değişkenlerden birini sabit yapmaya veya termodinamiğin birinci yasasındaki 

üç nicelikten birinin sıfır olduğunu varsaymaya karşılık gelir. Bu dört süreç; 

izobarik (sabit basınç), adyabatik (termal enerji transferi yok veya 0Q  ), 

izovolümetrik ( 0W  'a karşılık gelen sabit hacim) ve izotermal ( 0U 

'a karşılık gelen sabit sıcaklık) süreçlerdir. Her durumda esas olan, birinci 
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yasadaki üç termodinamik miktarı hesaplayabilmektir: iş ( W ), termal enerji 

transferi ( Q ) ve iç enerjideki değişim ( U ). 

 

1.1. Yarı-Statik (Quasi-static) Süreç 

Yarı-statik bir süreç, durum değişikliğinin sonsuz derecede yavaş 

yapıldığı, böylece sistemin her an kendisiyle ve çevreyle termodinamik bir 

dengede olduğu varsayılabilen idealize edilmiş veya hayal edilmiş bir süreçtir.  

Yarı-statik süreçler, sistemin zaman içinde değişmesine rağmen, 

sistemin her an termodinamik dengede kalması için yeterince yavaş yapılır. 

Sistemin termodinamik dengesi, sistemin sürecin her anında iyi tanımlanmış 

sıcaklık ve basınç gibi makroskobik özellik değerlerine sahip olması için 

gereklidir. Bu nedenle, yarı-statik süreçler, sistemin durum uzayında iyi 

tanımlanmış yollar olarak gösterilebilir. 

Sistemin herhangi bir sonlu değişikliği için yarı-statik süreçler 

tamamen gerçekleştirilemeyeceğinden, doğadaki tüm süreçler yarı-statik 

değildir. Yarı-statik ve yarı-statik olmayan süreçlerin örnekleri Şekil 20 'de 

gösterilmiştir.  

Bir sistemin denge dışı durumlarının incelenmesi zordur. Bu nedenle, 

sistemin her aşamasında bir denge durumu olduğu idealleştirilmiş bir süreci 

hayal etmek uygundur. Böyle bir süreç, prensipte, sonsuz yavaştır, bu nedenle 

adı yarı-statiktir (neredeyse statik anlamına gelir). Sistem, değişkenlerini (

,  ,  P T V ) o kadar yavaş değiştirir ki, çevresi ile hemen hemen termal ve 

mekanik dengede kalır. Yarı-statik bir süreçte, her aşamada, sistemin basıncı 

ile dış basınç arasındaki fark sonsuz derecede küçüktür. Aynısı sistem ve 

çevresi arasındaki sıcaklık farkı için de geçerlidir.  
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ġekil 20: Bir Gazın A ve B Durumları Arasındaki Yarı-Statik ve Yarı-Statik Olmayan 

Süreçler. 2 

 

Yarı-statik bir süreçte, sistemin geçtiği tüm durumlar bilindiğinden, A 

ve B arasındaki sürecin yolu bir durum diyagramında çizilebilir. Yarı-statik 

olmayan bir süreçte, A ve B arasındaki durumlar bilinmemektedir ve bu 

nedenle hiçbir yol çizilemez. Şekilde gösterildiği gibi kesikli çizgiyi takip 

edebilir veya çok farklı bir yol izlenebilir. Sistemin sıcaklığının sabit 

tutulduğu sürece izotermal süreç denir. Sabit sıcaklıktaki büyük bir rezervuara 

yerleştirilmiş metalik bir silindirdeki bir gazın genleşmesi, izotermal bir 

işleme bir örnektir. (Rezervuardan sisteme aktarılan ısı, çok büyük ısı 

kapasitesi nedeniyle rezervuarın sıcaklığını maddi olarak etkilemez.). İzobarik 

süreçlerde basınç sabitken, İzovolumetrik süreçlerde hacim sabittir. Son 

olarak, sistem çevreden yalıtılmışsa ve sistem ile çevre arasında ısı akmıyorsa, 

süreç adyabatiktir. Bu özel süreçlerin tanımları Çizelge 7.’de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
2 OpenStax University, University Physics Volume 2, Thermodynamic Processes. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-4-thermodynamic-processes 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-4-thermodynamic-processes
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Çizelge 7: Termodinamik Süreçlerin Kısa Özeti. 

Süreç Türü Özellik EĢitlikler 

İzotermal Sıcaklık sabit         0Q W U      

İzobarik Basınç sabit Q U P V      

İzovolumetrik 

(izokorik) 
Hacim sabit       0Q U W      

Adyabatik 
Sistem ve çevresinde ısı 

transferi yok 
U W    

 

1.2. Ġzotermal Süreç 

İzotermal bir işlem sırasında, bir sistemin sıcaklığı değişmez. İdeal bir 

gazda iç enerji U  yalnızca sıcaklığa bağlıdır, bu nedenle 0T   olduğu için 

0U   olur. Bu durumda termodinamiğin birinci yasasından şu sonuca 

ulaşılır: 

W Q                             (izotermal süreç) 

Sabit sıcaklıkta meydana gelen işlemler eş sıcaklık işlemleri olup, bu 

durumda bir ideal gazın hiperbolik P V  eğrisine ise izoterm denir. İdeal 

bir gaz için iç enerji yalnızca sıcaklığın bir fonksiyonu olup, izotermal 

işlemde 0U   olur. Bu durumda Q W   olacağından ısı yolu ile giren 

enerji, sistemden iş olarak çıkar ve sistemin iç enerjisinde bir değişme olmaz. 
 

 

ġekil 21: İdeal Gaz İçin İzotermal Genleşme3 

Bir P V diyagramında i  durumdan s  durumuna izotermal bir 

genişleme. Eğri, sabit sıcaklıkta ideal bir gazda basınç ve hacim arasındaki 

ilişkiyi temsil etmektedir. 

                                                            
3 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal 

Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 620. 
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Ġdeal gazın izotermal genleĢmesi: İdeal gazın, sabit sıcaklık altında

P V  eğrisi ile verilen şekilde (Şekil 21), yarı kararlı olarak genleştiğini 

düşünelim. Eğri bir hiperboldür ve bu eğrinin denklemi sabitPV   olur.  

Bu durum, gazın aynı sıcaklıkta bir ısı kaynağı ile teması ile sağlanır. 

İdeal gaz için i  durumundan s durumuna yapılan işi hesaplayalım. 

PV nRT  denkleminden, 

             
s s

i i

V V

V V

nRT
W PdV dV

V
                                    (27) 

T  de sabit olduğundan diğer sabitlerle birlikte integral dışına alınabilir. 

Bu durumda, 

  

ln
s

s

i

i

V
V

V

V

dV
W nRT nRT V

V
                                (28) 

elde edilir. (İntegralin çözümü için ln
dx

x
x
  ifadesinden 

yaralandık.) Böylece,  

 

ln s

i

V
W nRT

V

 
   

 
                                      (29) 

olur. 

İdeal bir gaz için iç enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Bu nedenle, bir 

izotermal süreçte ideal bir gazın iç enerjisinde bir değişiklik yoktur. 

Termodinamiğin Birinci Yasası, gaza sağlanan ısının gazın yaptığı işe eşit 

olduğunu ima eder: Q W   . 

Denklem (29)’dan not:  Eğer gaz izotermal olarak genişlerse s iV V  

olur ve gazın yaptığı iş pozitiftir ( 0 W ) ; ve eğer gaz izotermal olarak 

sıkıştırılırsa s iV V   olur, gazın yaptığı iş negatiftir ( 0W  ). İşin negatif 

olması gazı sıkıştırmak için dış kuvvetler tarafından gaz üzerine pozitif iş 

yapılması demektir. Yani izotermal bir genleĢmede gaz ısıyı emer ve iĢ 

yapar, izotermal bir sıkıĢmada ise gaz üzerine çevre tarafından iĢ yapılır 

ve ısı açığa çıkar. 
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1.3. Adyabatik Süreç 

Bir sistemin ısıl değişim sürecinde, hiç bir ısı girişi veya ısı çıkışı 

olmuyorsa, ( 0Q  ),  böyle bir süreç adyabatik süreç olarak adlandırılır. 

Adyabatik bir süreçte, sisteme ısı ile hiçbir enerji girmez veya çıkmaz. Böyle 

bir sistem yalıtılmış, çevresinden termal olarak izole edilmiştir. Bununla 

birlikte, genel olarak, sistem mekanik olarak izole edilmemiştir, bu yüzden 

hala iş yapabilir. Yeterince hızlı bir işlem adyabatik olarak kabul edilebilir, 

çünkü ısı ile önemli bir enerji transferi için zaman yoktur. 

Adyabatik bir süreç, ya ısı yolu ile enerji kaçamayacak kadar kısa bir 

sürede yapılırsa, ya da çevreden yalıtılmış bir sistem kullanılırsa 

gerçekleştirilebilir. 

U W                         (Adyabatik süreç) 

Termodinamiğin birinci yasası böyle bir sürece uygulandığında, gaz 

adyabatik olarak genleşirse  W pozitif olur. Dolayısıyla 'U nun değeri de 

negatif olur ve gazın sıcaklığı düşer. Gaz, adyabatik olarak sıkıştırılırsa (yani 

ters bir işlemde) gazın sıcaklığı artar. İdeal bir gazın yarı-statik adyabatik ve 

izotermal açılımları Şekil 22’de gösterilmiştir. 

 

ġekil 22: İdeal Bir Gazın Yarı-Statik Adyabatik ve İzotermal Açılımları4 

 

Adyabatik serbest genleĢme iĢlemi: Pistona kuvvet uygulamazsa ne 

gaz üzerine ne de gaz tarafından iş yapılır. Adyabatik işlemde 0W  ve 

0Q   olduğundan birinci yasaya göre 0U   olur. Kısaca, adyabatik 

serbest genleşmede bir gazın ilk ve son iç enerjileri birbirine eşittir diyebiliriz. 

Adyabatik bir süreçte yapılan iş, iç enerjideki değişim bulunarak 

                                                            
4 OpenStax University, University Physics Volume 2, Adiabatic Processes for an Ideal 

Gas. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-6-adiabatic-processes-

for-an-ideal-gas 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-6-adiabatic-processes-for-an-ideal-gas
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/3-6-adiabatic-processes-for-an-ideal-gas
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hesaplanabilir. Alternatif olarak, iş bir P V  diyagramından hesaplanabilir. 

Adyabatik bir süreçten geçen ideal bir gaz için şu ifade yazılabilir: 

sabitPV  
                                                             (30) 

Bu dengede,   değeri gazın adyabatik indeksi olarak adlandırılır ve      

p

v

C

C
          değerine sahiptir. 

Denklem 30’un sağ tarafındaki sabiti hesapladıktan ve P  basıncını 

çözdükten sonra, P V  diyagramındaki eğrinin altındaki alandan, yapılan iş 

hesaplanabilir. Sıcak bir gazın, enerjinin ısıyla sisteme girmesi veya 

sistemden çıkması için zaman kalmayacak kadar hızlı genişlemesine izin 

verilirse, gaz üzerinde yapılan iş negatif olur ve iç enerjisi azalır. Bu azalma, 

gaz moleküllerinden hareket eden pistona kinetik enerji aktarıldığı için 

gerçekleşir.  

 

1.4. Ġzovolumetrik (Ġzokorik) Süreç 

Bir izovolumetrik süreçte V  sabittir. Gaz üzerinde veya gazla hiçbir iş 

yapılmaz. Termodinamiğin birinci yasası böyle bir sürece uygulandığında, 

gazın soğurduğu ısı, tamamen iç enerjisini ve sıcaklığını değiştirmeye gider. 

Belirli bir ısı miktarı için sıcaklıktaki değişiklik, sabit hacimdeki gazın özgül 

ısısı ile belirlenir. Bazen izokorik süreç olarak da adlandırılan izovolümetrik 

süreç, bir P V  diyagramındaki dikey çizgilere karşılık gelen sabit hacimde 

ilerler. Hacim değişmezse, sistem üzerinde veya sistem tarafından hiçbir iş 

yapılmaz, bu nedenle 0W   ve termodinamiğin birinci yasasının 

uygulaması da,  

U Q                     (izovolümetrik süreç) 

şeklinde olur. 

Bu sonuç bize izovolümetrik bir süreçte, bir sistemin iç enerjisindeki 

değişimin, sisteme ısı ile aktarılan enerjiye eşit olduğunu söyler. İdeal gazın iç 

enerjisindeki değişim denkleminden, sabit hacimli işlemlerde ısı ile aktarılan 

enerji şu şekilde gösterilir: 

  vQ nc T                                           (31) 

Hacmi sabit tutulan bir sisteme ısı verildiğinde, verilen ısının tamamı 

sistemin iç enerjisini artırmada kullanılır.  
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1.5. Ġzobarik Süreç:  

Sabit basınç altında meydana gelen işlemlere ise izobarik işlemler 

denir. Böyle bir işlemde, transfer edilen ısı ve yapılan iş sıfırdan farklıdır. 

Gazın yaptığı iş,  

   –  -s i s iW P V V nR T T                             (32) 

ifadesiyle verilebilir. Sıcaklık değiştiği için iç enerji de değişir. Emilen 

ısı kısmen iç enerjiyi artırmaya ve kısmen de iş yapmaya gider. Belirli bir ısı 

miktarı için sıcaklıktaki değişiklik, sabit basınçta gazın özgül ısısı ile 

belirlenir. 
 

2.  TERMODĠNAMĠĞĠN ĠKĠNCĠ YASASI  

Termodinamiğin birinci yasası daha önce bahsedildiği üzere enerjinin 

korunduğunu ifade eder. Enerjinin korunduğu pek çok termodinamik olay 

düşünmek mümkündür. Örneğin sıcak bir cisimle soğuk bir cisim temas 

halindeyse, hiçbir zaman ne sıcak cisim daha çok ısınır ne de soğuk cisim 

daha çok soğur. Bu olayların hiç birisi termodinamiğin birinci yasasına aykırı 

değildir. Birinci yasa, ısıya veya ısının işe çevrilmesi olaylarına enerji 

korundukça bir kısıtlama getirmez. Pratikte belli bir miktarda bir işi tümü ile 

ısıya çevirmek mümkündür. Ancak belli bir miktarda ısıyı tümüyle işe 

çevirme yolları henüz bulunamamıştır. Termodinamiğin ikinci yasası bu sorun 

ile ilgilidir. İkinci yasa güç anlaşılmasına rağmen uygulamada pek çok yararlı 

sonuç doğurmuştur. 

Termodinamiğin birinci yasasına göre, meydana gelebilecek süreçler 

sadece enerjiyi koruyan süreçlerdir. Ancak bu, doğanın dayattığı tek kısıtlama 

olamaz, çünkü enerji korunumuna aykırı olmasa da birçok termodinamik 

süreç gerçekleşmez. Örneğin, iki cisim ısıl temas halindeyken, birinci yasa 

tarafından yasaklanmasa bile, ısı asla soğuk cisimden daha sıcak olana akmaz. 

Ortak deneyim, birinci yasa tarafından mükemmel bir şekilde izin verilen 

ancak hiçbir zaman gözlemlenmeyen birçok olası süreç olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle, diğer bazı termodinamik ilkeler, fiziksel 

sistemlerin davranışını kontrol ediyor olmalıdır.  

İşte böyle bir ilke, termodinamiğin birinci yasası ile tutarlı birçok 

olguya izin vermeyen ve bir kaynak içinde enerji kullanımını sınırlayan 

termodinamiğin ikinci yasası ile karşılanır. Tıpkı soğuk bir cisimden sıcak bir 
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cisme iş yapmadan ısı aktaramayacağımız gibi, enerji de bir cisimden diğerine 

keyfi olarak geçemez. Sistemin veya çevresinin fiziksel özelliklerini 

değiştiren kimyasal bir işlem olmadan kremayı kahveden ayıramayız. Bir 

arabayı hareket ettirmek için havada depolanan iç enerjiyi veya bir gemiyi 

çalıştırmak için okyanusun enerjisini o nesnenin etrafındaki bir şeyi pertürbe 

etmeden kullanamayız. 

 

 
ġekil 23: Rudolf Clausius 

5 (Rudolf Julius 

Emanuel Clausius)  (1822-1888), Termodinamik 

Biliminin Başlıca Kurucularından Kabul Edilen 

Alman Fizikçi ve Matematikçi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausiu

s 

Sadi Carnot’un Carnot çevrimi olarak 

bilinen ilkesini ısı teorisi olarak yeniden 

şekillendirmiştir. Clausius, Carnot ve 

Thomson’ın çalışmalarına dayanarak, 

onu Termodinamiğin İkinci Yasasının 

temel bir versiyonuna götüren önemli 

entropi kavramına ulaştı;  yalıtılmış bir 

sistemin entropisinin asla 

azalamayacağını ifade etti. Clausius 

ayrıca gazların kinetik teorisi üzerinde 

çalıştı ve moleküler boyut, hız, ortalama 

serbest yol vb. ile ilgili ilk güvenilir 

tahminleri elde etti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
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Termodinamiğin ikinci yasası, bir ısı makinesinin verimliliğine ve bir 

buzdolabının performans katsayısına temel bir sınırlama getirir. Basit bir 

ifadeyle, bir ısı makinesinin verimliliğinin asla 1  olamayacağını söyler. Bu 

da, soğuk hazneye salınan ısının asla 0  yapılamayacağı anlamına gelir. Bir 

buzdolabı için ikinci yasa, performans katsayısının asla sonsuz olamayacağını 

söyler. Bu da, dış işin (W 'nın) asla 0  olamayacağı anlamına gelir. AĢağıdaki 

iki ifade, biri Kelvin ve Planck'ın mükemmel bir ısı makinesi olasılığını, 

diğeri ise Clausius’un mükemmel bir buzdolabı veya ısı pompası 

olasılığını reddetmesinden dolayı, bu gözlemlerin kısa bir özetidir. 

Termodinamiğin Ġkinci Yasası - Kelvin-Planck Ġfadesi: Tek bir 

kaynaktan gelen ısıyı başka bir etki olmadan işe dönüştürmek mümkün 

değildir. Başka bir ifadeyle, bir hazneden ısının soğrulması ve ısının tamamen 

işe dönüştürülmesini kendiliğinden sağlayan hiçbir işlem mümkün değildir. 

Termodinamiğin Ġkinci Yasası - Clausius Ġfadesi: Isı asla 

kendiliğinden daha soğuk bir nesneden daha sıcak bir nesneye akmaz. Başka 

bir ifadeyle, daha soğuk bir nesneden daha sıcak bir nesneye kendiliğinden ısı 

transferini sağlayan hiçbir işlem mümkün değildir.  

Yukarıdaki iki ifadenin tamamen eşdeğer olduğu kanıtlanabilir. 

Termodinamiğin ikinci yasası, doğada bulunmayan tersinir işlemler için 

korunum yasasıdır. Bu yasa, entropi olarak adlandırılan yeni bir termodinamik 

ifadenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Kısaca ikinci yasa; bir süreç içinde gerekli toplam enerji sabit kaldığı 

hâlde, sürtünme ve benzeri olaylar yüzünden kullanılabilir enerjinin azaldığını 

ve bunun sonucunda da %100  verimle çalışan bir makinanın 

yapılamayacağını ifade eder. Bu yasa, fiziğe geri döndürülemez (tersinmez) 

olaylar düşüncesini kazandırdı. Bu yasaya göre fiziksel hadiselerde tersinmez 

belirli bir eğilim vardır. Örneğin, bir bardak sıcak kahve etrafına ısı vererek 

soğur ve hiç bir zaman kahvemiz verdiği ısıyı kendiliğinden toplayıp eski 

hâline gelmez. Yukarıdan serbest bırakılan bir top, bırakıldığı yüksekliğe 

kadar tekrar çıkmayı başaramaz. Bu saydığımız süreçlerin ortak yanı; belirli 

bir doğrultuda, bütünden yayılmaya, düzenden düzensizliğe, kullanılır 

olabilirlikten kullanılamazlığa doğru, yol almalarıdır.  

