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KARMA TEST - 1
1.

I.

alileo

FİZİK BİLİMİNE

4.

alilei

Alt bölümlerin
başlıklarını içerir.

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

A) Yalnız III

Karma Testler

İRİŞ

Başkalarının yaptığı çalışmaların tamamının
alınarak kendi çalışmasıymış gibi yayınlamak.

II. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının farklı biçimde ilan etmek

Yukarıda verilen bilim insanlarından hangilerinin uğraş alanı klasik fiziktir?
B) Yalnız II

D) II ve III

Modülün sonunda
tüm alt bölümleri
içeren karma testler
yer alır.

III. Bilimsel çalışmalara katılan deneklerin yasal
haklarının korunmaması

C) I ve II

Yukarıda verilen eylemlerden hangileri bilimsel
çalışmalar için etik dışı davranışlardır?

E) I, II ve III

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5.

➤ Fizik Biliminin Evrendeki Rolü • 2

E) I, II ve III

I. TAEK
II. ESA
III. ASELSAN

➤ Fiziğin Uygulama Alanları • 3

IV. TÜBİTAK

2.

➤ Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi • 9

I. İnsan vücudunun sıcaklığı 37 C’dir.

V. CERN

II. Bu yıl tatil yaparken araba ile 2542 km yol git-

Yukarıda verilen bilim ve teknolo i merkezlerinden kaç tanesi Türkiye’dedir?

mişiz.

➤ Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması, Temel ve

III. Şu anda arabanın sürati 82 km h dir.

Türetilmiş Nicelikler • 13

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi skaler niceliktir?

➤ Skaler ve Vektörel Nicelikler • 15

➤ Bilimsel Araştırmalarda
Etik İlkeler
18 BİLİMİNE
. MOD L• FİZİK
9. SINIF

İRİŞ
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Fizik Biliminin Evrendeki Rolü
➤ Karma Testler
• 20

ÖRNEK 2

Bu bölümdeki örnek
soruların çözümlerine
akıllı tahta uygulamasından
ulaşabilirsiniz.

Doğal bilimlerin veya bilim insanının özellikleriyle ilgili;

TANIM - BİLGİ

➤ Yeni Nesil Sorular
Fizik, •
eski24
Yunancada

I. Bilim, doğanın ve canlıların sahip olduğu özellikle-

doğa anlamına gelen

ri anlama ve açıklama uğraşıdır.

"physis" kelimesinden türetilmiştir. Kelime an-

II. Bilim, tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen

lamından yola çıkıldığında fizik doğa bilimi ola-

gerçeklerin düzenlenmiş ifadesidir.

rak tanımlanabilir. Bu sebeple bütün doğa ve

III. Bilim nesne, olay, olgu, düş ve inançları inceler ve

doğa olayları fiziğin çalışma alanı içinde yer alır.

sonuçları ahlaki yargılarla ifade eder.
IV. Bilim insanı, tarafsız, akılcı, şüpheci, meraklı, gerçekçi ve sezgi gücüne sahip olmalıdır.

1

ifade edilenlerden hangileri doğrudur?

Fiziğin kelime anlamından yola çıkılarak araştırma
alanları ve olaylar düşünüldüğünde;
1
I. Ağaçtan düşen elma

Bilim doğa ve canlılar ile ilgili çalışmalar yapar ve elde edilen sonuçları düzenli ve planlı olarak ortaya koyar. Tarafsız
olma, şüpheci olma gerçekçilik gibi özellikler bilim insanının sahip olduğu veya olması gereken özelliklerdir. Ancak

II. Atom çekirdeği çevresinde dönen elektron

bilim inanç ve düşlerle ilgili çalışmalar yapmaz.

III. Yıldızlarda gerçekleşen yüksek enerjili tepkimeler

Cevap: I, II ve I

yargılarında belirtilen durumlar ya da olaylardan hangileri açıklanırken fizik bulgularından yararlanılır?

TANIM - BİLGİ

Fizik kelimesinin doğa anlamına geldiği düşünülürse tüm
doğa olayları tabii olarak fiziğin araştırma alanına girer.
Cevap: I, II ve III

TEST - 1

Fizik yaşadığımız evrende madde ve enerjiyi in-

kimi zaman deprem, tsunami veya volkan patlaması gibi olayların öncesini ya da sonrasını öngörme,

•

kimi zaman nükleer enerji santrali veya barajlarda olduğu gibi olayları veya enerjiyi kontrol altına alma,

2

Cevap: I, II ve III

2. I, II ve IV

3. I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından
biri değildir?
A) Mekanik
B) Termodinamik
C) Optik

Aşağıda fizik biliminin bazı alt dalları ve günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir.
Fizik Alt Dalı

D) Elektromanyetizma
E) Mekatronik

ünlük Hayat Örnekleri

• Optik

• Salıncakta sallanan
çocuk

• Mekanik

• Sobanın odayı ısıtması
•

• Atom fiziği

üneş ışığının camdan
geçmesi

• Nükleer fizik

• Atomdaki elektronun
hareketi

• Elektromanyetizma

• Lambanın ışık vermesi

5.

• Termodinamik

A) Mekanik

B) Elektromanyetizma

C) Nükleer fizik

D) Termodinamik

A) Mekanik
B) Elektrik
C) Optik
D) Termodinamik

E) Atom fiziği

2. C

Fiziğin alt dallarından biri olup, enerji, ısı, iş ve entropi gibi fiziksel büyüklükleri inceler.
Yukarıda verilen tanım fiziğin hangi alt dalına
aittir?

