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El�ndek� bu setler, eğ�t�m alanında yıllarca verd�ğ�m�z emekler�n ve bu emekler� taçlandıran b�r 
�deal�n ürünü olarak ortaya çıktı. F�z�k ders� �ç�n l�se düzey�nde s�stemat�k, kapsamlı, ezberden 
uzak ve öğret�c� b�r onl�ne eğ�t�m set� oluşturmak bu yola çıkarken �lk hedef�m�zd�. 

Geçt�ğ�m�z yıllarda b�nlerce öğrenc�, bu setlerle TYT ve AYT'ye hazırlandı, okul dersler�ne 
çalıştı ve çok �y� sonuçlar aldı. Bu setler sayes�nde f�z�k g�b� deneye ve gözleme dayalı b�r 
derste b�le onl�ne eğ�t�m�n�n öğrenc�lere c�dd� katkılar sunab�ld�ğ�n� görmüş olduk.

F�z�k ders� �ç�n yüzeysel ders �çer�kler�n�n sınavlara hazırlıkta yeters�z kaldığını artık herkes 
göreb�l�yor. Kavramlara dayalı, neden-sonuç �l�şk�s� kurarak ve f�z�ksel denklemler�n mantığını 
anlatarak �lerleyen b�r çalışma el�n�zdek� bu setler sayes�nde mümkün. Bu çalışmada en 
öneml� rollerden b�r� de sana düşüyor. Amacın f�z�k ders�nde başarılı olmak ve f�z�k 
öğrenmekse yoğun b�r çalışma sen� bekl�yor. Çok çalışmadan f�z�k öğrenmek münkün değ�l!

Bu setler�n bütün parçaları sen�n �ht�yaçlarına göre kurgulandı. Bu yüzden setler� baştan sona 
b�z�m yaptığımız yönlend�rmelere uygun b�r şek�lde tamamlamanı �st�yoruz. Bu 
yönlend�rmeler�n en temel basamaklarını b�r kez daha hatırlayalım. Konu anlatımlarını 
d�nlerken kend� notlarını almalı ve anlatılan �çer�ğ� kavramaya çalışmalısın. Sıra Sende 
sorularını çözmek �ç�n kend�ne mutlaka süre vermel�s�n. Acele ed�p hemen çözümler�n� 
�zlemektense duruma göre b�r soruya 5-10 dak�kanı ayırmalı, gerekt�ğ�nde konu anlatımındak� 
�lg�l� kısmı tekrar çalışmalısın. Kend� çabanı ortaya koymadan hemen v�deo çözümlere 
yönelmek gel�ş�m�n� olumsuz etk�leyecekt�r. Bu söyled�kler�m�z Ana Kamp, İler� Kamp ve Z�rve 
testler� �ç�n de geçerl�.

Bu setler� olması gerekt�ğ� g�b� tamamladığında f�z�k ders�nde başarılı olmaman �ç�n b�r neden 
yok. Ayrıca burada öğrend�ğ�n b�lg�ler, yaklaşımlar ve yöntemler b�r ömür boyu sana ayrı b�r 
v�zyon katacak. Bu derslere hakkını vererek çalışırsan ün�vers�te eğ�t�m�nden meslek 
yaşantına, a�le hayatından sosyal �l�şk�ler�ne kadar bütünlüklü b�r gel�ş�m sen� bekl�yor olacak.

Z�hn�n� yoracağımız �ç�n aslında gayet memnunuz. Bu çalışmayla f�z�ğ� hayatında b�raz daha 
farklı b�r yere koymana yardımcı olacağımıza �nanıyoruz. Sen ş�md� bu söyled�kler�m�ze da�r 
b�raz ön yargılı olab�l�rs�n. Ancak bu yolculuğu tamamladığında sen�n de b�z�mle hemf�k�r 
olacağına em�n�z. 

Bu arada, bu setler� hazırlamamızda b�ze katkı sunan k�ş�lere teşekkür etmek �st�yoruz. 
K�taplarımızın her sayfasında katkısı olan ve b�zlere mot�vasyon sağlayan 
ertans�nansah�n.com ek�b�nden Fatma'ya, Furkan'a, Merve'ye ve N�han'a kocaman b�r 
teşekkürü b�r borç b�l�yoruz.

Set �ç�nde yer alan soruları hazırlamamızda katkıları olan Necdet'e, Büşra'ya, Yas�ncan'a ve 
Mehmet Ak�f Korkmaz'a; bu �şe başlarken b�ze omuz veren Anıl'a ve Cem'e; har�ka kapak 
tasarımları �ç�n Aytek'e çok teşekkür ed�yoruz.

Hazırsan sen�nle f�z�k dolu saatler geç�rmeye başlayab�l�r�z.

Değ�lsen de başla! İlk ders b�tmeden sen� hazırlamış olacağız.

İy� dersler…

İy� çalışmalar…

Ertan S�nan Şah�n

@ertans�nansah�n

Tolga B�lg�n
@atolgab�lg�n

Uğur Yıldırım
@ugury�ld�r�mugur
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3



4

Bu Eğ�t�m Set�n� Nasıl Kullanmalısın?

sıra Sende 

sorularının 

çözümlerini izle, 

eksiklerini kapat

Konu anlatım 

videolarını 

kitap üzerine 

notlar alarak izle

1

2
Sıra sende sorularını 

çözmeden önce 

videoları durdur, 

soruları çöz3

4
Ana Kamp, 

İleri Kamp ve 

Zirve testlerini çöz, 

video çözümlerini izle

Konu anlatımında

ya da testlerde 

anlamadığın yerleri 

videonun altında sor

6

 Diğer kaynaklardan 

soru çözerek 

öğrendiklerini pekiştir

5



Öğren�len konuların pek�şmes�n� sağlayacak 
Sıra Sende soruları hazırlıyoruz.5

Konu anlatımını, v�deo dersler� ver�ml� hale 
get�recek örnekler, tartışmalar ve �ncelemeler 
�çerecek b�ç�mde hazırlıyoruz.

3

İçer�klerde; b�l�msel, görsel veya anlatım açısından 
b�r hata olmaması �ç�n, konu anlatımı ve soruları 
üç aşamalı okuma s�stem�nden geç�r�yoruz.

