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Bulut Odası deneyini yapmak isteyen Fizik ve Fen grubu öğretmenleri için hazırlanmıştır.

Bulut Odası deneyi atomaltı parçacıkların varlığının ispat edilmesine olanak sağlayacak ve öğrencilerin
deney yaparak normalde göremedikleri parçacık izlerini görmelerini, bilimsel çalışmanın oluşum basamakları
hakkında bilgi sahibi olmalarını, daha fazla soru sorabilmelerini, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken
doğru bir şekilde araştırma yapabilmelerini ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde yorum yapabilen öğrenciler
haline gelebilmelerini sağlayacaktır.

Bu el kitapçığı çoğaltılabilir, dağıtılabilir, eğitim amaçlı yayımlanabilir. Ancak kullanım sırasında
bu kitapçığa ve yazarına, yeri geldiğinde kitapçıkta yer alan kaynak kitaplara ve yazarlarına atıf
yapılması ve kaynakçada belirtilmesi koşuldur.

Sadece eğitim amaçlı hazırlanan bu el kitabının hiçbir yerde, hiçbir şekilde satışı söz konusu
değildir. Ticari amaçla hazırlanmamıştır. Eğitim amaçlı tüm eğitimcilerin kullanımına açıktır.
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Başlarken…….
“Maddenin en küçük öğesi bilinmeden
insan evreni asla anlayamaz”
Plato

Bu El Kitabı CERN ve S'Cool LAB (Woithe, 2017) 'de geliştirilmiş olan

‘Cloud Chamber – Do–it–yourself manual’ el kitabının kapsamlı bir çevirisi
olmakla birlikte sadece birebir çeviri niteliğinde değildir. Orijinal kitaptan farklı
olarak bazı eklemeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Julia Woithe’un bilgisi dahilinde
izin alınarak Ayşenur Özdemir tarafından hazırlanmıştır.
Bu kitapçığın hazırlanması sırasında yorumlarını ve düzeltmelerini
esirgemeyen Julia Woithe, Dr.Cenk Yıldız, Dr.Bora Akgün ve Dr.Sezen Sekmen’e
çok teşekkürler….

Wilson Bulut Odası
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1. PARÇACIK FİZİĞİ
Parçacık fiziği, maddenin ve etkileşimlerinin altyapısını inceleyen bilim dalıdır. Bir anlamda
en küçüğün bilimidir. Günümüzde bilinen en küçük parçacıklar atomaltı düzeydedir. Ve bu
parçacıklar bir araya gelerek üzerinde yaşayanlarla birlikte dünyamızı, başka gezegenleri,
yıldızları, yani evrenimizin içindeki her şeyi oluştururlar. Doğadaki farklı boyutsal ölçekleri
farklı bilim dalları inceler. Örneğin metre düzeyindeki ölçekler mekanik bilimi tarafından
incelenir. Bu düzeyde, yani insan boyutları ölçeğinde gördüğümüz nesnelere dair
gözlemlerimizi çıplak gözle yaparız. Boyut büyüdükçe önce güneş sistemimizdeki diğer
gezegenleri sonra, başka yıldız sistemlerini, daha sonra da başka galaksileri ve evrenin en
uzak köşelerini gözlemleriz. Bu boyutlarla ilgilenen dallara da sırasıyla astronomi, astrofizik
ve kozmoloji diyoruz. Kozmoloji bilimi 1021 – 1022 metre düzeyini açıklar. Bizden bu kadar
uzakta olan gök cisimlerini çıplak gözle görmek mümkün değildir. Çok gelişmiş teleskoplar
ve uydular kullanılır. Peki, ters yöne gitsek neyle karşılaşırdık? Önce hücreyi, sonra DNA’yı,
daha sonra elektron bulutunu ve atomun çekirdeğini görürdük. Elektrona kadar olan kısmı
mikroskoplarla incelemek mümkündür. Çekirdeğe kadar olan kısmı inceleyen bilim dalları
sırasıyla kimya, biyoloji, katıhal fiziği ve nükleer fiziktir. Küçüğe olan yolculuğumuz atom
çekirdeğinde durmaz, çünkü çekirdeğin de bir iç yapısı vardır. Çekirdekler artı yüklü
protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Eğer 10-14−10-15 metre düzeyine inersek görürüz ki
bu protonlar ve nötronlar da ismine kuark dediğimiz parçacıklardan meydana gelmektedir.
İşte bu düzeyde gözlem yapabilmek için kullanmamız gereken aletler parçacık hızlandırıcıları
ve algıçlarıdır. Atomaltı düzeyi açıklayan bilim dalına ise parçacık fiziği denir (Akgün, 2014,
ss. 10-13).