Buna göre, fizik alt dalı ile günlük hayat örnekleri eşleştirildiğinde hangi fizik alt dalı açıkta
kalır?

1. B

FİZİK BİLİMİNE

2.

İRİŞ

Sınıfta yapılan bir etkinlikte fizik öğretmeni öğrencitör ya da skaler sınıflandırılmasını öğretmek amacıyla fiziksel niceliklerin yazıldığı kağıtları aşağıda-

şilerin alıp-gönderdiği bilgi miktarının değişme-

ki gibi hazırlıyor.

sine sebep olmaktadır. Birim zamanda daha büyük miktarda veri taşınmasına olanak sağlayan

3.

yöntemlerden biri fiberoptik kablolarla veri iletimiAşağıdaki ikililer arasındaki ilişki hangisinde
dir. Bu yöntemde gönderilecek veriler elektrik ve
doğru verilmemiştir?

B) Termodinamik – Isı ve sıcaklık
C) Katıhal fiziği – Kristaller
D) Nükleler fizik – Çekirdek tepkimeleri
E) Atom fiziği – Mıknatıs
1. E

2. E

le

Küt

Kuvvet

İvme

Tren Rayları

elektronik devre elemanlarıyla önce elektrik sin-

A) Optik – Mercekler

3. E

E) Atom fiziği
8

3. E

4. E

5. D

Alt Bölüm Testleri

Özkütle

İş

yallerine çevrilirler.
Daha
sonra görseller
elde edilenfiziğin
elektrik
Yukarıda
verilen
hangi alt dalı
sinyalleri elektromanyetik
ile ilgilidir? dalgalarla kodlanarak,

Hız

Zaman

Elektrik Yükü

kırıcılık indisi büyük olan saydam maddeden yaA) Termodinamik B) Mekanik
C) Optik
pılmış fiberoptik kablo içerisine gönderilir. Bilgiler
D) Manyetizma
E) Katıhal fiziği
elektromanyetik dalgalar
sayesinde kablo içerisin-

Öğretmen öğrencilerinden kağıtlara yazılmış olan

de tam yansımalar yaparak ışık hızında yayılır. Ve20
4. E
5. C
6. A
riyi alacak olan birim gelen elektromanyetik dalga-

daki gibi hazırladığı kutulara atmalarını istiyor.

fiziksel nicelikleri özelliklerine bağlı olarak aşağı-

yı önce elektrik sinyallerine, daha sonra bu elektrik
sinyallerini de elektrik elektronik devre elemanları
sayesinde istenen veri formuna dönüştürür. Bu süreçte kullanılan fiber optik kablo şekildeki gibidir.

Skaler
ve
Temel

Vektörel
ve
Temel

Skaler
ve
Türetilmiş

Vektörel
ve
Türetilmiş

1. kutu

2. kutu

3. kutu

4. kutu

Her alt bölümün
sonunda o bölümle ilgili
testler yer alır.

A) 1. kutuda 2 tane kağıt olmalıdır.

Buna göre yukarıdaki açıklamada,

B) 2. kutu boş kalmalıdır.

I. Optik

C) 3. kutuda 3 tane kağıt olmalıdır.

II. Nükleer fizik
III. Elektromanyetizma

D) Bir tane kağıt hiçbir kutuya atılmamıştır.
E) 4. kutudaki kağıt sayısı ile 3. kutudaki kağıt sa-

yargılarında belirtilen fizik alt dallarından hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

1. C

Yeni Nesil Sorular

lerine temel ve türetilmiş nicelikleri ve bunların vek-

Termos

nına yeni kişilerin eklenmesine, aynı zamanda ki-

Fiber optik kablo

ladığında, insanlar gerekli tedbirleri alarak can ve mal kay-

4.

2.

Binalarda mantolama

şartları her yeni gün iletişim ve haberleşme ala-

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

bını azaltabilirler.

1. I, II ve III

LA

ünümüzde haberleşmenin farklı yöntemleri kullanılmaktadır. İlerleyen teknoloji ve değişen hayat

Olayların açıklanmasında ortaya çıkacak kurallar;

görüler, olayın gerçekleşmesi ile ilgili önceden bilgi sağ-

mamıza önayak olur.

ENİ NE İL
1.

Etkinlik sonunda öğrencilerin yanlış yerleştirdiği fi-

şartlar, prensipler ve olasılıklar belirli bir sisteIII. Çaydanlıkta su ısıtılması
matik çalışma ile açıklanır.
Doğal olayların öngörülebilmesi ile ilgili;
A) Mekanik – Atışlar
olaylarından hangileri fizik biliminin alt dalı meBu sistematik çalışma evrende
olaylarıiçin süre kazandırır.
kaniğindoğa
çalışma
alanına girer? I. Olaydan önce tedbir alınması
B) Optik – Elektromanyetik dalgalar
nın nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemizi ve bu
II. Maddi zararı azaltabilir.
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
C) Termodinamik – Isı
anlayıştan yola çıkarak diğer olayların öncesinIII. Can kaybını azaltabilir.
D) Elektromanyetizma – Mıknatıslık
de veya sonrasında hangi oluşumların
D) IIvar
veolduIII
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
ğunu öngörmemizi sağlar. Bu öngörülerimiz ve
E) Atom fiziği – Elektrik
Bilimsel
çalışma
süreçleri
arkasından
ortaya konulan önoluşturduğumuz kurgu, olayların sebep–sonuç
ilişkisini ve bu ilişkinin kurallarını daha iyi anla-

6.