9

Ders�n bütününün onl�ne eğ�t�me uygunluğunu 
�nceleyerek ders� tamamlıyoruz.11

Testlerde yer alacak sorular �ç�n zeng�n b�r 
soru havuzu oluşturuyoruz.7

Oluşturulan soru havuzundan test sorularını 
seçerek testler� oluşturuyoruz. 8

Geçm�ş sınavları �nceleyerek ÖSYM’n�n soru sor-
mayı terc�h edeb�leceğ� başlıkları öne çıkarıyoruz. 4

MEB kazanım l�steler�n� ve MEB’�n f�z�k k�taplarını 
�nceleyerek müfredatın sınırlarını bel�rl�yoruz.

1

Konu anlatımı ve testler arasındak� uyumu en üst 
düzeye çıkarmaya dönük gel�şt�rmeler yapıyoruz. 10

Ana Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n�n sev�-
yeler�n� bel�rlemek �ç�n t�t�z b�r çalışma yapıyoruz. 6

Kavramların eks�ks�z öğren�leb�leceğ� b�r konu 
anlatımı �skelet� hazırlıyoruz. 2

5

Dersler�m�z� Nasıl Hazırlıyoruz?
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AYT'de Sorulmuş Soruların
Bu K�tapta Yer Alan Konulara Göre Dağılımı

2018, 2019 ve 2020 AYT’ler�nde h�ç soru gelmem�ş b�r konunun
önems�z olduğu ya da çalışılmaması gerekt�ğ� sonucu çıkarılamaz.
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Konu Anlatımları ve Soru İçer�kler�yle İlg�l�
Açıklamalar

Bu k�tapta yer alan konu anlatımları ve soruların f�z�k �çer�ğ�yle �lg�l� bazı açıklamalar yapmayı 
gerekl� görüyoruz.

Her defasında bazı �fadeler� tekrar etmek konu anlatımı ve soruların okunurluğunu azaltacak 
ve hantallığa yol açacaktı. Bu nedenle; l�se f�z�k dersler�n� görmüş b�r öğrenc�n�n aş�na olduğu 
bazı semboller� ve genel kabuller� her defasında tekrar etmed�k. Örneğ�n, b�r problemde �p 
ver�lm�şse, bu �p�n esnemez olduğunu her soruda yazmaya gerek duymadık. Öğrenc�ler�n; �p 
hakkında b�r şey söylenmed�yse, �p�n esnemez olduğunu kabul etmes�n� bekled�k. Bu örneğe 
benzer bazı durumları aşağıda l�steled�k.

Sorularda aks� bel�rt�lmed�kçe; 

1. İpler�n esnemed�ğ� ve kütleler�n�n önems�z olduğu, 

2. Yerçek�m� �vmes�n�n (g) düzgün ve sab�t olduğu, sayısal değer gerekt�ren sorularda 
�se 10 m/s² büyüklüğünde olduğu,

3. C�s�mler�n boyutlarının önems�z (noktasal) olduğu,

4. C�s�mler�n şekl�n�n değ�şmed�ğ�,

5. Yörünge hareketler�n�n, kütles� büyük olan nesnen�n kütle merkez� etrafında 
gerçekleşt�ğ�,

6. Kütle çek�m potans�yel enerj�s� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

7. Elektr�ksel potans�yel ve potans�yel enerj� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

8. Yüklü c�s�mler�n �vmel� hareket�n� �çeren elektrostat�k problemler�nde 
elektromanyet�k ışımanın �hmal ed�ld�ğ�,

9. C�s�mler elektr�ksel olarak yüklen�rken kütleler�n�n değ�şmed�ğ�,

10. Problemde bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda farklı b�r manyet�k veya elektr�k alan 
kaynağı olmadığı,  

11. Problemde bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda başka b�r ışık kaynağı olmadığı, 

kabul ed�lmel�d�r. 

Ek olarak; 

1. Bazı durumlarda, şek�llerde yer alan b�lg�ler�n tamamına met�n �çer�s�nde yer 
vermed�k. İfadeler�n mükemmel olmasını değ�l, sadel�ğ� terc�h ett�k. Bazen de 
öğrenc�ler�n f�z�k konusundak� genel kültürüne güvend�k. ÖSYM'n�n de hazırladığı 
sınavlarda benzer b�r terc�hte bulunduğunu göreb�l�yoruz.

2. Bazı sorularda, b�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla hareket ett�ğ� bel�rt�ld�. 
B�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla �lerlemes� her zaman gerçekç� 
olmayab�l�r. Bu durumlarda, problemde yer alan hareket�n gerçekleşeb�ld�ğ�n� 
varsaydık.

3. Sıra sende ve test sorularında, açıların tr�gonometr�k değerler�n� çoğunlukla 
vermed�k. B�r soruda, b�r açının tr�gonometr�k değerler�n�n b�l�nmes� gerek�yorsa, 
öğrenc�n�n buna farklı kaynaklardan ulaşab�leceğ�n� düşündük. 





Kuvvet, Tork ve Denge

Kesişen kuvvetlerin dengesi

Tek boyutta kuvvet dengesi

Şekildeki gibi dengede olan K cisminin üzerindeki kuvvetleri ve
bu kuvvetlerin dengesini tartışalım.

K m=5 kg

T=20 N

tavan

zem�n

Şekildeki sistem dengede olduğuna göre T1 ip gerilmesini
hesaplayalım.

T1

T =60 N2

m =4 kg2

m =2 kg1

tavan

zem�n

Şekildeki sistem dengede olduğuna göre 4 kg kütleli cismin
zemine uyguladığı kuvveti hesaplayalım.

T=20 N

tavan

zem�n

4 kg

3 kg
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Uyarı!

İki cismin teması neticesinde cisimlerin birbirine
uyguladığı kuvvetler etki-tepki çiftidir. Bu kuvvetlerin
büyüklükleri birbirine eşittir. Etki-tepki çiftlerinden biri bir
cisme diğeri de diğer cisme etki eder. Bu kuvvetler aynı
cisim üzerinde olamaz.

Kavram yanılgısı

Cisimlerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları
kuvvetler ağırlıkları değildir. Ağırlık, bir cisme etki eden
yerçekimi kuvvetidir. Cisimlerin zemine uyguladıkları
kuvvet temastan kaynaklanan bir kuvvettir. Bu kuvvetin
kökeninde ise atomlar arası elektromanyetik etkileşimler
vardır.