Birimler, konular ve ölçen gereçler
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2. ALGIÇ FİZİĞİ
 Bir nesneyi veya olayı algılamak sadece görmek midir?
 Görmek algılamak için gerekli ve yeterli midir?
Aslında bu sorular bizi bilimsel düşüncenin ne olduğuna ve nasıl kurgulandığına götürür.
Bilimsel düşünce kesin kanıtlara dayanır. Kesin kanıtların elde edildiği gözlem veya deney de
tekrarlanabilir olmalıdır. Yani aynı şartlarda yapıldığında aynı sonuçları vermelidir. Bu
yaklaşıma göre deney doğaya soru sormaktır, ve deney sonucu da soruya alınan yanıttır.
Aslında fizik sözü de, adının eski Yunanca kökeni göz önüne alındığında, doğa bilgisi veya
bilimi anlamına gelir. Algılama kavramı görme kavramından çok daha geniş kapsamlıdır.
Genel olarak parçacıkları veya parçacık etkileşimlerini algılamak, enerji (E), momentum (p),
yük (q), dönü (spin, s) ve benzeri özellikleri ölçüp kaydetmek anlamına gelmektedir. Atom
altı parçacıkları “görmek” de aslında “izlerini görmek” anlamına gelmektedir.
Atom altı parçacıklar ölçeğinde doğayı gözlemlemek için kullanılan gereçlere de “algıç” adı
verilir. “Bulut Odası” parçacıkları algılamamızı sağlayan en eski algıçlardandır (Ünel, 2014,
ss. 20-25).
3. KISACA KOZMİK IŞINLAR
Bildiğimiz gibi pek çok parçacık ilk kez kozmik ışınların içinde gözlemlenmiştir ve bizim
burada anlatacağımız deneyde de kozmik parçacıkların bıraktıkları izler gözlenecektir. Bu
nedenle de aşağıda anlatacağımız ‘Bulut Odası’ deneyine geçmeden önce kozmik ışınlardan
kısaca bahsetmek anlaşılabilirlik açısından iyi olacaktır. Daha detaylı bilgiyi ise bu kitapçıkta
12. bölümde “Kozmik Parçacıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi” adı altında sayfa 25’de
bulabilirsiniz.
Kozmik Işınlar denildiğinde uzaydan Dünya atmosferine giren ve çoğu kez yeryüzüne kadar
ulaşan çeşitli atomaltı parçacıklar anlatılmaktadır. Bu parçacıklara proton veya helyum
çekirdeği örnek verilebilir. Bu parçacıkların aslında ışın olarak nitelendirilmesi doğru
değildir. Ancak bu isim parçacıkların niteliği anlaşılmadan önce kullanıma girmiş ve bilimsel
dile yerleşmiştir.
Kozmik ışınlar genellikle yukarıda da bahsedildiği gibi Güneş Sistemi’nin dışından
gelmektedirler. Kozmik ışınların kökeninin ne olduğu konusunda kesin bir uzlaşma yoktur,
fakat büyük çoğunluğunun büyük yıldızların süpernova patlamalarından kaynaklandığı
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düşünülmektedir. Kozmik ışınlar kütleli ve yüksek enerjili tanecikler içeren madde
demetleridir.
Kozmik ışınlar genellikle yaklaşık %99 oranında atom çekirdeklerinden, %1 oranında serbest
elektronlardan oluşur. Ayrıca çok az miktarda antimadde parçacıkları da antiproton ve
pozitron içerirler. Kozmik ışınlardaki atom çekirdeklerinin büyük kısmı hafif elementlerdir.
Ortalama olarak %90 oranında hidrojen çekirdekleri (proton), %9 oranında helyum
çekirdekleri (alfa parçacığı) ve %1 oranında daha ağır atomların çekirdekleri bulunur.
Kozmik ışınlardaki tüm parçacıklar yüksek enerjiye sahip olmasa da, kozmik ışınlar genel
olarak maddeye zarar verme özelliğine sahiptirler. Fakat Dünya'nın atmosferi ve manyetik
alanı kozmik ışınlardaki yüksek enerjili parçacıkların büyük çoğunluğunun yer yüzeyine
ulaşmasına engel olmaktadır. Kozmik ışınların atmosferle etkileşmesi sırasında ışınlardaki
parçacıkların bozunması sonucunda nötronlar, pionlar, pozitronlar ya da müonlar oluşabilir.
Pionlar, müonlar ve pozitronlar ilk olarak kozmik ışınların incelenmesi sırasında
gözlemlenmiştir. Kozmik ışınlar sayesinde birçok çok konu hakkında bilgi elde etmekteyiz.
Örneğin Samanyolu Gökadası’nın kimyasal bileşiminin zaman içinde nasıl değiştiğini
belirleyebiliyoruz.

Böylece

Güneş

Sistemi’nin

bugünkü

bileşiminin

kaynağı

ve

Samanyolu'nun dinamik yapısı daha iyi anlaşılıyor (Ocak, 2015).
4. BULUT ODASI DENEYİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ
a. Bulut Odası Deneyi
i.Giriş
Wilson Sis odası (Bulut Odası), Modern Fizik/Nükleer Fizik/Parçacık Fiziği/Yüksek Enerji
Fiziği ve Lise Fizik dersi alan, radyoaktivite ile ilgisi olan herkes için çok faydalı bir
deneydir.
Bulut Odası, yüklü parçacıkların izlerini görünür hale getiren bir aygıttır. Bu deney
radyasyondan kaynaklanan parçacıkların gözlemlenmesi ve öğrencilerin temel bilgilerinin
artırılmasına yönelik yapılan, ayrıca atomaltı parçacıklar hakkında fikir sahibi olmamıza
olanak sağlayan bir deneydir.
ii.Temel Fikir
Bulut odası, C.T.R. Wilson tarafından, 1912'de geliştirildi. Wilson, Ben Nevis araştırma
laboratuvarında bulut oluşumu üzerinde çalışırken, bulut oluşturan küçük su damlacıklarının,
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toz ya da iyonlaşmış hava moleküllerinde başka yerlerdekinden çok daha hızlı oluştuğunu
fark ettmişti. Havada ilerleyen yüklü tanecik, hava moleküllerinden elektron kopararak,
iyonlaşmış moleküller oluşturduğunda, bulut oluşumu için gerekli koşullar sağlanırsa,
taneciğin geçtiği yolda bir dizi damlacığın kalması sağlanabilirdi.
b. Bulut Odası - Kısa Tarihi - Nasıl çalışır?
Bulut odası en eski parçacık algıçlarındandır.

Parçacık fiziğinde pek çok keşife neden

olmuştur. Temelde aşırı doymuş alkol buharı içeren kapalı bir ortamdır; bu yüzden benzer
gereçler gibi oda adıyla anılır. Odadan içeri giren yüklü parçacıklar, izledikleri yol boyunca
enerji bırakarak alkol buharını yoğunlaştırır ve bulut gibi izler bırakır. Bu parçacıklar
(müonlar, elektronlar ve helyum çekirdekleri) odanın içinden geçtiğinde, alkol moleküllerini
iyonize ederler. Bu iyonize olan moleküller odanın merkezinde sıvı alkolle oluşmuş çizgi gibi
görünürler (Bu iyonize olan moleküller ara fazdaki alkole tutunurlar ve parçacıkların izleri
gözlemlenir. Her bir parçacık farklı izler bırakır.). Oluşan izlerin fotoğrafları çekilerek daha
sonra incelemek üzere kaydedilir. Eğer parçacık demetinin odaya giriş yönüne dik olarak bir
manyetik alan uygulanırsa, ortaya çıkan Lorentz kuvveti, parçacıkların yönünün değişmesine
neden olur. Bu sayede de yay şeklinde iz bırakan parçacıkların yükü ve momentumu
ölçülebilir.

Wilson Bulut Odası 1920’lerde kozmik ışınların anlaşılmasına yardımcı oldu. Prensip: Süper doygun ortamda iyonize olan
atomların etrafında yoğunlaşma gerçekleşmesidir. Ortama manyetik alan uyguladığımızda parçacıklar hakkında bir çok bilgi
elde edebiliriz.