E) I, II ve III

ziksel nicelikleri öğretmen anlatarak doğru kutulara

•

ve geçişler fiziğin temel
alanını
oluştu1. çalışma
I. eminin
yüzmesi
rur. Bu etkileşimler ve geçişler
için gerekli
olan
II. Asansörün
yükselmesi

D) II ve III

C) I ve III

atıyor.

FİZİK BİLİMİNE İRİŞ
kimi zaman ise günlük hayatımızı kolaylaştıran
teknolojik araçların geliştirilmesine yol açar.
3. Fiziğin alt alanları ve bu alanlarla doğrudan ilgili konular aşağıdakilerden hangisinde yanlış
ÖRNEK 3
eşleştirilmiştir?

celer. Madde ile enerji arasındaki etkileşimler

B) Yalnız II

Fizik bilimi doğal olgu ve olayların gerçekleşmesindeki genel yapıyı ortaya koymaya ve anlamaya, kapsamlı açıklamalar üretmeye çalışan
uygulamalı bir bilim dalıdır.

•

TANIM - BİLGİ

A) I ve II

Sınıf İçi İşleyiş

➤ Bilimsel Araştırma Merkezleri • 17

ÖRNEK

I.

II. Isaac Ne ton
III. ohannes Kepler

yısı birbirine eşittir.

C) I ve III
E) I, II ve III

24

2. D

Modülün genelinde yorum
yapma, analiz etme vb.
becerileri ölçen kurgulu
sorulara yer verilmiştir.
Ayrıca modül sonunda
tamamı yeni nesil sorulardan
oluşan testler bulunur.
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FİZİK BİLİMİNE

İRİŞ

Fizik Biliminin Evrendeki Rolü
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ÖRNEK 2
Doğal bilimlerin veya bilim insanının özellikleriyle ilgili;

TANIM - BİLGİ

I. Bilim, doğanın ve canlıların sahip olduğu özellikle-

Fizik, eski Yunancada doğa anlamına gelen

ri anlama ve açıklama uğraşıdır.

"physis" kelimesinden türetilmiştir. Kelime an-

II. Bilim, tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen

lamından yola çıkıldığında fizik doğa bilimi ola-

gerçeklerin düzenlenmiş ifadesidir.

rak tanımlanabilir. Bu sebeple bütün doğa ve

III. Bilim nesne, olay, olgu, düş ve inançları inceler ve

doğa olayları fiziğin çalışma alanı içinde yer alır.

sonuçları ahlaki yargılarla ifade eder.
IV. Bilim insanı, tarafsız, akılcı, şüpheci, meraklı, gerçekçi ve sezgi gücüne sahip olmalıdır.

ÖRNEK

1

ifade edilenlerden hangileri doğrudur?

Fiziğin kelime anlamından yola çıkılarak araştırma
alanları ve olaylar düşünüldüğünde;
I. Ağaçtan düşen elma
II. Atom çekirdeği çevresinde dönen elektron
III. Yıldızlarda gerçekleşen yüksek enerjili tepkimeler
yargılarında belirtilen durumlar ya da olaylardan hangileri açıklanırken fizik bulgularından yararlanılır?

TANIM - BİLGİ
Fizik bilimi doğal olgu ve olayların gerçekleşmesindeki genel yapıyı ortaya koymaya ve anlamaya, kapsamlı açıklamalar üretmeye çalışan
uygulamalı bir bilim dalıdır.
Olayların açıklanmasında ortaya çıkacak kurallar;
•

kimi zaman deprem, tsunami veya volkan patlaması gibi olayların öncesini ya da sonrasını öngörme,

•

kimi zaman nükleer enerji santrali veya barajlarda olduğu gibi olayları veya enerjiyi kontrol altına alma,

•

kimi zaman ise günlük hayatımızı kolaylaştıran
teknolojik araçların geliştirilmesine yol açar.

TANIM - BİLGİ
Fizik yaşadığımız evrende madde ve enerjiyi inceler. Madde ile enerji arasındaki etkileşimler
ve geçişler fiziğin temel çalışma alanını oluşturur. Bu etkileşimler ve geçişler için gerekli olan

ÖRNEK 3

şartlar, prensipler ve olasılıklar belirli bir sistematik çalışma ile açıklanır.

Doğal olayların öngörülebilmesi ile ilgili;

Bu sistematik çalışma evrende doğa olayları-

I. Olaydan önce tedbir alınması için süre kazandırır.

nın nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemizi ve bu

II. Maddi zararı azaltabilir.

anlayıştan yola çıkarak diğer olayların öncesin-

III. Can kaybını azaltabilir.

de veya sonrasında hangi oluşumların var oldu-

yargılarından hangileri doğrudur?

ğunu öngörmemizi sağlar. Bu öngörülerimiz ve
oluşturduğumuz kurgu, olayların sebep–sonuç
ilişkisini ve bu ilişkinin kurallarını daha iyi anlamamıza önayak olur.