Doğru mu yanlış mı?

Bir cisim dengedeyse üzerindeki net kuvvet sıfırdır.

Zeminde duran bir cismin ağırlığı ve zeminin cisme
uyguladığı kuvvet etki-tepki çiftidir.

Cisimler etki-tepki çiftleri sayesinde dengede kalırlar.

Dengedeki bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin
büyüklükleri eşit olmalıdır.

Zeminde duran bir cismin ağırlığı, zeminin cisme
uyguladığı elektromanyetik kuvvetlerle dengelenir..

Sıra sende

1. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan bir cisim
−→
F1 ve

−→
F2

kuvvetlerinin etkisiyle şekildeki gibi dengededir.

F2 F1

Buna göre,

I. Cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırdır.

II. Kuvvetler için
−→
F1 =

−→
F2 eşitliği yazılabilir.

III. Cismin hızı sıfırdan farklı olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

37
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Şekildeki sistem dengede olduğuna göre T ip gerilmesini
hesaplayalım.

T

G=40 N

53°

Şekildeki sistem dengede olduğuna göre T1 ve T2 ip
gerilmelerini hesaplayalım.

53°37°

m=5 kg

T1
T2

Uyarı!

Gerilmeler hesaplanırken iplerin boyları değil duruş açıları
önemlidir.

Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde cisim
dengede olduğuna göre T ip gerilmesi kaç N’dir?

G=20 N

37°

T
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Şekildeki 40 N ağırlıklı, homojen ve küresel cisim dengede
olduğuna göre yüzeylerin cisme uyguladığı kuvvetleri
hesaplayalım.

53° 37°

Faydalı bilgi

Temas eden iki yüzey, temas nedeniyle birbirine sadece
normal kuvvet ve sürtünme kuvveti uygulayabilir.

Normal kuvvet ve sürtünme kuvveti elektromanyetik
etkileşiminin bir sonucudur.

Şekildeki 40 N ağırlıklı, homojen ve küresel cisim dengede
olduğuna göre duvarın ve ipin cisme uyguladığı kuvvetleri
hesaplayalım.

�p
37°

duvar

Not

Burada yaptığımız sayısal örnekler farklı fiziksel durumları
yorumlarken gerekli olacaktır. Bu yüzden, bu kısımları
detaylı bir şekilde kavramak, fiziğin ilerideki konularını
öğrenmede de faydalı olacaktır.

39
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Torkun yönü

Cisimlere uygulanan kuvvetlerin belirli bir noktaya göre
torklarının yönünü inceleyelim. Sağ el kuralını açıklayalım.

O O

F

F

F

F
O O

O
F

O

F

Faydalı bilgi

Sayfa düzlemine dik yönler gösterilmek istendiğinde;
sayfanın içine doğru olan yön

⊗

, sayfanın dışına doğru
olan yön ise
⊙

sembolleriyle gösterilebilir.

O noktası etrafında serbestçe dönebilen şekildeki çubuğa
uygulanan kuvvetin, O noktasına göre oluşturduğu torkun
yönünü bulalım. Çubuğun ve kuvvetin 2 ve 3 boyutlu
gösterimlerini karşılaştıralım.
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Faydalı bilgi

Sağ el kuralı birden fazla şekilde ifade edilebilir. Aynı
durum, bazen sağ el üzerinde 3 farklı yön gösterilerek
bazen de sağ el kavrama kuralı kullanılarak belirtilir.

O noktasına göre şekildeki 4d uzunluklu, eşit bölmeli ve
ağırlıksız çubuğun üzerindeki net torku hesaplayalım.

O

F

F

Doğru mu yanlış mı?

Bir kuvvetin oluşturduğu tork, torkun hangi noktaya
göre hesaplandığına bağlıdır.

Bir kuvvetin bir noktaya göre torku her zaman
kendisine diktir.

Tork sadece sistemin dönme noktasına göre
hesaplanabilir.

Sıra sende

13. Torkla ilgili verilen,

I. SI birim sistemine göre birimi newton ·metredir.

II. Skaler bir büyüklüktür.

III. Bir kuvvetle o kuvvetin bir noktaya göre torku aynı
yöndedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III
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İtme ve Momentum

İtme ve momentum

Etki-tepki prensibinden yararlanarak, uzay boşluğunda uzay
aracını iten bir astronotun ve uzay aracının hızlarındaki
değişimi inceleyelim.

Yukarıdaki örnek için itme kavramını tanımlayarak, astronot ve
uzay aracı üzerindeki itmeleri karşılaştıralım.

Sonuç

Elde ettiğimiz bu sonuç üzerinden momentum kavramını
tanımlayarak, momentum değişimi ve itme arasındaki ilişkiyi
açıklayalım. Ardından itme-momentum prensibini elde
edelim.

Sonuç

Momentum değişimi ve itme aynı şey oldukları için birimleri
aynıdır. Momentum değişimi de momentumla aynı birimdedir.
Bu yüzden itme ve momentum aynı birimde olur. Türetilmiş
bir büyüklük olan itme veya momentum için N·s ya da kg m

s
birimleri kullanılabilir.

Uyarı!

Burada kastedilen momentum, çizgisel momentumdur.
Çizgisel momentum cismin ötelenmesi, açısal
momentum ise cismin dönmesiyle ilgilidir. Aksi
belirtilmedikçe momentum kavramı, çizgisel momentum
için kullanılacaktır.

t süre boyunca F büyüklüğünde kuvvet uygulanan, sürtünmesiz
yatay düzlemde bulunan m kütleli bir cisim üzerinden, itme ve
momentum değişimi arasındaki ilişkiyi gösterelim.
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Bir cismin kuvvet-zaman grafiğinin altında kalan alanın neden
itmenin büyüklüğünü verdiğini tartışalım. Cismin ivme-zaman
grafiğini çizelim.

Uyarı!

Kuvvet-yol grafiğinin altında kalan alan, kuvvetin yaptığı işi
vermektedir. Yapılan iş de enerji hakkında bilgi verir.

Kuvvet-zaman grafiği kullanılarak da momentum değişimi
elde edilebilir.

Bir cisme etki eden kuvvetin cismin momentumunu nasıl
değiştirdiğini gösterelim.