Bu evrensel eğilime R. Clausius, entropi ismini verdi ve matematiksel 

bir ifade oluşturdu. Yunanca kökenli bir kelime olan entropi, "Bir sistemin 
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düzensizlik derecesinin ölçüsü" anlamında kullanılır ve ikinci yasa entropi 

artışı olarak ifade edilebilir. Bütün varlıkların, eninde sonunda entropisi 

artmaktadır. Evrendeki olayların tümü geri dönüşümlü olmayan olaylardır. 

Bizi ısıtan ve aydınlatan güneş bir bardak sıcak kahve gibi ısısını tüketmekte, 

içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi ve diğer galaksiler birbirlerinden 

hızla uzaklaşmakta olup, dolayısıyla evrenin entropisi sürekli olarak 

artmaktadır. Sürekli yaşanan enerji kaybı eninde sonunda evrenin entropisini 

maksimum değere ulaştıracaktır. Bu maksimum düzensizlik hâlinde iş 

yapacak kullanılabilir enerji olmadığından bütün kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik süreçler duracaktır. Bu olay fizikçiler arasında evrenin “ısı (ısıl)  

ölümü” olarak adlandırılmaktadır.  

Gerçek bir süreçte, termodinamiğin ikinci yasasına göre sistemdeki 

düzensizliğin derecesi artar. Bir işlem yalıtılmış bir sistemde oluyorsa, düzenli 

enerji düzensiz enerjiye dönüşür. İki denge hâli arasında yarı-kararlı hareket 

eden bir sistemin entropi değişimi ( dS ), tersinir olarak sisteme sağlanan 

ısının ( tersinirdQ ) sistemin mutlak sıcaklığına (T )  bölünmesine eşittir, yani; 

tersinirdQ
dS

T
                                            (33) 

Aynı ilk ve son durumu birleştiren bütün tersinir yollar boyunca entropi 

değişiminin değeri aynıdır. Herhangi bir tersinir çevrim süresinde entropi 

değişimi sıfırdır ve böyle bir süreçte kâinatın entropisi sabit kalır. Bir 

tersinmez süreçte, yalıtılmış bir sistemin toplam entropisi daima artar. 

Tersinmez süreçler için,  yalnızca bir denge durumundan diğerine giden bir 

süreçteki entropi artışının, aynı iki durum arasındaki tersinir bir süreçte 

meydana gelecek olan artıştan daha büyük olduğu söylenebilir:  

tersinirdQ
dS

T
  

Entropinin mutlak değerini belirlemek için bir referans durumu 

tanımlamak gerekir. Aksi takdirde, sadece entropideki değişimler 

belirlenebilir. 0 K'deki mükemmel bir kristalin durumu referans olarak kabul 

edilir. Bu referans durumunun entropisi keyfi olarak 0 J/K'e sabitlenir. Bu 

şekilde, sıcaklık ve basınç gibi belirli koşullarda her maddeye mutlak bir 

entropi atfedilebilir. Termodinamiğin ikinci yasasının ifadelerinden biri, 

“herhangi bir yalıtılmış sistemdeki herhangi bir kendiliğinden süreç, her 
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zaman o sistemin entropisinde bir artışla sonuçlanır” şeklindedir. Evren izole 

bir sistem olduğundan, bu ifade matematiksel olarak aşağıdaki şekilde 

yazılabilir: 

 

0evren sistem çevredS dS dS    

 

Termodinamiğin ikinci yasası, doğanın en önemli yasası olarak da 

adlandırılmış ve “zaman oku” olarak pek çok yerde ifade edilmiştir. Zaman 

oku, izole edilmiş bir sistemde entropinin zamanla artma eğiliminde olduğunu 

söyleyen termodinamiğin ikinci yasası tarafından sağlanır. Zamanın bir yönü 

varmış gibi görünüyor, doğası gereği yön veriyor: geçmiş arkamızda kalıyor 

ve sabit ve değişmezdir ve bellek veya yazılı belgelerle erişilebiliyor; diğer 

yandan gelecek ise ileridedir ve sabit olması şart değildir ve belki bir dereceye 

kadar tahminde bulunabilsek de, buna dair kesin bir kanıtımız da yoktur. 

Yaşadığımız olayların çoğu geri döndürülemezdir: örneğin, bir yumurtayı 

kırmak bizim için kolaydır ve zaten kırılmış bir yumurtayı kırmak imkânsız 

değilse de zordur. Bu ilerlemenin başka bir yöne gitmesi bize akıl almaz 

görünüyor. Zamanın bu tek yönlü yönüne veya asimetrisine genellikle 

zamanın oku denir ve bize zamanın geçtiğine, farklı anlarda ilerlediğimize 

dair bir izlenim veren de budur. O halde zamanın oku, geleceğe doğru 

görünen kaçınılmaz “zaman akışı” ile ilişkili tek tip ve benzersiz yöndür. 

Makroskobik düzeyde gözlemlenen zamansal asimetrinin çoğu (zamanı ileri 

yönde görmemizin nedeni) nihayetinde termodinamiğe, ısı bilimine ve bunun 

mekanik enerji veya işle ilişkisine ve daha özel olarak da Termodinamiğin 

İkinci Yasasına iner.  Bu yasa, zaman içinde ileriye gidildikçe, herhangi bir 

yalıtılmış veya kapalı sistemin net entropisinin (düzensizlik derecesi) her 

zaman artacağını (veya en azından aynı kalacağını) belirtir. Sıcak bir nesne 

her zaman atmosfere ısı yayar ve soğur, tersi olmaz; kahve ve süt birbirine 

karışır ama sonra ayrılmaz; başıboş bırakılan bir ev eninde sonunda çöker, 

ancak bir tuğla yığını asla kendiliğinden bir eve dönüşmez; vb. Bu konuyu 

enerji bağlamında da ele aldığımızda da enerjinin konsantre halden dağınık 

forma geçme, yani yayılma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.  Aksi 

durumda, mantıklı bulmadığımız olaylar zincirinde dağılan enerjinin 

yoğunlaşması gerekir ki bu da ikinci yasaya aykırı olacaktır. 
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2.1. Tersinir ve Tersinmez Süreçler 

Hiçbir makine (motor) %100  verimlilikle çalışamaz, ancak her farklı 

tasarım farklı verimlilikler sağlar ve özellikle sadece bir tür tasarımın 

mümkün olan maksimum verimliliği sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu tasarım, 

bir sonraki alt bölümde tartışılacak olan Carnot çevrimidir. Bunu anlamak, 

tersinir ve tersinmez süreç kavramlarını gerektirir. Tersinir bir süreçte, yol 

boyunca her durum bir denge durumudur, bu nedenle sistem aynı yol boyunca 

ters yönde giderek başlangıç durumuna geri dönebilir. Başlangıç durumuna 

geri dönmeyen bir süreç tersinmezdir. 

Çoğu doğal sürecin tersinmez (geri döndürülemez) olduğu 

bilinmektedir; tersinir süreç bir idealleştirmedir. Gerçek süreçler her zaman 

tersinmez olsa da, bazıları neredeyse tersine çevrilebilir. Gerçek bir süreç, 

sistem neredeyse her zaman dengede olacak kadar yavaş gerçekleşirse, süreç 

tersinir olarak kabul edilebilir.  

Bir kabın ortasındaki duvar tarafından ısıl olarak yalıtılmış ve kabın 

yarısında tutulan ideal bir gaz düşününüz (Şekil 24. (a)). Kabın diğer yarısı, 

içinde hiçbir molekül olmadan vakum altındadır. Şimdi, ortadaki duvardaki 

kapak hızlı bir şekilde açılırsa, gaz genişler ve Şekil 24. (b)’de gösterildiği 

gibi hemen tüm kabı doldurur. 

Gaz genişlemeden önce kabın yarısı vakum altında olduğundan, sistem 

tarafından herhangi bir iş yapılmasını beklemiyoruz (yani 0W   çünkü 

genişleme sırasında vakumdan gaza hiçbir kuvvet uygulanmaz). Kap, ortamın 

geri kalanından termal olarak yalıtılmışsa, sisteme herhangi bir ısı transferi de 

beklemiyoruz, dolayısıyla 0Q  'dır. Böylece termodinamiğin birinci yasası 

sistemin iç enerjisinin değişmediğini söyler: 

 

– 0U Q W      
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ġekil 24: Ortadaki Duvardaki Kapak Açılmadan (a) Önce Kabın Sol Bölmesindeki 

Gaz, (b) Kapak Açıldıktan Sonra Kabın Tamamına Genişler6 

 

İdeal bir gaz için iç enerji değişmezse sıcaklık aynı kalır. Böylece ideal 

gazın durum denklemi bize gazın son basıncını verir, 0/ / 2P nRT V P  , 

burada 0P  gazın genişlemeden önceki basıncıdır. Tüm bu tartışma, şu ana 

kadar öğrendiklerimize dayanıyor ve mantıklı. İşte kafamızı karıştıran şu: 

Gelecekteki bir zamanda tüm moleküller kabın orijinal yarısına geri gidebilir 

mi? Sezgilerimiz bize bunun pek olası olmayacağını söylüyor, ancak şimdiye 

kadar öğrendiğimiz hiçbir şey, olasılık ne kadar küçük olursa olsun böyle bir 

olayın olmasını engellemiyor. Gerçekten sorduğumuz şey, kabın yarısına 

doğru genişlemenin tersinir olup olmadığıdır. 

Tersinir bir süreç, süreç boyunca geriye doğru gidersek, sistem ve 

çevre, süreç oluşmadan önceki ilk durumlarının tam olarak aynısına geri 

yüklenebildiği (kendiliğinden geri döndüğü) bir süreçtir. Tersinir bir süreç 

için gerekli koşul,  bu nedenle yarı-statik gerekliliktir. Bir sistemi orijinal 

durumuna geri döndürmenin oldukça kolay olduğunu unutmayın; zor kısım, 

aynı zamanda ortamının orijinal durumuna geri döndürülmesini sağlamaktır. 

Örneğin, ideal bir gazın orijinal hacminin iki katına genişlediği örnekte, onu 

bir pistonla kolayca geri itebilir ve gazdan bir miktar ısıyı alarak sıcaklığını ve 

basıncını eski hâline getirebiliriz. Sorun şu ki, çevredeki bir şeyi 

değiştirmeden, örneğin oraya biraz ısı boşaltmadan bunu yapamayız. Tersinir 

bir süreç, nadiren gerçekleşen tamamen ideal bir süreçtir. Belirli süreçleri 

tersine çevrilebilir hâle getirebiliriz ve bu nedenle karşılık gelen tersinir 

                                                            
6 OpenStax University, University Physics Volume 2, Reversible and Irreversible 

Processes. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-1-reversible-and-

irreversible-processes 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-1-reversible-and-irreversible-processes
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-1-reversible-and-irreversible-processes
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süreçlerin sonuçlarını bir başlangıç noktası veya referans olarak kullanabiliriz. 

Gerçekte, neredeyse tüm süreçler geri döndürülemez ve sistemin özellikleri 

geri yüklendiğinde ortamın bazı özellikleri değişir. Az önce ana hatlarıyla 

belirttiğimiz gibi, ideal bir gazın genleşmesi tersine çevrilemez çünkü süreç 

yarı-statik bile değildir, yani genleşmenin herhangi bir anında, denge 

durumunda değildir. 

Mikroskobik açıdan bakıldığında, Newton'un ikinci yasası tarafından 

tanımlanan bir parçacık, zamanın yönünü çevirirsek geriye gidebilir. Ancak 

bu, pratik açıdan, bu moleküller arasındaki çok sayıda çarpışmanın, 

parçacıkların her birinin başlangıç yörüngesinin herhangi bir bellek izini silme 

eğiliminde olduğu 2310 'ten fazla parçacık veya moleküle sahip makroskobik 

bir sistemde durum böyle değildir. Örneğin, genleşmiş gazdaki tüm 

parçacıkların kabın orijinal yarısına, aynısıyla geri dönme şansını gerçekten 

tahmin edebiliriz; ancak bunun bir kez bile gerçekleşmesi için evrenin şu anki 

yaşı kadar zaman bile yeterince uzun değildir. 

Tersinmez süreç, gerçekte neredeyse her zaman karşılaştığımız şeydir. 

Sistem ve çevresi aynı anda orijinal durumlarına geri yüklenemez. Doğada 

böyle olduğu için buna doğal süreç de denir. Tersinmez bir sürecin işareti, 

gerçek süreçte meydana gelen durumlar arasındaki sonlu gradyantdan gelir. 

Örneğin, bir nesneden diğerine ısı akarken, iki nesne arasında sonlu bir 

sıcaklık farkı (gradyantı) vardır. Daha da önemlisi, sürecin herhangi bir 

anında, sistem büyük olasılıkla dengede veya iyi tanımlanmış bir durumda 

değildir. Bu olaya tersinmezlik denir. Örneğin odunun yanması bir tersinmez 

süreçtir.  Bir P V  grafiğinde çizilen hem izotermal hem de adyabatik 

süreçler prensipte tersine çevrilebilir. Çünkü sistem, süreçlerin herhangi bir 

noktasında her zaman denge durumundadır ve verilen eğriler boyunca ileri 

veya geri gidebilir. Bir termodinamik sistemin i  başlangıç durumundan s  

son durumuna geçtiği bir süreç hayal edin. İşlem sırasında sistem çevreden 

Q  ısısını soğurur ve üzerinde W  işi yapar. Bu süreci tersine çevirebilir ve 

hem sistemi hem de çevreyi hiçbir yerde başka hiçbir etki olmadan ilk 

durumlarına getirebilir miyiz? 

Deneyimler, doğadaki çoğu süreç için bunun mümkün olmadığını 

göstermektedir. Doğanın süreçleri kendiliğinden geri döndürülemez. Birkaç 

örnek verilebilir. Bir fırının üzerindeki bir kabın tabanı diğer kısımlarından 
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daha sıcaktır. Kap çıkarıldığında, tabandan diğer parçalara ısı aktarılır ve kap 

tek tip bir sıcaklığa getirilir (bu, zamanla çevrenin sıcaklığına kadar soğur). 

İşlem tersine çevrilemez; kabın bir kısmı kendiliğinden soğumayacak ve 

tabanı ısıtmayacaktır. Aksi takdirde, Termodinamiğin İkinci Yasası ihlal 

edilecektir. Bir gazın serbest genleşmesi geri döndürülemez. Bir kıvılcımla 

ateşlenen benzin ve hava karışımının yanma reaksiyonu tersine çevrilemez. 

Mutfaktaki bir gaz silindirinden sızan pişirme gazı tüm odaya yayılır. 

Difüzyon süreci kendiliğinden tersine dönmez ve gazı silindire geri getirmez. 

Bir rezervuar ile termal temas halindeki bir sıvının karıştırılması, rezervuarın 

iç enerjisini artırarak yapılan işi ısıya dönüştürecektir. İşlem tam olarak 

tersine çevrilemez; aksi takdirde, Termodinamiğin İkinci Yasasını ihlal 

ederek, ısının tamamen işe dönüşmesi anlamına gelir. Tersinmezlik, doğada 

istisnai bir kuraldır. 

Tersinmezlik esas olarak iki nedenden kaynaklanır: birincisi, birçok 

süreç (serbest genleşme veya patlayıcı kimyasal reaksiyon gibi) sistemi denge 

dışı durumlara götürür; ikincisi, çoğu süreç sürtünme, viskozite ve diğer enerji 

tüketen etkileri içerir (örneğin hareketli bir cismin durma noktasına gelmesi 

ve mekanik enerjisini ısı olarak zemine ve cisme aktarması; bir sıvı içinde 

dönen bir bıçağın viskozite nedeniyle durma noktasına gelmesi ve sıvının iç 

enerjisinde karşılık gelen kazanç ile mekanik enerjisini kaybetmesi). Enerji 

tüketen etkiler her yerde mevcut olduğundan ve en aza indirilebildiğinden, 

ancak tamamen ortadan kaldırılamadığından, uğraştığımız çoğu süreç 

tersinmezdir. 

Bir termodinamik süreç ( durum i  → durum  s ), eğer süreç, hem 

sistem hem de çevre, evrenin başka hiçbir yerinde başka bir değişiklik 

olmaksızın orijinal durumlarına dönecek şekilde geri döndürülebiliyorsa, 

tersinirdir. Önceki tartışmadan, tersinir bir süreç idealize edilmiş bir 

kavramdır. Bir süreç ancak yarı-statik ise (sistem her aşamada çevreyle 

dengedeyse) ve enerji tüketen etkiler yoksa tersine çevrilebilir. Örneğin, ideal 

bir gazın sürtünmesiz hareketli bir pistonla donatılmış bir silindirde yarı-statik 

izotermal genleşmesi tersinir bir işlemdir. Tersinirlik neden termodinamikte 

bu kadar temel bir kavramdır? Gördüğümüz gibi, termodinamiğin ilgi 

alanlarından biri, ısının işe dönüştürülebildiği verimliliktir. Sonraki bölümde 

görüleceği üzere, Termodinamiğin İkinci Yasası, %100  verimli mükemmel 
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bir ısı makinesi olasılığını ortadan kaldırır. Ancak 1T  ve 2T  sıcaklıklarında iki 

rezervuar arasında çalışan bir ısı makinesi için mümkün olan en yüksek verim 

nedir? İdealize edilmiş tersinir süreçlere dayalı bir ısı makinesinin mümkün 

olan en yüksek verimi elde ettiği ortaya çıktı. Herhangi bir şekilde 

tersinmezlik içeren diğer tüm makinelerin verimi (pratik motorlarda olduğu 

gibi) bu sınırlayıcı verimden daha düşüktür. 
 

2.2. Isı Makineleri (Isı Motorları) 

Isı makinesi, bir sistemin ısının işe dönüştürülmesiyle sonuçlanan 

döngüsel bir süreçten geçmesini sağlayan bir cihazdır. Başka bir ifadeyle, ısı 

makinesi enerjiyi ısı ile alan ve bu termal enerjiyi kısmen elektrik ve mekanik 

enerji gibi diğer kullanışlı enerji biçimlerine dönüştüren bir aygıttır. Bir 

elektrik santralinde elektrik üretimine yönelik tipik bir süreçte, örneğin, 

kömür veya başka bir yakıt yakılır ve elde edilen dahili enerji, suyu buhara 

dönüştürmek için kullanılır. Buhar daha sonra bir türbinin kanatlarına 

yönlendirilir ve dönmesi sağlanır. Son olarak, bu dönüşle ilişkili mekanik 

enerji, bir elektrik jeneratörünü çalıştırmak için kullanılır. Başka bir ısı 

motorunda (bir otomobildeki içten yanmalı motorda) yakıt silindire enjekte 

edildiğinde ve yakıldığında enerji motora girer ve bu enerjinin bir kısmı 

mekanik enerjiye dönüştürülür. Yine eski tarz bir trende bir buhar makinesi, 

treni sürmek için gereken işi üretebilir.  

Genel olarak, bir ısı makinesi,  

(1) Enerjinin yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan (güneş enerjisi, kazanlar, 

nükleer reaktörler vb.) Isı şeklinde aktarıldığı,  

(2) Motor tarafından iş yapıldığı ve   

(3) Enerjinin motor tarafından ısı şeklinde daha düşük sıcaklıkta bir 

kaynağa (atmosfer, akarsular, vb.) atıldığı, 

döngüsel bir iĢlem (çevrim) ile bir miktar iĢ yapan madde (iĢ akıĢkanı) 

taĢır. 