1. I, II ve III

2

2. I, II ve IV

3. I, II ve III

FİZİK BİLİMİNE

www.aydinyayinlari.com.tr

Fiziğin

ÖRNEK 4
Şekil I, II ve III te sırasıyla deprem, tsunami ve vol-

İRİŞ

. MOD L

9. SINIF

ygulama Alanları

TANIM - BİLGİ

kan patlaması olayları gösterilmiştir.

Fizik bilimi çerçevesinde yapılan çalışmalar
aşağıdaki 8 temel alt alan içerisinde yer alır. Bu
alt alanlara ziğin alt dalları denir.
Fiziğin alt dalları

ŞekilI

ŞekilII

Mekanik

Termodinamik

ŞekilIII

Bu doğal olayların hangilerinin öngörülmesi için
yapılan çalışmalarda fizik biliminin bulgularından faydalanılır?

Nükleer Fizik

Optik

Katıhal Fiziği

Atom fiziği

ÖRNEK

5

I, II ve III resimlerinde sırasıyla Dünya'nın çekirdeği ile ilgili araştırmalar, gazoz açacağı ve uzay araştırmaları çeşitli görsellerle gösterilmiştir.
I.

Elektromanyetizma

II.

Dünya çekirdeği

azoz açacağı
Yüksek Enerji Fiziği ve Plazma Fiziği

III.

ÖRNEK 6
I. Nükleer Fizik

Uzay araştırmaları

II. Metafizik
III. Astroloji

Buna göre I, II ve III resimlerinde gösterilen
olay ve araçların hangilerinin geliştirilmesi ve-

Yukarıdaki yargılarda bahsedilenlerden hangileri fi-

ya araştırılması sırasında fizik biliminin bulgula-

ziğin alt dalı değildir?

rı kullanılır?

4. I, II ve III

5. I, II ve III

3

6. II ve III

FİZİK BİLİMİNE

www.aydinyayinlari.com.tr

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması, Temel ve
Türetilmiş Büyüklükler

İRİŞ

. MOD L

9. SINIF

KÖŞE TAŞI
Uluslararası birim sistemi dahilinde bazı ülkelerde en yaygın olarak kullanılan iki sistem da-

TANIM - BİLGİ

ha vardır. Bunlardan birincisi MKS, ikincisi ise

Uluslararası Bilim Kurulu 1960 yılında bir top-

C S sistemleridir. MKS sisteminde uzunluk bi-

lantı düzenlenmiş ve bu toplantıda ölçümler ve

rimi “metre” kütle birimi “kilogram” ve zaman

nicelikler arasındaki karşılaştırmalarda karma-

birimi “saniye” olarak kullanılır. C S sistemin-

şa ve belirsizliği ortadan kaldırılabilmesi için ba-

de ise uzunluk birimi “santimetre”, kütle birimi

zı kararlar almıştır.

“gram”, zaman birimi ise “saniye” olarak kulla-

Bu kurulda kararlaştırılan ve bütün bilimsel ni-

nılır.

celiklerin ifade edilebileceği metrik sistemdeki
yedi temel büyüklük, büyüklüğün birimi ve sembolü aşağıdaki tablodaki gibidir.
Temel büyüklük

Birimi

ÖRNEK 22

Birim
Sembolü

Uzunluk

Metre

m

Kütle

Kilogram

kg

Zaman

Saniye

s

Sıcaklık

Kelvin

K

Madde miktarı

Mol

n

Akım şiddeti

Amper

A

Işık şiddeti

Candela

Bir hareketlinin birim süre (1s) içinde katettiği mesafeye
sürat denir.
Buna göre, süratin MKS ve C S birim sistemlerindeki birimleri nedir?

Cd

Tablo : Temel büyüklükler ve birimleri

ÖRNEK 23
ÖRNEK 21

Aşağıda birinci sütunda bazı temel büyüklükler ikinci sü-

Bilimsel çalışmalar ve fizik bilimi düşünüldüğünde

tunda ise birimleri yer almaktadır.

kullanılan birimlerle ilgili;

Kütle

•

•

metre

I. Birim, nicelikler için bir standart oluşturur.

Akım şiddeti

•

•

mol

II. Ölçüm sonuçları, Dünya'nın her yerinde aynı anla-

Uzunluk

•

•

kilogram

Madde miktarı

•

•

amper

mı taşıyan nicel değerlere kavuşur.

Buna göre bu temel büyüklükler ile birimlerinin doğ-

III. Doğa ve doğal olayları kontrol etme gücü sağlar.

ru eşleştirmesi nasıl olur?

yargılarından hangileri doğru olur?

21. I ve II

13

22.

m cm
,
s s

23.

FİZİK BİLİMİNE

1.

TEST - 3

İRİŞ

5.

Aynı düzlemde bulunan iki vektörün yönü aynı
ise;

Basınç

→

Barometre

Ağırlık

→

Dinamometre

Isı

→

Termometre

III. Büyüklükleri farklıdır.

Yükseklik

→

Altimetre

hangileri doğru olabilir?

Kütle

→

Eşit kollu terazi

I. Doğrultuları aynıdır.
II. Büyüklükleri eşittir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

Yukarıdaki fiziksel büyüklük ile ölçü aleti eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur?

E) I, II ve III

A) 1

2.

6.

Aşağıdakilerden hangisi fizikteki temel büyüklüklerden değildir?
A) Hız

B) Kütle
D) Sıcaklık

C) Uzunluk
E) Elektrik akımı

7.

3.