Sonuç

Bungee jumping yapan birisinin, yüksek hızlara çıkmasına
rağmen, esnek bir halat sayesinde nasıl yaralanmadığını
tartışalım.

Yüksekten atlayan bir sporcunun, yere çarpma anında dizlerini
kırarak ve takla atarak, nasıl kendisini sakatlanmaktan
kurtardığını tartışalım.
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10. Şekil I’de
−→
P momentumlu cisim bir duvara çarpıp

sekmektedir.

Cismin momentumundaki değişim Şekil II’deki gibi
olduğuna göre, bu cismin çarpma sonrası momentumu
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

11. Kütlesi 2 kg olan bir cisim şekilde gibi yatay atılıyor.

37º

40 m/s

Buna göre, cismin atıldıktan yere çarpıncaya kadar olan
momentum değişiminin büyüklüğü kaç N·s’dir?

A) 0 B) 48 C) 64 D) 80 E) 96

Momentum korunumu

Yalnızca birbiriyle etkileşim halinde olan cisimlerden oluşan bir
sistemin momentumunun korunduğunu gösterelim.

Faydalı bilgi

Kapalı ve yalıtık bir sistemde, sistem dışarıyla
etkileşmediği için, sistemin üzerinde net kuvvet sıfırdır.

Uyarı!

Dışarıyla etkileşmeyen, kapalı ve yalıtık bir sistemde
toplam momentum zamanla değişmez. Günlük hayatta
böyle örneklerle karşılaşmayız. Bu yüzden, günlük
hayatta karşılaştığımız örneklerde oldukça küçük zaman
aralıkları (çarpışma ve patlama anları) için momentum
korunumundan bahsederiz.
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Çarpışma ve patlama gibi durumlarda sistemin momentumunun
nasıl korunduğunu tartışalım.

Kavram yanılgısı

Momentum her durumda korunmaz. Bir cismin ya da
sistemin üzerinde net kuvvet varsa, o cismin ya da
sistemin momentumu zamanla değişir.

Yeryüzünde durmakta iken yürümeye başlayan bir insanın
momentum değişimini bu durum için momentum korunumunu
tartışalım.

Tek boyutta hareket eden bir sistem için toplam momentum ve
kütle merkezinin hızı arasındaki ilişkiyi tartışalım.

Sonuç

Sıra sende

12. Kütlesi 70 kg olan Cem, 30 kg kütleli vagon üzerinden
düşmeden, elindeki 1 kg kütleli cismi hızı yere göre şekildeki
gibi olacak biçimde atıyor.

Cisim atılmadan önce vagonun sürati 20 cm/s olduğuna
göre, cisim atıldıktan sonraki sürati kaç cm/s olur? (Zemin
ve vagon arasındaki sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 50
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13. Uzay boşluğunda, bir uzay aracına göre hareketsiz olan iki
astronot aralarında bulunan halat yardımıyla birbirlerine doğru
hareket etmek istiyorlar.

Buna göre,

I. Gökmen, Gökçe’yi kendisine doğru çekmek isterse uzay
aracından uzaklaşır.

II. Gökçe ve Gökmen halatı kullanarak, ortak kütle
merkezlerini uzay aracına daha yakın bir noktaya
taşıyabilirler.

III. Halata asıldıklarında Gökçe’nin uzay aracına göre sürati
daha fazla oluyorsa, Gökmen’in kütlesi daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

14. Uğur, akıntının olmadığı bir gölde, kütlesi Uğur’un
kütlesinden fazla olan suya göre durgun bir kayık üzerinde
durmaktadır.

Buna göre,

I. Uğur suya göre 2 yönünde hareket ederse, kayık 1
yönünde hareket eder.

II. Uğur yürümeye başladığında, Uğur’un suya göre kinetik
enerjisi kayığınkinden fazla olur.

III. Uğur’un suya göre sürati v olduğunda kayığa göre sürati
v’den büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur? (Kayık ve su arasındaki
sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

Çarpışmalar ve patlamalar

Bir boyutta esnek olmayan çarpışmalar

Esnek olmayan çarpışmalar için momentum ve enerji korunumu
durumlarını tartışalım.
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Sürtünmesiz yatay düzlemde tamamıyla esnek olmayan
çarpışma yaparak birbirine kenetlenen iki cismin oluşturduğu
yeni cismin hızını hesaplayalım. Mevcut sistem üzerinden
momentum ve mekanik enerji korunumu durumlarını tartışalım.

Uyarı!

Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmazken
momentum korunur. Esnek olmayan her çarpışmada
cisimler birlikte hareket etmek durumunda değildir. İki
cismin birbirine yapışması gibi tamamıyla esnek olmayan
çarpışmalarda cisimler birlikte hareket eder.

İki cismin, bir boyutta esnek olmayan çarpışma ile birbirine
kenetlenmesinin genel sonuçlarını tartışalım.

Momentum korunumu ve mekanik enerji değişimi için elde
ettiğimiz sonuçları yazalım.

Sonuç

h yükseklikten serbest bırakılan m kütleli cismin, durmakta olan
m kütleli cisimle çarpışıp kenetlendikten sonra kaç h
yükseleceğini hesaplayalım.

Tavana asılı bir tahta parçasına saplanan merminin, ortak
kütleyi kaç metre yükselteceğini inceleyelim. Çarpışma
esnasında kaybolan mekanik enerjiyi hesaplayalım
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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.

dd

d

dd

d

+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.

q
X

q
Y

Q

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

T
1

T
2

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
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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.

q
X

q
Y

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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Elektriksel potansiyel enerji

Pozitif yüklü iki noktasal cismi birbirine yaklaştırdığımızda
sistemin potansiyel enerjisinin nasıl değiştiğini tartışalım.

+ +

Pozitif yüklü iki noktasal cisimden biri sabit tutulurken diğeri
serbest bırakıldığında, serbest bırakılan yükün son hızının nasıl
hesaplanacağını tartışalım. Cismin üzerindeki elektriksel
kuvvetin büyüklüğünün mesafeye bağlı grafiğini çizelim.

+ +

r

r

F

Yüklü iki noktasal cisimden oluşan sistemin sahip olduğu
potansiyel enerjiyi yazalım.

d

q1

q2

Sonuç

Kütle çekim potansiyel enerjisinin neden daima negatif
olduğunu, elektrik potansiyel enerjisinin negatif ya da pozitif
olmasının ne anlama geldiğini tartışalım.

