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Bu Eğ�t�m Set�n� Nasıl Kullanmalısın?
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Konu anlatım
v�deolarını
k�tap üzer�ne
notlar alarak �zle

Sıra Sende sorularını
çözmeden önce
v�deoları durdur,
soruları çöz

Sıra Sende
sorularının
çözümler�n� �zle,
eks�kler�n� kapat

Ana Kamp,
İler� Kamp ve
Z�rve testler�n� çöz,
v�deo çözümler�n� �zle

Konu anlatımında
ya da testlerde
anlamadığın yerler�
v�deonun altında sor

D�ğer kaynaklardan
soru çözerek
öğrend�kler�n�
pek�şt�r



Dersler�m�z� Nasıl Hazırlıyoruz?
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MEB KİTAPLARINI VE ÖSYM'Yİ REFERANS 
ALIYORUZ!

MEB kazanım 

l�steler�n� ve MEB 

f�z�k k�taplarını 

�nceleyerek müfredatın 

sınırlarını bel�rl�yoruz.

Kavramların eks�ks�z

öğren�leb�leceğ� b�r

konu anlatımı �skelet�

hazırlıyoruz.

Geçm�ş sınavları

�nceleyerek ÖSYM’n�n

soru sormayı terc�h

edeb�leceğ� başlıkları

öne çıkarıyoruz.

KENDİ BAŞINA FİZİK ÖĞRENEBİLECEĞİN
BİR SİSTEM OLUŞTURUYORUZ!

Konu anlatımını, v�deo

dersler� ver�ml� hale

get�recek örnekler,

tartışmalar ve

�ncelemeler �çerecek

b�ç�mde hazırlıyoruz.

Öğren�len konuların

pek�şmes�n�

sağlayacak Sıra Sende

soruları hazırlıyoruz.

Konu anlatımı ve

testler arasındak�

uyumu en üst düzeye

çıkarmaya dönük

gel�şt�rmeler

yapıyoruz.

Ders�n bütününün

onl�ne eğ�t�me

uygunluğunu

değerlend�rerek ders�

tamamlıyoruz.

KUSURSUZ BİR İÇERİK İÇİN TİTİZ 
ÇALIŞIYORUZ!

Testlerde yer alacak

sorular �ç�n zeng�n b�r

soru havuzu

oluşturuyoruz.

Elde ed�len

havuzdan

en uygun soruları

seçerek testler�

oluşturuyoruz.

İçer�klerde; b�l�msel,

görsel veya anlatım

açısından b�r hata

olmaması �ç�n konu

anlatımını ve soruları

üç aşamalı tarama

s�stem�nden geç�r�yoruz.

Ana Kamp, İler� Kamp

ve Z�rve testler�n�n

sev�yeler�n� bel�rlemek

�ç�n t�t�z b�r çalışma

yapıyoruz.



2018, 2019, 2020 ve 2021 AYT’ler�nde az soru gelm�ş ya da h�ç soru gelmem�ş

b�r konunun önems�z olduğu ya da çalışılmaması gerekt�ğ� sonucu çıkarılamaz.

AYT'de Sorulmuş Soruların

Bu K�tapta Yer Alan Konulara Göre Dağılımı
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Ed�nd�ğ�n 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 �deal�n gerçekleşmes�n�n �lk 

adımıydı.

Geçt�ğ�m�z yıllarda b�nlerce öğrenc�, bu setlerle hem TYT ve AYT'ye hazırlandı hem de 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 öğret�m �çer�kler�n�n sınavlara hazırlıkta yeters�z kaldığını artık herkes 

göreb�l�yor. Özell�kle 2021-YKS bunu b�r kez daha gösterm�ş oldu. Kavramlara dayalı, neden-

sonuç �l�şk�s� kurarak ve f�z�ksel denklemler�n mantığını açıklayarak �lerleyen b�r çalışma 

el�ndek� 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 mümkün değ�l!