B) 2

C) 3

A) Litre

B) oule

D) Volt

E) Amper

C) Ne ton

Aşağıda verilen fizikteki büyüklükler ve bunlara ait ölçü birimleri eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Akım şiddeti → Amper

A) Kuvvet

C) Uzunluk → Metre

D) Hacim

E) 5

Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğün birimi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklük
değildir?
B) İvme

D) 4

B) Isı → Celcius

C) Alan
E) Sıcaklık

D) Direnç → Ohm
E) Işık akısı → Lümen

8.

Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür?
A) Sıcaklık

4.

Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerden hangisi
vektörel değildir?
A) Hız

B) Kuvvet
D) İvme

1. E

B) Kütle
C) Kuvvet

C) Alınan yol

D) Akım şiddeti

E) Yer değiştirme

2. A

3. E

4. C

E) Uzunluk

19

5. D

6. E

7. B

8. C

KARMA TEST - 1
1.

I.

alileo

FİZİK BİLİMİNE

4.

alilei

II. Isaac Ne ton

Başkalarının yaptığı çalışmaların tamamının
alınarak kendi çalışmasıymış gibi yayınlamak.

II. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının fark-

III. ohannes Kepler

lı biçimde ilan etmek

Yukarıda verilen bilim insanlarından hangilerinin uğraş alanı klasik fiziktir?
A) Yalnız III

I.

İRİŞ

B) Yalnız II

D) II ve III

III. Bilimsel çalışmalara katılan deneklerin yasal
haklarının korunmaması

C) I ve II

Yukarıda verilen eylemlerden hangileri bilimsel
çalışmalar için etik dışı davranışlardır?

E) I, II ve III

A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

5.

C) I ve III
E) I, II ve III

I. TAEK
II. ESA
III. ASELSAN
IV. TÜBİTAK

2.

I. İnsan vücudunun sıcaklığı 37 C’dir.

V. CERN

II. Bu yıl tatil yaparken araba ile 2542 km yol git-

Yukarıda verilen bilim ve teknolo i merkezlerinden kaç tanesi Türkiye’dedir?

mişiz.
III. Şu anda arabanın sürati 82 km h dir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi skaler niceliktir?
A) I ve II

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve III

6.

E) I, II ve III

Binalarda mantolama

3.

Termos

Aşağıdaki ikililer arasındaki ilişki hangisinde
doğru verilmemiştir?

Tren Rayları

A) Optik – Mercekler
Yukarıda verilen görseller fiziğin hangi alt dalı
ile ilgilidir?

B) Termodinamik – Isı ve sıcaklık
C) Katıhal fiziği – Kristaller

A) Termodinamik

D) Nükleler fizik – Çekirdek tepkimeleri

D) Manyetizma

E) Atom fiziği – Mıknatıs
1. E

2. E

B) Mekanik

3. E

20

4. E

5. C

C) Optik
E) Katıhal fiziği

6. A

ENİ NE İL
1.

LA

FİZİK BİLİMİNE

2.

ünümüzde haberleşmenin farklı yöntemleri kul-

İRİŞ

Sınıfta yapılan bir etkinlikte fizik öğretmeni öğrenci-

lanılmaktadır. İlerleyen teknoloji ve değişen hayat

lerine temel ve türetilmiş nicelikleri ve bunların vek-

şartları her yeni gün iletişim ve haberleşme ala-

tör ya da skaler sınıflandırılmasını öğretmek ama-

nına yeni kişilerin eklenmesine, aynı zamanda ki-

cıyla fiziksel niceliklerin yazıldığı kağıtları aşağıda-

şilerin alıp-gönderdiği bilgi miktarının değişme-

ki gibi hazırlıyor.

sine sebep olmaktadır. Birim zamanda daha büyük miktarda veri taşınmasına olanak sağlayan
yöntemlerden biri fiberoptik kablolarla veri iletimi-

tle

Kü

dir. Bu yöntemde gönderilecek veriler elektrik ve
elektronik devre elemanlarıyla önce elektrik sin-

Özkütle

İş

yallerine çevrilirler. Daha sonra elde edilen elektrik
sinyalleri elektromanyetik dalgalarla kodlanarak,

Kuvvet

İvme

Hız

Zaman

Elektrik Yükü

kırıcılık indisi büyük olan saydam maddeden yapılmış fiberoptik kablo içerisine gönderilir. Bilgiler
elektromanyetik dalgalar sayesinde kablo içerisin-

Öğretmen öğrencilerinden kağıtlara yazılmış olan

de tam yansımalar yaparak ışık hızında yayılır. Ve-

fiziksel nicelikleri özelliklerine bağlı olarak aşağı-

riyi alacak olan birim gelen elektromanyetik dalga-

daki gibi hazırladığı kutulara atmalarını istiyor.

yı önce elektrik sinyallerine, daha sonra bu elektrik
sinyallerini de elektrik elektronik devre elemanları
sayesinde istenen veri formuna dönüştürür. Bu süreçte kullanılan fiber optik kablo şekildeki gibidir.

Skaler
ve
Temel

Vektörel
ve
Temel

Skaler
ve
Türetilmiş

Vektörel
ve
Türetilmiş

1. kutu

2. kutu

3. kutu

4. kutu

Etkinlik sonunda öğrencilerin yanlış yerleştirdiği fiziksel nicelikleri öğretmen anlatarak doğru kutulara
atıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Fiber optik kablo

A) 1. kutuda 2 tane kağıt olmalıdır.