Örnek olarak, çalışma maddesinin su olduğu bir buhar makinesinin 

çalışmasını ele alalım. Makinedeki su, önce bir kazanda buhara dönüştüğü ve 

daha sonra bir pistona doğru genişlediği bir döngü boyunca taşınır. Buhar 

soğutma suyu ile yoğuşturulduktan sonra tekrar kazana döner ve işlem 

çalışma süresince tekrarlanır.  
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ġekil 25: Bir Nükleer Santralden Atılan Isı, Atmosfere Açılan Soğutma Kulelerine 

Gider 7 
 

Gerçek ısı makineleri birçok farklı tasarıma sahiptir. Örnekler, 

günümüzde çoğu arabada kullanılanlar gibi içten yanmalı motorları ve eski 

buharlı trenlerde kullanılan buhar motorları gibi dıştan yanmalı motorları 

içerir. Şekil 25, çalışmakta olan bir nükleer santralin fotoğrafını 

göstermektedir. Reaktörlerin etrafındaki atmosfer, soğuk hazne görevi görür 

ve nükleer reaksiyondan üretilen ısı, sıcak hazneden gelen ısıyı sağlar. Isı 

motorları, iş yapan maddeyi bir çevrim boyunca taşıyarak çalışır. Bir buhar 

santralinde, çalışma maddesi sudur, sıvı olarak başlar, buharlaşır, daha sonra 

bir türbini çalıştırmak için kullanılır ve sonunda tekrar sıvı hâle 

yoğunlaştırılır. Döngüsel süreçlerdeki tüm çalışan maddelerde olduğu gibi, su 

ilk durumuna geri döndüğünde aynı sırayı tekrarlar. Isı makinelerinin yapımı 

ve uygulanması çeşitli soruları da beraberinde getirir. Örneğin, iş yapmak için 

kullanılabilecek maksimum ısının yüzdesi ne kadardır? Bu, ancak 

termodinamiğin ikinci yasasıyla yanıtlanabilecek bir soru olarak ortaya 

çıkıyor. 

Bir ısı makinesinin çalışmasını daha iyi kavramak açısından Şekil 

26’daki gibi şematik olarak göstermek yararlıdır. Isı makinesi, sıcak hazneden 

hQ  ısısını soğurarak W  işini yapar, ardından cQ  kadarlık ısıyı düşük 

sıcaklıktaki soğuk hazneye verir. (Makine üzerinde negatif iş yapıldığına 

                                                            
7 OpenStax University, University Physics Volume 2, Heat Engines. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-2-heat-engines 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-2-heat-engines
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dikkat edin, böylece  makW W  ). İş yapan madde bir döngüden geçtiğinden 

ve çevrim sonucunda her zaman ilk termodinamik durumuna geri 

döndüğünden, ilk ve son iç enerjileri eşittir, yani 0U  . Bu nedenle 

termodinamiğin birinci yasasından,  

0 net makU Q W Q W W         

yazılabilir. 

 

 

ġekil 26: Bir Isı Makinesinin Şematik Gösterimi 8 

İş Yaparken Enerji, Sıcak Hazneden Soğuk Hazneye Doğru Akar. Isı 

Makinesi (Dairesel Kısım), Sıcak Kaynaktan hQ  Isısını Alıp, cQ  Kadarlık 

Kısmını Soğuk Kaynağa Atar ve W  İşini Yapar. 

Son denklem, bir ısı makinesi tarafından yapılan işin makW , makine 

tarafından emilen (soğrulan) net enerjiye eşit olduğunu gösterir. Şekil 27’den 

görüleceği üzere,  –  net h cQ Q Q  'dir. O halde: 

 –  h cW Q Q                                (34) 

olur. Yani, Makine tarafından yapılan iş, makineye verilen net ısı 

miktarına eşittir. Normal olarak, bir termal enerji ( Q ) aktarımı pozitif veya 

negatif olabilir, bu nedenle mutlak değer işaretlerinin kullanımı hQ  ve cQ  

                                                            
8 Physics LibreTexts, University Physics, 

https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(O

penStax)/Book%3A_University_Physics_II_-

_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/04%3A_The_Second_Law_of_Th

ermodynamics/4.03%3A_Heat_Engines 

https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Book%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/04%3A_The_Second_Law_of_Thermodynamics/4.03%3A_Heat_Engines
https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Book%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/04%3A_The_Second_Law_of_Thermodynamics/4.03%3A_Heat_Engines
https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Book%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/04%3A_The_Second_Law_of_Thermodynamics/4.03%3A_Heat_Engines
https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Book%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/04%3A_The_Second_Law_of_Thermodynamics/4.03%3A_Heat_Engines
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işaretlerini açık hâle getirir. İş yapmada kullanılan madde bir gaz ise, bir 

çevrimsel süreç için makine tarafından yapılan net iş, bir P V  diyagramında 

bu süreci temsil eden, kapalı eğrinin alanına eşittir. Bu alan, Şekil 27'de 

rasgele bir çevrim süreci için gösterilmiştir. Bir ısı makinesinin termal (ısıl) 

verimliliği e , makine tarafından yapılan net işin (W ), bir çevrim sırasında 

alınan (soğrulan) enerjiye oranı olarak tanımlanır: 

 1mak h c c

h h h

W Q Q Q
e

Q Q Q


                                    (35)  

 

 

ġekil 27: Rasgele Bir Çevrim Süreci İçin P V  Diyagramı 9 

 

Termal verimliliği, elde edilen faydanın (iĢ) katlanılan maliyete 

(yüksek sıcaklıkta enerji transferi) oranı olarak düĢünebiliriz. Denklem 

35, bir ısı makinesinin yalnızca 0cQ   olması durumunda %100verimliliğe 

( 1)e   sahip olduğunu gösterir, yani soğuk hazneye hiçbir enerji atılmaz. 

Başka bir deyişle, mükemmel verimliliğe sahip bir ısı makinesi, mekanik iş 

yapmak için tüm girdi enerjisini iş yapmada kullanmak zorunda kalacaktır. 

Sonraki bölümlerde de  (Entropi bölümü) görüleceği gibi bu mümkün 

değildir. Pratikte, alınan ısının yalnız bir kısmı mekanik işe çevrilir. Örneğin 

iyi bir otomobil motorunun verimi yaklaşık %20  iken, dizel motorlarında bu 

verim %35 %40  arasındadır. Bu doğrultuda, termodinamiğin ikinci 

                                                            
9 Serway, Raymond, A., Fen ve Mühendislik için Fizik, çeviri Editörü Kemal 

Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 5. Baskı, 2007, s. 671. 
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yasasının Kelvin-Planck ifadesine göre; bir çevrimde, ısıl enerji alıp, eşit 

miktarda iş yapan ve başka etkiler oluşturmayan bir ısı makinesi yapmak 

mümkün değildir.  

 

2.3. Buzdolabı ve Isı Pompaları 

Önceki bölümde ısı makinesini tanımlamak için kullandığımız 

döngülerin hepsi tersine çevrilebilir, bu nedenle her adım dizisi ters yönde 

kolayca gerçekleştirilebilir. Bu durumda makine, odağın ne olduğuna bağlı 

olarak buzdolabı veya ısı pompası olarak adlandırılır: soğuk hazneden 

çıkarılan ısı veya sıcak hazneye atılan ısı. Bir buzdolabı veya ısı pompası, ters 

yönde çalışan bir ısı makinesidir. Bir buzdolabı için odak, ısıyı belirli bir 

alandan uzaklaştırmaktır. Bir ısı pompası için odak, ısıyı belirli bir alana 

boşaltmaktır. Bu durumda, Şekil 28’de W  işi makineye enjekte edilir, bu da 

enerjinin soğuk hazneden çıkarılması ve sıcak hazneye aktarılmasıyla 

sonuçlanır. Sistem artık bir ısı pompası olarak çalışmaktadır, bunun yaygın bir 

örneği buzdolabıdır (Şekil 29). cQ  termal enerjisi, buzdolabının iç kısmından 

çekilir ve mutfaktaki daha sıcak havaya hQ  termal enerjisi olarak iletilir. İş, 

buzdolabının kompresör ünitesinde yapılır, freon gibi bir soğutucuyu 

sıkıştırarak sıcaklığının artmasına neden olur. 

 

 

ġekil 28: Bir Isı Pompasının (veya Buzdolabının) Bu Şematik Gösteriminde, cQ  

Termal Enerjisi Soğuk Hazneden Çıkarılır Ve  hQ  Termal Enerjisi Sıcak Hazneye 

“Pompalanır”. 10 

                                                            
10 OpenStax University, University Physics Volume 2, Refrigerators and Heat Pumps. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-

pumps 
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Bir ev kliması, bir ısı pompasının başka bir örneğidir. Bazı evler ısı 

pompaları ile hem ısıtılır hem de soğutulur. Kışın, ısı pompası dışarıdaki 

soğuk havadan cQ  enerjisini çeker ve içerideki daha sıcak havaya hQ  

enerjisini verir. Yaz aylarında, cQ  enerjisi serin iç havadan uzaklaştırılırken, 

hQ  enerjisi dışarıdaki sıcak havaya atılır. 

 

ġekil 29: Bir Ev Buzdolabının Şematik Diyagramı. 11 

 

Kaynama sıcaklığı suyun donma noktasının altında olan bir soğutucu 

akışkanı döngüden gönderilir (bu şemada saat yönünde). Soğutucu, 

evaporatörde buzdolabından ısı alarak soğutucunun buharlaşmasına neden 

olur. Daha sonra sıkıştırılır ve ısıyı dışarıya atacağı kondansatörden 

gönderilir. Bir buzdolabında, iş akışkanı (genellikle gaz hâlinde) aşağıdaki 

adımlardan geçer (Şekil 29):  

(a) Gazın yüksek basınçtan düşük basınca ani genleşmesi, onu soğutur ve 

bir buhar-sıvı karışımına dönüştürür,  

(b) Soğutulacak bölgeden gelen ısının soğuk akışkan tarafından buhara 

dönüştürülmesiyle gerçekleşen soğurma,  

(c) Sistem üzerinde yapılan harici iş nedeniyle buharın ısınması ve 

                                                            
11 OpenStax University, University Physics Volume 2, Refrigerators and Heat Pumps. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-

pumps 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps


 83 

(d) Buharın çevreye ısı salması, onu başlangıç durumuna getirmesi ve 

çevrimi tamamlaması. 

Bir buzdolabı veya klima için (soğutma modunda çalışan bir ısı 

pompası) W  işi, kompresörü çalıştıran elektrik enerjisi ile sağlanır. Bunun 

bedeli ödenerek, istenen fayda ( cQ ) sağlanabilir. En verimli buzdolabı veya 

klima, en az miktarda iş karşılığında soğuk hazneden en büyük miktarda 

enerjiyi uzaklaştıran buzdolabıdır. Bir buzdolabı ısı pompası gibi çalışır, bir 

farkla ki, içindekilerden yani yiyeceklerden dışarıya ısı pompalayarak soğutur. 

Alınan ısı daha sıcak olan havaya atılır. Bu işlem süresince buzdolabı içeriden 

cQ ısısını alır ve motoru da W  işini yapar.  

Bir soğutucunun (buzdolabının) verimi, performans (başarım) katsayısı 

( KR ) ile ifade edilir ve soğuk hazneden çekilen ısının ( cQ ),  cihaz tarafından 

yapılan W işine bölünmesiyle bulunur: 

K c c
R

h c

Q Q

W Q Q
 


                                        (36) 

Bu oran ne kadar büyük olursa, performans o kadar iyi olur, çünkü 

belirli bir iş miktarı için daha fazla enerji çıkarılır. İyi bir buzdolabı veya 

klimanın KR  değeri 5  veya 6  olacaktır. Performans katsayısı sonsuz olan 

mükemmel bir buzdolabı yapmak mümkün değildir. Bir ısı pompasının 

verimi, performans (başarım) katsayısı KP  ile gösterilir ve sıcak hazneye 

transfer edilen ısının bu transferi yapmak için gerekli işe oranı olarak 

tanımlanır:  

K h h
P

h c

Q Q

W Q Q
 


                                         (37) 

 

2.4. Carnot Çevrimi 

19. yüzyılın başlarında, buhar motorları sanayi ve ulaşımda giderek 

daha önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Bununla birlikte, buhar motorları 

tarafından termal enerjinin hareket ettirici güce dönüştürülmesine ilişkin 

sistematik teoriler dizisi henüz geliştirilememişti. Fransız askeri mühendis 

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), 1824'te “AteĢin Hareket Ettirici 

Gücü Üzerine DüĢünceler” adlı bir kitap yayınladı. Carnot, kitabında, 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps
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genelleştirilmiş bir ısı motorları teorisi ve bir ısı motoru için ideal bir 

termodinamik sistem modeli önermişti. Kitapta, genelleştirilmiş bir ısı 

motorları teorisinin yanı sıra, şimdi Carnot çevrimi olarak bilinen bir ısı 

motoru için idealize edilmiş bir termodinamik sistem modeli yer almaktaydı. 

Carnot, bu çevrime göre iki ısı kaynağı arasında tersinir olarak çalışan bir ısı 

makinesinin mümkün olan en yüksek verime sahip olduğunu gösterdi. En üst 

verimli bu ideal çevrime de Carnot çevrimi denir. Bu çevrimde çalışan bir 

motora Carnot motoru denir. Yani Carnot çevrimi boyunca ilgili (çalışılan) 

madde (örneğin gaz) tarafından yapılan net iş, bu maddeye verilen ısının 

yapabileceği en büyük iştir. Carnot çevrimi, teorik bir döngü olup, gerçek bir 

termodinamik çevrim değildir.  Carnot çevrimi, çeşitli nedenlerle özel bir 

öneme de sahiptir. Bu çevrim buhar motorları ve buzdolabı veya ısı pompası 

için tersine çevrilebilir bir modeli temsil etmektedir. Carnot çevrimi teorik 

olarak da çok önemlidir, çünkü termodinamiğin ikinci yasasının 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden Carnot, 

“termodinamiğin babası” olarak bilinir. Şekil 30’da gösterildiği gibi Carnot 

çevrimi aşağıdaki dört süreçten oluşmaktadır: Sistemin bir ideal gazdan 

oluştuğu kabul edilmiştir.    

 

 

 

ġekil 30: Carnot Çevriminin İdeal Bir Gaz-Piston Modeli. 12 

 

                                                            
12 Chemistry LibreTexts, Physical and Theoretical Chemistry, Thermodynamics, 

Thermodynamic Cycles. 

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps

/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics/Thermodyn

amic_Cycles/Carnot_Cycle 
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2.4.1. Tersinir Ġzotermal Gaz GenleĢme Süreci 

Gazın   1 1 1 ,   ,   P V T  durumundan  2 2 1 ,   ,   P V T  durumuna 

izotermal genleşmesi:  Bu süreçte sistemdeki ideal gaz, yüksek sıcaklıktaki bir 

ısı kaynağından hQ  ısısını soğurur,  genleşir ve pistonu yükselterek çevre 

üzerinde 1W   işini yapar.  Burada gaz, hT  sıcaklığındaki bir ısı kaynağı ile 

termal temastadır. Gaz, ısı deposundan hQ   ısısını soğurur ve W1 işini yaparak 

izotermal olarak genleşir. Şekil 30’da görüldüğü üzere, piston yukarı hareket 

ettikçe basınçta düşme yaşanır ama gazın sıcaklığı değişmez, çünkü hT

sıcaklığındaki sıcak depo ile termal olarak temastadır ve bu nedenle genleşme 

izotermaldir. Isı enerjisi hQ  yüksek sıcaklıktaki depodan soğrulur. İdeal bir 

gazın iç enerjisi U  sadece sıcaklığın bir fonksiyonu olduğundan, bu 

izotermal genişleme sırasında iç enerjinin değişimi sıfırdır, yani 0U  'dır. 

Gaz tarafından soğrulan ısı, termodinamiğin birinci yasası U Q W     

ile,  aşağıdaki gibi hesaplanır.  

 

2
1

1

h h

V
Q W nRT ln

V

 
   

 
                                    (38) 

 

2.4.2. Tersinir Adyabatik Gaz GenleĢme Süreci 

Gazın   2 2 1 ,   ,   P V T  durumundan  3 3 2 ,   ,   P V T  durumuna 

adyabatik genleşmesi:  Bu işlemde sistem ısıl olarak yalıtılmıştır. Gaz 

genleşmeye ve çevre üzerine iş ( 2W ) yapmaya devam eder, bu da sistemin 

daha düşük bir sıcaklığa, cT  sıcaklığına soğumasına neden olur. Bu aşamada 

sistem içerisindeki gaz, hem sıcak hem de soğuk depolardan termal olarak 

yalıtılmıştır. Böylece, sisteme adyabatik olarak ısı giriş ve çıkışı yoktur. Isı 

girişi olmadan gazın genleşmesi, cT  düşük sıcaklığına soğumasına neden olur. 

Bu genişleme adyabatik olduğundan, gazın sıcaklığı düşer  sabitPV    ve 

ideal bir gaz için hâl denklemi olan PV nRT  'den, 

 

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics/Thermodynamic_Cycles/Carnot_Cycle
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics/Thermodynamic_Cycles/Carnot_Cycle
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics/Thermodynamic_Cycles/Carnot_Cycle
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1TV sabit    

olup böylece, 

1 1

2 3h cT V TV    

olur.   

 

2.4.3. Tersinir Ġzotermal Gaz SıkıĢma ĠĢlemi  

Gazın  3 3 2 ,   ,   P V T durumundan  4 4 2 ,   ,   P V T  durumuna 

izotermal sıkışması:  Bu süreçte çevre  cT  sıcaklığındaki gaza iş yapar ve ısı 

kaybına neden olur. Burada gaz, cT  sıcaklığındaki soğuk bir kaynak ile termal 

temastadır ve izotermal olarak sıkıştırılır. Bu işlem sırasında gaz soğuk 

kaynağa   cQ  ısısını verir ve gaz üzerinde dıştan 3W  işi yapılır.  Çevre gaz 

üzerinde iş yaparak pistonu aşağıya doğru iter. 

3

4

c c

V
Q nRT ln

V

 
  

 
                                         (39) 

burada cQ , gaz tarafından soğuk kaynağa verilen ısıdır. 

 

2.4.4. Tersinir Bir Adyabatik Gaz SıkıĢma ĠĢlemi  

Gazın   4 4 2 ,   ,   P V T  durumundan  1 1 1 ,   ,   P V T  durumuna 

adyabatik sıkışması:  Bu işlemde sistem ısıl olarak yalıtılmıştır. Çevre gaz 

üzerinde iş yapmaya devam eder. Gaz termal olarak izole edilir ve sıkıştırma 

ile ilk durumuna geri döndürülür. Bu işlemde gaz üzerinde 4W  işi yapılır. 

Sıkıştırma adyabatik olduğundan, gazın sıcaklığı bu özel durumda cT  'den hT

'ye yükselir.  

1 1

4 1c hTV T V    

Carnot çevriminde gazın yaptığı toplam iş şu şekilde verilir: 

1 2 3 4W W W W W                                       (40) 
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2.4.5. P-V Diyagramı 

Carnot çevriminin  P V  diyagramı Şekil 31’de görülmektedir. Tam 

çevrim çizgileri ile sınırlanan alan, bir çevrim boyunca yapılacak toplam işi 

verir. 

       

ġekil 31: Carnot Çevriminin P V Diyagramı ve Şematik Gösterimi. 13 

 

I ve III izotermal süreçlerde, 0U   olur, çünkü  0T   dır. 

Adyabatik süreçler II ve IV'te 0Q  'dır. Sistemin ilk ve son halleri aynı 

olduğundan çevrimdeki gazın iç enerjisinin değişimi sıfır yani 0U   

olmalıdır. Termodinamiğin birinci yasası bize aşağıdaki ifadeyi verir. 

( ) 0h cW Q U Q Q        

ve 

h cW Q Q                                               (41) 

Bu motorun verimliliğini bulmak için önce cQ ’yi hQ  'a böleriz: 

3

4

2

1

ln

ln

c c

h h

V

VQ T

Q T V

V

 
 
 
 
 
 

 

2. adımın adyabatik sabiti 4. adımınkine bölündüğünde, 

3 2

4 1

V V

V V
  

olur. Bunu /c hQ Q  denkleminde yerine koyarsak, şunu elde ederiz: 

                                                            
13 OpenStax University, University Physics Volume 2, The Carnot Cycle. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-5-the-carnot-cycle 
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c c

h h

Q T

Q T
                                            (42) 

 

2.4.6. Verim 

Bir motorun mutlaka bir Carnot motor çevrimini izlemesi gerekmez. 