Bu setler�n her b�r parçası sen�n �ht�yaçlarına göre t�t�zl�kle kurgulandı. Bu yüzden setler� 

baştan sona b�z�m yönlend�rmeler�m�ze göre 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 cömertçe katkı sunan k�ş�lere teşekkür etmek 

�st�yoruz. Bu setler�n her b�r kısmında katkısı olan ve b�zlere mot�vasyon sağlayan 

ertans�nansah�n.com ek�b�nden Altan'a, Fatma'ya, Furkan Baybars'a, Furkan Devran'a, 

İbrah�m’e, Merve'ye, N�han'a, Sel�n'e ve Yaser'e kocaman b�r teşekkürü 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, Cem'e ve Güney'e; har�ka 

kapak tasarımları �ç�n Aytek'e ve eşs�z kapak �llüstrasyonları �ç�n de Hed�ye Kaya'ya 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…

Sunu

Ertan S�nan Şah�n

@ertans�nansah�n

Tolga B�lg�n

@atolgab�lg�n

Uğur Yıldırım

@ugury�ld�r�mugur

Solmaz Yılmaz

@solmazy�lmaz.phys
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Konu Anlatımları ve Soru İçer�kler�yle İlg�l�

Açıklamalar

Bu k�tapta yer alan konu anlatımlarının ve soruların �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.



Fizik için Temel Trigonometri

Temel trigonometrik bilgiler

Aşağıdaki dik üçgen üzerinde bazı hesaplamalar yapalım.

a

b

c
β

a

Pisagor teoremi:

Bazı trigonometrik değerler:

sinα = cosα =

sinβ = cosβ =

tanα = cotα =

tanβ = cotβ =

Not: sinθ = cos(90° – θ) eğer 0≤ θ ≤ 90°

Örnekler: Bu eşitliği kullanarak örnekler verelim.

Özel dik üçgenler

3-4-5 üçgeni

53°

37°

sin 37° = cos 37° =

cos 53° = sin 53° =

İkizkenar dik üçgen

sin 45° = cos 45° =

30-60-90 üçgeni

60°

30°

sin 30° = cos 30° =

cos 60° = sin 60° =
11



Ana Kamp: Test 2Ana Kamp: Test 2Ana Kamp: Test 2

6. Bir kenarının uzunluğu a kadar olan küp üzerinde
−→
A ,

−→
B ve

−→
C vektörleri gösterilmiştir.

Buna göre bileşke vektörün büyüklüğü kaç a’dır?

A)
1

2
B) 1 C)

p
2 D)

p
3 E) 2

7. Aşağıdaki şekilde aynı düzlemde bulunan
−→
A ve

−→
A +
−→
B vektörleri birim karelerden oluşan sistemde

gösterilmiştir.

x

y

+

−→
B vektörünün bileşenleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) (–4, –1) B) (0, 5) C) (4, 1)

D) (–4, 1) E) (5, 0)

8. Aşağıdaki şekilde
−→
F vektörü verilmiştir.

−→
F vektörünün x ve y′ eksenleri üzerindeki

izdüşümleri oranı nedir?

A)

p
3

3
B)

p
3

2
C) 1 D)

p
3 E) 2

9. Eş karelerden oluşmuş düzlemde
−→
A ,
−→
B ve

−→
C

vektörleri şekildeki gibi gösterilmiştir.

Buna göre,

I.
�

�

�

−→
A
�

�

� =
�

�

�

−→
B
�

�

�

II.
−→
A +
−→
B =
−→
C

III.
−→
A +
−→
B +
−→
C = 0

eşitliklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

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

9-D

28



Bağıl Hareket

Bağıl hareket

Seyahat ederken bizimle aynı araçta olan diğer yolcuları durgun
görmemizin nedenini tartışalım.

Dünya yüksek bir süratle dönerken sokaktaki ağaçları durgun
görmemizin nedenini tartışalım.

Bir otobüsle seyahat ederken süratimizi anlamak için neden
dışarı baktığımızı tartışalım.

Bir arabayla ilerlerken, bizi sollamakta olan bir başka aracı
neden oldukça yavaş gidiyor gibi gördüğümüzü tartışalım.