Bu algıç sayesinde 1932 yılında pozitron, 1936 yılında müon ve 1947 yılında kaon
bulunmuştur. Aynı zamanda bu çalışmalar sayesınde iki Nobel ödülü alınmıştır. Bu
ödüllerden kısaca bahsedelim.

-8-

Özdemir/ Bulut Odasında Görülebilecek Parçacıklar ve İzleri

c. Charles T. R. Wilson (1869 - 1959)
Wilson İskoç bir fizikçidir. Nemli bir havada bulut oluşumu ve optik olayları incelemek
isterken tesadüfen bir parçacık algıcı icat etmiştir. 1911 yılında ilk Bulut Odası’nı yapmış ve
1927’de Nobel ödülü almıştır.

(Wilson, 1912)

d. Carl Anderson (1905 - 1991)
Anderson Amerikalı bir fizikçidir. 1932'de pozitronu ve 1936'da müonu bulut odası
kullanarak keşfetmiş ve 1936'da Nobel Ödülü almıştır. Anderson daha duyarlı bir sis bulutu
oluşturmak için alkol yerine su kullanmış ve odaya güçlü bir manyetik alan uygulamıştır.

(Anderson,1933)
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5. BULUT ODASI DENEYİMİZE BAŞLAYALIM
Bu deney için öncelikle aşağıdaki noktaları dikkate almalıyız.
 Hedef Kitle Yaş Grubu: Lise (15-18 yaş)
 Amacı: Kozmik parçacıkların bulut odası adlı algıçta bıraktıkları izleri gözlemlemek
ve parçacık algıçları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Etkinliğin Konusu: Bulut Odası algıcının her bir öğrenci grubu tarafından kurulup,
algıcın çalışma prensibinin anlaşılması ve gözlemlenen parçacıkların türlerinin tespiti.
 Etkinliğin Süresi: 90 dakika ( Buradaki süre deneyin tüm hazırlıkları için verilmiştir.
Deney düzenek ve malzemeleri hazır olduğu taktirde bir ders saatinde çok rahat
yapılabilmektedir).


Kullanılacak Malzeme: Aşağıda malzeme listesi ve görseli yer almaktadır.
a. DENEY MALZEMELERİ

MALZEME GÖRSELİ

MALZEME LİSTESİ

Plastik Kap (Açık, kutu benzeri plastik kutu- üsttü
açık), boyutlar 20 x 30 x 15 cm.
Alternatifler: Herhangi bir plastik kutu, plastik bardak,
petri kabı.

Plastik Kap

Plastik kabın tabanına tutturulacak kalın bir keçe. 5
mm kalınlığında beyaz keçe uygun olur.
Alternatifler: Sünger vb.

Keçe
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Keçeyi kabın içinde ve kabın altına ekleyip sabitlemek
için pimleri kullanmalısınız.
Alternatifler: Kablo bağları, tel, mıknatıslar.

Pimler

Kuru buzun üstüne konulması için şekildeki gibi bir
oluklu tepsi iyi olacaktır (iyi ısı iletkenliği önemlidir).
Bu tepsi siyah olmalı ve kabın açık tarafını tamamen
kapatmak için plastik kabın yan duvarlarıyla eşleşen
küçük olukları olmalıdır (hava hacmini izolasyon
için).
Örneğin: CNC frezeli oluklu eloksallı
alüminyum plaka (d = 5 mm)
Alternatifler: Fırın tepsisi, kızartma kabı (tava), kitap
tutacağı, bir metal plakanın üzerinde siyah elektrik
bandı.
Metal Tepsi

Katı Karbon dioksit -78 ° C'de. Güvenlik talimatlarını
okuyun! Doğrudan temas etmek yanıklara neden
olacaktır!
Kuru
buz
buharlaşırken
havaya
karbondioksit verecektir. Sadece iyi havalandırılan
odalarda kullanılmalıdır.
Burada kuru buz miktari sizin kullandığınız kutu
büyüklüğüne bağlıdır. Buzu kutuya koyduktan sonra
metal tepsi nin ısı iletkenliği için buza değmesi
gerektiğini unutmayınız.
Hava geçirmez kaplarda kuru buz yüksek basınç
oluşturacaktır
Nereden satın alınır:
- google "kuru buz online satış"
- www.dryicedirectory.com adresine göz atın
Kuru Buz

Diğer kaynaklar: Üniversiteler (kimya enstitüleri),
balık işleme, kuru buz temizleme, dondurmacılar, ...
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Metal tepsiden biraz daha büyük bir kutu Kuru buz
plakalarını ve metal plakayı içerisine yerleştireceğiz.
Kenarlar 5 cm'den daha yüksek olmamalıdır, aksi
takdirde görünümü engelleyeceklerdir. (Plastik kutu
içinde izole edilmiş köpük ve köpük kauçuk)
Alternatifler: Karton, strafor veya ahşap kutular, ...

Kutu

Çok yoğun, bir araya getirilmiş ışık kaynağı – (LED
Fener)
Alternatifler: tepegöz, LED şerit, ...
Işık kaynağı

Izopropanol ve kuru buz ile çalışabilmek için kişisel
koruyucu ekipman giymeniz gerekmektedir.
- Güvenlik gözlükleri
(kuru buz ve izopropanol için)
- Nitril koruma eldivenleri (İzopropanol için)
- Deri koruyucu eldiven (kuru buz için)
Koruyucu Ekipman

Saf (>% 90) izopropil alkol
Güvenlik talimatlarını okuyun! Çocuklardan uzak
tutun. Asla içmeyin, eldiven ve gözlüklerle tutun.
Nereden satın alınır:
İlaç deposu (örneğin "Alkol İlkyardım Antiseptiği"
olarak)
İzopropanol / izopropil alkol
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b. Şimdi Adım Adım Talimatları Yerine Getirelim
1. Metal taban plakasını hazırlayalım
Siyah bir metal tepsi alalım, ya da elimizde siyah yoksa herhangi bir metal plakanın bir
tarafını tamamen siyah elektrik bandıyla saralım. Siyah renk

"beyaz parçacık izlerini"

görebilmenizi daha kolaylaştıracaktır. Bulut odamızda deney yaparken alkol ile çözülebilen
bant veya tutkal kullanmamalıyız.