Bununla birlikte, tüm motorlar aynı net etkiye sahiptir, yani sıcak bir 

kaynaktan ısının soğrulması, iş üretimi ve ısının soğuk bir kaynağa atılması. 

Bu, bizi şu soruyu sormaya götürür: Aynı iki kaynak arasında işleyen tüm 

tersinir çevrimler aynı verimliliğe sahip midir? Bu sorunun yanıtı, daha önce 

tartışılan termodinamiğin ikinci yasasından gelir: Tüm tersinir motor 

çevrimleri tam olarak aynı verimi üretir. Ayrıca, tahmin edebileceğiniz gibi, 

iki kaynak arasında çalışan tüm gerçek motorlar, aynı iki kaynak arasında 

çalışan tersinir motorlardan daha az verimlidir. Bu da daha önce gösterilen 

termodinamiğin ikinci yasasının bir sonucudur. Carnot çevrimi, sürtünme gibi 

süreçlerin olmadığı ve motorun farklı parçaları arasında farklı sıcaklıklarda ısı 

iletiminin olmadığı varsayımına dayanarak mümkün olan en verimli 

motordur. Carnot motorunun verimi, enerji çıktısının enerji girdisine oranı 

olarak tanımlanır. 

ısı motoru tarafından yapılan net iş
verim =  =

ısı motoru tarafından soğrulan ısı

sistem

h

W
e

Q


  

32

1 4

2

1

= 

h c

h

e

VV
nRT ln nRT ln

V V

V
nRT ln

V

   
   

   

 
 
 

 

Şekil 31 'de gösterilen II (2-3) ve IV (4-1) süreçleri (prosesleri) adyabatik 

olduğu için,  

/

32

3 2

VC R

VT

T V

 
 

 
 

ve     

/

1 4

4 1

VC R

T V

T V

 
 

 
 

yazılabilir. Burada 1 2T T ve 3 4T T  olduğu için verim, 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-5-the-carnot-cycle
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2 2

1 1

2

1

= 

h c

h

e

VV
nRT ln nRT ln

V V

V
nRT ln

V

   
   

   

 
 
 

 

-h c

h

T T
e

T
  

olur.  

Bu ideal gazlı Carnot motorunun verimi,  

1 c

h

T
e

T
                                            (43) 

şeklinde de yazılabilir. 

Carnot motoruyla ilgili tartışmamızı hatırlayarak entropinin nasıl 

tanımlandığını görebiliriz. Bir Carnot çevrimi için ve dolayısıyla herhangi bir 

tersinir süreç için, 

c c

h h

Q T

Q T
  

dir. Tersinir bir sistem için terimleri yeniden düzenlersek, 

c h

c h

Q Q

T T
  

cQ  ve hQ  sırasıyla cT  ve hT  sıcaklıklarındaki ısı transferinin mutlak 

değerleridir. Bu oran 
Q

T
 

tersinir bir süreç için entropideki değişim S  olarak tanımlanır.  

tersinir

Q
S

T

 
   

 
               (tersinir süreç)        (44) 

Burada Q , içeriye ısı transferi için pozitif ve dışarı ısı transferi için 

negatif olan ısı transferidir;  T ise tersinir işlemin gerçekleştiği mutlak 

sıcaklıktır. Entropi için SI birimi, Kelvin  başına Joule  ( /J K ) 'dür. İşlem 

sırasında sıcaklık değişirse, S 'yi bulmak için integral hesabı kullanma 

gereğini ortadan kaldırarak, T 'yi ortalama sıcaklık olarak almak genellikle 

iyi bir yaklaşımdır (sıcaklıktaki küçük değişiklikler için). 
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S  tanımı, yalnızca Carnot motorunda kullanılanlar gibi tersinir 

işlemler için kesinlikle geçerlidir. Bununla birlikte, gerçek, tersinir olmayan 

süreçler için bile S 'yi tam olarak bulabiliriz. Bunun nedeni, bir sistemin 

entropisinin ( S ), iç enerji U  gibi bu duruma nasıl ulaştığına değil, 

yalnızca sistemin durumuna bağlı olmasıdır. Entropi, durumun bir özelliğidir. 

Bu nedenle, durum 1 ve durum 2 arasındaki bir sistemin entropisindeki 

değişiklik    ( S ), değişiklik nasıl olursa olsun aynıdır. Bizi durum 1 'den 

durum 2 'ye götüren tersinir bir süreç bulmamız veya hayal etmemiz ve bu 

süreç için  
Q

T

 
 
 

’yi hesaplamamız gerekiyor. Bu, durum 1 'den durum 2 'ye 

giden herhangi bir süreç için entropideki değişim olacaktır (bkz. Şekil 32). 

 

 

ġekil 32: Bir Sistem Durum 1 'den Durum 2 'ye Geçtiğinde, Sistemin Entropisi, İster 

Varsayımsal Bir Tersinir Yol İzleniyor, İsterse Gerçek Tersinmez Bir Yol İzleniyor 

Olsun, Aynı Miktarda Değişir.14 

 

Şimdi bir tam çevrim için bir Carnot motorunun entropisindeki ve ısı 

kaynağındaki değişime bir göz atalım. Sıcak kaynakta entropi kaybı var. 

h
h

h

Q
S

T


   

                                                            
14 Lumen Learning, https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/15-6-entropy-

and-the-second-law-of-thermodynamics-disorder-and-the-unavailability-of-energy/ 
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çünkü bunun dışında ısı transferi meydana gelir (ısı transfer edildiğinde, Q

'nün negatif bir işareti olduğunu unutmayınız). Soğuk kaynağın bir entropi 

kazancı vardır. 

c
c

c

Q
S

T
   

çünkü içinde ısı transferi olur. (Kaynakların sıcaklıklarının sabit olması için 

yeterince büyük olduğunu varsayıyoruz). Dolayısıyla entropideki toplam 

değişim 
toplam     h cS S S      olur. 

 

c h

c h

Q Q

T T
  olduğundan Carnot motoru için, 

toplam 0  c h

c h

Q Q

T T
S     

elde ederiz. 

Genel geçerliliği olan bu sonuç, herhangi bir tersinir süreçte bir sistem 

için entropideki toplam değişimin sıfır olduğu anlamına gelir. Sistemin çeşitli 

bölümlerinin entropisi değişebilir, ancak toplam değişim sıfırdır. Ayrıca 

sistem, aralarında ısı transferi olmadığı için çevresinin entropisini etkilemez. 

Böylece tersinir süreç ne sistemin toplam entropisini ne de çevresinin 

entropisini değiştirir. Bazen bu şu şekilde de ifade edilir: Tersinir süreçler 

evrenin toplam entropisini etkilemez. Gerçek süreçler tersine çevrilemez ve 

toplam entropiyi değiştirirler. Bununla birlikte, gerçek, tersinmez süreçlerde 

entropinin değerini belirlemek için varsayımsal tersinir süreçleri 

kullanabiliriz.  

Sıcaktan soğuğa ısı transferi için entropinin artması mantıklıdır. 

Entropideki değişim 
Q

T

 
 
 

olduğundan daha düşük sıcaklıklarda daha büyük 

bir değişiklik var. Bu nedenle, sıcak nesnenin entropisindeki azalma, soğuk 

nesnenin entropisindeki artıştan daha azdır ve önceki örnekte olduğu gibi 

genel bir artışa neden olur.  Sonuç: 

Tersinmez bir süreçten geçen herhangi bir sistem için entropi artıĢı 

vardır. 

https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/15-6-entropy-and-the-second-law-of-thermodynamics-disorder-and-the-unavailability-of-energy/
https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/15-6-entropy-and-the-second-law-of-thermodynamics-disorder-and-the-unavailability-of-energy/
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Entropi ile ilgili olarak, sadece iki olasılık vardır: entropi, tersinir bir 

süreç için sabittir ve tersinmez bir süreç için artar. Termodinamiğin ikinci 

yasası entropi cinsinden ifade edilirse:  

Ġzole edilen bir sistemin toplam entropisi, herhangi bir süreçte ya 

artar ya da sabit kalır; asla azalmaz. 

2.4.7. Ters Carnot Çevrimi 

Yukarıda tanımladığımız Carnot çevrimi tamamen tersinir bir döngü 

olup, tüm aşamalar tersine çevrilebilir ve bu durumda Carnot soğutma 

çevrimi hâline gelir. Ters Carnot çevrimi’nin P V  diyagramı, aşamaların 

yönlerinin tersine çevrilmesi haricinde Carnot çevrimi ile aynıdır. İdeal gazlı 

Carnot buzdolabının döngüsü, Şekil 33’deki P V  diyagramı ile temsil 

edilmektedir. Burada verilen, ters yönde çalışan bir Carnot motorudur. 

Buzdolabı, ideal gaz izotermal olarak genişlediğinde, cT  sıcaklığındaki soğuk 

bir kaynaktan cQ ısısını soğurur. Gaz daha sonra sıcaklığı hT 'ye ulaşana 

kadar adyabatik olarak sıkıştırılır, ardından gazın izotermal sıkıştırılması, hQ  

ısısının hT  sıcaklığındaki sıcak bir kaynağa atılmasıyla sonuçlanır. Son 

olarak, çevrim, gazın adyabatik genleşmesiyle tamamlanır ve sıcaklığının cT

'ye düşmesine neden olur. 

 

 

ġekil 33: Carnot Buzdolabının Bir Çevriminde Gaz Üzerinde Yapılan İş, MPONM 

Döngüsünün Çevrelediği Alana Eşittir. 15 

 

                                                            
15 OpenStax University, University Physics Volume 2, The Carnot Cycle. 

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-5-the-carnot-cycle 
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İdeal gaz üzerinde yapılan iş, P V  diyagramının çevrelediği alana 

eşittir. Birinci yasadan, bu iş,  

h cW Q Q   

Carnot motoru için yapılan analize benzer bir analiz ile, 

c c

h h

Q T

Q T
  

yazılabilir. İdeal gazlı Carnot buzdolabının performans katsayısı için 

c c c
R

h c h c

Q Q T
K

W Q Q T T
  

 
 

ifadesi yazılabilir. Benzer şekilde, bir Carnot ısı pompasının performans 

katsayısını şu şekilde hesaplayabiliriz: 

h h h
P

h c h c

Q Q T
K

W Q Q T T
  

 
                              (45) 

Carnot motorunun verimi, Carnot buzdolabının veya bir Carnot ısı 

pompasının performans katsayısını temsil eden denklemleri, her iki cihazda da 

çalışılan maddenin ideal bir gaz olduğu varsayılarak bulundu. Fakat çalışılan 

madde ne olursa olsun ikisinin de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 

Carnot Ġlkesi: Sabit sıcaklıklarda iki kaynak arasında çalışan hiçbir 

motor, ters çevrilebilir bir motordan daha yüksek verimliliğe sahip olamaz. Bu 

ilke, termodinamiğin ikinci yasasının başka bir ifadesi olarak görülebilir ve 

Kelvin ifadesi ile ve Clausius ifadesi ile eşdeğer olduğu gösterilebilir. 
 

2.4. Entropi 

Genel olarak, entropi, bir sistemin rastgeleliğinin veya düzensizliğinin 

bir ölçüsü olarak tanımlanır. Bu kavram, 1850 yılında Rudolf Clausius adlı bir 

Alman fizikçi tarafından tanıtıldı. Genel tanımın dışında bu kavram için 

bulunabilecek birkaç tanım daha vardır. Bu bölümde inceleyeceğimiz iki 

entropi tanımı, termodinamik tanım ve istatistiksel tanımdır.  
 

2.4.1. Termodinamik Entropi 

Entropi, fizikteki ve bilgi teorisindeki en önemli kavramlardan biridir. 

Entropi, fiziksel veya biyolojik bir sistemdeki düzensizlik miktarının bir 

ölçüsüdür. Ludwig Boltzmann tarafından 1870'lerde tanıtılan termodinamik 

entropi, sistemin mikro durum sayısının logaritması ile orantılıdır. Yarım 

https://muhendistan.com/sogutma-makinesi-nedir/
https://muhendistan.com/sogutma-makinesi-nedir/
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-5-the-carnot-cycle
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yüzyıl sonra, 1920'lerin sonlarında, John von Neumann, bir kuantum 

sisteminin karma hâldeki entropisini ölçmek istedi ve kendi entropi tanımını 

ortaya koydu. Von Neumann entropisi, bir kuantum sisteminin durum sayısı 

ile ilgilidir. Onlarca yıl sonra, 1940'ların sonlarında, Claude Shannon 

entropiyi klasik bilgi teorisi bağlamında formüle etti. Entropi, iş yapmak için 

serbest enerjiye sahip canlı ve cansız tüm sistemlerde mevcuttur. Entropinin 

kesin matematiksel ve istatistiksel tanımları vardır, ancak yaklaşık olarak bir 

sistemdeki düzensizlik veya belirsizlik ölçüsü (derecesi) olarak 

tanımlanabilir. Bir sistem yalıtılırsa veya tüm madde ve enerji girdilerinden 

kesilirse, Termodinamiğin İkinci Yasasına göre maksimuma doğru 

yönelecektir. Termodinamik sistemde, entropi ya sabit kalacak ya da 

maksimuma doğru artacaktır, ancak azalmayacaktır. Bu, yalıtılmış bir 

sistemde, sistemin maksimum entropiye ulaşana kadar kademeli olarak daha 

düzensiz hâle geleceği anlamına gelir. Entropi olgusu, başlangıçta ısı 

banyoları gibi termodinamik sistemlerde gözlemlendi. Yalıtılmış bir sistem, 

hem madde hem de enerji girişlerine kapalı olan bir sistemdir. Bu, yeni ısı 

enerjisi eklenemediğinden, sistem asla daha fazla ısınamaz, ancak yalnızca 

aynı sıcaklıkta kalabilir veya daha soğuk olabilir. Zamanla soğudukça 

(sıcaklık azaldıkça) entropisi artar ve sonunda maksimuma ulaşır. Bu 

maksimum entropi durumuna termodinamik denge denir. Bu bazen “sistem 

ölümü” durumu olarak tanımlanır. Doğada bulunan bu tür termodinamik 

sistemler, ısının sistemin daha soğuktan daha sıcak kısımlarına akmadığı, 

sadece daha sıcaktan daha soğuk alanlara aktığı “tersine çevrilemez 

sistemlerdir”. Termodinamik entropi S ile gösterilir. Entropideki değişim 

formülü: 
 

  /dS dQ T                                             (46) 

dür. Burada S  entropi, dQ  ısı ve T  sistemin sıcaklığıdır. İki entropi ( 1S ve 

2S ) durumunun farkı,  

2

2
2 1

11

  /  = ln
V

S S dQ T nR
V

 
   

 
        (tersinmez süreç) (47) 

olur. Entropi, maksimuma ulaşana kadar sadece sabit kalabilir veya artabilir. 

Sistem termodinamik dengede olduğunda, 
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olur.  

Fizikte iş ve entropi ters orantılıdır. Entropiyi azaltmanın başlıca yolu, 

serbest enerji harcayarak iş yapmaktır. Serbest enerji varsa ve iş yapmak için 

harcanırsa, sistem daha düzenli hale gelir ve entropi azalır. Ancak mevcut tüm 

enerji harcanmışsa, daha fazla iş yapılamaz ve entropi ya sabit kalacak ya da 

artacaktır. 

 

2.4.2. Ġstatistik Entropi (Boltzmann’ın Entropisi) 

Fizikçiler termodinamik entropiye ek olarak entropiyi istatistiksel 

olarak da incelemişlerdir. Entropinin istatistiksel veya olasılıksal çalışması 

Boltzmann yasasında verilmiştir: 

lnBS k w                                              (48) 

Burada S  entropi, Bk  Boltzmann sabiti ve w , sistemin içinde 

olabileceği tüm olası durumlara göre var olma sayısıdır. Boltzmann'ın 

denklemi orijinal Clausius (termodinamik) entropi formülünden biraz 

farklıdır. İlk olarak, Boltzmann formülasyonu, olasılıklar açısından 

yapılandırılırken, termodinamik formülasyon, olasılıkların hesaplanmasını 

gerektirmez. Termodinamik formülasyon matematiksel bir formülasyon 

olarak karakterize edilebilirken Boltzmann formülasyonu istatistikseldir. 

İkincisi, Boltzmann denklemi bir entropi ( S ) değeri verirken, termodinamik 

formülasyon sadece entropideki ( dS ) değişim için bir değer verir. Üçüncüsü, 

Boltzmann denklemi termodinamikten ziyade gaz molekülleri üzerine 

araştırma yapmak için geliştirildiği için içerikte bir kayma var. Dördüncüsü, 

olasılıkları dâhil ederek, Boltzmann denklemi mikro durumlara odaklanır ve 

böylece makro durumlar (daha geniş bağlam) ve mikro durumlar (olasılıkların 

bağlamı) arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyar. 

Enerjinin basit tanımının “iĢ yapabilme yeteneği” olduğunu hatırlayın. 

Entropi, iş yapmak için ne kadar enerjinin bulunmadığının bir ölçüsüdür. Tüm 

enerji biçimleri birbirine dönüştürülebilir ve hepsi iş yapmak için 

kullanılabilir olsa da, mevcut enerjinin tamamını işe dönüştürmek prensipte 

bile her zaman mümkün değildir. Bu mevcut olmayan enerji, termodinamikte 

ilgi çekicidir, çünkü termodinamik, ısıyı işe dönüştürme çabalarından 

doğmuştur. Bir sistemin entropisi aslında onun düzensizliğinin ve iş yapacak 
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enerjinin olmamasının bir ölçüsü olarak gösterilebilir. Entropi, enerjiden çok 

farklıdır. Entropi korunmaz, ancak tüm gerçek süreçlerde artar. Tersinir 

süreçler (Carnot motorlarında olduğu gibi), işe en fazla ısı transferinin 

gerçekleştiği ve aynı zamanda entropiyi sabit tutan süreçlerdir. Böylece 

entropi ile iş yapacak enerjinin mevcudiyeti arasında bir bağlantı kurmaya 

yönlendiriliriz. Entropideki bir değişiklik ne anlama geliyor ve neden bununla 

ilgilenmeliyiz? Bunun bir nedeni, entropinin, tüm ısı transferinin işe 

dönüştürülememesi gerçeğiyle doğrudan ilişkili olmasıdır.  

Entropi, bir sistemin rastgeleliğinin veya düzensizliğinin bir 

ölçüsüdür. Niteliksel olarak, entropi basitçe bir süreçte atomların ve 

moleküllerin enerjisinin ne kadar daha fazla yayıldığının bir ölçüsüdür ve bir 

sistemin istatistiksel olasılıkları veya diğer termodinamik nicelikler açısından 

tanımlanabilir. Entropi ayrıca, sırasıyla sisteme ve çevreye göre evrenin 

entropisindeki ve maddelerin entropisindeki değişiklikleri tanımlayan 

termodinamiğin İkinci ve Üçüncü yasalarının da konusudur. Entropi, enerji 

içeren bir sistemin iç düzenindeki rastgeleliği (randomness) ve düzensizliği 

(disorder) ifade eden bir terimdir. Eğer son durum rastgele ise, ilk sistem tam 

tersi, yani sıralı (düzenli) olmalıydı. Boltzmann'a göre “düzensizlik”, bugün 

aşikâr olduğu gibi, yalnızca ilk “düzen”in sonucuydu.  

