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YASAL UYARI

Bu fas�kül 5846 sayılı yasanın hükümler�ne göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dah� 
olsa kullanılamaz; fotokop� ya da başka b�r tekn�kle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır ve Ertan 

S�nan Şah�n �le Uğur Yıldırım'a a�tt�r.



ERTAN SİNAN ŞAHİN UĞUR YILDIRIM

Değerl� öğrenc�ler,

S�zlerle oldukça uzun b�r yolculuğa çıkıyoruz. Hedef�m�z, f�z�ğ� anlayarak öğrenmek. El�n�zdek� kaynak, 
bu zorlu yolculukta, s�z�n �ç�n her şey� daha kolaylaştırmak �ç�n hazırlandı.

Derslere çalışırken, ders v�deolarımızda yaptığımız öner�lere d�kkat etmen�z son derece öneml�. 
Dersler�n �şlen�ş�, hazırlanan �çer�kler, seç�len sorular ve uygulanan anlatım yöntem� baştan sona 
özenle kurgulandı. 

Ezberden uzaklaşmanız, kavramları doğru b�r şek�lde öğrenmen�z ve kavram yanılgılarından 
sıyrılmanız b�z�m �ç�n temel hedeflerd�r. Bu temel hedefler� gerçekleşt�rd�kten sonra, soru 
çözümler�yle b�lg�ler�n�z� pek�şt�rmen�z� böylece ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazır hale gelmen�z� 
amaçlıyoruz.

Dersler�n �şlen�ş sırası, önerd�ğ�m�z çalışma sırasıdır. Bu sıralamada değ�ş�kl�kler yapmadan önce, 
hang� dersler�n hang� derslerden önce öğren�lmes� gerekt�ğ�n� b�lmen�zde yarar var.

Bu dersler 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler� �le sınavlara hazırlanan l�se mezunu öğrenc�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Kaçıncı sınıftaysanız, o sınıfta yer alan konuların dersler�ne çalışab�l�rs�n�z.

V�deoları �zlerken sık sık durdurup notlar almaktan ve anlamadığınız yerler� ger�ye alıp �zlemekten 
çek�nmey�n. “Sıra sende” sorularıyla mutlaka �lk önce kend�n�z uğraşın. “Sıra sende” soruları dersler�n 
b�r parçası olduğu �ç�n soruları doğru çözsen�z de çözümler� mutlaka �zley�n. Testler� de önce kend�n�z 
çözün ardından çözümler� �zley�n. 

Unutmayın! Dersler�n en öneml� b�leşen� s�zlers�n�z. S�z, derslere ne kadar dâh�l olursanız her şey o 
kadar kolay olacaktır.

Onl�ne eğ�t�m�n sunduğu �mkânlardan en �ler� düzeyde faydalanarak b�rl�kte başaracağımıza 
�nanıyoruz.

Hep�n�ze �y� çalışmalar…

Sunu



Öncel�kle dersler� �zleyeb�lmek �ç�n 
ertans�nansah�n.com adres�nden bu k�tabın 
konularını �çeren v�deo dersler� satın almalısın. 
Satın almadan önce ücrets�z dersler� �zlemen� 
tavs�ye eder�z. Bu konudak� detaylara 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n. 

V�deoları satın aldıktan sonra k�tabımızla; 
b�lg�sayarın, tablet�n, telefonun başına 
geçeceks�n. S�tem�z� açıp derse başlayacaksın. 

Önce kısa özetler ve soru çözümler�yle konuyu 
ben anlatacağım. Gerekt�ğ�nde durdurup 
notlarını alacaksın. Her b�r kazanımdan, alt 
başlıktan, soru türünden sonra konuyu daha �y� 
anlayab�lmen �ç�n Sıra Sende soruları 
çözeceğ�z.