Alternatif olarak siyah oje veya sprey boya

kullanabilirsiniz. Zaten siyah bir metal plakanız varsa bu nokta sizin için önemsiz olacaktır.

Mutlaka Deney Gözlüğü Takalım ve Eldiven Kullanalım.

2. Alkolü kabın her köşesine yaymak için gerekli düzeneğimizi hazırlayalım.
Öncelikle plastik kabımızın altına dikkatlice çok küçük delikler açalım. Keçeyi bölme pimleri
ile kutunun altına tutturalım. Bu noktada daha sonra keçeyi alkolle iyice ıslatacağımızı ve
yağmur benzeri bir alkol sisi üretilmesi sağlayacağımızı öğrencilerimize hatırlatmalıyız. Bu
nedenle keçeyi tutturmak için tutkal kullanmamalıyız, çünkü alkol tutkalı hızlı bir şekilde
çözecektir.
3. Bulut odamızı artık birleştirmeye başlayalım. Deri eldiven ve koruyucu gözlük mutlaka
kullanalım!

Kutunun altına bol miktarda kuru buz yerleştirelim.
-13-
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Bu işlemlerin ardından bulut odamıza İzopropanol / izopropil alkol ekleyeceğiz.

c. Önemli Uyarılar!
 Plastik eldiven ve güvenlik gözlüğü takmak zorundayız, unutmayalım.
 Alkolü asla içmemeliyiz ve çocuklardan uzak tutmalıyız!
 Doğru alkolü kullanmalıyız. Bu çok önemlidir. Aksi takdirde bulut odamızda sonuç
elde edemeyiz.

Keçeyi izopropanol alkol ile ıslatalım. Bu izopropanol alkol daha sonra parçacık izlerini
göreceğimiz sis bulutunu oluşturacaktır. İzopropanolü dökeceğimiz kabı eğelim. Bir köşede,
küçük bir "izopropanol göl" oluşsun, keçenin tamamen ıslandığından emin olalım. Kalan
alkolü daha sonra metal plakanın oluğunu doldurmak için kullanabilirsiniz.
-14-
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Siyah metal plakayı kuru buzun üzerine yerleştirelim. Keçenin plastik içerisinde iyice ıslandığından
emin olalım! Siyah tabaka/tepsi soğuduğunda havadaki su buharı yoğuşur / donar ve birkaç dakika
sonra beyaz bir "kar tabakası" oluşturur. Siyah bir yüzeye ihtiyacımız olduğundan, bu durumda
tabakayı temizlememiz gerekeblir.

Elimizde kalan izopropanol alkolu metal plakamızın oluğunu doldurmak için kullanmalıyız.
Oluktaki alkol, kabımızı oluğa yerleştirdiğimizde kabın metale yapışarak iyice kapanmasını
sağlayacak ve dışarıdan hava girmesini engelleyecektir.
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Plastik kabımızı metal plakamızın üzerine yukarıdaki şekildeki gibi metal plakadaki oluklara uyacak
şekilde ters yerleştirelim. Şimdi parçacık izlerini görmeye hazırız. Deneyde herşey soğuyana, kararlı
ve hassas bir ortam oluşana kadar birkaç dakika beklemeliyiz. Bu aşamada el fenerimizi en dogru
konumda tutmalıyız ki gözlem yapabilelim. Doğru konumu birkaç deneme ile kısa sürede bulabiliriz.

Başlangıçta kutunun içinde yağmur benzeri bir görünüm oluşacak, bir süre sonra da buluta
benzer oluşumlar ortaya çıkacaktır.
Oda ışıklarını kapatalım ve ışık kaynağımızı açarak doğru konuma getirelim. Birkaç dakika
sonra, oda içerisinden geçmekte olan yüksek enerjili parçacıkların izlerini görmeye
başlayacağız. Parçacıklar, odamızın tabanı boyunca ilerleyen örümcek iplikçikleri gibi
görüntüler oluşturmaya başlayacaklar. Başlangıçta bir saniyede yaklaşık bir parçacık
görülebilir. Gerekirse kutuyu tekrar açmadan kutunun üstündeki deliklerden daha fazla alkol
ekleyebiliriz. Bu sayede düzenek bozulmadan alkol takviyesi yapılıp süreç devam
ettirilebilecektir.
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6 . Bulut Odasının Çalışma Prensibi
Öncelikle izopropanol alkol kutunun üst kısmındaki keçeden buharlaşmaya başlar (diğer bir
deyişle gaz haline geçer) ve yavaşça aşagıdaki metal plakaya doğru ilerler. Bunun nedeni
izopropanol alkolun buharının havadan daha ağır olmasıdır. Kuru buz, tabana koyduğumuz
siyah metal plakayı çok soğuk tutacaktır. Bu nedenle izopropanol aşağıya doğru ilerlerken
hızla soğuyacaktır. Bunun sonucunda aşırı doymuş bir ortam elde edilmiştir ve alkol gaz
halindedir. İzopropanol buharı deneye başladığımız anda sıvı haldeki sıcaklığından farklı bir
sıcaklıktadır. Bu nedenle herhangi bir dış etki dengesini bozarsa sıvı hale çok kolay bir
şekilde geçecektir. Peki alkol buharının içinden elektrik yüklü bir parçacık geçerse ne olur?
Parçacık buharın iyonlaşmasına yol açar ve yol boyunca gaz moleküllerinin bir kısmından
elektronlar koparır. Bu durumda moleküller elektriksel olarak pozitif yüklü hale gelirler.
Yoğunlaşmanın başlaması için bu durum yeterli olacaktır. Odanın içinde ilk parçacığın geçtiği
yerlerde küçük alkol damlacıları oluşur. Bu damlacıkların sıra halinde birikimi, gördüğümüz
parçacık izlerini meydana getirir.

Deney Anı Yoğunlaşma Başlıyor.