+ −

+

−

+

−

Faydalı bilgi

Kütle çekim konusundaki potansiyel enerji, zıt yükler
arasındaki potansiyel enerjiye benzetilebilir.
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İkiden fazla yükten oluşan bir sistemin elektrik potansiyel
enerjisini hesaplayalım. Her bir yükün elektrik potansiyel
enerjisini tartışalım.

d

d

d d

+q +2q

−q +q

Elektrik alan içerisinde oldukça düşük bir hızla hareket ettirilen
noktasal bir yükün üzerinde yapılan işleri tartışalım.

Uyarı!

Yüklü bir cismi elektrik alan içerisinde hareket
ettirdiğimizde, elektriksel kuvvet ve bizim uyguladığımız
kuvvet pozitif ve negatif işler yapabilir. İşin pozitif ya da
negatif olduğuna karar vermek için, ilgili kuvvetin ve yer
değiştirmenin yönüne bakarız. "Elektriksel kuvvetlere
karşı iş yapmak" ifadesi yerine, bir kuvvetin yaptığı işten
bahsetmek daha doğru olacaktır.

Sıra sende

12. Şekildeki yüklü noktasal cisimlerden oluşan sistemde,
yalnız K ve L arasında depolanan elektriksel potansiyel enerji
E’dir

dd

+q+2q +q

K L M

Buna göre sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisi
kaç E’dir?

A) –1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4

255



Konu Anlatımı: Elektrik Alan ve PotansiyelKonu Anlatımı: Elektrik Alan ve PotansiyelKonu Anlatımı: Elektrik Alan ve Potansiyel

Elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji arasındaki
ilişkiyi elde edelim.

Sonuç

Uyarı!

Noktasal bir yük, etrafında elektriksel potansiyel oluşturur.
Elektriksel potansiyel enerjiden bahsedebilmek için ise en
az iki yüke ihtiyacımız vardır.

Yüklü bir cismin bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyeli
hesaplayalım. Yükün etrafındaki eş potansiyel yüzeyleri
belirtelim.

+q

Sonuç

Şekildeki noktasal yüklerin O noktasında oluşturduğu
elektriksel potansiyeli hesaplayalım.

d

d

d d

O+q

+q+2     q

Uyarı!

Elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji gibi kavramlar
bir referans noktasına göre tanımlanırlar. Genellikle bir
yükten sonsuz uzaklıktaki bir noktada potansiyelin sıfır
olduğu kabul edilir.
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Sıra sende

17. Şekilde elektrik yüklü noktasal X ve Y cisimleri verilmiştir.

dd

K

qX qY

K noktasındaki toplam elektriksel potansiyel sıfır olduğuna
göre,

I. Yük büyüklükleri |qX| > |qY|’dir.

II. Yük işaretleri farklıdır.

III. Cisimlerin K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan
sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

18. Şekilde noktasal cisimlerin elektrik yükleri verilmiştir.

K L M N P R S

+q−2q

Buna göre hangi noktalarda elektriksel potansiyel sıfırdır?
(Noktalar arasındaki mesafeler eşittir.)

A) Yalnız L B) Yalnız M C) L ve P

D) M ve S E) P ve R

19. Elektrik yüklü noktasal X ve Y cisimlerinin K noktasında
oluşturduğu elektriksel potansiyel sıfırdır.

X

Y

K
d

2d

Buna göre,

I. Cisimler zıt işaretle yüklüdür.

II. Cisimlerin yükleri oranı
qX

qY
= –

1

2
’dir.

III. X’in K noktasındaki elektriksel potansiyeli 10 volt ise
cisimlerin yerleri değiştirildiğinde K noktasının toplam
elektriksel potansiyeli –15 volt olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II 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 edilebilir.
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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
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Düzgün bir elektrik alandaki yüklü parçacıkların
davranışları

Paralel levhalar arasındaki yüklü bir cismin ivmesini
hesaplayalım.

+ −

q

V

m

Sonuç

Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilerleyen yüklü bir parçacığın,
düzgün elektrik alan içerisinde nasıl sapabileceğini tartışalım.

v

V

Sürtünmesiz düşey bir düzlemde ilerleyen yüklü bir parçacığın,
düzgün elektrik alan içerisinde nasıl sapabileceğini tartışalım.

v

V
g

Sürtünmesiz yatay bir düzlemde serbest bırakılan yüklü bir
parçacığın karşı levhaya çarpma hızını hesaplayalım.

+q

+ −

V
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Sürtünmesiz düşey bir düzlemde serbest bırakılan yüklü bir
parçacığın düzgün elektrik alan içerisinde nasıl ilerleyeceğini
inceleyelim.

+q

+ −

V

m

g

Paralel levhaların günlük hayattaki kullanım alanlarından
bazılarını inceleyelim.

saptırıcı plaka
kağıt

seram#k
kr#stal

püskürtmel#yazıcı

+−

v

parçacık hızlandırıcı

Sıra sende

5. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde, m kütleli yüklü
cisim v süratiyle fırlatılıyor.

V +

−

+q
v

m

1

2

3

Cisme etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F, cismin
ağırlığının büyüklüğü G olduğuna göre,

I. F > G ise 1 yolunda sabit hızla hareket eder.

II. F = G ise 2 yolunda sabit hızla hareket eder.

III. G > F ise 3 yolunda ivmelenerek hareket eder.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

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
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Sıra sende

1. Şekilde sayfa düzlemine dik X ve Y tellerinden geçen akımlar
verilmiştir.

!

2!

1 2 3

4

5

+

X

Y

O

Buna göre,

I. X telindeki akımın O noktasında oluşturduğu manyetik
alan 2 yönündedir.

II. Tellerdeki akımların O noktasında oluşturduğu bileşke
manyetik alan 4 yönündedir.

III. Tellerin O noktasına olan uzaklığı yarıya indirilirse
bileşke manyetik alan aynı kalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde, sayfa düzlemine dik X ve Y tellerinden geçen
akımların O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan
verilmiştir.