Sıra Sende soruları

Sıra Sende ded�ğ�mde v�deoyu durdurup 
sorularla uğraşacaksın. Anlattıklarımı 
kullanarak bu soruları çözeb�l�rs�n. İstersen 
notlarını da kullan. Fakat “çözemed�m” demeden 
önce her b�r soru �ç�n en az 5 dak�kanı ver�ml� b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmalısın. Ardından 
ben�m çözümler�m� �zlemen� �st�yorum. Bu, 
yapacağımız dersler�n b�r parçası olarak 
kurgulandı. Ben�m çözümler�m� de mutlaka 
görmen� �st�yorum.

Bu eğ�t�m ser�s�nde sen�n �ç�n en yararlı kısım 
Sıra Sende olacak. Eğer, “v�deoları, soru 
çözümler�n� hızlı hızlı �zley�p geçey�m” dersen o 
ders�n sana b�r faydası olmayacak. O yüzden 
gereken sabrı ve çabayı göstermel�s�n.

Konu anlatımını b�t�rd�kten sonra soru 
çözümler�yle tırmanışa geç�yoruz. 

Sev�yelend�r�lm�ş test soruları

Test düzeyler�n�n �s�mler�n� seçerken yüksek 
�rt�fa dağcılığından es�nlend�k. Bu k�tapta Ana 
Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n� göreceks�n. 

İlk olarak öğrend�kler�m�z� pek�şt�rmem�z 
gerek�yor. Ana Kamp sorularıyla başlıyoruz. 
Konu anlatımı esnasında Sıra Sende'lere yakın 
düzeyde sorular çözerek temel�m�z� 
kuvvetlend�r�yoruz. Konuyu b�t�rd�kten sonra 24 
saat �çer�s�nde Ana Kamp testler�n� çözmen 
gerek�yor. Konu çalışmayı b�t�r�r b�t�rmez ufak 

b�r moladan sonra Ana Kamp testler�ne 
geçmel�s�n. 

Ardından İler� Kamp'a geç�yoruz. Burada 
sınavda karşımıza geleb�lecek düzeyde 
sorularla karşılaşıyoruz. Yorum soruları, kavram 
soruları, �şlem soruları… Ana Kamp testler�nden 
b�r gün sonra bu testlere geçeb�l�rs�n. Konuyu 
pek�şt�rmek adına doğru olan budur.

B�r sonrak� hedef�m�z Z�rve olacak. Burada sınav 
sev�yes�n�n b�raz üstüne çıkacağız. Amacımız 
kavrayışımızı der�nleşt�rmek. B�r adım ötes�n� 
görmek ve kend�m�ze olan güven� artırmak. 
Z�rve testler� sen� fazla zorluyorsa bu soruları 
sonraya bırakab�l�rs�n.

El�ndek� bütün soruların v�deo çözümler� 
s�tem�zde var. Tavs�yem çözeb�ld�ğ�n soruların 
da çözümünü �zlemen. Arada vereceğ�m 
detaylar b�r yerlerde �ş�ne yarayab�l�r. 

Nasıl �lerleyeceğ�z?

Bu çalışmanın tamamı b�r bütün olacak şek�lde 
tasarlandı. B�rl�kte çalıştığımızda eks�kler�n�n b�r 
b�r kapandığını ve denemelerdek� başarının 
yükseld�ğ�n� göreceks�n. Tab� bunun �ç�n 
tavs�yeler�m� d�kkate almanı �st�yorum.

B�rb�r�yle bağlantı konulara �l�şk�n detayları 
kaçırmaman çok öneml�. Örneğ�n d�nam�k 
konusunu anlaman �ç�n mutlaka kuvvet ve 
denge konularına b�rl�kte çalışmalıyız. Bu 
yüzden konuları atlamamalısın.

Başka b�r kaynağa �ht�yacım var mı?

El�ndek� bu çalışma sana f�z�ğ� kavratmak �ç�n 
kurgulandı. Bu dersler� tamamladıktan sonra 
bol soru çözmek �ç�n farklı kaynaklara 
yöneleb�l�rs�n.