10 dakika kadar bekledikten sonra öğrenciler kutu içerisinde oluşan bulutu ve kozmik
parçacıkların bıraktıkları izleri daha net görmeye başlayacaklardır. Bir süre sonra ışıkları
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açalım ve öğrencilere ile neler gördüklerini sorup bir tartışma ortamı oluşturalım. Bir süre
sonra ışıklar tekrar kapatalım ve bir süre daha (5 dakika) dikkatli bakmaları isteyelim.
Sonrasında tekrar ışıkları açarak görülen izlerin hangi parçacıklara ait olabileceği ve bulut
odasının çalışma prensipleri üzerinde öğrencilerimizle tartışalım.
Deney sırasında ve deney bittikten sonra da görülen izler ve hangi parçacıkları temsil ettikleri
üzerine tartışılabilir.
Bulut odasında görülen izler aşağıdaki resimde olduğu gibi kısa ve kalın ise bunlar kozmik
parçacıklar değildirler. Atmosferden gelen radon gazından yayılan alfa parçacıklarıdır. Çok
düşük enerjili oldukları için çok kısa izler bırakırlar.
Uzun ve düz çizgiler Kozmik müonlarin bıraktığı izlerdir. Ağır parçacıklar oldugundan temiz
ve uzun izler bırakırlar.
Eğer izler zig-zag seklinde ise bu izler elektron ya da pozitrona ait izlerdir.

Elektron, Müon ve Alfa Parçacıklarını Yukarıdaki Gibi Çizimler ile Öğrencilerimize Anlatabiliriz.
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FİZİK OLAYI: Çatallanmış şekilde görülen izler ise parçacıkların
bozunumunu temsil eder. Parçacıkların çoğu kararsızdır ve daha kararlı
duruma geçmek için bozunurlar..

Burada öğrencilerinize ‘Bulut Odası’ videosu izletmeniz oldukça faydalı olacaktır.
https://www.youtube.com/watch?v=_0jQbY7mhXg&t=9s

7. PARÇACIKLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
Fotoğraflar Karlsruhe
Enstitüsü (KIT) den alınmıştır

Parçacık Adı

Açıklama

İnce düz izler
muon&karşımuon

- Yüksek kinetik enerjili hızlı
parçacıklar
- Saçılmadan molekülleri iyonize
ediyorlar
- Yüksek enerjili müonlar, elektronlar
veya karşılık gelen anti-parçacıklar

electron & positron
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Fotoğraflar Karlsruhe Enstitüsü
(KIT) den alınmıştır

Parçacık Adı

Açıklama

Kalın düz izler (yaklaşık 5
cm):

α Parçacık Sistemi

- alfa parçacık sistemleri
(2p2n)
- Yüksek "iyonizasyon
yoğunluğu" olan büyük
parçacık sistemleri (alfa için:
1 MeV / cm)
- kaynak: Radon-222 gazı
doğal radyasyon

Fotoğraflar Karlsruhe
Enstitüsü (KIT) den alınmıştır

Parçacık Adı

Açıklama

Elektron

Kıvırcık / Kavisli parçıklar:

Fotoelektron

- Yavaş elektronlar
elektromanyetik etkileşim
yoluyla diğer elektronlarla
saçılır - bir parçacık
momentumu düştükçe daha
çok saçılır
- Fotoelektronlar, yüksek
enerjili fotonlar tarafından
serbest bırakılan düşük enerjili
elektronlardır (Fotoelektrik etki
yoluyla)
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Fotoğraflar Karlsruhe
Enstitüsü (KIT) den alınmıştır

Parçacık Adı

Açıklama

Müon Dönüşümü

Bu, bir elektron ve iki
nötrinoya dönüşen bir müon
olabilir!
Müon
dönüşümü,
beta
yayıcılar, fotoelektrik etki

Fotoğraflar Karlsruhe
Enstitüsü (KIT) den alınmıştır

Parçacık Adı

Elektron –Müon – Saçılım

Açıklama

Y-şeklinde:
Elektromanyetik saçılım
yoluyla atoma bağlı bir
elektrona çarpan bir müon
olabilir.

Y
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Alfa Parçacığı-Beta Parçacığı/Elektron- Müon

8. Karşılabileceğimiz sorunlar
Bulut odaları güvenilir bir araştırma aracı olmasına rağmen, başlangıçta olumsuzluklar
yaşayabilirsiniz. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Çözüm

Sorun

"Hiç parçacık görmüyorum!"

Işık kaynağınızın konumunu değiştirin algıcın hassas
katmanının (metal plakanın yaklaşık 1 cm üzerinde)
iyi aydınlatıldığından emin olun. Kuru buzun metal
tepsi ile iyi temasta olduğundan emin olun. Kuru buz
oldukça eskiyse, kuru buz üzerine donan su buzundan
kurtulmak için buz bloklarının yüzey tabakasını
sıyırın.
Odada iyice doymuş bir ortam elde etmek için daha
fazla izopropanol ekleyin. Bölmenin hava geçirmez
olduğundan emin olun; Kabı yalıtmak için bant veya
plastik kullanabilirsiniz.
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"Sadece sis görüyorum ve iz yok."

Bekleyin. Odanın doğru sıcaklığa ulaşması yaklaşık 5
dakika alır. Alkolün doğru olduğundan emin olunfarklı türde alkollerin "aktivasyon enerjileri" farklı
olduğundan kozmik ışınlar yoğunlaşma işlemine
başlayamaz.

" Kenarlarda büyük bulutlar görüyorum."

Bu muhtemelen hava kaçağınız olduğu anlamına gelir.
Bölmenin sıkıca kapatılmış olduğundan emin olun.

"Parçalar göremiyorum çünkü siyah metal plaka
bir kar örtüsüyle kaplandı"

"Bazı bulut odalarında yüksek elektrik alanları
kullanıldığını okudum. Niye acaba?"

"Mıknatısların elektrik yüklü parçacıkları
saptırdığını öğrendim, ancak buzdolabı
mıknatısının hiçbir etkisi yok."

Metal tepsi aynı anda normal havaya ve kuru buza
maruz kalırsa, bazen böyle bir durum görülebilir:
Havadaki su buharı, metal plakaların üzerinde donar
ve beyaz bir buzlanma oluşur.
Bu durumda tekrar deneye başlayın; Odayı mümkün
olan en kısa sürede kapattığınızdan emin olun. Metal
tepsiyi kuru buzun üstüne koymadan önce keçeyi
izopropanol ile iyice ıslatın.
Profesyonel bulut odalarında, iyon izlerini odanın
duyarlı bölgesine indirmek için genellikle güçlü bir
elektrik alanı (yaklaşık 100 V / cm) kullanılır.
İyonlaştırıcı partiküller haznenin hassas alanının
üstünden geçtikçe, arkasında bir iyon izi bırakır ancak
yoğunlaşma başlamaz. Aşırı doymuş tabakaya
çekildiğinde, iyonların etrafındaki yoğunlaşma başlar
ve damlacıklar gözlemlenebilir.
Çıplak gözle manyetik bir alanda yüksek enerjili
parçacıkların eğriliğini görmek için birkaç Tesla'nın
çok güçlü manyetik alanına ihtiyacınız vardır.
Örneğin: 2T bir manyetik alanda E=1GeV gibi yüksek
enerjili bir elektronun ( =0,51
2) eğrilik
yarıçapı 1,7m dir.
=√

2∙ 4+ 2∙ 2≈ ∙

∙ = ∙ ∙ ∙ ⇔ =

"Metal tepsiyi kuru buzun üstüne koyduğumda
çıkan gıcırtı sesi nedir?"