B

X

Y

O

K

Buna göre,

I. X telinden geçen akım sayfa düzleminden dışarı
doğrudur.

II. Y telinden geçen akım X telindekinden büyüktür.

III. X ve Y tellerinin K noktasında oluşturduğu bileşke
manyetik alan sıfırdır.

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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3. Şekilde, düzgün bir manyetik alanda bulunan ve sayfa
düzlemine dik düz telin üzerinden geçen akım verilmiştir.

B

+

K

L

M

!

Buna göre K, L ve M noktalarında oluşan bileşke manyetik
alanların büyüklükleri BK, BL ve BM arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) BK > BL > BM B) BM > BL > BK C) BK = BM > BL

D) BK = BM = BL E) BK > BM = BL

Üzerinden akım geçen iletken halkanın merkezinde
oluşan manyetik alan

Üzerinden akım geçen iletken halkaların merkezlerinde
oluşturdukları manyetik alanın yönünü bulalım.

O

!

O

!

Üzerinden akım geçen iletken halkanın merkezinde
oluşturduğu manyetik alanın şiddetini yazalım.

O

!

r

Sonuç

Uyarı!

Üzerinden akım geçen iletken halkanın manyetik alanını
sadece merkez için yazdığımızı unutmayalım. Merkez
dışındaki noktalar için yapılacak hesaplamalar yüksek
matematik bilgisi gerektirmektedir.
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Üzerinden akım geçen akım makarasının manyetik alanı

Üzerinden akım geçen bir akım makarasının içinde ve dışında
oluşan manyetik alanı inceleyelim.

!

+ −

Uyarı!

Üzerinden akım geçen sonsuz uzunluktaki teorik bir
bobinin manyetik alanı iç kısmında düzgün, dış kısmında
sıfır olur. Makaranın içindeki manyetik alan şiddeti,
makaranın kesit alanına bağlı değilken makaranın
yapıldığı malzemeye bağlıdır.

Akım makrasının iç kısmındaki manyetik alanın hangi
değişkenlere bağlı olduğunu tartışalım.

+ −

+ −

"

"

N

2N

+ −
2"

N

+ −
"

N

2

Sonuç

Faydalı bilgi

Üzerinden akım geçen bir akım makarası, doğal
bir mıknatısla benzer özellikler gösterir. Makaranın
uçlarından uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır.
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Sıra sende

6. Şekildeki akım makarası bir üretece bağlanmıştır.

+
−

V

Buna göre makaranın manyetik alanının büyüklüğü;

I. N sarım sayısı,

II. ` sarım uzunluğu,

III. V potansiyeli

niceliklerinden hangileri artarsa artar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

7. Şekillerde farklı fiziksel özelliklere sahip akım makaraları
verilmiştir.

2!

N

2A

+ −

2!

N

+ −

!

2N

A A

Şek"l I Şek"l II

Şek"l III

+ −

Buna göre akım makaralarının içinde oluşan manyetik alan
şiddetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B1 > B2 > B3 B) B1 = B2 = B3 C) B1 = B2 > B3

D) B3 > B1 = B2 E) B3 > B1 > B2
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Sıra sende

13. Şekillerde düzgün manyetik alan içinde üzerinden akım
geçen tel çerçeveler verilmiştir.

I II III

!

B

!

B

!

B

Buna göre hangi çerçeveler manyetik torkun etkisiyle
döner?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

14. Şekildeki mıknatısların arasına x ekseni etrafında serbestçe
dönebilen dikdörtgen bir tel çerçeve yerleştirilmiştir.

N S

K

L M

N

!

12

x

Buna göre,

I. Telin KL ve MN kısımlarına etki eden manyetik kuvvetler
eşittir.

II. Telin LM kısmına manyetik kuvvet etki eder.

III. Çerçeve 2 yönünde döner.

yargılarından hangileri doğrudur? (Mıknatıs kutupları
arasında düzgün manyetik alan olduğu varsayılacaktır.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketi

Manyetik alan içindeki bir parçacığın üzerindeki manyetik
kuvveti gösterelim ve bu kuvvetin büyüklüğünü yazalım.

B

+q v

Sonuç
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Faydalı bilgi

Hatırlama kolaylığı için pozitif yüklü parçacıkların
hareket yönüyle bir teldeki akımın yönü aynıymış gibi
düşünülebilir.

Şekillerdeki örnekler için ayrı ayrı manyetik kuvvetlerin yönünü
gösterelim ve cisimlerin hareketlerini tartışalım.

B

v−q

B

v+q

B

v

+q

B

v

−q

Uyarı!

Bir parçacığın üzerindeki manyetik kuvvet hız vektörüne
daima diktir. Bu nedenle manyetik kuvvet parçacığın
üzerinde iş yapmaz.

Sıra sende

15. Şekilde z eksenine paralel bir düzgün manyetik alan içinde
hareket eden yüklü parçacık verilmiştir.

y

x

z

B

+q

v

Buna göre parçacığa etki eden manyetik kuvvet hangi
yöndedir?

A) +x B) –x C) +y D) z E) –z
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Ana Kamp: Test 4Ana Kamp: Test 4Ana Kamp: Test 4

1. Şekildeki ağırlığı önemsiz ve A noktası etrafında serbestçe
dönebilen kalas üzerinde bulunan Furkan ve Baybars’ın
ağırlıkları sırasıyla 1000 N ve 800 N olup düzenek yatayda
kalacak biçimde tutulmaktadır.

yatay

BaybarsFurkan

1 m 1,5 m

A

1 2

yatay

Düzenek serbest bırakıldığında,

I. Düzenek Furkan’ın olduğu tarafa doğru döner.

II. Düzeneğin yatay dengede kalabilmesi için, destek
A’dayken Baybars ya da Furkan 1 yönünde bir miktar
ilerleyebilir.

III. Furkan ve Baybars sabit dururken, destek 2 yönünde
ilerletilirse düzenek yatay dengede kalabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

2. O noktasından geçen sabit bir mil etrafında serbestçe
dönebilen 60 cm uzunluğundaki çubuk sayfa düzlemindedir.
Çubuğa sayfa düzleminde bulunan F1 ve F2 büyüklüğündeki
kuvvetler şekildeki gibi uygulanmıştır.