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazırlık en az b�r 
yıl süren b�r çalışma gerekt�r�r. Bu yüzden her 
zaman ek kaynaklara �ht�yacın olacak. B�r 
konuyu daha �y� pek�şt�rmek ya da zorlandığın 
b�r soru türünden farklı örneklerle karşılaşmak 
�ç�n başka kaynaklara �ht�yaç duyab�l�rs�n.

Sev�yen�ze uygun kaynak öner�ler�ne 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n.

ERTAN SİNAN ŞAHİN

Bu k�taba ve v�deo dersler�m�ze nasıl çalışacağız?



Elektrik Alan ve Potansiyel

Elektriksel kuvvet

Aralarında belirli bir mesafe olan, durgun ve yüklü noktasal iki
cismin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetleri gösterelim.

d

q1

q2

Sonuç

k, Coulomb sabiti olup değeri yaklaşık olarak
k = 9 × 109 N · m2/C2’dir. k sabiti aynı zamanda k = 1

4πε0

şeklinde de ifade edilir. ε0 boş uzayın elektriksel geçirgenliği
olarak da ifade edilir. Farklı madde ortamlarında daha yüksek ε
ve daha küçük k değeri elde edilir.

Faydalı bilgi

Durgun yükler birbirine Coulomb kuvveti uygular. Yükler
hareketli olduğunda ise manyetik kuvvetler de etkin olur.

Yüklü noktasal cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetleri
gösterelim.
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d
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+q

+2q−q

Uyarı!

Elektriksel kuvvetler etki-tepki çifti oluştururlar. Bu yüzden
iki cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetlerin
büyüklükleri eşit ve yönleri zıttır.
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Yüklü noktasal cisimlerden +q yüklü cisme uygulanan bileşke
elektriksel kuvveti gösterelim.

−q

+2     q

+q

Q yüklü noktasal cisme uygulanan bileşke elektriksel kuvvet
verildiğine göre, noktasal X ve Y cisimlerinin yüklerinin oranını
hesaplayalım.

qX

qY

Q

Eşit kütleli, yüklü noktasal cisimler şekildeki gibi dengede
olduğuna göre, T1 ile T2 ve α ile β arasındaki ilişkileri
inceleyelim.

T1

T2

m

m

Sıra sende

1. Şekilde noktasal cisimlerin yükleri ve aralarındaki uzaklık
verilmiştir.

d

X Y

+q +2q

X cisminin Y cismine uyguladığı elektriksel kuvvet
−→
F

olduğuna göre, Y cisminin X cismine uyguladığı elektriksel
kuvvet kaç

−→
F ’dir?

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

1



Konu Anlatımı: Elektrik Alan ve Potansiyel

Elektrik alan içindeki yüklü cismin üzerindeki kuvvetleri
gösterelim.

m

Sıra sende

7. Şekilde yüklü ve noktasal X ve Y cisimleri verilmiştir.

X

2d d

Y

qX qY
K

K noktasında oluşan elektrik alan sıfır olduğuna göre

cisimlerin yükleri oranı
qX

qY
kaçtır?

A) –9 B) –4 C) 2 D) 4 E) 9

8. Şekilde, yükleri qX ve qY olan noktasal cisimlerin K
noktasında oluşturdukları elektrik alan verilmiştir.

qX

qY

K

Buna göre,

I. Cisimlerin yük işaretleri aynıdır.

II. Yük büyüklükleri |qX| > |qY|’dir.

III. Cisimlerin K noktasında ayrı ayrı oluşturduğu elektriksel
alanların büyüklükleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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9. Şekilde yüklü cisimlerin K noktasında oluşturduğu elektrik
alan gösterilmiştir.

dd

K

60º

d

60º

qX qY

Buna göre,

I. qX negatif yüklüdür.

II. qY pozitif yüklüdür.

III. qX ve qY’nin yük büyüklükleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

10. Şekilde elektrik yüklü noktasal X ve Y cisimlerinin elektrik
alan çizgileri verilmiştir.