(

≪ ,ℎ ℎ

)
∙ ∙ =1.7

Metal tepsi kuru buz üzerine yerleştirildiğinde garip
bir yüksek ses oluşur. Kuru buz, sıcak metal plaka ile
temas ettiğinde anında süblimleştiğinden bu olay
gerçekleşir. Metal tepsinin basıncı nedeniyle gaz
kabarcığı patlaması bu gürültüye neden olur.
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9. Daha Fazla Bilgi
a. Alternatif Seçenekler
Bulut odalarının Youtube'da veya Eğitim kanallarında bulabileceğiniz pek çok farklı
versiyonu bulunmaktadır.
i.

Bizim tercihlerimiz:

Teflon Tava – Plastik şeffaf Bardak –Kuru Buz

ii.

Başka Bir Tercih:

Cam Kavanoz – Metal Kapak – Kuru Buz (Nova, 2015)
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b. Diğer Seçenekler:
 Balık Akvaryumu ile Bulut Odası (Green, 2012)
 Kuru Buz yerine Jel Buz Paketleri ile Bulut Odası deneyi yapılır (Kubota & Kamata,
2012)
 Sudan elde ettiğimiz buz / Tuz Karışımı ile Bulut Odası Deneyi Yapılır (Yoshinaga,
Kubota, & Kamata, 2014)
 Sıvı Nirojen ile Bulut Odası Deneyi Yapılır (Zeze, Itoh, Oyama, & Takahashi, 2012)
 Pedri kabıylada videodaki örneği yapabiliriz.
https://www.youtube.com/watch?v=pewTySxfTQk&t=221s
10. Müonlar İle İlgili Ek Bilgiler
Bulut odasında gördüğünüz parçacık izlerinin çoğunluğuna müonlar neden olur. Müonlar
elektronlara çok benzeyen özelliklere sahiptirler, ancak elektrondan 200 kat daha fazla
kütleleri vardır. Müonlar bu nedenle kararlı değildirler, ve ortalama 2.2 μs'lik kısa bir
ömürleri vardır. Müon bozunması ile her zaman en az üç parçacık üretilir.
Müonlar bozunduklarında:
1) Kendileri ile eş yüke sahip bir elektrona
2) Bir elektron nötrinosuna
3) Bir de müon nötrünosuna dönüşürler.
Ortalama olarak her saniye avucumuzun içinden 1 GeV ile 1 TeV arası enerjiye sahip bir adet
müon geçer.

11. Diğer Algıçlar
Bulut odalarına ek olarak, kozmik parçacıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için başka
tür algıçlar da kullanılabilir.
Müon Hunter Projesi: Kendi müon teleskobunuzu oluşturun (Rasberry Pi'ye bağlı, 2 Geiger
sayacı). Müonlar; Açısal dağılımı. http://www.muonhunter.com (yaklaşık 150 €).
Piksel detektörü: Medipix2 tarafından geliştirilen 300 μm Si piksel dedektör yongası (256 x
256 pixels, 55 μm pitch) Okullarda JABLOTRON tarafından yenilenen işbirliği. İyonlaştırıcı
parçacıkların çevrimiçi algılanması, görüntülenmesi ve analizi yapılmasını sağlar.
http://www.particlecamera.com (yaklaşık 4000 €).
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12. Kozmik Parçacıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi ...
a. Kozmik Parçacıklar ve Tarihçe

Görsel Kaynak: http://edu-observatory.org/RaySociety/CosmicRays/Week4.html.

Uzun yıllar boyunca, bilim insanları atmosferdeki radyasyonun iyonlaşma düzeyini ölçmekte
sıkıntılar yaşadı. O günlerdeki varsayım radyasyonun dünyadan uzaklaştıkça azalacağı
yönündeydi

ve

radyasyonun

yaklaşık

değerlerinin

ölçülmesi

için

elektroskoplar

kullanılmaktaydı.

1900’lü yıllarda kullanılan bir elektroskop. Yapraklarda elektrik yükü var bu nedenle birbirini itiyorlar, hava iyonizasyonu
nedeniyle zamanla yapraklar kapanıyor. O yıllarda iyonizasyona sebeb olan parçacıkların topraktan gelen radyoaktivite
olduğu düşünülmekteydi.
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1900'lerin başında, etrafından izole edilmiş yüklü eletroskopların zamanla yüklerini
kaybetttikleri gözlenmişti. Bu elektroskopları yüksüz hale getiren bir iyonlaştırıcı kaynak
olması gerekmekteydi, yoksa hepimizin ortaokul ve liselerde öğrendiğimiz gibi yüklü bir
elektroskoba dışarıdan bir etki olmadığı sürece yüklü olarak kalması gerekirdi.

Görsel Kaynak: https://indico.cern.ch/event/449239/contributions/1115068/attachments/1221227/1788733/ttp5_astroparcacik.pdf

İlk başlarda, radyasyon kaynağının Dünya'nın kendisi olduğu düşünülüyordu (yani dünya
yüzeyindeki doğal radyoaktif kaynaklar). Hatta Paris'te Eyfel kulesinin tepesine çıkarak
Dünya'dan uzaklaştıkça bu etkinin azaldığını gösterenler dahi oldu ama ölçülen azalma
beklenenden çok daha azdı. Wulf 1909 yılında elektroskop tarzı bir alet ile Eyfel kulesinde
denemeler yaptı. Tepede iyonizasyon azalmaktaydı fakat sonuç istenilen değildi. 1911’de
Pacini dağlarda ve deniz altında ölçümler yaptı. Deniz altı ölçümlerinde iyonizasyonun
azaldığını gördü. Bu durum Pacini’yi radyasyonun en azından bir kısmının yerden gelmediği
sonucuna ulaştırdı.