Entropi değişimi pozitif veya negatif bir değere sahip olabilir, fakat 

entropi negatif olamaz. Termodinamiğin ikinci yasası, kapalı bir sistemin 

toplam entropisinin azalamayacağını belirtir. Bununla birlikte, bir sistem 

içinde, bir sistemin entropisi, başka bir sistemin entropisini yükselterek 

azalabilir. Bir buz bloğu eridikçe entropisi de artacaktır. Buz, kristal örgü 

içinde birbirine bağlanmış su moleküllerinden oluşur. Buz eridikçe moleküller 

daha fazla enerji kazanır, daha fazla dağılır ve bir sıvı oluşturmak için 

yapılarını kaybeder. Benzer şekilde sıvıdan gaza, sudan buhara olduğu gibi 

faz değişimi de sistemin enerjisini arttırır. Diğer taraftan enerji azalabilir;  bu, 

buharın suya dönüşmesi veya suyun buza dönüşmesiyle oluşur. Madde kapalı 

bir sistemde olmadığı için termodinamiğin ikinci yasası ihlal edilmez. 

İncelenen sistemin entropisi azalırken, ortamın entropisi artar. 

Entropi, genellikle “zamanın oku” olarak da adlandırılır, çünkü izole 

sistemlerdeki madde, düzenden düzensizliğe doğru hareket etme 

eğilimindedir. Bir sistemin entropisi termodinamik açıdan, o sistemin yararlı 

bir iş yapabilmesi için sahip olduğu serbest enerji miktarını belirler. Bir 
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sistemin toplam enerjisinin (entalpi) bir kısmı iç düzenin (entropi) 

kurulması/sürdürülmesi için kullanılırken kalan kısımla sistem iş yapabilir. 

Bir sistemin entropisi arttıkça, serbest bırakabileceği faydalı enerji miktarı 

azalır.  

Evrenin enerjisi sabit kaldığı hâlde, evrendeki entropi sürekli olarak 

artmaktadır. Entropideki bu sürekli artış sonucunda, evrenin entropisi 

maksimum bir değere ulaşacaktır. Bu noktada evrenin her tarafı aynı sıcaklık 

(termal denge)  ve yoğunlukta olacaktır. Bu noktadan sonra, ısının faydalı işe 

dönüştürülmesini içeren başka bir değişiklik mümkün olmayacaktır. Bu tam 

düzensiz hâlde, iş yapacak enerji olmayacağı için bütün kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik olaylar duracaktır. Yani evren, o noktadan sonra yeni hiç bir şey 

(yıldızlar, gezegenler, kara delikler vs.) üretemeyecektir. Evren için bir 

kıyamet olarak da tanımlanabilecek bu karanlık hâl durumu “büyük donma 

teorisi” olarak bilinir ve fizikçiler tarafından “evrenin ısıl ölümü” olarak 

adlandırılır.  

Özetle ifade etmek gerekirse; 

 Entropi, iş yapmak için mevcut olan enerji kaybıdır. 

 Termodinamiğin ikinci yasasının başka bir biçimi, izole bir sistemin 

toplam entropisinin ya arttığını ya da sabit kaldığını fakat asla 

azalmadığını belirtir. 

 Tersinir bir süreçte entropi değişimi sıfırdır; tersinmez (geri dönüşü 

olmayan) bir süreçte entropi artar. 

 Evrenin nihai kaderinin, evrensel sıcaklığın sabit olduğu ve iş yapacak 

enerjinin bulunmadığı termodinamik denge olması muhtemeldir. 

 

3. TERMODĠNAMĠĞĠN ÜÇÜNCÜ YASASI  

Mutlak sıcaklık, bir maddenin sahip olabileceği en düşük sıcaklık 

değeri olarak tanımlanır. Mutlak sıcaklık, –273 C 0 K  'dir. Olabilecek en 

düşük sıcaklıktır. Bu sıcaklık değerine ulaşılınca maddenin ısıl enerjisi 

kalmayacağından daha fazla soğutmak mümkün olmayacaktır. Mutlak sıfır 

moleküllerin ötelenme ve dönme hareketlerinin durduğu ve hareketlerinin çok 

küçük titreşimlere indirgendiği hâldir. Sistemin “sıfır noktası enerjisi” denilen 

enerjinin kaynağı titreşim hareketidir ve bu enerji maddeden uzaklaştırılamaz.  

Üçüncü yasa 1906 Wolther Nernst tarafından ortaya atılmıştır. Mutlak 

sıfır noktası, bütün gazlar için basıncın sıfır olduğu andaki sıcaklık değerine 
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karşılık gelmektedir. Mutlak sıfır sıcaklığı 
o273,15 C 'ye karşılık gelir. 

Yani bütün gazların mutlak sıfır sıcaklığında basınçları sıfırdır. Bu sıcaklığa 

inilememesi ve basıncın sıfırlanması bir handikaptır, Mutlak sıfır 

sıcaklığındaki bir cismin molekül ve atomların hareketlerinin yavaşlayacağı 

ve tamamen duracağı ve böylelikle etraflarına bir basınç uygulayamadıkları 

düşünülmekteydi. Fakat Kuantum Mekaniğindeki ilerlemeler atomların, 

sıfırlanamaz alt limit enerji değerleri olmak zorunda olduğunu gösterdi. 

Nernst bu sonuçların ışığında, mutlak sıfır noktasının maksimum 

düzensizlikten çok düzensizliğin yokluğu yani mükemmel bir düzen hâlini 

temsil ettiğini ifade etti.  

Termodinamiğin ikinci yasası gibi, termodinamiğin üçüncü yasası da 

farklı şekillerde ifade edilebilir. Termodinamiğin üçüncü yasasının ortak 

ifadelerinden biri şudur: Mutlak sıfır sıcaklığına sonlu sayıda soğutma 

adımıyla ulaşılamaz. Başka bir deyişle, herhangi bir fiziksel sistemin sıcaklığı 

sonlu, yani 0T  olmalıdır. Bu, fizikte çok ilginç bir soru üretir: Bir sistem 

mutlak sıfır sıcaklığında olsaydı bu sistemin nasıl davranacağını biliyor 

muyuz? Bir sistemin 0 K'e ulaşamamasının nedeni temeldir ve kökenini tam 

olarak anlamak için kuantum mekaniği bilgisi gerekir. Ancak, bir sistemi 0 

K'e soğutmaya çalıştığımızda, sistemin entropisine ne olduğunu kesinlikle 

sorabiliriz. Sistemden alınabilecek ısı miktarı yok denecek kadar az 

olduğundan, sistemin entropisindeki değişimin bir izoterm boyunca sıfıra 

yaklaşmasını bekleriz. Böylece, 

0
lim( ) 0T
T

S


   

yazabiliriz. Bu demektir ki, bir sistem, sıcaklığı mutlak sıfıra yaklaştığında ve 

entropisi mutlak minimuma yaklaştığında mükemmel bir şekilde düzenlenir.  

Mutlak sıfır sıcaklığında bir kaynak olsaydı, %100 verimli motorlara sahip 

olabilirdik ki bu elbette termodinamiğin ikinci yasasını ihlal ederdi. 

Kinetik enerjisi olmayan (mutlak sıfır veya 0 K sıcaklıkta) saf, 

mükemmel kristalli bir katının entropisini düşünün. Saflık, mükemmel 

kristallik ve hareketin olmayışı, kristali oluşturan her bir özdeş atom veya 

molekül için yalnızca bir olası konum olduğu anlamına geldiğinden, bu sistem 

tek bir mikro durumla tanımlanabilir ( w = 1). Boltzmann denklemine (48’e) 

göre bu sistemin entropisi,  
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ln 0BS k w   

dir. 

Termodinamiğin üçüncü yasasının Nernst-Simon ifadesine göre, 

“Herhangi bir sürecin, ne kadar idealize edilmiş olursa olsun, bir sistemin 

entropisini sonlu süreçlerle mutlak sıfıra indirgemesi imkânsızdır”. Bu da 

herhangi bir prosedürün bir sistemi mutlak sıfır sıcaklığa getirmesinin 

imkânsız olduğunu ima eder. 
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GİRİŞ 

Son yüzyılda, başta yapay nitelikte olmak üzere birçok radyasyon 

kaynağı, X-ışını makineleri, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer reaktörler 

benzeri çalışmalar çevreye radyasyon salınımını artırmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda ortamda radyoaktif maddelerin ortaya çıkışına yol açmış ve 

nükleer radyasyona maruz kalan insan sayısını da önemli ölçüde artırmıştır. 

Bu bilgi ışığında radyasyona maruz kalan malzemelerin foton soğurma 

özelliklerini incelemek önemlidir. Bu araştırmada, farklı aralık enerjisindeki 

bazı BT ajanı bileşikleri için kütle soğurma katsayısı (MAC) değerleri farklı 

penetrasyon derinliğinde yarım değer katmanı (HVL), onda bir değer katmanı 

(TVL) ve ortalama serbest yol (Mfp), etkin iletkenlik (Ceff),eşdeğer atom 

numarası (Zeq) ve hızlı nötron uzaklaştırma tesir kesiti (FNRCS)  gibi farklı 

foton etkileşim parametreleri araştırılmıştır. Bazı CT ajanı bileşikleri için 

kütle zayıflama katsayısı, 0,001 MeV ile 2,04 MeV arasında değişen farklı 

foton enerjisinde WinXCom ve Phy-X/PSD veri programları kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

Lineer soğurma katsayısı, MAC, TVL, HVL ve Mfp, radyasyonun 

etkileşim özellikleri için temel parametrelerdir. Bu parametreler radyasyondan 

korunma, nükleer tanı, tıp ve dozimetri gibi birçok farklı alanda önemli bir 

yere sahiptir. Radyasyon alanlarındaki farklı problemleri çözmek için yapılan 

araştırmalarda kütle zayıflama katsayısının kesin değerleri büyük yer 

tutmaktadır. Koruyucu malzeme kalınlıkları genellikle TVL ve HVL 

cinsinden elde edilir. Bu fiziksel boyut, radyasyonu ilk şiddetinin onda birine 

ve yarısına kadar soğurulması için gerekli kalınlıklardır. Mfp, birbirini izleyen 

iki yükseklik enerji arasındaki standart boşluktur. Lineer soğurma katsayısı, 

numuneden geçerken radyasyonun yoğunluğunun ne ölçüde azaldığını 

açıklayan temel bir parametredir. Aynı zamanda LAC değeri, bir malzemenin 

HVL, TVL ve Mfp'sini belirlemek için gerekli fiziksel miktardır. MAC, her 

bir elementin bileşikleri için, fotonun toplam etkileşimine katkının olduğunu 

varsayar. Bu tanıma uygun olarak, bir bileşiğin MAC değeri mevcut her bir 

elemanın ağırlık fraksiyonunun toplamıdır (Morabad & Kerur, 2010). 

Element, bileşik, karışım ve alaşım üzerindeki radyasyon etkileşim 

parametrelerini belirlemek için çeşitli enerji aralıklarında çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Literatürdeki birçok çalışmada, farklı malzemelerin lineer, 

kütle soğurma katsayısı ve diğer absorpsiyon parametreleri yüksek enerji ile 
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gerçekleştirilmiş ve malzemelerin reaksiyonu incelenmiştir (Manohara ve 

ark., 2008), (Awasarmol ve ark., 2017), (Gaikwad ve ark., 2016), (Kim ve 

ark., 2012), (Manjunatha ve ark., 2017). 
 

1. MATERYAL ve YÖNTEM  

İyot içeren ajan bileşiklerinin MAC değerleri, WinXCom programı 

kullanılarak belirlendi. Bileşiklerin kütle soğurma katsayısı Formul 1 

kullanılarak hesaplanmıştır (Hubbell, 1999). WinXCom, 1 KeV'den 100 

GeV’ye kadar olan enerjilerde istenilen elementler, bileşikler ve karışımlar 

için koherent ve inkoherent saçılma, fotoelektrik absorpsiyon ve çift üretimi 

gibi çeşitli etkileşim türleri için çeşitli soğurma katsayıları üreten bir 

yazılımdır (Kılıçoğlu, 2019). Phy-X/PSD yazılımı, 1 keV ila 20MeV enerji 

aralığında X- ve/veya gama ışınları (hem foton etkileşimi hem de foton enerji 

absorpsiyonu için) için hesaplama yapabilmeye olanak sağlayan 

programlardır (Özpolat ve ark., 2020; Şakar ve ark., 2020). 
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Denklemde (1) ρ yoğunluk, ωi ağırlık kesri, (µ/ρ) kütle soğurma 

katsayısıdır. 

HVL ve Mfp, radyasyondan korunma uygulamalarında sıklıkla 

kullanılan bir terminolojidir. HVL, iletilen radyasyonun ilk ışın 

yoğunluğunun% 50'si haline geldiği bir malzemenin kalınlığıdır. TVL, 

malzeme ile etkileşime giren radyasyonu 1/10 değerine düşürmek için 

gereken kalınlıktır (Sayyed, 2017).  HVL ve TVL değerleri Denklem (2) ve 

(3) kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Ortalama serbest yol Denklem (4) kullanılarak hesaplandı.      

    
 

        
                                                      (4)  

Gama radyasyonundan korunmak için düşük HVL değerlerinin gerekli 

olduğuna dikkat edilmelidir (Dong ve ark., 2017). 

Ceff, foton enerjisi ile madde birim hacmindeki serbest elektronları 

etkileşimi ifade eder ve Denklem (5) kullanılarak hesaplanır (Alım, 2020). 

 

                                                       (5) 

 

Denklem 5’de, ρ yoğunluk, e elektron (coulomb) yükü, m elektronun 

kütlesi (kg cinsinden)  ve τ, Fermi yüzeyinde elektronun gevşeme zamanıdır. 

2. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu çalışma, yaygın olarak kullanılan çeşitli tıbbi bileşiklerin radyasyon 

soğurma özellikleri araştırılmıştır. Bazı Bilgisayarlı Tomografi ajan bileşikleri 

olan iyot bileşiklerinin radyasyondan korunma değerlerinden bazıları olan 

HVL, TVL ve Mfp parametreleri açısından araştırılması yapılmıştır 

(Kamislioglu, 2021), (Shimizu ve ark., 2004). Hesaplanan koruyucu 

parametrelerin elde edilen değerlerinin CT ajanı bileşiklerinin foton 

yoğunluğuna bağlı olduğu gözlenmiştir. Radyasyon emilimi, dikkate alınan 

tüm enerji bölgesine göre üç tür foton etkileşiminden kaynaklanır. Tutarlı 

etkileşim muhtemelen büyük ölçüde nominal enerjilerde gerçekleşir, Ancak 

katkısı fotoelektrik etkileşimin katkısına kıyasla küçük ve önemsizdir. Foton 

enerjisi yükseldikçe, Compton etkileşimi olasılığı yükselir ve bu etkileşim ara 

foton enerjilerinde yavaşlama sürecine hükmeder (E> 0,2 MeV). Fotoelektrik 

etkinin tıbbi uygulamalarda daha çok tercih edildiğini belirtmek gerekir, 

çünkü fotoelektrik etkileşim soğurucunun atom numarasına bağlı olan bir 

kavramdır. Compton etkileşimi, tıbbi görüntülerde ve radyoterapide 

istenmeyen bir etkidir, çünkü dağınık foton her yöne dağılabilir, bu da 

görüntülerin kontrastının azalmasına ve hastalara radyasyon dozunun 

artmasına neden olur. Fotoelektrik etkileşim, çok elementlerin bağlanma 
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enerjilerinin meydana geldiği düşük foton enerjilerinde baskın mekanizmadır 

(Al-Buriahi & Tonguc, 2020). 

istenmeyen bir etkidir, çünkü dağınık foton her yöne dağılabilir, bu da 

görüntülerin kontrastının azalmasına ve hastalara radyasyon dozunun 

artmasına neden olur. Fotoelektrik etkileşim, çok elementlerin bağlanma 

enerjilerinin meydana geldiği düşük foton enerjilerinde baskın mekanizmadır 

(Al-Buriahi & Tonguc, 2020). 

 

 
 

Şekil 1: Enerjiye bağlı lineer soğurma katsayısı değerleri 

Artan foton enerjisi ile LAC değerindeki azalış Şekil 1’de 

gösterilmektedir. LAC değerlerinin incelenen bileşiklerin kimyasal içeriğine 

bağlı olması nedeniyle bileşiklerdeki elementlerin farklı 

elektronegatifliklerine bağlı olarak lineer soğurma katsayılarının değiştiği 

gözlenmiştir. BT ajanı bileşikleri arasında "Ioxaglate" düşük enerjide en 

yüksek LAC değerine sahiptir. 

Compton saçılması, foton radyasyonu için 0,001-2,04 MeV aralığında 

baskın etkileşim mekanizmasıdır ve HVL değerinin lineer zayıflama katsayısı 

ile ters orantılı olmasına bağlıdır. 
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Şekil 2: Enerjiye bağlı olarak elde edilen yarı değerli tabaka kalınlığı değişimi 

İncelenen bileşikler için küçük HVL değeri, gelen fotonların 

bileşiklerle daha az etkileşime girdiği anlamına gelir. Iodixanol için en yüksek 

yarı değerli tabaka kalınlığı değerleri. Iodixanol bileşiklerinin HVL'si 0,20 

MeV enerjide 8,073817762 olarak bulunmuştur.. 

Fotonlar için büyük bir HVL değerine sahip malzeme ile etkileşimi, 

gelen radyasyonun iyot içeren CT ajan bileşiklerinin daha az nüfuz etmesi 

anlamına gelir. Şekil2’den de görüldüğü üzere Iopromide bileşiği  için en 

yüksek HVL kalınlık değerleri 10 keV'de 10,610 olarak bulunmuştur. Ayrıca 

Iohexol bileşiği  ise 59,543 keV enerjide ise 8,605 HVL değerine sahip 

olduğu görülmektedir. Bu değer Amerikyum gama kaynağı ile etkileşim 

esnasında yaklaşık 8,5 cm’lik bir bileşik malzemeye ihtiyaç duyulacağını 

göstermektedir. 
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Şekil 3: Enerjiye dayalı onda bir kalınlık kalınlığı TVL değişimi 

 

LAC'daki değişimin aksine, enerji arttıkça TVL değerleri 

yükselmektedir. Hem HVL hem de TVL, numunenin yoğunluğuna ters 

orantılı olarak bağlıdır. Şekil 3'de gösterildiği gibi  Ioxaglate bileşiği diğer 

incelen bileşiklere kıyasla daha küçük TVL değerine sahiptir. 10 MeV 

enerjide Iopromide en yüksek  35,245 TVL değerine sahipken, Ioxaglate  

bileşi en düşük TVL değerine sahip olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 4: Enerjiye göre ortalama serbest yol değişimi 

 

Şekil 4'de görüldüğü gibi, ortalama serbest yol düşük enerji bölgesinde 

en düşük değere sahiptir. Orta bölgede Mfp'nin değeri keskin bir şekilde 

artarken, yüksek enerji bölgesinde daha doğrusal olarak yükselir. Yüzey ile 

etkileşime giren fotonlar için ince bir HVL, gelen radyasyonun malzemeye 

daha az nüfuz ettiği anlamına gelir. Mevcut enerjilerdeki fotonların birbirini 

izleyen iki etkileşimi arasındaki ortalama mesafe ne kadar küçük olursa, 

koruma özelliği o kadar iyi olur. 

10 MeV enerjide 15,307 Iopromide en yüksek MFP değerine sahip olan 

bileşiktir. Sonuçlar, en düşük yoğunluğa (2,173 g/cm3) sahip bileşiğin  

çalışılan mevcut bileşikler  arasında en yüksek MFP değerlerine sahip 

olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 5: Enerjiye bağlı olarak etkin atom numarasının değişimi 

Şekil 5’de artan yüksek foton enerjisi ile Zeff değeri azaldığı, ara 

enerjide, Zeff değeri yaklaşık olarak sabit değer aldığı ve foton 

enerjisinindaha da  artmasıyla Zeff değerinde küçük bir artış meydana geldiği 

gözlemlenmiştir. Bu durum, fotoelektrik etkinin düşük enerji bölgelerinde 

baskın olması, Compton saçılması, ara enerji bölgelerinde baskın olması ve 

gösterildiği gibi yüksek foton enerji bölgelerinde çift üretiminin baskın olması 

nedeniyle olabilir. Buna ek olarak, tıbbi bileşik Ioxaglat, incelenen tüm 

enerjilerde en büyük değere sahiptir. Bu nedenle, gama fotonlarının Ioxaglat 

ile etkileşime girme olasılığı daha yüksektir ve nüfuz etme olasılığı daha 

düşüktür. Ioxaglate bileşiği 40 keV enerjide 49,66 etkin atom numarasına 

sahiptir.  Bu enerji seviyesi nükleer tıpta kullanılan medikal enerji seviyeleri 

arasında yer almaktadır. 
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Şekil 6: Farklı oranlarda iyot içeren CT ajan bileşiklerinin enerjiye göre eşdeğer atom 

numarasındaki değişim 

Saçılma etkileşimlerinde de gelen fotonun enerjisine bağlı olarak tüm 

malzemeyi karakterize eden parametre eşdeğer atom numarası Zeq'dir.  