YXK L M

Buna göre K, L ve M bölgelerinin hangilerinde elektrik alan
şiddeti sıfır olabilir?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M

D) K ve M E) L ve M

11. Düzgün bir elektrik alan içindeki q yüklü cisim şekildeki gibi
dengededir.

tavan

qm

Buna göre α açısı;

I. elektrik alanın büyüklüğü,

II. q yükünün büyüklüğü,

III. yerçekimi ivmesi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III
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Paralel Levhalar ve Sığa

Düzgün elektrik alan

Düzgün bir elektrik alanın nasıl oluşturulabileceğini inceleyelim.

Yük yoğunluğu yüzeyinin her yerinde aynı olan, sonsuz
büyüklükteki bir levhanın farklı noktalarda oluşturduğu elektrik
alanı inceleyelim.

+

+

+

+

Yüklü paralel levhaların arasındaki elektrik alanı inceleyelim.

−

−

−

−

+

+

+

+

Uyarı!

Tamamen düzgün bir elektrik alan oluşturabilmek için
sonsuz büyüklükte paralel levhalar olmalıdır. Gerçekte
paralel levhaların uç kısımlarına doğru gidildikçe
elektrik alan çizgilerinde sapmalar gözlemlenir. Aksi
belirtilmedikçe paralel levhaların içinde elektrik alanın
düzgün olduğu kabul edilir.
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Sıra sende

1. Yeterince büyük iletken levhalar şekildeki gibi bir üretece
bağlanmıştır.

K

L M

V

+ −

Buna göre,

I. Levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşur.

II. L noktasındaki elektrik alan M noktasına doğrudur.

III. K, L ve M noktalarının elektrik alanlarının arasındaki ilişki
EK = EL > EM’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Paralel levhalar

Düzgün bir elektrik alan içinde, potansiyelin konuma bağlı
değişiminden faydalanarak paralel levhaların arasındaki elektrik
alanın şiddetini ve yönünü bulalım.

+ −

d

V

Sonuç

1



Konu Anlatımı: Paralel Levhalar ve Sığa

15. Paralel levhalardan oluşan ve levhaları arasındaki uzaklığı
d olan bir kondansatör şekildeki gibi bir üretece bağlanmıştır.
Bu durumda kondansatörün yük miktarı q, sığası C ve
levhaların uçları arasındaki gerilim V olmaktadır.

+
−

d

V

Buna göre; d uzaklığı azaltılırsa q, C ve V niceliklerinden
hangileri artar?

A) Yalnız q B) Yalnız C C) q ve C

D) C ve V E) q, C ve V

Sığacın işlevleri

Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek kondansatörleri
inceleyelim.

Bir kondansatörün, doğru akım devrelerindeki kullanımının
sonuçlarını tartışalım.

+ − + −

Faydalı bilgi

Sığaçlar doğru akımı geçirmezken alternatif akımı
geçirirler. Bu yüzden elektronik devrelerinde akım
filtreleme amacıyla kullanılırlar.

Uyarı!

İdeal bir kondansatör enerji harcamaz. Yüklenirken
enerjiyi depolar ve yükü boşalırken bu enerjiyi sisteme
geri verir.
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Kondansatörlerin günlük hayattaki kullanım alanlarından
bazılarını inceleyelim.

fotoğraf mak"nes"flaşı cep telefonu şarj alet"

Sıra sende

16. Şekilde özdeş lambalardan ve yüklenmemiş bir
kondansatörden oluşan bir devre verilmiştir.

C

K

L

X

Y

V

+
−

Buna göre,

I. Yalnız L anahtarı kapatıldığında X lambası bir süre ışık
verir.

II. K ve L lambaları aynı anda kapatıldığında X ve Y
lambaları sürekli ışık verir.

III. L anahtarı kapatılıp bir süre beklendikten sonra, L
anahtarı açılıp K anahtarı kapatılırsa X ve Y lambaları bir
süreliğine ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

"Sıra sende" cevapları

1-C 2-E 3-E 4-C 5-D 6-C 7-C 8-D

9-E 10-C 11-C 12-D 13-D 14-D 15-C 16-C
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Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

Manyetik alan

Üzerinden akım geçen düz telin manyetik alanı

Üzerinden akım geçen, oldukça uzun düz bir telin etrafındaki
manyetik alanın nelere bağlı olabileceğini tartışalım.

d

!