Hareketin neden göreli bir kavram olduğunu tartışalım.
Referans sistemi (gözlem çerçevesi) kavramının tanımını
yapalım ve önemini inceleyelim.

Uyarı!

Bir cismin hareketi daima bir referans sistemine göre
tanımlanır.

Kavram yanılgısı

Yeryüzü mutlak bir referans sistemi değildir. Günlük
hayatta çoğu zaman hareketi yere göre tanımlarız ve bunu
belirtmeye ihtiyaç duymayız.

Doğru mu yanlış mı?

Bir cismin hızı herhangi bir gözlemciden bağımsız olarak
tanımlanabilir.

Bütün cisimlerin hızları yere göre tanımlanmak
zorundadır.

Bir cismin hızı gözlemciden gözlemciye değişebilir.

Her cismin durgun olduğu bir referans sistemi vardır.

Hareketli bir uçakta oturmakta olan birinin uçağa göre
hızı sıfırdır.

Yolda yürürken etrafımızdaki ağaçlar bize göre
durgundur.

35



İleri Kamp: Test 1İleri Kamp: Test 1İleri Kamp: Test 1

1. Bir havaalanındaki doğrusal bir yürüyüş platformu üzerindeki
bant yere göre sabit bir hızla ilerlemektedir. Bu bant üzerindeki
bir adam; banda göre 2 m/s’lik bir hızla 1 yönünde yürümesine
rağmen yürüyüş platformunun sonuna olan mesafesi zamanla
değişmiyor.

1 2

60 m

Buna göre, adam şekildeki konumundan banda göre 1
m/s’lik hızla 2 yönünde yürürse, platformun sonuna kaç
saniyede ulaşır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

2. K, L ve M helikopterleri havaya göre eşit −→v hızlarıyla
ilerlemektedir. Helikopterlerin bulunduğu bölgelerde; rüzgâr
yere göre eşit vR süratiyle şekillerde gösterilen yönlerde
esmektedir.

30°

vR
v

L

v

vR

130°

K

vR

v

M

90°

Buna göre, helikopterlerin yere göre süratleri vK, vL ve vM

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) vK > vM > vL B) vL > vM > vK C) vL > vK > vM

D) vM > vL > vK E) vK = vL = vM

3. Yatay bir zemindeki ray üzerinde sabit 5 m/s süratle hareket
etmekte olan vinç, şekildeki yükü kendisine göre 12 m/s’lik
sabit bir süratle yukarı doğru çekmektedir.

12 m/s

5 m/s

Buna göre, yükün yere göre sürati kaç m/s’dir?

A) 5 B) 7 C) 12 D) 13 E) 17

4. K ve L motorları, akıntı hızı ve genişliği değişmeyen bir
nehirde sabit hızlarla karşı kıyıya geçecektir. K ve L
motorlarının suya göre süratleri eşit ve şekilde verilen
yönlerdedir.

neh�r

akıntı yönü

K L

Buna göre, K ve L motorlarıyla ilgili,

I. Karşı kıyıya varma süreleri eşittir.

II. L’nin yere göre hızı K’nin yere göre hızından küçüktür.

III. Nehirde ilerledikleri süreçte birbirlerine göre hızları
sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

1-A 2-B 3-D 4-C

46



Konu Anlatımı: Newton’un Hareket YasalarıKonu Anlatımı: Newton’un Hareket YasalarıKonu Anlatımı: Newton’un Hareket Yasaları

Şekilde verilen sürtünmesiz sistemde cisimler arasındaki etki
ve tepki kuvvetlerini hesaplayalım.

F=10 N 2 kg 3 kg

Sıra sende

9. Şekildeki sürtünmesiz sistemde cisimler bir kuvvetin etkisi
altındadır.

Bu sistemde, 1 kg kütleli cismin 3 kg kütleli cisme
uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ve bu kuvvetin yönü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1 yönünde 6 N B) 2 yönünde 6 N

C) 1 yönünde 9 N D) 2 yönünde 9 N

E) 1 yönünde 12 N

10. Şekildeki sürtünmesiz sistemde cisimler iki kuvvetin etkisi
altındadır.