O

F =50 N1

37°

10 cm

F =100 N2

Buna göre, bu iki kuvvetin O noktasına göre çubuğa
uyguladığı net torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sayfa düzleminden dışarı yönde, 25 N ·m
B) Sayfa düzleminden dışarı yönde, 35 N ·m
C) Sayfa düzleminden dışarı yönde, 40 N ·m
D) Sayfa düzleminden içeri yönde, 25 N ·m
E) Sayfa düzleminden içeri yönde, 35 N ·m
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3. Şekilde, sayfa düzleminde bulunan dikdörtgen biçimli bir
levha verilmiştir. Levhaya etki eden

−→
F1 ,
−→
F2 ve

−→
F3 kuvvetleri

sayfa düzlemindedir.

O

F3

F2
F1

−→
F1 ,
−→
F2 ve

−→
F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torkları −→τ1, −→τ2

ve −→τ3 olduğuna göre; bu torkların yönleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

−→τ1
−→τ2

−→τ3

A)
⊙ ⊗ ⊙

B)
⊙ ⊗ ⊗

C)
⊗ ⊙ ⊙

D)
⊙ ⊙ ⊗

E)
⊗ ⊙ ⊗

4. Şekildeki ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğun iki
ucuna noktasal A ve B cisimleri iplerle bağlanmıştır. Çubuk, K
noktasından bir iple tavana asıldığında sistem yatay olarak
dengede kalıyor.

A B

K

tavan

yatay

Buna göre, cisimlerin kütleleri oranı
mA

mB
kaçtır? (İp

ağırlıkları önemsizdir.)

A)
1

4
B)

2

3
C)

3

4
D)

4

3
E) 1

1-E 2-A 3-C 4-D
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İleri Kamp: Test 6İleri Kamp: Test 6İleri Kamp: Test 6

1. Bir yayın kirişi Şekil I’deki gibi
−→
F1 kuvvetiyle gerilerek

dengelendiğinde kirişteki gerilme T oluyor. Ardından aynı kiriş
biraz daha çekilerek

−→
F2 kuvvetiyle Şekil II’deki gibi

dengeleniyor.

45°

45°
F2

k�r�ş

yay

60°

60°
F1

T

T

Şek�l IIŞek�l I

yay

Şekil II’deki kiriş gerilmesinin T’den büyük olduğu
bilindiğine göre,

I.
−→
F1 kuvvetinin büyüklüğü T kadardır.

II.
−→
F2 kuvvetinin büyüklüğü T’den büyüktür.

III.
−→
F2 kuvvetinin büyüklüğü

−→
F1 kuvvetinin büyüklüğünün

p
2

katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. P ağırlıklı homojen bir çubuk, yatay zemine sabitlenmiş bir
yarım küre üzerinde şekildeki gibi dengededir. Sürtünme
sadece yatay düzlem ve çubuk arasındadır.

yatay

yarım küre

çubuk r

1 2

Buna göre,

I. Yatay zemin çubuğa 2 yönünde sürtünme kuvveti
uygular.

II. Yarım kürenin çubuğa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü
P’den fazla olabilir.

III. Yatay zeminin çubuğa uyguladığı normal kuvvet P’den
büyük olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
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3. Şekildeki küre, iki yarım küre biçimindeki cismin havalarının
boşaltılarak birbirlerine geçirilmesiyle oluşturulmuştur.
Sürtünmesiz platform üzerindeki yarım küreler özdeş atlarla
şekildeki gibi çekildiğinde birbirlerinden ayrılmıyorlar. Bu sırada
K ve L ipleri yatay kalmakta ve gerilmeleri eşit olmaktadır.

platform

sağ yarım küresol yarım küre

K L

Buna göre,

I. Yarım küreler dengededir.

II. K ipi yatay kalacak biçimde sağlam bir ağaca bağlanıp
bir atla çekilseydi iplerdeki gerilmeler daha küçük olurdu.

III. K ipi sağlam bir ağaca bağlanarak, sağ yarım küre iki
atla çekilseydi yarım küreler birbirinden ayrılabilirdi.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Şekildeki sistem F ve 2F büyüklüğündeki yatay kuvvetlerin
etkisiyle dengededir.

2FT
A B

yatay
F

yatay

Sadece A cismi ve zemin arasında sürtünme olduğu
bilindiğine göre,

I. A cismine etki eden sürtünme kuvveti F
büyüklüğündedir.

II. T gerilmesi 2F büyüklüğündedir.

III. Sistem üzerindeki net kuvvet F büyüklüğündedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

1-C 2-A 3-D 4-C
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İleri Kamp: Test 1İleri Kamp: Test 1İleri Kamp: Test 1

1. Kondansatörlerin levhaları arasına, şekildeki gibi, dielektrik
madde denilen yalıtkan bir malzeme yerleştirilebilir.

+ −

Kondansatör levhaları arasına dielektrik malzeme
yerleştirilmesi;

I. yük boşalmasını engellemek,

II. kondansatörün sığa değerini küçültmek,

III. kondansatörde depolanan yük miktarını artırmak

faydalarından hangilerinin elde edilmesi içindir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Sığaçlar konusundan yazılı sınava giren Ragıp, fiziksel
özellikleri değişmeyen bir sığaç için I, II ve III numaralı grafikleri
çiziyor.

C

V

C

q

q

V

I II III

Buna göre Ragıp’ın çizdiği grafiklerden hangileri hatalıdır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

3. Şekildeki devredeki kondansatör başlangıçta yüksüzdür.

+ −

K

L

A

B

V

Devreyle ilgili,

I. Anahtar B noktasına kapatılırsa K lambası başlangıçta
ışık vermez.

II. Anahtar B noktasına kapatıldıktan sonra K lambasının
parlaklığı sabit kalır.

III. Anahtar B noktasına kapatıldıktan sonra yeterince
beklenip A noktasına kapatılırsa K ve L lambaları bir
süre ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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4. Şekillerde I, II ve III numaralı paralel levhalar ve A, B ve C
elektrik alanları verilmiştir.

V
+ −

2d

2V
+ −

d

V
+ −

d

A B C

I II III

Buna göre I, II ve III numaralı düzeneklerde A, B ve C
elektrik alanlarının hangileri oluşabilir? (Levhalar yeterince
büyüktür.)