Üzerinden i kadar akım geçen düz bir telin, telden d kadar
uzakta oluşturduğu manyetik alanın şiddetini yazalım.

Sonuç

Uyarı!

Burada yapılan hesaplama sonsuz uzunluktaki teorik
bir tel için geçerlidir. Tel yeterince uzun olduğunda elde
edilen sonuç bu sonuca yaklaşacaktır. Aksi belirtilmedikçe
tellerin sonsuz uzunlukta olduğu düşünülecektir.

Üzerinden akım geçen düz bir telin iki farklı görünümü için sağ
el kuralını kullanarak telin etrafında oluşan manyetik alan
çizgilerini çizelim.

!

!

Faydalı bilgi

Manyetik alan çizgileri daima kapalı eğriler oluştururlar.
Elektrik alan çizgileri için bu durum geçerli değildir.
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Bir önceki örnekten faydalanarak farklı noktalardaki manyetik
alan vektörlerini gösterelim.

!

!

Uyarı!

Manyetik alan ile manyetik alan çizgileri aynı şeyler
değildir. Bir noktadaki manyetik alan vektörü, o noktadan
geçen manyetik alan çizgilerine teğettir. Manyetik alan
çizgilerinin bir bölgede sıklaşması, o bölgede manyetik
alanın şiddetlendiği anlamına gelir.

Üzerinden akım geçen tellerin O noktasında oluşturduğu
bileşke manyetik alanı hesaplayalım.

!

d

dd

!

O
2!

X ve Y tellerinin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik
alan bilindiğine göre, X ve Y tellerinden sayfa düzlemine dik
geçen akımların yönlerini bulalım ve şiddetlerini kıyaslayalım.

X

Y

O

B

1



Konu Anlatımı: Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

8. Şekilde üretece bağlanmış bir akım makarası verilmiştir.

V
K

+ −

N

S

N

S

N

S

I

II

III

Buna göre K anahtarı kapatıldığında I, II ve III pusula
iğnelerinin görünümleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olur? (Dünya’nın manyetik alanı ihmal
edilecektir.)

A)
SN SN S N

B)
SN SN SN

C)
SN SNS N

D)
S N S N SN

E)
S N S NSN

Manyetik kuvvet

Üzerinden akım geçen düz tele etki eden manyetik kuvvet

Sayfa düzleminden içeri doğru düzgün bir manyetik alanın
bulunduğu şekildeki ortamda, üzerinden akım geçen düz tele
etki eden manyetik kuvveti yazalım.

B

!

Sonuç

Faydalı bilgi

Bir telin içinde bulunduğu manyetik alan ile telin üzerinden
geçen akım yönü birbirine dik olduğunda manyetik kuvvet
en büyük değerini alır.
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Manyetik alanın ve akımın doğrultusunun birbirine dik olmadığı
bir durum için tel üzerindeki manyetik kuvvetin büyüklüğünü
yazalım. Kuvvetin yönünü sağ el kuralını kullanarak gösterelim.

!

Sonuç

Manyetik alan içinde bulunan, üzerinden akım geçen tellere etki
eden manyetik kuvvetleri gösterelim.

!

!

B

! !

B

B

B

Birbirine paralel ve üzerlerinden akım geçen iki düz tel
parçasının birbirine uyguladıkları manyetik kuvveti
hesaplayalım.

!1 !2

d

Sonuç

Uyarı!

Üzerinden akım geçen iki telin birbirine uyguladıkları
manyetik kuvvetler etki-tepki çiftidir.
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Elektromanyetik İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

Manyetik akı

Manyetik akı kavramını bir örnek üzerinden açıklayalım.

B

Bir yüzeydeki manyetik akının nasıl hesaplandığını gösterelim.

B

A

A
A

Sonuç

Manyetik akının birimi weberdir (Wb) ve Φ sembolüyle
gösterilir.