Bu sistemde, 1 kg kütleli cismin 2 kg kütleli cisme
uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ve bu kuvvetin yönü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1 yönünde 4 N B) 2 yönünde 4 N

C) 1 yönünde 10 N D) 1 yönünde 12 N

E) 2 yönünde 12 N

11. Şekildeki sürtünmesiz sistemde K, L ve M cisimleri bir
kuvvetin etkisi altındadır.

Bu sistem ile ilgili,

I. F artarsa ortadaki cismin üzerindeki net kuvvet artar.

II. L ve M cisimleri arasındaki etki-tepki kuvveti
F

2
kadardır.

III. K cisminin kütlesi artarsa, L’nin M’ye uyguladığı kuvvet
de artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Makaralı sistemler

m1=2 kg ve m2=3 kg olmak üzere, cisimlerin ivmesini ve T ip
gerilmesini hesaplayalım.

m1

m2

T

m1=2 kg, m2=2 kg ve m3=1 kg olmak üzere, cisimlerin ivmesini
ve ip gerilmelerini hesaplayalım.

m1

m2

m3

T1 T2

Sıra sende

12. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu
şekildeki sistemde cisimler ivmelenmektedir.

m
T1

T2

2m

3m

Buna göre, cisimler arasındaki iplerdeki gerilme

kuvvetlerinin oranı
T1

T2
nedir?

A)
1

3
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 3
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Konu Anlatımı: Newton’un Hareket YasalarıKonu Anlatımı: Newton’un Hareket YasalarıKonu Anlatımı: Newton’un Hareket Yasaları

Sıra sende

37. İvmelenmekte olan bir araç içerisindeki sürtünmeli yüzey
üzerinde bulunan 2 kg kütleli cisim, şekilde gösterilmiştir.

Buna göre,

I. Cisme aracın ivmesiyle ters yönde 8 N büyüklüğünde bir
kuvvet etki eder.

II. Hareket boyunca cismin araç içindeki konumu değişir.

III. Cismin üzerindeki net kuvvetin aracın ivmesiyle aynı
yöndedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

38. İvmelenmekte olan bir aracın yan duvarı ile cisim
arasındaki sürtünme katsayısı k’dir.

Cismin araç içindeki konumunun değişmediği bilindiğine
göre,

I. k’nin en küçük değeri g/a olur.

II. Aracın ivmesi sabit kalmak koşuluyla m artarsa, cisim
duvarda kayabilir.

III. Cismin üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

Asansör problemleri

İvmelenmekte olan asansör içindeki A ve B dinamometrelerinin
göstereceği değerleri tartışalım. Cisimlerin üzerindeki
kuvvetlerin farklı gözlemciler için nasıl olacağını tartışalım.

Asansörün dışındaki gözlemci için:

Asansörün içindeki gözlemci için:

Farklı yönde ivmelenmekte olan iki asansör içindeki gözlemciler
için yer çekimi ivmesini tartışalım.

İvmelenmekte olan asansör içindeki sistemin dinamiğini
inceleyelim ve ip gerilmesini hesaplayalım.
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Konu Anlatımı: Bir Boyutta Sabit İvmeli HareketKonu Anlatımı: Bir Boyutta Sabit İvmeli HareketKonu Anlatımı: Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Sıra sende

24. Metal bir küre, yerçekimi ivmesinin sabit olduğu ve hava
direncinin ihmal edildiği bir ortamda, yüksekliği 160 m olan
şekildeki binadan serbest bırakılmıştır.

160 m

yer

Buna göre, kürenin hareketiyle ilgili,

I. İlk 5 s sürede 125 m yol almıştır.

II. Bırakıldıktan 3 s sonra yerden 45 m yüksekliktedir.

III. Bırakıldıktan 4 s sonra yerden 80 m yüksekliktedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

25. Basketbol antrenmanına gitmek için evden çıkan Haluk;
yolda topunu yanına almadığını fark ediyor ve topu evde
bulunan kardeşi Gözde’den istiyor. Bunun üzerine Gözde,
abisinin topunu şekildeki gibi 22 m yükseklikten serbest
bırakıyor. Haluk, kardeşi topu bıraktığı anda, şekildeki
konumdan sabit v süratiyle topun düşeceği yere doğru koşuyor.