Buna göre yukarıdaki açıklamada,

B) 2. kutu boş kalmalıdır.

I. Optik
II. Nükleer fizik

C) 3. kutuda 3 tane kağıt olmalıdır.

III. Elektromanyetizma

D) Bir tane kağıt hiçbir kutuya atılmamıştır.

yargılarında belirtilen fizik alt dallarından hangilerine değinilmiştir?

E) 4. kutudaki kağıt sayısı ile 3. kutudaki kağıt sa-

A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

1. C

yısı birbirine eşittir.

C) I ve III
E) I, II ve III

24

2. D

www.aydinyayinlari.com.tr

9. SINIF

İŞ ENER İ VE G
➤ İş • 42
➤ Ener i • 43
➤ İş Ener i İlişkisi • 49
➤ İş Ener i İ in Grafik Yorumları • 54
➤ Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş • 58
➤ Gü • 59
➤ Esneklik otansiyel Ener isi • 62
➤ Ener inin Korunumu ve Ener i Dönüşümleri • 64
➤

anlılarda Ener i • 67

➤ Verim • 69
➤ Ener i Kaynakları • 71
➤ Karma Testler • 73
➤ Yeni Nesil Sorular • 79

1. ?

2. ?

41

3. ?

4. ?

2. MODUL

9. SINIF

İŞ  ENER İ E

Ç

www.aydinyayinlari.com.tr

Ener i Korunumu ve Ener i Dönüşümleri

KÖŞE TAŞI
Enerji korunum yasasında ifade edilmek istenen

TANIM - BİLGİ

toplam enerjinin sabit oluşudur. Böyle bir durum

Bir cisim ya da sistem üzerine uygulanan kuv-

sağlanabilmiş ise sistemde bir enerji türü azalır-

vet kendi doğrultusunda konum değişimine se-

ken, başka bir enerji türünde aynı miktarda artış

bep oluyorsa cisim ya da sistem üzerine iş ya-

olabilir.

parak mekanik enerjide değişiklik yapar. Eğer

•

cisim ya da sistem üzerine iş yapabilecek bir dış

Salıncakta sallanan bir çocuk için mekanik enerjinin sabit olduğu düşünüldüğünde, enerji dönü-

kuvvet uygulanmazsa sistemin toplam enerjisi

şümleri aşağıdaki gibi yapılabilir.

sabit kalır. Bu duruma mekanik ener inin ko
runumu denir.
F

fs

F + fs + G + N = 0
dış

=0

= E

= F

mek

E

mekilk

+E

potilk

D

B
C

.

=0

mek

kinilk

E

A

G

0

E

E

jE = 0

F

m

F

jA = 0

N

j

=E

=E

kinson

mekson

+E

potson

Ep

ÖRNEK 26

Ek

Ep Ek

Ep Ek

Ep Ek

Ep Ek

Bir cismin ya da sistemin ener isinin korunduğu bi

Çocuk A noktasından ilk hızı olmadan sallan-

lindiğine göre,

maya başladığında:

I. Kinetik enerji değeri sabittir.
A noktasında: Potansiyel Enerji; Maksimum

II. Potansiyel enerji değeri sabittir.

Kinetik Enerji; E = 0

III. Mekanik enerji değeri sabittir.

k

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

B noktasında: Potansiyel Enerji; E

P(A)

>E

P(B)

Kinetik Enerjisi; sıfırdan farklıdır.
C noktasında; Potansiyel Enerji; E
nimum olur.

P(B)

>E

P(C)

Kinetik Enerjisi; Maksimum
D noktasında; Potansiyel Enerji; E

P(D)

Kinetik Enerji; E

k(D)

>E

P(C)

<E

k(C)

E noktasında; Potansiyel Enerji; Maksimum
Kinetik Enerji; E = 0
k

olur.
26. Yalnız III

64

mi-

İŞ  ENER İ E
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Ener i Kaynakları

KÖŞE TAŞI

TANIM - BİLGİ

Tarih boyunca başlangıç enerjisi verildikten
sonra daha fazla enerji aktarımı yapmadan kendi enerjisini sağlayarak 100 verimle çalışabilecek sistem veya makineler inşa edilmeye çalışılmıştır.

Enerjinin üretilme ve tüketilme hızına veya tekrar kullanıma hazır olup olmamasına göre enerji kaynakları, en temelinde Yenilenemez Ener
i Kaynağı ve Yenilenebilir Ener i Kaynağı
olarak iki ana sınıfta incelenir.

Bu tür makinelere Devr–i Daim Makineleri
denir.

ENER İ KAYNAKLARI
Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

Yenilenemez Enerji
Kaynakları

üneş

Devridaim makinesi (1)

Devridaim makinesi (2)

– Kömür

Biyokütle

– Petrol

Hidroelektrik

– Doğalgaz

Jeotermal

Nükleer Enerji

Dalga ve

ünlük hayatta en temel olarak sürtünme kuvvetinin varlığı sebebiyle devir daim makinesi
yapmak mümkün değildir.

Fosil Yakıtlar

Rüzgar

elgit

Hidrojen

Yenilenemez Ener i Kaynakları
Kullanıldıkça rezervleri tükenen ve yeniden oluşumu çok

ÖRNEK 36

uzun süreler gerektiren kaynaklardır.