Manyetik alan içinde bulunan şekillerdeki dairesel yüzeylerdeki
manyetik akıları kıyaslayalım.

2r

N

B

r

NB2

60º

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Sıra sende

1. Şekillerdeki tel çerçeveler düzgün manyetik alan içinde
bulunmaktadır.

B
d

d

B
d

2d

2

Şek"l I Şek"l II

Buna göre tel çerçevelerdeki manyetik akıların oranı
ΦI

ΦII
kaçtır?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

2. Şekillerde +x yönünde eşit ve düzgün manyetik alanlar
bulunmaktadır.

y

x

z
K

y

x

z

30º

L

y

x

z

M

Şek"l I Şek"l II Şek"l III

Buna göre yüzey alanları eşit olan K, L ve M tel
çerçevelerindeki manyetik akılar arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ΦK > ΦL > ΦM B) ΦM > ΦL > ΦK C) ΦK = ΦM > ΦL

D) ΦK = ΦM = ΦL E) ΦK > ΦM = ΦL

Elektromanyetik indüksiyon

Lamba bağlanmış bir halkaya bir mıknatısın yaklaştırılıp
uzaklaştırılması sonucunda neler olacağını inceleyelim.

NS

1



Ana Kamp: Test 1

1. Şekillerde sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alanlar
bulunmaktadır. Şekil I’deki manyetik alanın büyüklüğü B, Şekil
II’deki 2B’dir.

B 2B

2d 3d

Şek"l I Şek"l II

Buna göre Şekil I’deki çerçevedeki manyetik akı Φ
olduğuna göre Şekil II’deki çerçevedeki manyetik akı kaç
Φ’dir?

A)
3

2
B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

2. Şekilde, düzgün manyetik alan içerisinde bulunan aynı
alanlara sahip yüzeyler gösterilmiştir. Manyetik alan II.
durumda yüzeye paraleldir.

A

A
A

I II III

B

30º

Buna göre yüzeylerdeki manyetik akılar ΦI, ΦII ve ΦIII

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦI > ΦIII > ΦII B) ΦII > ΦIII > ΦI C) ΦI = ΦII > ΦIII

D) ΦI = ΦII = ΦIII E) ΦI > ΦII > ΦIII

3. Şekildeki plakanın bulunduğu ortamda 4× 10–6 T
büyüklüğünde düzgün manyetik alan bulunmaktadır. Manyetik
alan plaka düzlemiyle 30◦ açı yapmaktadır.

30º

B

Dikdörtgen biçimindeki plakanın kenar uzunlukları 10 cm
ve 20 cm olduğuna göre plakadaki net manyetik akı kaç
weberdir?

A) 4× 10–8 B) 6× 10–8 C) 8× 10–8

D) 2× 10–4 E) 8× 10–4

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

4. Şekillerde üç farklı düzenek gösterilmiştir. Şekil I’de U biçimli
iletken tel sabit tutulurken iletken çubuk çekilmekte, Şekil II’de
iletken tel çerçeve sabit bir eksen etrafında döndürülmekte,
Şekil III’te ise manyetik alan şiddeti artırılmaktadır.

ω

F

Şek"l I Şek"l II

Şek"l III

B
1

B
2

B
3

Buna göre hangi düzeneklerde indüksiyon akımı oluşur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

5. Şekildeki düzenek bir çubuk mıknatıs ve akım makarasından
oluşmaktadır.

N S

1 2

1 2

Düzenekle ilgili,

I. Mıknatıs 1 veya 2 yönünde hareket ettirilirse makarada
akım oluşur.

II. Makara 1 veya 2 yönünde hareket ettirilirse makarada
akım oluşur.

III. Çubuk mıknatıs 1 yönünde hareket ettirilirse, makaranın
alt kısmındaki telden 1 yönünde akım geçer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

Su dalgalarında kırınım olayı

Su dalgaları için dalgalarda kırınım olayının bir örneğini
inceleyelim.

su

Aynı dalga boyuna sahip su dalgalarının farklı genişliklerdeki
yarıklardan nasıl geçeceğini inceleyelim.

su su

su

Uyarı!