2 m

22 m

Gözde

Haluk

6 m

v

yer

Haluk yerden 2 m2 m2 m yükseklikte topu yakaladığına göre, v kaç
m/s’dir? (Hava direnci ihmal edilecektir.)

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

26. Şekildeki eş seviyelere ayrılmış düşey düzlemde, bir
boyutta serbest düşme hareketi yapan bir cismin hareketinin ilk
4 saniyedeki konumları gösterilmiştir.

R

S

T

P
Q

t=0
t=1 s

t=2 s

t=3 s

t=4 s

Buna göre, cisimle ilgili,

I. P noktasından sıfırdan farklı bir hızla atılmış olabilir.

II. Şekilde gösterilen herhangi ardışık iki konumu
arasındaki hız değişimi aynıdır.

III. Cisme etki eden tek kuvvet ağırlığıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

Hava direnci

Gittikçe hızlanan bir cisme etki eden hava direncinin nasıl
değiştiğini inceleyelim.
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Zirve: Test 2Zirve: Test 2Zirve: Test 2

1. Düşey doğrultuda hareket eden bir hava dalışçısı Şekil I’de
sabit bir hızla ilerlemektedir.

Şek�l I Şek�l II

Hava dalışçısı Şekil II’deki gibi kollarını ve bacaklarını
açarak, hareket yönüne dik daha büyük bir kesit alanı
oluşturduğunda,

I. Üzerine etki eden hava direnç kuvveti artar.

II. Yavaşlamaya başlar.

III. Bir süre sonra daha düşük bir limit hıza ulaşır.

olaylarından hangileri gerçekleşir? (Hava direnç katsayısı
sabit kabul edilecektir.)

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

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

2. Serbest paraşüt sporu; sporcuların, çeşitli hava araçlarından
kendilerini atmosfere bırakması ve ardından belli bir yükseklikte
paraşütlerini açarak yere güvenli bir şekilde inmeleri olarak
tanımlanabilir. Işıl’ın, bu spor kapsamındaki bir atlayışına ait
sürat-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Sürat

Zaman
t1 t2 t3 t4

Buna göre, Işıl’a etki eden hava direnç kuvvetiyle ilgili,

I. t1 anına kadar büyüklüğü artmaktadır.

II. t1 - t2 ve t3 - t4 zaman aralıklarında eşit büyüklüktedir.

III. t2 - t3 zaman aralığında büyüklüğü gittikçe artmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Işıl’ın sadece düşey
doğrultuda hareket ettiği varsayılacaktır.)

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

D) I ve II E) II ve III

3. Ertan, yatay ve doğrusal olarak şekildeki ok yönünde sabit
hızla ilerleyen bir geminin güvertesinde beklerken, elindeki topu
kendisine göre serbest bırakıyor. Bu sırada kıyıda durgun
olarak bekleyen Uğur olayı gözlemliyor.

Agem�

Uğur

Ertan

Ertan gemiye göre hareketsiz olduğuna göre, topla ilgili,

I. A noktasına düşer.

II. Uğur’a göre yatay atış hareketi yapar.

III. Ertan’a göre ilk hızı olmayan serbest düşme hareketi
yapar.

yargılarından hangileri doğrudur? (Hava direnci önemsizdir.)

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

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

4. Dalından kopan bir ceviz serbest düşmeye başladığı anda,
yerden cevizle eşit yükseklikte olan bir karga 10 m/s
büyüklüğündeki sabit bir hızla ilerleyerek cevizi A noktasında
yakalıyor.