Tarihsel süreç içerisinde başlangıç enerjisi verildikten
sonra teorik olarak sonsuza kadar çalışması gereken
kendine yetebilen sistemlere Devir daim makinesi denir.
Bu tür sistemlerden biri şekilde gösterilmiştir.

. Fosil Yakıtlar:
ünümüzde kullanılan enerjinin

70 - 80’i fosil yakıt-

lardan temin edilmektedir. Fosil yakıt kaynaklarının giderek azalması ve çok fazla kullanılması ile ilgili atmosferde oluşturduğu kirlilik insanoğlunu fosil yakıtları (petrol, doğalgaz, kömür) kullanmaktan vazgeçme noktasına getirmiştir.

Kömür Ocağı

Petrol Rafinerisi

Bu sistemlerin başarılı şekilde çalışmamasının se
bebi,

Doğalgaz Çevrim
Santrali

. Nükleer Ener i:

I. Sistemin hareketini başlatacak yeterli enerjinin
üretilememesi

Nükleer enerji santrallerin-

II. Sürtünme dolayısıyla enerji kaybedilmesi

çekirdeğindeki enerjinin açı-

III. Teknolojinin yeterince gelişmiş olmaması nedeniyle hassas parçaların üretilememesi

ğa çıkartılması ile oluşturu-

yargılarında bahsedilenlerden hangileridir?

santrallerin kurulma maliyet-

de radyoaktif elementlerin

lan enerji çeşididir. Nükleer
Nükleer Enerji Santrali

leri oldukça yüksek olup çevreye etkileri azdır. Santrallerin işletim aşamasında meydana gelebilecek zararın büyüklüğü ve gelecek nesillere etkisi oldukça fazladır. Yakın tarihteki Çernobil Nükleer santralinde meydana gelen kazanın etkileri bugün bile hala devam etmektedir.
36. Yalnız II

71

İŞ  ENER İ E

1.

KARMA TEST - 5

Ç

4.

Kuyudan su çekmek için kullanılan şekildeki su
motoruna verilen 2000 joule lük enerjinin
40 ısı
+ ses ve diğer enerji türlerine dönüşüyor.

Her bir katının yüksekliği 3 m olan bir binanın
4. katındaki balkonunda bulunan ve kütlesi kg
olan bir saksının yere göre potansiyel ener isi
kaç oule’dür? (g = 10 N/kg)
A) 60

5.

Buna göre, su motorunun verimi
A) 20

B) 40

C) 50

E) 80

1

K

2

D) 300

E) 360

3

L

2m

h

2.

C) 240

Düşey kesitleri Şekil - I, II, III teki gibi olan sürtünmesiz düzeneklerde K, L, M noktalarından 2m,
m ve 3m kütleli cisimler serbest bırakıldığında birer uçları duvara sabitlenmiş özdeş yayları sırasıyla maksimum ,
ve x kadar sıkıştırıyorlar.

kaç olur?

D) 60

B) 120

h

k

yer

M

k

yer

Şekil  I

h = 300 m

m

Şekil  II

3m

h

k

yer
Şekil  III

Buna göre, yayların sıkışma miktarları ,
ve
1 2
arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

Kütlesi m = 4 gram olan ve yerden 3 m yük
seklikte uçmakta olan bir uçurtmanın yere göre
potansiyel ener isi kaç oule dür? (g: 10 N/kg)
A) 800

3.

B) 900

C) 100

3

A)
C)

D) 1200 E) 1600

6.

Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından j hızı ile atılan cisim sürtünmeli olan LM yolunu geçerek N noktasına kadar ancak çıkabiliyor.

h
L

2

3

2

1

B)

>x >x

D)
E)

3

1
3

=x =x
2

3

1

2

>x >x

>x =x
2

1

Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun
K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim L
noktasından j hızı ile geçiyor.
L

h

j
m

3

>x >x

K m j0 = 0

N

K

1

M

jL

yer

///////////////////////////

Sürtünmeli
yol

yer

L

Buna göre,

Buna göre,

I. KL aralığında cismin yere göre potansiyel
enerjisi azalmıştır.

I. Cismin kütlesi (m)
II. LM yolunun uzunluğu (X

LM

)

II. KL aralığında cismin mekanik enerjisi artmıştır.

III. LM aralığındaki sürtünme katsayısı (k)

III. KL aralığında cismin kinetik enerjisi artmıştır.

niceliklerinden hangileri tek başına azaltılırsa

yargılarından hangileri doğrudur?

cisim N noktasından daha yukarı çıkabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III
1. D

A) Yalnız I

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III
2. D

3. D

B) I ve II
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4. E

C) I ve III
E) I, II ve III

5. D

6. C

İŞ  ENER İ E

1.

ENİ NE İL

Ç

3.

Doğadaki ener i ve ener i dönüşümleri düşünül
düğünde canlılar ile ilgili,
I. Kullandıkları enerjinin temel kaynağı

üneş'tir.

LA -

Yay sabiti k olan ideal esneklikte ve kütlesi önemsiz sayılabilen şekildeki yaya m kütleli cisim yatay
düzlemde j hızıyla fırlatılıyor.