Zeff toplam zayıflama ile ilgili (saçılma ve absorpsiyon süreçleri), Zeq ise 

sadece saçılma ile ilgili bir kavram olarak düşünülebilir. Compton 

saçılmasının baskın olduğu bölgede Zeq maksimum değerleri aldığı da grafik 

üzerinden görülmektedir. İncelen tüm CT bileşikleri içerisinde Ioxaglate 

dışında  Zeq değerleri hemen hemen benzer özellikler göstermektedir. En 

yüksek Zeq değeri 50 keV enerjide 41,35 değeri ile  Ioxaglate  bileşiğine 

aittir. 
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Şekil 7: Enerjiye göre R ((μ/ρcompton)/(μ/ρtotal)) değerlerinin değişimi 

 

Toplam compton saçılma zayıflama katsayısının toplam kütle zayıflama 

katsayısına oranından elde edilen R değeri 25 MeV enerjide maksimuma 

ulaşır. Foton enerjisi arttıkça çift üretim baskınlığı artar ve Compton saçılma 

olasılığı düşerek R ((μ/ρcompton)/(μ/ρtotal)) değerlerinin düşmesine neden 

olur.Tüm bileşikler, tüm enerji değerlerinde aynı R parametre miktarına 

sahiptir. 
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Şekil 8: Enerjiye bağlı olarak bazı iyot içeren CT ajan bileşiklerinin etkin iletkenlik 

(Ceff) değişim grafiği 

 

Enerji ile etkin iletkenlik değerlerindeki değişimler Şekil 8 'de 

gösterilmiştir. İncelenen bileşiklerin çeşitli yoğunlukları nedeniyle, Ceff 

değerleri enerji ile değişen bir diğer soğurma parametresidir. Analiz edilen 

bileşikler arasında Iohexol en büyük  Ceff değerine  40keV’de (3,28) sahiptir. 
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Şekil 9: Farklı oranlarda iyot içeren CT ajan bileşiklerinin enerjiye göre 

Hızlandırılmış nötron durdurma tesir kesiti değişimi 

 

2,200 g/cm3 yoğunluğa sahip Iohexol mevcut çalışılan bileşikler 

arasında en iyi nötron zayıflama özelliğine (FNRCS = 0,107) sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Yoğunluğun artışı ile FNRCS değerinin de buna bağlı olarak 

bir azalış gösterdiği yapılan araştırmada gözlemlenmiştir. En fazla yoğunluğa 

sahip (2,550 g/cm3) Ioxaglate ise  FNRCS=0,092 değerine sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

SONUÇ  

İyot içeren CT ajan bileşiklerinin çeşitli enerjilerde etkin atom 

numarası, etkin elektron sayısı, yarı değer katmanı, onda bir değer katmanı, 

ortalama serbest yol, FNCRS gibi bir çok radyasyon etkileşim parametreleri 

çeşitli foton enerjilerinde Phy-X/PSD yazılım programı  ve WinXCOM data 

programı yardımıyla hesaplanmıştır. Yüksek yoğunluklu bileşikler için TVL 

parametresinin doğru değerlerine sahip olmak radyasyon koruması için 

önemli bir önceliktir. Bu araştırma sonucunda radyasyonla etkileşime giren 

mevcut bileşiklerin için hangi kalınlıkta ne kadar absorbe edilebileceği tahmin 
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edilebilir. Bu hesaplamalardan elde edilen sonuçlar, bazı BT ajanı 

bileşiklerinin radyasyon koruma performansını anlamak için yararlı olacaktır. 

LAC, fotoelektrik olayların baskın olduğu düşük enerji bölgesinde daha 

yüksek bir değer alır ve Compton saçılmasının ana işlem olduğu orta enerji 

bölgesinde daha küçük bir değere sahiptir. Artan enerji ile LAC değerlerinde 

kademeli bir düşüş, zayıf bir enerji bağımlılığı ile açıklanabilir. HVL, TVL, 

Mfp parametrelerinin daha yüksek değerleri, fotoelektrik etkinin baskın 

olduğu düşük enerji bölgesindedir. Daha iyi koruma özellikleri elde etmek 

için bileşikler, gama ışınları ve bileşikler arasında daha fazla etkileşim 

olduğunu gösteren düşük değerlere sahip  HVL ve Mfp’ye sahip olmalıdır. 

Iyot fraksiyonel ağırlığı düşünüldüğünde, iyotun artan varlığı, TVL değerinde 

bir azalmaya yol açar. Bileşiklerdeki en yüksek  iyot yüzdesine sahip Ioxaglat 

için HVL değerinin azalmasına neden olur. Karşılaştırmalı olarak, minimum 

HVL ve Mfp ve en yüksek lineer zayıflama katsayısı değerine sahip olan 

İoksaglat ve Iopamidolün diğer bileşiklere göre daha iyi koruma özelliklerine 

sahip olduğu sonucuna varabiliriz. Sonuç olarak, Ioksaglate ve Iopamidol 

bileşikleri iyi radyasyon koruyucu özellik gösterir. Elde edilen sonuçlara göre 

Ioxaglat, çeşitli tıbbi alanlarda kullanılan γ-radyasyona karşı koruyucu bir 

malzeme olarak düşünülebilir. Sonuç olarak, bu bileşikler düşük MFP, HVL, 

TVL değerlerine sahip olmalarından dolayı  hem gama hem de nötron 

radyasyonlarından korunmak için kullanılabilir bir malzeme olarak 

görünmektedir. Bu çalışma nükleer teknoloji, radyasyondan korunma, yapı 

teknolojileri, endüstri ve sağlık alanlarında kullanılmak üzere ıyot içeren 

bileşiklerin radyasyon etkileşimleri hakkında fikir vermesi, aynı zamanda 

literatüre veri sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu mevcut 

araştırma ilerideki çalışmalarda referans olarak kullanılabilmesi amacıyla bu 

bileşiklerin radyasyonlu ortamlarda kullanılırken yüksek enerjili fotonlara 

verdiği tepkileri daha önceden tahmin edebilmek için bir veri tabanı 

oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan bilgisayar kod 

programlarının radyoaktif maddelerin malzemelerle tepkisinin anlaşılmasında 

çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Nükleer reaksiyonlar için gerekli 

deneysel çalışmalar hem maddi hem de olasılıklar açısından her zaman 

mümkün değildir. Radyoaktif maddeleri elde etmek ve kullanmak her zaman 

mümkün değildir. Bu gibi durumlarda teorik deneyler yapmak veya çeşitli 

simülasyon programları ile hesaplamalar yapmak avantajlıdır.  
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1. GĠRĠġ 

Elektromanyetik girişim (EMG), elektronik araç gereçlerin, sistemlerin 

artmasıyla hızlı küresel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojik cihazlar, 

EMG 'in neden olduğu sinyal radyasyonundan büyük ölçüde etkilenebilir (Al-

Ghamdi ve El-Tantawy 2010; Şahin 2022). Radar, uydu iletişimi ve mobil 

iletişim sektörlerinde yüksek frekans uygulamalarına olan talebin artması 

nedeniyle, elektromanyetik radyasyon ve EMG (EMI, elektromagnetic 

interference) şu anda ciddi bir tehdit olarak görülmektedir  (Cao vd 2016 ). 

EMG, tüm güçlü elektromanyetik alanlar üreten radyo vericileri, antenler ve 

yıldırım, doğal olaylar ( güneş patlamaları, elektrostatik boşalma vb.)  gibi 

çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir bir tür çevre kirliliğine sebep olur (Wilson 

vd 1988). EMG tarafından oluşturulan sinyal radyasyonları elektronik 

uygulamalara büyük ölçüde zarar verebilmektedir. Bu EMG' lerin etkilerine, 

bir uçak alçak irtifalarda uçarken radyo veya video sinyallerindeki 

bozulmalarını örnek gösterebiliriz. Bu olay, dijital makinelerin büyük ölçüde 

arızalanmasına neden olabilir ve ayrıca insanların sağlığını da ayrıca 

etkileyebilir (Şahin ve Emek 2021 ; Pan H vd 2017). 

GPS, Wi-Fi, Bluetooth gibi çeşitli kablosuz teknolojilere bağlı mobil 

cihazların kullanımı da arttıkça, elektromanyetik dalga radyasyonu ciddi bir 

endişe haline geldi çünkü bu radyasyonlar sadece elektronik cihazlara değil 

insan sağlığına da ciddi etkilemektedir. Elektromanyetik cihazların artan 

kullanımı insan vücudunun Elektromanyetik radyasyona maruz kalma oranını  

da arttırmaktadır. Elektromanyetik dalgalar, yüklü elektrik parçacıklarından 

yayıldıkları için elektromanyetik radyasyon olarak da bilinir. EM radyasyon 

hassasiyeti etkileyebilir. Ayrıca, özellikle gelecekteki (5G) iletişim 

sistemlerinden kaynaklanacak elektromanyetik (EM) radyasyonun insan 

sağlığı üzerinde zararlı etkileri konusunda hakkında giderek artan bir korku 

oluşmaktadır (Abbasi, Antunes ve Velasco 2019). Çok sayıda çalışma, 

elektromanyetik değişkenlerin depresyon, dikkat eksikliği bozukluğu ve 

gençlerde hiperaktivite gibi çeşitli nöropsikiyatrik koşullara katkıda 

bulunabileceğini de göstermiştir (Lou vd 2011; Shi vd 2021). Ayrıca 

elektromanyetik dalgalar fizyolojik indekslerde, genetik etkilerde,ve 

bağışıklık fonksiyonlarında değişiklikler gibi çeşitli şekillerde hasarlara neden 

olmaktadır. Elektromanyetik girişimi filtreleyen bir koruma kalkanı sağlamak, 
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zararlı radyasyonu önlemek ve elektronik ekipmanları korumak için iyi bir 

seçenektir.  

Örneğin giyim alanlarında kompozit elektromanyetik koruyucu 

tekstillerin çeşitli kullanımları da vardır. Ek olarak, EMG radyasyon kalkanı 

beton malzemeleri nükleer tıp tesislerinde ve nükleer araştırma tesislerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. (Wang ve Liu 2012; Gencel 2012).  

 Katı ve hafif perdeleme etkisi veren yani koruma etkinliği gösteren SE 

(shielding effectiveness ) malzemeler  büyük ilgi görmektedir ( Qasrawi ve 

Hamarsheh 2022).  Sonuç olarak, elektromanyetik koruyucu malzemelerin 

incelenmesi ve oluşturulması çok önemli hale gelmiştir.  

Uzayda elektromanyetik alanı azaltmak için engelleyici olarak 

koruyucu etkili malzemeler kullanılır, örneğin radar frekansı koruması ile, 

tipik olarak radar frekansının ve elektromanyetik radyasyonun önlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Radyasyon gücünün yansıması veya emilmesi yoluyla, EM koruyucu 

dalgalar, EM enerjisini termal enerjiye dönüştürerek  girişimi yada paraziti  

azaltır (Zhang vd 2016). En iyi koruyucu malzemenin, iyi elektriksel 

iletkenliğe, mükemmel termal iletkenliğe ve yüksek EMG ekranlama veya 

kalkanlama etkisine sahip olması gerektiği düşünülmektedir (Mondal ve Das 

vd 2018; Mondal ve Ganguly vd 2017). 

EMI ekranlama için, metal pullar, metalik teller, partiküller ve karbon 

fiberler dahil olmak üzere kesintili iletken dolgulu kompozit malzemeler 

kullanılmaktadır (Xiangcheng and Chung 1999). Son birkaç yılda, mükemmel 

elektriksel iletkenliği nedeniyle metal bazlı kompozitler büyük ilgi görmüştür 

(Bhingardive vd 2015; Chaudhary vd 2016).  Ek olarak, yüksek iletkenlik ve 

ayarlanabilir EMI ekranlama performansı  gibi spesifik  özelliklerinden 

dolayı, iletken polimer kompozitler EMI ekranlama için adaylardır (Kim vd 

2002; Wessling 1998). Polimer bazlı elektriksel iletken kompozitler, 

geleneksel metalik kompozit malzemelere kıyasla genelde hafif, uygun 

maliyetli ve korozyona dayanıklı olması nedeniyle daha çok tercih 

edilmektedir (Chen vd 2018). Gelişmiş EMI koruması elde etmek için iyi 

kurulmuş bir iletken ağın oluşturulması gereklidir. Kabul edilebilir ekranlama 

verimliliği elde etmek için genellikle yüksek içsel iletkenlik ve/veya iyi 

iletken ağının kurulması gerekir ( Al-Saleh 2015 ; Zhang vd 2015). Diğer bir 

yaklaşım, polimer kompozitler üretmek için katmanlı yapıyı kullanarak 
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kaplama tekniğini uygulamaktır. İşlevsel bileşenler ince bir kaplama 

tabakasıyla sınırlı göründüğü için, yerel iletken bileşen konsantrasyonu artar. 

Bu sistemde elektriksel iletkenlik ağları hızla oluşturulur. Bu verimli ve basit 

strateji ile kompozitlerin ekranlama verimliliği etkin bir şekilde geliştirilebilir 

(Yin vd 2019; Ghosh vd 2019).  

 İyi elektriksel iletkenlik ve EM radyasyona karşı şeffaf olmama gibi 

olağanüstü özelliklerinin yanında polianilin (PANI) spesifik fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, iyi çevresel stabilite, düşük maliyet ve üretim kolaylığı 

gibi özellikleri ile bilinmektedir (Yang vd 2010). Kontrollü ortamlarda, PANI, 

anilinin kimyasal olarak oksidatif polimerizasyonu ile üretilebilir. PANI 

gerçekten kolayca katkılanabilir ve yeterli stabilite göstermektedir,  PANI’nin 

mekanik ve diğer özellikleri, inorganik nanomalzemeler ve PANI karışımının 

kullanıldığı katkı malzemelerine bağlı olarak artabilir. PANI elektromanyetik 

kalkan, düşük yansıma veya yüksek yutulma ihtiyaçlarını karşılayabilir 

(Schnitzler vd 2003; Ma vd 2006). 

En önemli bor minerallerinden biri Kolemanittir (2CaO.3B2O3.5H2O). 

Kolemanit kullanılarak beton karışımında elde edilen beton numuneleri, gama 

ve nötronların radyoaktivitesi için etkili bir zırh olabilir. Bu mineral, güç 

çubukları için nükleer reaktörde kullanılır (Demir 2010 ). Kolemanit, 

yeryüzünde en yaygın olarak kullanılan endüstriyel bor mineralidir (Çelik ve 

Suner 1995). Bor, deterjan, cam, tarım, kozmetik, deri, kauçuk, boya gibi 

birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı için çok etkili bir malzemedir. Ayrıca 

bor, hem nükleer enerji, hem seramik, hem de enerji depolama için 

mükemmel nitelikte bir uygulama alanıdır ( Frost vd 2013). 

CuO mükemmel bir geçiş metalidir ve basit hazırlama yöntemi ve 

düşük maliyeti nedeniyle birçok alanda intrinsik malzemelerin özelliklerini 

geliştirmek için  katkı maddesi olarak kullanılmıştır (He vd 2020). Cu' nun en 

dıştaki s orbitalinde, bağ için kaybedilebilecek yalnızca bir elektron bulunur. 

Yük transferi, adsorban (emici) ve gaz molekülleri arasında gelişmiş 

etkileşimi sağlar, böylece yutma ilgisini de arttırır. Buna ek olarak P-tipi yarı 

iletken davranışa sahip CuO, güneş pilleri, optoelektronik cihazlar, şarj 

edilebilir cihazlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda  uygulamalara sahiptir 

(Cahyono vd 2021; Wang vd 2021). 

 ZrO2, Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO, CuO vb. gibi çeşitli metal oksitler 

kaplama için kompozitlere katkı maddesi olmuştur ( Azizi vd 2005; Adriana 
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vd 2010; Deepa ve Arthoba 2020). Metal matriste dağıtılan belirli özellikteki 

bu tarz parçacıklar kaplamaların mikro  gözeneklerini, boşluklarını ve diğer 

yüzey kusurlarını doldurabilir niteliktedir.  Ayrıca eşsiz özellikleri ve 

fizikokimyasal kararlılıkları nedeniyle çeşitli oksitler örneğin TiO2, ZnO, 

CuO, CeO2 ve In2O3 gibi  yüksek güçlü elektrik uygulamaları için kapasitif 

enerji depolama sistemlerinde de başarıyla kullanılmıştır ( Perez-Jimenez vd 

2019; Laatar vd 2020; Pan vd 2017).  

Daha önceki araştırmalarda, kolemanit/PANI/SiO2 kompozitlerinin 

maksimum elektromanyetik kalkanlama etkisi performansının 16.09 GHz 

frekansında - 41,1 dB olduğu ve  1.5 mm kalınlığa sahip olduğu gösterilmiştir 

( Şahin, Emek, Ertuğ ve Kartal 2020). Bir başka örnek olarak, üretilen 

vollastonit/PANI/kolemanitin 1.5 mm kalınlığında 6.26 GHz'de -41.65 

ekranlama değerini gösterdiği anlaşılmıştır (Şahin ve Emek 2021). Ayrıca, % 

0.25 MWCNT kompozitleri 1.6 GHz' de -39 dB' lik en yüksek 

elektromanyetik kalkanlama etkisi değerini vermiştir (Tariq vd 2015). Bir 

diğer çalışmada ise çok katmanlı LZ91/Al alaşımlı kompozit malzemeler 30 

MHz ile 1.5 GHz frekans bandında elektromanyetik ekranlama etkinliği için 

test edilmiştir (Zhang vd 2022).  

 Farklı bir çalışmada ise, ekranlama verimliliğine sahip bir malzemenin 

frekans seçici yüzey (FSS) olarak tasarlandığı, GSM sisteminin tüm 

frekanslarında iletim özelliklerinde arzu edilen -20 dB' lik bir zayıflamanın 

elde edildiği ve 925-960 MHz, 1805 -1880 MHz ve 2110 -2170 MHz 

frekanslarında ölçümlerin yapıldığı anlaşılmıştır (Golezani, Kartal, Döken ve 

Paker 2022). 

 Ekranlama (kalkanlama) etkinliği veya araya girme kaybı, malzemeye 

gelen elektromanyetik dalganın ne kadar uzağa geçtiği ile ilgilidir. – 10 dB 

değerinde bir ekranlama etkisi değeri ile gelen elektromanyetik dalganın % 90 

oranında azaldığı ve % 10 oranında karşı tarafa geçtiği anlaşılmaktadır 

(Chung 2000; Ting vd 2011). 

CuO/PANI/Kolemanit kompozisyonu bu deneyde mümkün olan en iyi 

parametreler kullanılarak bir kompozit olarak oluşturuldu ve bunların 

ekranlama etkinliğine yönelik özellikleri frekansa bağlı olarak belirlendi. İlk 

defa, bu tür bir kompozit, yalnızca bu koruma etkinliği uygulaması için 

oluşturuldu.  
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CuO/PANI/Kolemanit kompozitin epoksi ile farklı miktarlarda alınarak 

sıcaklıklı hidrolik pres ile preslenip kalıplanması ile yeni kompozitler 

oluşturulmuştur. Bu kompozitlerin bileşenlerinin fazlarının belirlenmesinde  

XRD (X-ray-diffraction)  Bruker / Alpha -T cihazı kullanılmıştır.  Özellikle X 

bandı ve belirli radar frekans bantları dahil olmak üzere geniş bant 

frekansında (6.5-16 GHz) 10 MHz – 40 GHz frekans aralığında ölçüm 

yapabilen ağ analizör (Network Analyzer-NA) N 5230 A PNA seri -Agilent 

Teknoloji marka cihaz ile 1.4 mm kalınlığa sahip yeni CuO/PANI/Kolemanit 

kompozitlerin mikrodalga kalkanlama etkinliği değerleri belirlenmiştir. 
 