A

30°
10 m/s

cev�z

karga

Hava direnci önemsiz olduğuna göre; ceviz, düşmeye
başladığı andan kaç saniye sonra A noktasında olur?
(Ceviz ve karganın boyutları önemsizdir. sin 30◦ = 0, 5)

A) 1 B)
5

4
C)

3

2
D) 2 E)

5

2

1-E 2-D 3-E 4-A
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Konu Anlatımı: AtışlarKonu Anlatımı: AtışlarKonu Anlatımı: Atışlar

Eğik atılan bir cismin uçuş süresini ve çıkabileceği maksimum
yüksekliği hesaplayalım. Cismin menzilini hesaplayalım.
Menzilin en büyük değerine ulaşabilmesi için θ açısının kaç
derece olması gerektiğini tartışalım.

Sonuç

Sonuç

v=50 m/s süratle eğik atılan bir cismin hareketini birer saniye
aralıklarla analiz edelim.

80 m

37°

v

Hızları birim kareler üzerinde gösterilen K ve L cisimlerinin uçuş
sürelerini, menzillerini ve çıkabilecekleri maksimum
yükseklikleri kıyaslayalım.

K

L

Sıra sende

24. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda atılan
şekildeki cismin çıkabileceği maksimum yükseklik 80 m, cismin
menzili 160 m’dir.

160 m

hmakv

Buna göre, cisim kaç m/s süratle atılmıştır?

A) 20 B) 20
p

2 C) 20
p

3

D) 20
p

5 E) 40

25. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda, atış anındaki
hızının düşey bileşeni 50 m/s olan şekildeki cismin 9 s sonraki
sürati 40

p
2 m/s olmaktadır.

hmakv

x

Buna göre, cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğin,

menziline oranı
hmak

x
kaçtır?

A)
1

4
B)

5

16
C)

1

2
D)

9

16
E) 1

26. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda K ve L
cisimlerinin atış hızları birim karelerle gösterilmiştir.

K

L

Buna göre, cisimlerin menzillerinin oranı
xK

xL
kaçtır?

A)
1

4
B)

1

3
C)

1

2
D) 1 E)

3

2

27. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda A ve B
cisimlerinin atış hızları birim karelerle gösterilmiştir.

B

A

Buna göre,

I. B cisminin uçuş süresi A cisminin uçuş süresinden
uzundur.

II. B cisminin ulaşabileceği maksimum yükseklik A cisminin
ulaşabileceği maksimum yükseklikten fazladır.

III. A ve B cisimlerinin menzilleri eşittir.

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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Konu Anlatımı: İş, Güç ve Enerji IIKonu Anlatımı: İş, Güç ve Enerji IIKonu Anlatımı: İş, Güç ve Enerji II

Yatay atılan bir cismin hareketi boyunca, cismin potansiyel,
kinetik ve mekanik enerjilerinin değişimini inceleyelim.
Potansiyel enerji için zemini referans alalım.

Yayı sıkıştırarak ilerleyen ve duran cismin hareketi boyunca,
cismin potansiyel, kinetik ve mekanik enerjilerinin değişimini
inceleyelim.

Serbest düşmeye bırakılan, ardından yayı sıkıştırarak ilerleyen
ve duran bir cismin hareketi boyunca, cismin esneklik
potansiyel, kütle çekim potansiyel, kinetik ve mekanik
enerjilerinin değişimini inceleyelim. Kütle çekim potansiyel
enerjisi için zemini referans alalım.

Sonuç

Uyarı!

Kinetik enerji gözlemciden gözlemciye değişebilir. Kütle
çekim potansiyel enerjisi ise bir referans noktasına
göre değişebilir. Bu yüzden mekanik enerji bir referans
sistemine göre tanımlanır.

Sıra sende

21. Bir cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıyor.

Buna göre; cismin kinetik ve potansiyel enerjisinin zamana
bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

22. Şekildeki sürtünmesiz sistemde bir cisim K noktasından
serbest bırakılıyor.