1912 yılında Hess, 1913 yılında Kohlhörster Balonla ölçümler yaptılar. Yükseklikle iyonizasyon önce düşüyor, sonra artıyor.
Dünya dışından gelen parçacıklar olmalı. “Long Penetrating Rays”.

-27-

Özdemir/ Bulut Odasında Görülebilecek Parçacıklar ve İzleri

İşte bu problemi çözmek isteyen Victor Hess, 1912 yılında algıçlarını yüklediği balonuyla
5300 metre kadar yukarı çıkıp radyasyon düzeyini ölçüp, sanılanın aksine radyasyon
seviyesinin Dünya'dan uzaklaştıkça azalmadığını tam tersini arttığını gözlemledi. Hess’in
çalışmasına göre radyasyon düzeyi 1 km yüksekliğe kadar azalıyordu, fakat sonrasında büyük
ölçüde bir artış gösteriyordu. Yükseklik 5 km’ye ulaştığında ise radyasyon seviyesi deniz
seviyesin dekinin neredeyse iki katına çıkıyordu. Hess bu verilere bakarak radyasyonun
uzaydan atmosfere nüfuz ettiği kanısına vardı.

Bu ölçüm için Hess ölçüm cihazlarını

geliştirmiş, ölçüm sırasında ise, o günkü teknolojinin imkânları içerisinde, yaşamını tehlikeye
atmıştı. Hess deneyleri ile atmosferdeki iyonizasyondan Dünya’daki radyoaktif elementlerin
sorumlu olmadığını buldu. Üstelik, Hess deneylerini Güneş tutulması sırasında da
tekrarlayarak, iyonizasyondan Güneş’in de sorumlu olmadığını gösterdi.

Hess ve Kolhörster 1912,1913 ve 1914 yılları arasında gece,gündüz ve Güneş tutulması sırasında yaptıkları ölçümler
sonrasında kozmik parçacıkların kaynağının Güneş olmadığı anlaşıldı.

Balonla yapılan deneyler sonucunda Dünya’dan gelen radyasyonun azalması nedeniyle
iyonizasyonda azalma, Uzay’dan gelen parçacıkların artması sebebiyle iyonizasyonda artma
gözlemlenmekteydi. Böylece Hess'le başlayan balon deneyleri, radyasyon kaynağının
Dünya'nın dışında olduğunu kanıtlandı ve kozmik ışınlar olarak adlandırılan bu parçacıkların
gezegenimiz dışından geldiği kesinlik kazandı.
Hess’in özenle gerçekleştirdiği çalışması Viyana Bilim Akademisi’nde yayınlandı, ve keşif
radyasyona “kozmik ışın” ismini veren Robert Andrews Millikan tarafından onaylandı.
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Görsel Kaynak: https://indico.cern.ch/event/449239/contributions/1115068/attachments/1221227/1788733/ttp5_astroparcacik.pdf

Hess’in bu keşfi parçacık ve nükleer fizikteki yeni keşiflerin önünü açtı. Carl David Anderson
pozitron ve müon’u keşfetti. Hess ve Anderson kozmik ışınlar keşfi ile 1936 Nobel ödülünü
paylaştılar.
İlerleyen yıllarda geliştirilen deneylerle kozmik ışınlar çok daha detaylı bir şekilde incelendi
ve büyük bir kısmının enerjisinin Dünya'da en büyük hızlandırıcılarda elde edebildiğimiz
enerjilerden milyonlarca kat daha fazla olduğu görüldü. Aşağıda bu konuyla ilgili gösterilen
en ünlü grafik olan kozmik ışın spektrumu yer almaktadır (Bayırlı, 2013)

Kozmik Işın Spekrumu.
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Bu grafikte yatay eksen enerjiyi, dikey eksen ise akıyı yani belirli bir alana saniyede düşen parçacık
miktarını gösteriyor. Bu parçacıkların %90'ını protonlar, geri kalanların çoğunluğu helyum çekirdeği ve
diğer ağır çekirdeklerden oluşuyor ve yüksek enerjilere çıktıkça akı azalıyor.

b. Kozmik Parçacıklar Ve Kozmik Işınların Niteliği

Kozmik ışınların uzayda hangi koşullarda oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Bilinen bu
ışınların yüklü parçacıklardan oluştuğu ve Dünya üzerinde elde edilemeyecek çok yüksek
enerjilere sahip olduğudur. Bu güne kadar ölçülen en yüksek enerji tek bir parçacık
için 3.1020 eV dir. (Yani yaklaşık 50 J.). Kozmik ışınlar arasında Güneş kaynaklı olanlar da
vardır, ancak Güneş kaynaklı ışınlar bu denli yüksek enerjilere çıkamamaktadır.
Kozmik ışınlar iki sınıfta incelenmektedir. Birincil kozmik ışınlar doğrudan yeryüzüne
ulaşan çok yüksek enerjili kozmik ışınlardır. Dünya dışında oluşan kozmik ışınların büyük bir
çoğunluğu yeryüzüne ulaşamadan atmosferde etkileşmektedir. Bu durumda parçacık
tepkimeye girerek başka parçacıklara dönüşmektedir. Bu şekilde yeryüzüne ulaşan kozmik
ışınlara ise ikincil kozmik ışın denilmektedir. İkincil kozmik ışınların enerjileri daha
düşüktür.
-30-

Özdemir/ Bulut Odasında Görülebilecek Parçacıklar ve İzleri

Birincil kozmik ışınlar genellikle hidrojen veya helyum çekirdeklerinden oluşur. Hidrojen
çekirdeği yani proton kozmik ışınların % 90 ını, helyum çekirdeği, yani alfa parçacığı (α)
ise % 9 unu meydana getirir. Bütün diğer çekirdekler ve elektronlar ise geri kalan % 1 in
içindedir. (Buradaki oranlar kozmik parçacık sayısı oranlarıdır.) Bu oranlar genellikle yıldız
yüzeylerinde gözlemlenen element bolluklarına denktir.