2. METOT VE MALZEME  

2.1 CuO-Kolemanit ‘in HazırlanıĢı 

CuO-kolemanit tozları, karışık oksit tekniği kullanılarak bileşik olarak 

elde edilmiştir. Ticari ürün olarak satın alınabilen CuO (Sigma–Aldrich: % 

99.9 ) ve Kolemanit tozları uygun saflıkta yerli ve yabancı birçok firma 

tarafından üretilmektedir. 

Tanecik boyutu 75 µm olan  ticari ürün olarak ulaşılabilen öğütülmüş 

kolemanit minerali Eti Madencilik A.Ş. firması  tarafından ayrıca üretilmekte 

ve satışa sunulmaktadır.  

Doğal kolemanit tozları ve CuO (Bakır oksit) tozları ayrı olarak 

buharlaşma kayıplarını önlemek için tamamen kapalı alümina pota içinde 600 

°C'de 4 saat kalsine edildiler, kalsinasyon öncesi ve sonrası numuneler  

tartılarak kontrol edildi. Kalsine  Kolemanit ile kalsine CuO tozlar akik 

havanda ayrı olarak  öğütüldükten sonra 2 MPa basınçlı tek eksenli pres 

kullanılarak sadece 10 mm çapında ve 1-2 mm kalınlığında peletler  haline 

sinterleme aşaması için getirildi. Kolemanit ve CuO peletler mühürlü bir 

potaya monte edildikten sonra, uçucu türlerin kaybını azaltmak için 1000 

°C'de 4 saat boyunca 300 °C/saat ısıtma ve soğutma hızında sinterlendi.  

CuO-kolemanit tozları 600 °C'de kalsine edildikten sonra ve peletler 

haline getirildi ve 1000 °C'de sinterlendi.  Sinterlenmiş numunelerdeki fazlar, 

2θ:10 – 70° aralığında Cu-K radyasyonlu (λ = 1.5406 Ǻ) ve 1°/ tarama 

hızında XRD (X-ışını difraktometrisi - D2 Phaser Bruker AXS) ile karakterize 

edilmiştir. X-ışını toz difraktometrisi kullanılarak ana yapının CuO ve 

Kolemanit yapısı olduğu belirlendi.  
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2.2 Polianilin / (CuO-Kolemanit) Kompozitlerin HazırlanıĢı           

Sinterlenmiş CuO ve sinterlenmiş Kolemanit  tozları  etanol ortamında 

plastik şişede zirkonya bilyeler ile sırasıyla ağırlıkça % 25-75, % 50-50 ve  % 

75-25 olacak şekilde ayarlanarak 20 saat boyunca karıştırıldı. 

Elde edilen her bir bulamaç 100 °C sıcaklıkta 24 saat kurutuldu. 

Sinterlenmiş CuO-Kolemanit bileşim tozları ( % 25-75, % 50-50 ve  % 75-25)   

(anilin miktarının % 100'ü olacak şekilde )  ayarlanarak ve 1 ml anilin (% 99.9 

safiyet) monomer bir 35 ml hidroklorik (HCL) asit çözeltisine (0.1 mol L-1) 

ilave edildi ve 30 dakika mekanik karıştırıcıda karıştırılarak dağıtıldı. 2.49 g 

amonyum persülfat (APS), 15 ml hidroklorik asit çözeltisi (1 mol L-1) 

içerisinde manyetik karıştırıcı üzerinde çözündürüldü, ardından APS çözeltisi, 

yavaşça karıştırılarak yukarıda belirtilen karışım solüsyonuna yani 1 ml anilin 

ve CuO-Kolemanit solüsyonuna damla damla ilave edildi. Elde edilen karışım 

buzlu su içerisinde ayrı şekilde tutulmuş ve polimerizasyon, 0 °C'de 12 saat 

boyunca bir buzlu su banyosunda gerçekleştirilmiştir. 

Polimerizasyon sonucu elde edilen bulamaç filtre kağıtlarına dökülmüş 

destile su ve etanol ile filtre edilerek yıkandıktan sonra 24 saat boyunca 60 °C' 

de vakum altında kurutulmuş ve farklı molar oranlarda PANI/ CuO-

Kolemanit kompozitleri [(Anilin / CuO-Kolemanit %25-75 ağırlıkta), Anilin/ 

CuO-Kolemanit ( ağırlık %50-50 oranında) ve Anilin/ CuO-Kolemanit ( 

ağırlık %75-25 oranında) = (1:1) ] elde edilmiştir. CuO-Kolemanit bileşimleri 

PANI bazlı kompozit olarak üretilmiştir PANI-CuO:Kolemanit farklı 

oranlarda sıcak presleme ile peletler halinde üretilmiştir. 
 

2.3 Epoksi-Polianilin Tabanlı CuO-Kolemanit Kompozitlerin 

HazırlanıĢı    

PANI / CuO: Kolemanit bileşimleri tozları ve epoksi ile kalıplanarak ve 

kürlenerek kompozit malzemeler haline getirilmiştir. Tüm Numune tozunun 

epoksiye karışım oranı ağırlıkça 2:1 idi. Kalıplama 5 MPa basınçta ve 100 

°C'de 1 saat boyunca bekletilerek sıcaklıklı hidrolik preste gerçekleştirilmiştir. 

Ekranlama ölçümleri için 1.4 mm kalınlığında peletler üretilmiştir.  

Mikrodalga Koruyucu Etkinliğine sahip kompozitler  anilin / (CuO 

:kolemanit) 1/1 olacak şekilde epoksi kullanılarak üretilmiştir. 
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 3. SONUÇLAR ve TARTIġMA 

 3.1 CuO-Kolemanit’ in XRD Analizi  

CuO, Kolemanit ve PANI ’nin  yapısal analizi için XRD spektroskopisi  

yapıldı. XRD analizi, tek fazlı yapıların oluştuğunu ortaya  

.çıkarmıştır (Şekil 1).  

 

ġekil 1: ‘’CuO, Kolemanit (4 saat boyunca 1000 °C ‘de sinterlenmiş tek fazlı,  CuO 

ve Kolemanit) ve  PANI için XRD paterni’’ 

CuO, Kolemanit ve Polianilin XRD paternlerinin tespitinde de 

görüldüğü gibi (Şekil 1) ana fazlar  CuO (PDF Kart No: 01-080-1916), 

Kolemanit (PDF Kart No: 01-082-1825), Polianilin (PDF Kart No :00 053-

1717) olarak belirlenmiştir, numunelerin kırınım pikleri ana fazlar ile 

uyumluydu.  Tozların tek fazlı yapısı, uygun kalsinasyon sıcaklığı ile olası ara 

fazların ortadan kaldırılması ve sinterleme ile sağlandı. XRD testleri, CuO, 

kolemanit ve polianilin için ikincil faz olmadığını göstermiştir. 
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        3.2 CuO/PANI/Kolemanit Kompozitlerin EMI 

Ekranlama Etkinliği Ölçümleri  

      Şekil 2, 6.5-16 GHz frekans aralığında epoksi- (PANI/ CuO-

Kolemanit) kompozitlerinin ekranlama etkisinin frekans bağımlılığını 

göstermektedir. Ekranlama etkinliği veya kalkanlama etkinliği  SE (shielding 

effect) ölçümleri  N 5230A PNA serisi Network analizör cihazı ile yapılmıştır.  

    Ölçümlerde numune kalınlığı çok önemlidir. Kompozit numunelerin 

SE değerleri geometri ve oryantasyona bağlıdır. Ekranlama etkisinin 

performans değeri, gelen elektromanyetik dalganın kompozit malzemeden ne 

kadar geçtiğine bağlıdır.                                                                                                            

    PANI/CuO-Kolemanit kompozitleri arasında, epoksi- (CuO-

Kolemanit (ağırlıkça % 25-75) /Anilin: 1/1 ) kompozisyonunun mikrodalga 

ekranlama etkinliği diğerlerine göre daha üstün etki göstermektedir. PANI/ 

CuO-Kolemanit (CuO-Kolemanit (ağırlıkça %25-75) /Anilin: 1/1) bileşimi  ve 

epoksi kompoziti en düşük -50.84 dB değerini 6.66 GHz frekansında 

göstermiştir (Şekil 2a). Bu kompozit sırası ile 7.51 GHz, 7.91 GHz, 15.71 

GHz ve 15.89 GHz frekanslarında-50.59 dB, -50.59 dB, -49.78 dB, -50.07 dB 

ekranlama etkinliği değerleri göstermiştir. Ayrıca 6.58 GHz frekansından 9.68 

GHz frekansına, 13.99 GHz frekansından 16 GHz frekansına kadarki geniş 

bant frekans aralıklarında -40 dB’den daha düşük bir ekranlama etkisi 

vermiştir.  Epoksi-(PANI /CuO-kolemanit) bileşimleri (CuO:kolemanit 

(ağırlıkça %50-50) /Anilin: 1/1) kompoziti en düşük -33.66 dB değerini 6.66 

GHz'de göstermiştir. Bu kompozit malzeme 6.5 GHz’den 16 GHz’e kadarki 

frekans bandında  -20 dB altında ekranlama değeri vermiştir (Şekil 2b). Diğer 

epoksi-(PANI/CuO-Kolemanit) bileşimleri (CuO:kolemanit (ağırlıkça %75-

25) /Anilin: 1/1) kompozit malzeme en düşük -36.09 dB ekranlama değerini 

6.54 GHz frekansında göstermiştir. Ayrıca 9.49 GHz ve 15.81 GHz 

frekanslarında sırasıyla - 35.53 dB, -33.66 dB'lik bir ekranlama etkinliği 

değerlerine ulaşmıştır  (Şekil 2.c). Ayrıca bu  kompozit bileşim 6.5 GHz’den 

16 GHz’e kadar olan  frekans bandında -20 dB altında ekranlama etkinliği 

değeri vermiştir.  

      Polianilin kullanılarak empedans uyumu sağlanmıştır. PANI, 

kompozit yapının ekranlama etkinliğine katkıda bulunmuştur. PANI 

elektromanyetik ekranlama malzemenin etkinliğinde büyük rol oynar. 

Mikrodalga perdelemenin etkinliği, aynı zamanda ışınlama empedansının 
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malzemenin yüzeyine uyumlu olmasına da bağlıdır. PANI, CuO ve Kolemanit 

bileşenleri arasındaki bağlantılarının eşleşen empedansını geliştirir. Bu arada, 

kompozit bileşenler arasındaki iletken polimer PANI' nin gücü nedeniyle ve 

yansımanın rezonans etkisi nedeniyle keskin koruma etkinliği zirveleri 

meydana gelir.  

    Yeni epoksi-(PANI/CuO-Kolemanit) kompozitleri üretildi, polianilin 

esaslı CuO-Kolemanit kompozitleri, geniş bant frekansında elektromanyetik 

dalgalar için yüksek perdeleme etki oranına sahiptir. Yeni kompozitlerin 

mikrodalga ekranlama etkisi, CuO-Kolemanit içeriği düzenlenerek 

ayarlanabilir. 

 

 

 
 

      ġekil 2: ‘’Epoksi-(PANI/CuO:Kolemanit) kompozitlerinin mikrodalga ekranlama 

etkinliği: a – CuO:Kolemanit bileşimleri (CuO:Kolemanit (ağırlıkça % 25-75) 

/Anilin: 1/1, b – CuO:Kolemanit bileşimleri (CuO:Kolemanit (ağırlıkça % 50-50) 

/Anilin: 1/1, c – CuO:Kolemanit bileşimleri (CuO:Kolemanit (ağırlıkça % 75-25) 

/Anilin: 1/1’’. 
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4. SONUÇ 

             CuO-Kolemanit tozları (sırasıyla ağırlıkça % 25-75, ağırlıkça % 50-

50 ve ağırlıkça % 75-25) oksitlerin karışımı tekniği ile üretilmiş ve PANI/ 

(CuO-Kolemanit) kompozitleri 1.4 mm kalınlıklarda elde edilmiştir. Bu 

PANI/(CuO-Kolemanit) kompozitlerin bu frekans aralığındaki ilk ekranlama 

etkinliği çalışmasıdır. Mikrodalga ekranlama özellikleri, gerekli frekans 

bantları için PANI içeriği ve CuO-Kolemanit içeriğinin numuneler üzerindeki 

etkisi kontrol edilerek kolayca modüle edilebilir. Basit  hazırlama teknikleri, 

düşük maliyet, daha iyi kalkanlama etkinliği performansı nedeniyle, PANI / 

CuO-Kolemanit kompozitleri, mikrodalga ekranlama verimliliği olarak etkin 

potansiyele sahiptir.  

            PANI/ CuO-Kolemanit (CuO-Kolemanit (ağırlıkça % 25-75) /Anilin: 

1/1) bileşim-epoksi kompoziti en düşük -50.84 dB ekranlama değerini 6.66 

GHz frekansında göstermiştir. PANI/ CuO-Kolemanit kompozitleri 6.5 GHz 

ile 16 GHz frekans bandında -20 dB’nin altında ekranlama etkisi değeri 

vermiştir. 

           Polianilin içeriği, ekranlama etkinliğinin değişmesinde önemli bir rol 

sergiler. PANI bazlı CuO:Kolemanit kompozitleri geniş bant frekansında 

mikrodalga perdeleme etkinliği için umut vericidir.  

           PANI bazlı CuO-Kolemanit kompozitleri farklı polimerler yada farklı 

katkı malzemeleri ile daha ayrıntılı incelenebilir. Diğer Radar frekans bantları  

ve daha yüksek frekans aralığında, bu kompozitin farklı katkılar ile  

ekranlama etkinliği ve yansıma kaybı incelenebilir. 
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         INTRODUCTION 

Prevention of the eye against the damaging effects of ultraviolet light is 

an important issue and this can be achieved through several procedures such 

as the use of suitable eyeglasses with protection against UV. (Kuijk, 1991). 

On the other hand, several studies have been introduced on the damaging 

effects of UV on the eye. Ivanov et al., explains that ultraviolet radiation 

oxidative stress affects eye health (Ivanov et al., 2018). Brooks explained the 

ocular damage caused by ultraviolet radiation (Brooks, 2007). Accordingly, 

there are a vast number of studies on the protection of the eye against UV by 

use of lens options with UV protection properties. Although some of the 

lenses with UV protection are customized for specific uses, most of the lenses 

can be purchased with UV filtering as a standard option. Such filtering can be 

achieved via direct UV filtering of the lens material, through UV filtering via 

coating material, dyed-in filters, photochromic lenses and polarizing lenses 

and glare control lenses (Brooks, 2007). 

Besides the protection of eye against the harmful effects of UV 

radiation through eyeglass or coating materials, coatings such as antireflective 

coatings are also applied on ophthalmic lenses to improve the vision and 

comfort of eyeglass wearers. Antireflective coating consists of very thin 

layers of various inorganic oxides (magnesium fluoride, titanium dioxide, and 

silicon dioxide) and the coating process is achieved by vacuum deposition on 

the surface of eyeglass lenses (Meister and Sheedy, 2008). Eyeglasses with 

anti-reflective coatings appear more transparent. Anti-reflective coated 

eyeglasses minimize reflections from headlights or lights while using a 

computer, driving or during the night. Anti-reflective coated lenses reduce 

glare-causing light reflections, minimizing eye strain and provide a good view 

(Temel, 2010). Anti-reflective coating reduces reflections from the inside and 

outside of the lens. Therefore, this coating both improves the image quality 

and prevents the person from being disturbed by these reflections. As another 

filtering technology, blue light filter has also been applied on eyeglasses. It is 

a coating method applied to filter the rays coming from the screens of digital 

devices which are harmful to the eyes.  

Ophthalmic optical lenses with AR, blue light filter and hydrophobic 

coating were investigated in this study. The lenses’ UV protection and 

transmittance properties were also investigated. The specifications of lenses 
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such as diopter (D), index (n), diameter (R), center thickness (CT), edge 

thickness (ET), ultraviolet radiation (UVR), transmittance (T), coating (C) 

were given. Lensometer, UV light tester, spherometer, center thickness gauge 

and caliper were used for measurements in the study.  
 

MATERIAL AND METHODS 

Twenty-six eyeglasses having varying indices, diopters, with and 

without protective coatings, were examined in this study. The index values of 

the lenses are 1.50, 1.53, 1.56, 1.58, 1.59, 1.61, 1.67, 1.74, and their images 

are shown in Figure 1.  A UV light tester was used in the study for 

measurement of UVR and light transmittance as shown in Figure 2. UVR 

protection and UV transmittance measurement, anti-EMI (electromagnetic 

interference) coating test, calibration with calibration eyeglasses, light 

transmittance measurement can be made with this device (Figure 2). 

 
 

Figure 1: Eyeglasses with different indices (1.50, 1.53, 1.56, 1.58, 1.59, 1.61, 1.67, 

1.74). 
 

 
 

Figure 2: Calibration step with the calibration apparatus eyeglasses  
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Table 1: Properties of ophthalmic lenses 

 Lens D n 

 

R 

(mm) 

CT  

(mm) 

ET 

(mm) 

UVR 

(nm) 

T (%) C 

1 Org.L SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 72  1.4  2.3  400   98.8  Blue  

2 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 72   1.1  5.3  400   97.5 Blue  

3 Org.L SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.61 75  1.0  3.1  400   99.4 Blue  

4 Org.L SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.67 75  1.0  4.1  400  99.2 Blue  

5 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.50 70  1.2  5.4  0  93.6 No coatings 

6 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 70  1.1  4.4  375   98.2 AR  

7 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.61 70  1.3  5.5  400   97.4 AR  

8 Trivex  SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 70  1.6  2.6  400  99.7 AR  

9 Org.L SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 70  1.5  2.7  370   99.4 AR  

10 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 70  1.2  4.5  375  95.4 AR  

11 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

1.58 75  1.1  5.0  400  96.7 

Hydrophobic 

12 PC SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.59 70  1.3  4.5  380  88.0 

Hydrophobic 

13 PC SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.59 70  1.60  2.7  380  88.0 

Hydrophobic 

14 Org.L SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.61 75 1.2  3.80  400  98.4 AR  

15 Org. 

(Aspheric) 

SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.67 70  1.2  4.5  400  97.2 AR  

16 Org.L SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

1.74 75  1.1  4.6  400  89.3 

Hydrophobic 

17 Org.L SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.50 70  1.1  3.3  400  94.1 Blue  

18 Org.L SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 73  1.6  2.7  400  91.7 Blue  

19 Org.L SPH:-2.50 D 1.56 72   1.1  3.1  400  96.8 Blue  
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CYL: 0.00 D 

 

20 Org.L 

 

SPH:-4.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 73  1.3  5.1  400  90.1 Blue  

21 Trivex 

 

SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.53 70  1.5  3.7  400  96.0 Blue  

22 Org.L 

 

SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.59 70  3.6  1.7  400  96.8 Blue  

23 Org.L SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.61 70  1.4  3.9  400  95.1 Blue 

24 Org.L 

 

SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.67 70  1.2  3.1  400  96.7 Blue 

25 Org.L 

 

SPH:-2.50 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.74 70  1.3  4.3  400  

 

95.7 Blue  

26 Org.L  SPH:-1.00 D 

CYL: 0.00 D 

 

1.56 70  1.8  3.00  400 

nm 

95.6 Blue 

D: Diopter; n: Index; R: Diameter; CT: Center thickness; ET: Edge thickness; UVR: Ultraviolet 

radiation; T: Transmittance; C: Coating; Org.L: Organic lens; PC: Polycarbonate 

 

RESULTS 

 According to the characteristics of ophthalmic optical glasses and the 

needs of the users, various coatings (anti-reflective coating, UV-protective 

coating, scratch-resistant coating, hydrophobic coating, anti-fog coating, 

mirror coating, tinted lenses, photochromic treatment, blue-light protective 

coating etc.) are applied. Different combinations of these coatings may be 

applied depending on the specific needs of users, or their working and living 

environment. The measured and acquired lens specifications including diopter 

(D), index (n), diameter (R), ultraviolet radiation (UVR) (Figure 3), 

transmittance (T) (Figure 4), center thickness (CT) and edge thickness (ET) 

(Figure 5), coating (C) are shown in Table 1.  
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Figure 3: UV protection graph between 0-400 nm plotted according to Table 1.  