Buna göre,

I. Cismin O noktasına göre, K noktasındaki potansiyel
enerjisi, L noktasındaki potansiyel enerjisinin iki katıdır.

II. Cismin O noktasındaki kinetik enerjisi, L noktasındaki
kinetik enerjisinin 2 katıdır.

III. Cisim O-M arasında hareket ederken yer çekiminin
yaptığı iş –mgh kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Konu Anlatımı: İtme ve momentumKonu Anlatımı: İtme ve momentumKonu Anlatımı: İtme ve momentum

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.

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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Konu Anlatımı: Kuvvet, Tork ve DengeKonu Anlatımı: Kuvvet, Tork ve DengeKonu Anlatımı: Kuvvet, Tork ve Denge

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.

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.

Şekildeki 4d uzunluklu, eşit bölmeli ve ağırlıksız çubuğun
üzerindeki net torku O noktasına göre 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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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

3

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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İleri Kamp: Test 2İleri Kamp: Test 2İleri Kamp: Test 2

1. Vida adımı a, alyan anahtar kolunun uzunluğu r olan bir
düzenek şekilde veriliyor. Vida, anahtara uygulanan

−→
F

kuvvetiyle n kez döndürüldüğünde vidanın ucu tahtada h kadar
ilerliyor.

r
F

a kol

tahta

Buna göre h niceliğinin artması için;

I. vida adımı (a) daha küçük bir vida kullanılması,

II. tur sayısının (n) daha fazla olması,

III. kol uzunluğu (r) daha kısa bir alyan anahtar kullanılması

işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

2. Şekildeki düzenek, yarıçapları r olan K ve L kasnakları ile
yarıçapları 3r olan M ve N dişlileriyle oluşturulmuştur. L kasnağı
ve M dişlisi eş merkezli ve birbirine yapışıktır.

K L

M N

Buna göre, K kasnağı sabit bir frekansla döndürülmeye
başlandığında düzenekle ilgili,

I. K ve L kasnakları birbirlerine zıt yönde döner.

II. K kasnağı ve N dişlisi birbirlerine zıt yönde döner.

III. Sistemdeki tüm kasnak ve dişlilerin birim zamandaki tur
sayıları eşit olur.

yargılarından hangileri doğru olur?

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

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

3. Şekildeki düzenekte sürtünmeler ile makara ve ip ağırlıkları
önemsizdir. İplerin makaralara uyguladığı kuvvetler düşey
doğrultudadır.

P

Çubuğun homojen ve türdeş olduğu bilindiğine göre,
çubuk ağırlığı kaç P’dir?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

4. Tahtaya çakılı bir çivi şekildeki çatal uçlu çekiç yardımıyla
tahtadan çıkartılmak isteniyor. Çivinin başı çekicin E noktasına
sıkıştırılarak, çekicin sapı

−→
F kuvvetiyle B noktasından

çekildiğinden çivi tahtadan ancak sökülüyor.

ç�v� plaka

çek�ç

C

D

E

B

A

F

tahta

Buna göre, çiviyi çekicin sapına daha küçük bir kuvvet
uygulayarak sökebilmek için;

I. kuvvetin çekicin sapına A noktasından uygulanması,

II. çivinin çekicin ucundaki D noktasına sıkıştırılması,

III. kuvvetin çekicin sapına C noktasından uygulanması

işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

1-B 2-D 3-C 4-A
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Ana Kamp: Test 1Ana Kamp: Test 1Ana Kamp: Test 1

8. Şekildeki K ve L noktasal yükleri yatay düzleme
sabitlenmiştir.

d d d

K L
A B

+3q −q

B noktasındaki elektrik alan şiddeti E olduğuna göre, A
noktasındaki elektrik alan şiddeti kaç E’dir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Şekilde –q yüklü noktasal cisim bulunduğu konuma
sabitlenmiştir.