Görsel Kaynak: https://indico.cern.ch/event/449239/contributions/1115068/attachments/1221227/1788733/ttp5_astroparcacik.pdf

Buna karşılık, ikincil kozmik ışınlarda farklı bir dağılım vardır ve ikincil kozmik
ışınlarda lityum, berilyum, ve bor gibi doğada az bulunan bazı atom çekirdeklerine de
rastlanır. İkincil ışınlar ayrıca kısa yarı ömre sahiptirler.
c. Kozmik Işınlarda Yön Seçimi
Kozmik ışınlar Dünya’ya uzayın her yönünden gelirler. Elektriksel yüke sahip olduklarından,
Dünya’nın manyetik alanının etkisi altında kalırlar. Bu nedenle kozmik ışınlar manyetik kutup
bölgelerinde başka bölgelere göre daha yoğundurlar. Kutup ışıkları kutup bölgelerinde
yoğunlaşan kozmik ışınlardan kaynaklanmaktadır.
d. Kozmik Işınlar Ve Bilimsel Araştırmalar


1936 yılında müon ve 1947 yılında pion kozmik ışın içinde saptanmışlardır (O
tarihlerde henüz parçacık hızlandırıcıları pion ya da müon elde edecek kadar güçlü
değillerdi).

-31-

Özdemir/ Bulut Odasında Görülebilecek Parçacıklar ve İzleri


Bazı atom altı parçacıkların yarı ömürleri çok kısadır. İkincil kozmik ışın olarak
üreyen

bu

parçacıkların

oluştukları

yükseklikten

yeryüzüne

ulaşıncaya

kadar bozunuma uğramaları beklenir. Oysa durum böyle değildir ve bu parçacıklar
yeryüzünde rahatlıkla saptanabilmektedirler. Bu durum Albert Einstein’in (18791955) özel görelilik yasasının bir sonucudur. Çok yüksek hızla hareket eden parçacıkta
zaman Dünya ölçülerine göre yavaşlamaktadır. Bir başka değişle kozmik ışınların
incelenmesi özel görecelik yasasının kanıtlarından birini vermektedir.


Birincil kozmik ışınlar atmosferdeki nitrojen atomlarına çarparak karbon elementinin
az bulunur C14 izotopunu üretmektedirler.

n + N14→ p + C 14{\displaystyle n+\mathrm {N}^{14}\rightarrow p+\mathrm {C}^{14}} {\displaystyle n+\mathrm {N}^{14}\rightarrow
p+\mathrm {C}^{14}}

Radyo aktif olan bu gaz atmosferdeki karbon diyoksit içerisinde eser miktarda mevcuttur.
Ama yer yüzünde bozunmaktadır. Bu sebeple C14 ten arkeolojide yararlanılmaktadır (Yarı
Ömür ( Bozunum)).
 Müon tomografisi ile kozmik müonlar kullanılarak, kapalı alanların iç kısımları
görülebilmektedir. Bu yöntemde müonların saçılımına bakılmaktadır.

Müon tomografi yöntemi.

Detaylı bilgi için: ( https://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmik_ışın ) bakabilirsiniz.
Drescher tarafından hava duşu simülasyonu (http://fias.uni-frankfurt.de/~drescher/CASSIM/)
Dünya atmosferi ile etkileşen birincil kozmik parçacıklar tarafından üretilen simülasyon veya
hava duşları.
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13. Peki Öğrencilerimiz İçin Başka Ne Gibi Uygulamalar Önerebiliriz?

Öğrencilerimiz ve bizler akıllı telefonlarımıza henüz beta düzeyde olan kozmik parçacık
uygulamasını indirerek telefonumuzu kozmik ışın algıcına dönüştürebiliriz. Bu uygulama ile
veri toplamaya yardımcı olarak belki de büyük bir keşfe yardımcı oluruz.
Aşağıdaki linki öğrencilerimizle paylaşırken kozmik parçacık uygulamasının henüz test
aşamasında olduğunu, hata bulunabileceğini, buna ragmen

kullanıcıların kullanılımına

açılmış olduğunu (beta düzey) mutlaka belirtelim.
https://crayfis.io/

14. Sonuç
Bulut odası deneyi ile yüklü parçacıkların bıraktıkları izler görünür hale gelmektedir. Bu
deney radyasyondan kaynaklanan parçacıkların gözlemlenmesini ve öğrencilerin temel
bilgilerinin artırılmasını sağlar. Öğrencilerin ilgi ve meraklarında önemli bir artış ve
farkındalık yaratır. Atomaltı parçacıkların varlığının ispat edilmesine olanak sağlayan bu
deney öğrencilerin deney yaparak normalde göremedikleri parçacık izlerini görmesini
sağlamakta

bilimsel çalışmaların oluşum basamakları hakkında bilgi sahibi olmalarını

sağlamaktadır.

Genç bilim insanları el yapımı bir bulut odasında kozmik parçacık izlerini gördüklerinde
onlardan mutlaka ilham alacaklardır!
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15. Teşekkür
Bu kitapçığın hazırlanması sırasında yorumlarını ve düzeltmelerini esirgemeyen Julia Woithe,
Dr.Cenk Yıldız, Dr.Bora Akgün ve Dr.Sezen Sekmen’e çok teşekkürler….

Dipçe 1: Bulut Odası deneyi radyoaktif madde ile de yapılabilir. Fakat Türkiye’de liselerde radyoaktif
madde bulmak ve kullanmak açısından problem olabilir düşüncesiyle çok fazla değinilmemiştir.
Dipçe 2: Kapakta kullanılan ana görsel ve malzemeler arasında yer alan bazı fotograflar
‘Cloud Chamber – Do–it–yourself manual’ el kitabından alınmış olup, Jolia Woithe’un izniyle bilgisi
dahilinde kullanılmıştır.
Dipçe 3: Bu El Kitabı CERN ve S'Cool LAB (Woithe, 2017) 'de geliştirilmiş
‘Cloud Chamber – Do–it–yourself manual’ el kitabının kapsamlı bir çevirisi olmakla birlikte sadece
birebir çeviri niteliğinde değildir. Orijinal kitaptan farklı olarak bazı eklemeler ve düzenlemeler
yapılmıştır.
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Bu el kitabı öğrencilerimizin ilgi ve meraklarında önemli bir artış ve farkındalık yaratacak olan
Bulut Odası deneyini yapmak isteyen Fizik ve Fen grubu öğretmenlerimize faydalı olması düşüncesiyle
hazırlanmıştır. El kitabının tüm öğretmenlerimize ulaşarak meraklı fizikçilerin heyecan dolu dünyasını
öğrencilerine Bulut Odası deneyi ile ulaştırmalarını, öğrencilerinde keşif ve merak duygularını
uyandırmalarını umut ediyoruz….
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