I II III

A) A B C

B) A C B

C) B A C

D) B C A

E) C A B

5. Şekillerdeki yalıtkan noktasal yükler bulundukları konumlarda
tutulmaktadır. Düzeneklerdeki anahtarlar kapatılıp yeterince
beklendikten sonra yükler serbest bırakılıyor.

2d

10 V
+ −

d

+q +q

Şek"l I Şek"l II

10 V
+ −

Düzeneklerle ilgili,

I. Yeterince beklendiğinde elektrik alanlar arasındaki ilişki
EII > EI olur.

II. Yükler serbest bırakıldığında Şekil II’deki yükün ivmesi
daha büyük olur.

III. Yükler negatif plakaya vardığında kinetik enerjileri eşit
olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Ortamda
sadece elektriksel kuvvet etkin olup levhalar yeterince
büyüktür.)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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Zirve: Test 2Zirve: Test 2Zirve: Test 2

1. Uğur, yatay düzlemdeki bir dolaba bağladığı ağırlığı önemsiz
bir dinamometreyi 50 N büyüklüğündeki yatay bir kuvvetle
çekmektedir. Bu sırada dolap, dinamometre ve Uğur şekildeki
gibi statik dengededir.

dolap

d�namometre

Uğur

Buna göre,

I. Dolabın dinamometreye uyguladığı yatay kuvvet 50 N
büyüklüğündedir.

II. Dinamometre 100 N değerini gösterir.

III. Zeminin Uğur ve dolaba uyguladığı sürtünme
kuvvetlerinin vektörel toplamı sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

2. Bir virajı sabit süratle dönmekte olan bir bisikletin
tekerleklerine zemin tarafından uygulanan normal kuvvet ve
sürtünme kuvvetinin yönleri şekilde veriliyor. Bisiklet virajı
alırken, yere temas noktalarını sistemin kütle merkeziyle
birleştiren doğrultu yatayla sabit 60◦ açı yapmaktadır. Normal
kuvvetin büyüklüğü 900 N olup, bisiklet ve sürücüsünden
oluşan sistemin, kütle merkezine göre tork dengesinde olduğu
söylenebilir.

60°

kütle merkez�

normal kuvvet

sürtünme kuvvet�
yatay zem�n

Buna göre, bisiklete zeminin uyguladığı sürtünme
kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur?

A) 250 B) 300 C) 450

D) 300
p

3 E) 900
p
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3. Şekildeki eğik düzlemler yatay zemine sabitlenmiştir. K
silindiri sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde, L silindiri sürtünmeli
eğik düzlem üzerinde serbest bırakıldıklarında silindirlere etki
eden tüm kuvvetler çizimlerde gösteriliyor.

Fs

m
gcos

m
gs�n

N

O

LK

m
gc
os

m
gs
�n N

O

Buna göre silindirlerle ilgili,

I. K silindiri O noktasına göre tork dengesindedir.

II. L silindiri O noktasına göre tork dengesindedir.

III. K ve L silindirleri dengede değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

4. Bir tramplenin ucunda atlayışına hazırlanan bir sporcu
şekildeki gibi dengededir. Tramplen tahtasının kütlesi önemsiz
olup; tahta, şekilde K ve L ile gösterilen sürgülerin içerisinden
geçmektedir.

K L

Buna göre, K ve L sürgülerinin tramplen tahtasına
uyguladıkları kuvvetlerin düşey bileşenleriyle ilgili,

I. K’ninki aşağı yöndedir.

II. L’ninki yukarı yöndedir.

III. L’ninki daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

1-C 2-D 3-C 4-E
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Zirve: Test 1Zirve: Test 1Zirve: Test 1

1. Yüklü K cismi düzgün bir elektrik alan içerisine girdiğinde
şekilde gösterilen yolu izliyor.

L

d

v

K

Cismin sapma miktarı d;

I. L uzunluğu,

II. Elektrik alan şiddeti,

III. K cisminin yük miktarı,

IV. K cisminin elektrik alan içerisine girme hızı,

V. K cisminin kütlesi

niceliklerinden kaç tanesine bağlıdır? (Elektriksel kuvvet
dışındaki kuvvetlerin etkisi ihmal edilecektir.)

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

2. Şekilde oldukça büyük, yatay ve yüklü bir plakanın
oluşturduğu elektik alan çizgileri gösterilmiştir. Bu plakanın
oluşturduğu elektrik alan çizgilerinin düzleme dik, düzgün ve
sabit olduğu düşünülebilir. Bu yüklü plaka üzerinde bulunan
yüklü ve yalıtkan K cismi plakaya dik olacak şekilde yukarı
yönde v0 süratiyle fırlatıldığında cismin tekrar plakaya döndüğü
gözlemleniyor.

v
0

h

Ortamda elektriksel kuvvet ve yer çekimi kuvveti dışında
başka bir kuvvet etkin olmadığına göre,

I. Cisim yukarı çıkarken hem elektriksel kuvvet hem de yer
çekimi kuvveti negatif iş yapmıştır.

II. Cismin mekanik enerjisi korunmuştur.

III. Cismin plakaya çarpma sürati v0 olur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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3. X ve Y yüklü noktasal cisimleri ipler yardımıyla tavana
asıldıklarında şekildeki gibi dengeye geliyorlar.

X Y

düşey

TX TY

yatay

tavan

Buna göre,

I. Cisimlerin yük işaretleri aynıdır.

II. α > β ise Y’nin kütlesi X’in kütlesinden büyüktür.

III. β > α ise TY > TX’tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III

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

4. Şekildeki +q yüklü cisimler yatay düzleme sabitlenmiş olup
q0 yüklü cisim serbestçe hareket edebilmektedir.

x

+q +q+q0

d d

O

q0 yüklü cisme x doğrultusunda bir miktar itilip serbest
bırakılırsa,

I. Cisim O noktasında dengeye gelir.

II. Cisim O noktası etrafında salınım hareketi yapar.

III. Cisim O noktası etrafında basit harmonik hareket yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

5. Özdeş noktasal yükler eşit şiddetteki düzgün elektrik alan
içerisinde tavana asıldığında şekillerdeki gibi dengeye gelmiştir.

53ºT1

q

T2

q

Şek"l I Şek"l II

Buna göre
T1

T2
oranı kaçtır?

A)
3

7
B)

5

7
C)

3

4
D)

4

5
E)

6

7
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