−qd d
+x

d

d

A

B

C

D

–q yüklü cismin yarattığı elektrik alan ve uyguladığı
elektriksel kuvvetle ilgili,

I. Elektrik alan A noktasında +x, D noktasındaki –x
yönündedir.

II. A, B, C ve D noktalarındaki elektrik alan şiddetleri eşit
büyüklükte olup yönleri farklıdır.

III. D noktasına bırakılan pozitif yüklü noktasal bir cisim –x
yönünde hareket eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

10. Şekildeki negatif yüklü noktasal cisme bulunduğu konumda
0,04 N büyüklüğünde elektriksel kuvvet etki etmektedir.

q=−2x10 C
−4

Buna göre,

I. Cismin bulunduğu noktada 1 C’lik yüke düşen elektriksel
kuvvet 200 N’dir.

II. Cismin bulunduğu noktadaki elektrik alan vektörü
kuvvetle aynı yönlüdür.

III. Cisim hareket ederse üzerine etki eden elektriksel kuvvet
azalabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

11. Şekilde K ve L cisimleri sürtünmesiz bir düzlemde
tutulmaktadır.

K L
d d

O

Cisimler ve elektrik alan çizgileriyle ilgili,

I. K ve L cisimleri negatif yüklüdür.

II. L cisminin yük miktarı K cisminin yük miktarından daha
fazladır.

III. O noktasına pozitif bir yük konulursa L’ye doğru hareket
eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

12. Şekildeki yüklü K ve L noktasal cisimleri özdeş birim
karelerle gösterilen yatay düzleme sabitlenmiştir

K

L

A

E

A noktasındaki elektrik alan vektörü şekildeki gibi

olduğuna göre, K ve L cisimlerinin yükleri oranı
qK

qL
kaçtır?

A) –
25

8
B) –

25

16
C)

25

16
D)

25

8
E)

50

8

13. Şekildeki noktasal cisimlerin yükleri q1 = –2x10–5 C ve
q2 = 4x10–6 C’dir.

q1 q2

12 cm

Buna göre sistemde depolanan potansiyel enerji kaç J’dir?
(k = 9× 109 N ·m2/C2)

A) –6 B) –4 C) –2 D) 4 E) 6
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Konu Anlatımı: Paralel Levhalar ve SığaKonu Anlatımı: Paralel Levhalar ve SığaKonu 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.

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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Konu Anlatımı: Manyetik Alan ve Manyetik KuvvetKonu Anlatımı: Manyetik Alan ve Manyetik KuvvetKonu 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.

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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Konu Anlatımı: Elektromanyetik İndüksiyon, Alternatif Akım ve TransformatörlerKonu Anlatımı: Elektromanyetik İndüksiyon, Alternatif Akım ve TransformatörlerKonu Anlatımı: Elektromanyetik İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

Alternatif akım devreleri için empedans kavramını tartışalım.

R RL
C

Uyarı!

Devre elemanlarının ideal olması durumunda, devrede
güç harcayan eleman yalnızca dirençtir.

Şekildeki devrelerdeki lambaların, anahtarlar kapatıldıktan
sonraki ışık verme durumlarını inceleyelim.

C L

C L

+ − + −

C

+ −

LL C

R R

R R

R R

Şekildeki devre için rezonans durumunu tartışalım.

R L
C

Faydalı bilgi

Sığacın kapasitif reaktansı ile bobinin indüktif reaktansını
birbirine eşitleyen akım frekansı değerine rezonans
frekansı denir. Akım bu frekanstayken devre rezonansa
girer ve empedans en düşük değerini alır.

Sıra sende

13. Şekildeki kondansatör ve lamba alternatif gerilim kaynağına
bağlanmıştır.

C R

V

Kondansatörün levhaları arasına yalıtkan bir cisim
yerleştirilirse kondansatörün sığası ve lambanın parlaklığı
nasıl değişir?

Kondansatörün sığası Lamba parlaklığı

A) Artar Artar

B) Artar Azalır

C) Azalır Artar

D) Azalır Azalır

E) Değişmez Değişmez

14. Şekildeki alternatif akım devresinde Y lambası ve X devre
elemanı bulunmaktadır.

X
Y

Üretecin sadece frekansı artırılırken Y lambasının parlaklığı
azaldığına göre X;

I. kondansatör,

II. bobin,

III. direnç

elemanlarından hangileri olabilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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