 

 

 
Figure 4: Transmittance graphs plotted according to Table 1. 

 

 

Figure 5: Center and edge thickness of ophthalmic lenses according to Table 1. 
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Figure 6:  The light transmittance measurement of -1.00 D; +0.00 D (26th sample) 

organic lens (375 nm) 

 

 
 

Figure 7: The light transmittance measurement of -1.00 D; +0.00 D (8th sample) 

organic lens (375 nm) 
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Figure 8: The light transmittance measurement of -4.00 D; +0.00 D (5th sample) 

uncoated organic lens (375 nm) 

 

 The light transmittance of the organic lens was read at 375 nm 

wavelength in SHIN-NIPPON Auto Lensmeter SLM-6000 brand and model 

digital lensometer (Figure 6-8). Each arrow represents about 20% 

transmission. The transmittance measurement in the focimeter is between 0% 

-100% and gives the transmittance value with an increase of 1%. 

   
a) b) c) 

 

Figure 9:  Measurement of trivex lens with spherometer (1.53 index), -2.50 D 

spherical glass (21st sample) a) back surface -6.50 D, b) front surface +4.00 D, total -

2.50 D, c) diopter measurement result with digital lensometer 
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a) b) c) 

 
Figure 10: Measurement of organic lens with spherometer (1.67 index), -2.50 D 

spherical glass (24 th sample) a) back surface -4.50 D, b) front surface +2.00 D, total 

-2.50 D, c) diopter measurement result with digital lensometer 

 

The baseline curve is measured with a device called a lens clock. This 

device is used by placing three fixations perpendicular to the lens surface and 

reading the corresponding black number on the indicator hand (McCleary, 

2008). A lens surface has a spherical dioptric power when the spherometer 

clock shows the same diopter in every meridian. Likewise, as we measure the 

second surface with the same method, a constant diopter in all meridians 

implies a spherical power on this second surface as well (Figure 9 and Figure 

10).  
 

CONCLUSION  

Eyes are exposed to several damaging factors depending on 

environmental conditions. Exposure to excessive ultraviolet radiation (UVR) 

can cause serious vision problems and eye diseases such as cataract at early 

ages. Therefore, protecting our eyes from the harmful effects of ultraviolet 

radiation is an important issue for eye health.  Use of eyeglasses with 100% 

UVR protection in daylight is also important. 

 Physical and light transmittance properties of lenses with various 

coatings such as anti-reflective coating, blue light filter, and hydrophobic 

coatings, and those without coatings were investigated in this study. The light 

transmittance of all samples was found to be over 88%. As indicated by the 

measurement results, the majority of lenses with different properties have UV 

protection. The present study was carried out to provide information about 
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several coatings used on ophthalmic optical lenses with different physical 

properties as well as UV protection and transmittance characteristics of these 

lenses.   
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INTRODUCTION 

Quaternions were defined by Hamilton as an extension of the complex 

numbers in 1843. After Hamilton's definition of quaternions, Graves 

discovered octonions in 1843 and named these octonions as octovas. Inspired 

by the discovery and description of quaternions and octonions, in 1871 

Clifford extended real numbers to dual numbers, gave the concept of dual 

number (Clifford. 1871). Let the real numbers a  and 
*a , and dual number d  

is  

*d a a  , 
2 0, 0.    

where   is the dual unit. 

Akkus and Keçilioğlu (Keçilioğlu.2015, Akkus.2015) introduced 

Fibonacci octonions and split Fibonacci and split Lucas octonions and gave  

their Binet’s formulas and some other identities for these octonions. Halici 

(Halici.2015) obtained the Binet formula by using the generator function of 

dual Fibonacci octonions and studied on these octonions. Bilgici at. al. after 

introducing generalized Fibonacci and Lucas octonions, gave many important 

identities related to these octonions (Bilgici.2018).  

Horadam (Horadam.1963) defined Fibonacci and Lucas quaternions as 

follows; 

1 1 2 2 3 3n n n n nQ F F e F e F e       

and 

1 1 2 2 3 3n n n n nP L L e L e L e       

where 
nF  is nth Fibonacci number and 

nL  is nth Lucas number. 

Szynal-Liana and Wloch (Szynal-Liana.2016) defined Pell and Pell-

Lucas octonions as follows; 
7

1

n n s s

s

T P e



  

and 

7

1

n n s s

s

U Q e



  

where 
nP  is the n-th Pell and 

nQ  is the n-th Pell-Lucas numbers. 
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Dual octonion algebra on real numbers with notation  . When we 

specifically select 1a b c    in the generalized octonion multiplication 

table in (Bilgici.2018), and then we can give the following table. 

 
Table 1: Multiplication Table of Octonions 

 
 

Many authors researched and studied on different types of Fibonacci, 

Lucas, Pell and Pell-Lucas quaternions and octonions (Akyiğit.2013, 

Halici.2012, Swamy.1973, Iakin.1977, Iyer.1969, Savin.2015, Tokeşer.2021, 

Akyiğit.2014). 

Cimen and İpek (Cimen.2016) defined 
nQP  Pell and 

nQPL  Pell-Lucas 

quaternions and gave them as follows, respectively; 

0 1 1 2 2 3 3n n n n nQP p e p e p e p e       

and 

0 1 1 2 2 3 3n n n n nQPL q e q e q e q e       

where  0 1 2 31, , ,e e i e j e k     is a basis of 4-dimensional IR  vector 

space, 
np  is the n-th Pell and 

nq  is the n-th Pell-Lucas numbers. 

Even, they gave the conjugate, norm, Binet formulas of these 

quaternions and many identities associated with these quaternions. Tokeşer at. 

al. (Tokeşer.2017) introduced split Pell and split Pell-Lucas quaternions and 

gave Binet formulas, generating functions and many properties of these 

quaternions.  

Catarino (Catarino.2016) presented modified Pell and modified k-Pell 

quaternions as follows; 
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and 

 

where 
nq  is the n-th modified Pell and 

,k nq  is the n-th modified k-Pell 

numbers. 

We define dual Pell and dual Pell-Lucas numbers by 

                                        1n n nP P P                                                (1) 

and 

                                        1n n nPL PL PL                                               (2) 

respectively. Following Ünal at. al. (2017), we define the dual Pell and dual 

Pell-Lucas octonions over the dual octonion algebra  , ,a b c . The n-th 

dual Pell octonion 
nDPO  is 

7

0

n n s s

s

DPO P e



  

and the n-th dual Pell-Lucas octonion 
nDPLO  is 

7

0

n n s s

s

DPLO PL e



  

where nP  is n-th dual Pell number and nPL  is n-th dual Pell-Lucas number. 

By using equation (1), we obtain 

 

7 7

1

0 0

7

1

0

1

n n s s n s s

s s

n s n s s

s

n n

DPO P e P e

P P e

PO PO







  

 

  





 

 

 

 

  

where
7

0

n n s s

s

PO P e



 is Pell octonion. Similarly, by using equation (2), we 

have 

1n n nDPLO PLO PLO    
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where
7

0

n n s s

s

PLO PL e



 is Pell-Lucas octonion. 

In this study, after obtaining Binet formulas and Vajda theorems for 

dual Pell and dual Pell-Lucas octonions, we gave d’Ocagne’s, Cassini’s and 

Catalan’s identities for these octonions by using Vajda theorem, and also gave 

many properties related to these octonions. 

 

1. BINET FORMULAS AND SOME IDENTITIES FOR 

nDPO AND 
nDPLO  

In this part, firstly we give Binet formulas and Vajda theorems for the 

nth dual Pell octonion 
nDPO  and the nth dual Pell-Lucas octonion 

nDPLO . 

After that we obtain three well-known identities for dual Pell and dual Pell-

Lucas octonions using the Vajda theorems, d’Ocagne’s, Cassini’s and 

Catalan’s, respectively. In the next theorem, we give the Binet formulas for 

these octonions. 

Theorem 1. Let 0n   be integer, n-th dual Pell octonion is 

                                   
n n

nDPO
   

 

 



                                        (3) 

and n-th dual Pell-Lucas octonion is 

                                 
2

n n

nDPLO
    

                                         (4) 

where 1 2   , 1 2   ,  
7

0

1 s

s

s

e  


     and 

 
7

0

1 s

s

s

e  


    . 

Proof. The n-th Pell octonion 
nPO  is 

                                   

* *n n

nPO
   

 





                                                 (5) 

and the n-th Pell-Lucas octonion 
nPLO  is 
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* *

2

n n

nPLO
   

                                               (6) 

where 
7

*

0

s

s

s

e 


  and 
7

*

0

s

s

s

e 


 (Akkus.2015, Tokeşer.2021). We 

know that, 

            
7 7

1 1

0 0

n n s s n n s n n

s s

DPO P e P P e PO PO   

 

      .              (7)     

If we use the Binet formula of the Pell octonion in the equation (7), we 

obtained, 

              

                                                        

                         

                        
n n   

 

 



.                                                            (8) 

Using a similar calculation method, we obtain the Binet formula for the dual 

Pell-Lucas octonion 
nDPLO . 

Now, in the following Lemma, we can give some useful identities that play an 

important role in the calculations in this paper. 

Lemma 2. We have 

                             
2

*

1 0 2 02 2 2PLO PO      ,                    (9) 

                               
2

*

1 0 2 02 2 2PLO PO      ,                        (10) 

                           
* *

02 2 2PLO    ,                                                   (11) 

                           
* *

02 2 2PLO                                                        (12) 

where  
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1

2

1 2 3 4 5 6 7

137902,

48756,

2 5 12 29 66 33 .e e e e e e e







 

 

       

 

Proof. When we take 1a b c    in the Lemma 2.2 in (Tokeşer.2021), the 

proof is completed. 

Now, in the following theorem, we give Vajda theorems for dual Pell and dual 

Pell-Lucas octonions that could be obtained to some special cases. 

Theorem 3. For every integers n, r and s, we have 

    02 1 1 2
n

n r n s n n r s r s sDPO DPO DPO DPO P PLO P PL          

and 

    
1

04 1 1 2
n

n r n s n n r s r s sDPLO DPLO DPLO DPLO P PLO P PL 


        . 

Proof. We prove for the dual Pell octonion. Thus, 





1 1

1 1 .

n r n s n n r s n r n s n n r s

n r n s n r n s

n n r s n n r s

DPO DPO DPO DPO PO PO PO PO

PO PO PO PO

PO PO PO PO



       

     

     

  

 

 

 

We calculate the following expression 

n r n s n n r sPO PO PO PO     

and we get 

 

                    

                         02 1
n

r s sP PLO P PL   .                                         (13) 
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If s+1 is taken instead of s in equation (13), so 

           1 1 0 1 12 1
n

n r n s n n r s r s sPO PO PO PO P PLO P PL            (14) 

is obtained. If n+1 is taken instead of n and s-1 is taken instead of s in 

equation (13), we get 

       
1

1 1 0 1 12 1
n

n r n s n n r s r s sPO PO PO PO P PLO P PL


           .  (15) 

From equation (14) and equation (15), 

   

1 1 1 1

04 1

n r n s n n r s n r n s n n r s

n

r s s

PO PO PO PO PO PO PO PO

P PLO P PL

             

  
 

and so, 

    02 1 1 2
n

n r n s n n r s r s sDPO DPO DPO DPO P PLO P PL         . 

Vajda theorem of 
nDPLO  can be obtained similarly.  

Corollary 4. In the Vajda theorem when –r is taken instead of s, Catalan’s 

identities are obtained for dual Pell and dual Pell-Lucas octonions, 

respectively: 

   
12 2

0 22 1 1 2
n r

n r n r n r rDPO DPO DPO PLO P P 
 

 
        

and 

   
12 2

0 24 1 1 2
n r

n r n r n r rDPLO DPLO DPLO PLO P P 
 

 
        . 

Corollary 5. In the Vajda theorem when –r is taken instead of s and 1 is taken 

instead of r, Cassini’s identities are obtained for dual Pell and dual Pell-Lucas 

octonions, respectively: 

    2

1 1 02 1 2 1 2
n

n n nDPO DPO DPO PLO          

and 

    
12

1 1 04 1 2 1 2
n

n n nDPLO DPLO DPLO PLO  


        

where 
0 10, 1P P   and 

2 2P  . 

Corollary 6. In the Vajda theorem when m is taken instead of n, n-m is taken 

instead of s and then 1 is take instead of r, d’Ocagne’s identities are obtained 

for dual Pell and dual Pell-Lucas octonions, respectively: 

    1 1 02 1 1 2
m

m n m n n m n mDPO DPO DPO DPO PLO P PL          

and 
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1

1 1 04 1 1 2
m

m n m n n m n mDPLO DPLO DPLO DPLO PLO P PL 


        . 

 

2. SOME PROPERTIES FOR 
nDPO AND 

nDPLO  

In this section, we give some other identities and some properties for 

dual Pell octonion 
nDPO  and dual Pell-Lucas octonion 

nDPLO . 

Theorem 7. Dual Pell and dual Pell-Lucas octonions satisfy the following 

identities; 

 

ii)  1 2
n

m n m n n mDPO DPO PL DPO    , 

iii)    
1

02 1 1 2
m

m n n m n mDPO DPLO DPO DPLO PLO P 


    , 

iv)     
1

02 1 1 2
m

m n m n n m n mDPO DPLO DPLO DPO PLO P PL 


      . 

Proof. We prove the first and second identities and use the Binet formulas for 

nDPO  and 
nDPLO  for calculations. 

i)   1 1n r n s n s n r n r n r n s n sDPLO DPO DPLO DPO PLO PLO PO PO               

                                                      1 1n s n s n r n rPLO PLO PO PO         . 

                                                    



1 1

1 1 .

n r n s n s n r

n r n s n s n r

n r n s n s n r

PLO PO PLO PO

PLO PO PLO PO

PLO PO PLO PO



   

     

     

 

 

 

 

Firstly, we calculate the following expression 

n r n s n s n rPLO PO PLO PO     

and we have 

* * * *

* * * *

n r n r n s n s

n r n s n s n r

n s n s n r n r

v v
PLO PO PLO PO

v v
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* *

* *

1

4 2

n r n r s r s r

n r n r s r s r

     

     

   

   

  


 


 

                                                 * * * *1

4 2

n r n r s r s r              

                                                 02 1
n r

s rPLO P


  .                                                          (16) 

 

Secondly, if s+1 is written instead of s  and r+1  is written instead of r in 

equation (16), respectively, then 

 

              1 1 0 12 1
n r

n r n s n s n r s rPLO PO PLO PO PLO P


                        (17)          

and 

          
1

1 1 0 12 1
n r

n r n s n s n r s rPLO PO PLO PO PLO P
 

                             (18)          

               

are obtained. From equation (17) and equation (18), 

 

1 1 1 1

04 1

n r n s n s n r n r n s n s n r

n r

s r

PLO PO PLO PO PLO PO PLO PO

PLO P

           





  

 
 

and we have 

 

 

 

Similarly, using the Binet formula for dual Pell octonion, we have 
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In this theorem, the other identities can be obtained similar method. 

Since the algebra  , ,a b c  is non-commutative, then we have the next 

theorem. 

 

Theorem 8. Let m and n be integers, then we have 

   
1

2 1 1 2
m

n m m n n mDPO DPO DPO DPO P 


     

and 

   4 1 1 2
m

n m m n n mDPLO DPLO DPLO DPLO PL     . 

Proof. The proof is similar to proof of Theorem 7.   

                                                                                                                          



 
167 

REFERENCES 

Akyiğit, M., Köksal, H.H., & Tosun, M. (2013). Split Fibonacci Quaternions, 

Advances in Applied Clifford Algebras, 25(3), 535-545. 

Akyiğit, M., Köksal, H.H., & Tosun, M. (2014). Fibonacci Generalized 

Quaternions, Advances in Applied Clifford Algebras, 24(3), 631-641. 

Keçilioğlu, O., & Akkus, I. (2015). The Fibonacci Octonions, Advances in 

Applied Clifford Algebras, 25(1), 151-158. 

Akkus, I., & Keçilioğlu, O. (2015). Split Fibonacci and Lucas Octonions, 

Advances in Applied Clifford Algebras, 25(3), 517-525. 

Halici, S. (2015). On Dual Fibonacci Octonions, Advances in Applied Clifford 

Algebras, 25(4), 905-914. 

Bilgici, G., Ünal, Z., Tokeşer, Ü., & Mert, T. (2018). On Fibonacci and Lucas 

Generalized Octonions, Ars Combinatoria, 138, 35-44. 

Horadam, A.F. (1963). Complex Fibonacci Numbers and Fibonacci 

Quaternions, The American Mathematical Monthly, 70(3), 289-291. 

Iyer, M.R. (1969). A Note on Fibonacci Quaternions, The Fibonacci Quaterly, 

7(3), 225-229. 

Tokeşer, Ü., Ünal, Z., & Bilgici, G. (2017). Split Pell and Pell-Lucas 

Quaternions, Advances in Applied Clifford Algebras, 27, 1881-1893. 

Halici, S. (2012). On Fibonacci Quaternions, Advances in Applied Clifford 

Algebras, 22(2), 321-327. 

Iakin, I.L. (1977). Generalized Quaternions of Higher Order, The Fibonacci 

Quaterly, 15(4), 343-346. 

Swamy, M.N.S. (1973). On Generalized Fibonacci Quaternions, The 

Fibonacci Quaterly, 11(5), 547-549. 

Savin, D. (2015). Some Properties of Fibonacci Numbers, Fibonacci 

Octonions, and Generalized Fibonacci-Lucas Octonions, Advances in 

Difference Equations, 2015(298), 1-10. 

Szynal-Liana, A., & Wloch, I. (2016). The Pell Quaternions and The Pell 

Octonions, Advances in Applied Clifford Algebras, 26, 435-440. 

Cimen, C.B., & İpek, A. (2016). On Pell Quaternions and Pell-Lucas 

Quaternions, Advances in Applied Clifford Algebras, 16, 39-53. 



 168 
Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik 

Çalışmalar 

Tokeşer, Ü., Mert, T., Ünal, Z., & Bilgici, G. (2021). On Pell and Pell-Lucas 

Generalized Octonions, Turkish Journal of Mathematics and Computer 

Science, 13(2), 226-233. 

Catarino, P. (2016). The Modified Pell and The Modified k-Pell Quaternions 

and Octonions, Advances in Applied Clifford Algebras, 26(2), 577-590. 

Clifford, W.K. (1871). Preliminary Sketch of bi-quaternions, Proceedings of 

the London Mathematical Society, 4, 381-395. 

Ünal, Z., Tokeşer, Ü., & Bilgici, G. (2017). Some Properties of Dual 

Fibonacci and Dual Lucas Octonions, Advances in Applied Clifford 

Algebras, 27, 1907-1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170 
Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik 

Çalışmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-8246-09-4




	önkp
	00 Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar
	0 Ön Söz
	BÖLÜM 1- Elif Orhan
	BÖLÜM 2- Elif Orhan
	BÖLÜM 3- Saniye Tekerek revize
	BÖLÜM 4- Ethem İlhan ŞAHİN rev
	BÖLÜM 5- Tuba ÖZDEMİR ÖGE-düzeltilmiş-11.10.2022
	Bölüm 6- Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER (Ekim 2022 basım için düzenlenmiş hali) (2)
	ark