Yarık genişliği ile dalga boyu benzer uzunluklarda olduğu
zaman kırınım olayı gözlemlenmeye başlar.

Sıra sende

1. Şekilde, engeller arasından ilerleyen λ dalga boylu su
dalgalarının üstten görünümü verilmiştir.

kaynak

w1 w2

Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) λ > w1 > w2 B) λ > w2 > w1 C) w1 > λ > w2

D) w2 > λ > w1 E) λ = w1 = w2

er
ta

ns
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an
sa

hi
n.

co
m

2. Şekilde, doğrusal ilerleyen su dalgalarının üstten görünümü
verilmiştir.

w

kaynak

engel

Buna göre;

I. w genişliğini artırmak,

II. leğene bir miktar su eklemek,

III. kaynağın frekansını azaltmak

değişikliklerinden hangileri tek başına yapılırsa su
dalgaları kırınıma uğrayabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Su dalgalarında girişim olayı

Su dalgalarında girişimin nasıl meydana geldiğini inceleyelim.
Çift tepe, çift çukur ve düğüm noktası kavramlarını tartışalım.

su

K1 K2

1



Ana Kamp: Test 1

7. Özdeş kaynakların oluşturduğu su dalgalarındaki girişim
deseni şekildeki gibi modellenmiştir.

K1 K2

merkez
doğrusu

1. düğüm
ç"zg"s"

1. düğüm
ç"zg"s"

1. dalga
katarı

1. dalga
katarı

2. düğüm
ç"zg"s"

2. düğüm
ç"zg"s"

2. dalga
katarı

2. dalga
katarı

Katar ve düğüm çizgileriyle ilgili,

I. Merkez doğrusu üzerinde dalga katarı oluşur.

II. Kaynakları birleştiren çizgi üzerinde, ardışık iki dalga
katarı veya düğüm çizgisi arasındaki mesafe λ kadardır.

III. İki kaynak arasında oluşan dalga katarı sayısı dalga
boyuyla doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

8. Şekildeki tek renkli paralel ışık demetinin bir kısmı yarıktan
kırınıma uğrayarak geçiyor ve ekranda aydınlık ve karanlık
bölgeler oluşuyor.

ekranparalel
ışık demet#

yarık
düzlem"

Deney ve düzenekle ilgili,

I. Ekrandaki saçakların oluşma nedeni girişim olayıdır.

II. Yarıkta kırınım gerçekleşmese bile ekranda saçak
oluşumu gerçekleşir.

III. Ekranda oluşan saçakların net görünmesi için yarığa
gelen ışığın şiddeti artırılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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9. Şekilde verilen çift yarık düzeneğinin ekranında saçaklar
oluştuğu gözlemleniyor.

1

ekran

yarıklar
düzlem"

ışık
kaynağı

2

x

y

Düzenekle ilgili,

I. Yarıklar düzlemi 1 konumundayken, ışık kaynağı x
yönünde hareket ettirilirse aydınlık saçakların parlaklığı
artabilir.

II. Yarıklar düzlemi 1 konumundayken, ışık kaynağı y
yönünde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçak –y
yönünde hareket eder.

III. Işık kaynağı orijinde tutulurken, yarıklar düzlemi 1
konumundan 2 konumuna getirilirse ekranda oluşan
saçakların genişliği azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

10. Şekilde bir çift yarık deney düzeneği gösterilmiştir. Düzenek
ekranında karanlık ve aydınlık saçaklar gözlemlenmektedir.

Ekranda oluşan saçakların genişliği;

I. yarıklar düzlemi ve ekran arasındaki uzaklık L,

II. yarıklar arasındaki mesafe d,

III. ışığın dalga boyu λ,

IV. kaynağın yarıklar düzlemine olan uzaklığı `,

V. kaynağın ışık şiddeti I

niceliklerinden kaç tanesinin tek başına artırılmasıyla
azalır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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