II. Dünya üzerinde bitki ve hayvanlar tarafından
kullanılan enerji form değiştirip

j

üneş'e geri

m

döner.
III. Canlılar hareket ettikleri zaman enerji harcar,

Buna göre sürtünmelerin önemsiz olduğu sis
temde yaya aktarılan maksimum esneklik po
tansiyel ener isi,

diğer durumlarda enerji harcamazlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

I. Yay sabiti k

C) I ve III

II. Cismin fırlatılma hızı j

E) I, II ve III

III. Cismin kütlesi m
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

2.

C) I ve III
E) I, II ve III

Eren duvara dayanmış şekildeki merdivende sabit
hızla çıkıp tekrar sabit hızla aşağı iniyor.

Duvar

4.

Yatay sabit sürtünmeli yolda m kütleli bir cisim K
noktasından j hızıyla fırlatıldığında belirli bir uzaklıkta duruyor.
j

m

j=0

Eren

k

Buna göre,

0

Buna göre,

I. Eren merdiveni çıkarken mekanik enerjisi artar.

I. Cismin ilk hızı

II. Eren merdiveni inerken mekanik enerjisi sabit-

II. Cismin kütlesi

tir.

III. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı

III. Eren'in yukarı çıkarken oluşturduğu güç hızı ile

yargılarından hangileri doğru olur?

niceliklerinden hangileri tek başına artırıldığın
da sürtünme kuvvetinin cismi durdururken or
taya çıkardığı güç artar?

A) Yalnız I

A) Yalnız III

doğru orantılıdır.

B) I ve II

D) II ve III
1. A

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III
2. C

B) I ve II
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C) I ve III
E) I, II ve III

3. D

4. E

9. SINIF

www.aydinyayinlari.com.tr

O
.M

L
DÜ

AKL K GENLEŞME
➤ İ ener i, Sıcaklık • 2
➤ sı • 3
➤ Sıcaklığın Öl ülmesi • 5
➤ sı Alış Verişinde Sıcaklık Değişimi • 8
➤ Hal Değişimi • 10
➤ sıl Denge • 16
➤ Genleşme • 26
➤ Karma Testler • 32
➤ Yeni Nesil Sorular • 40

1. ?

2. ?

1

3. ?

4. ?

3. MODÜL

9. SINIF

ENLEŞME

www.aydinyayinlari.com.tr

ÖRNEK 48

KÖŞE TAŞI
İki boyutlu cisimlerin ısıtılırken genleşmesi cep telefonunda fotoğraf büyütmeye benzer. Cisim üzerindeki tüm boyutlar büyür, açılar değişmez.

İlk boyları aynı olan şekildeki K, L ve M metal çubuklarının genleşme katsayıları arasındaki ilişki
mK > mL > mM dır.

a

K

R

a
i

d

L

Şekildeki levha ısıtıldığında a, R ve d kendi değerleri ile orantılı büyür, a ve i değişmez.

M

ÖRNEK 50
Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında
,
K

son boyları
I.
II.
III.

K

L

L

M

M

K

,
L

Şekildeki türdeş levhanın sıcaklığı

olduğuna göre,
M

A

düzgün artırılıyor.

B
r

Buna göre,

O

I. a açısı değişmez.
II. r yarıçapı artar.
III. AB yay uzunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

KÖŞE TAŞI
Bir kürenin veya silindirin bir delikten geçmesi deliğin çapı ve küre ile silindirin çapı ile ilgili bir problemdir. Kürenin ya da silindirin uzunluk, alan, hacim
nicelikleri bu durumu etkilemez.

ÖRNEK 49
İlk boyları şekildeki gibi K, L ve M çubuklarının üçünün
de sıcaklığı

T kadar artırıldığında son boyları eşit ol-

ÖRNEK 51

maktadır.

X ve Y silindirleri K levhasındaki delikten ancak (az bir
sürtünme ile) geçebilmektedir.
K

L

K

M
X
Y

Çubukların genleşme katsayısı mK , mL ve mMolduğuna

Üçünün de sıcaklığı T kadar arttırıldığında delikten X
rahatça (sürtünmeden) geçebilirken Y geçemiyor.

göre bunlar arasındaki ilişki nedir?

Buna göre, X, Y ve K nin genleşme katsayıları mX , mY
ve mK arasındaki ilişki nedir?

48. Yalnız III

49. mL > mK > mM

28

50. I, II ve III

51.mY > mK > mX
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Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

KÖŞE TAŞI
Boyu olan metal çubuğun döndürdüğü perçinden
a kadar uzaktaki r yarıçaplı silindir şekildeki gibiyken genleşme katsayısı m olan çubuk T kadar ısıtılıyor.

A) A silindiri olduğu yerde döner.
B) B silindiri dönmeden öteleme hareketi yapar.
C) C silindiri A silindirinden çok sayıda tur atar.
D) D silindiri saatin tersi yönde döner.
E) D silindiri C silindirinden az sayıda tur atar.

r

a

silindir

Silindir saat yönünde dönerek ilerler.
* Silindirin ilerleme miktarı

KÖŞE TAŞI

m, T, a ya bağlıdır.

enleşme katsayıları farklı metal çubuklar birbirine
perçinli ise ısıtıldığında bükülme gerçekleşir.

ve r ye bağlı değildir.
* Silindirin tur sayısı

K

m, T ve a ile birlikte r ye de bağlıdır.
K

ye bağlı değildir.

L

L

L

•

K

mK > mL
olsun
A

B

Bu şekilde tasarlanan bir termometrenin duyarlığını artırmak için

Isıtıldığında K,L den Soğutulduğunda K,L den
çok uzayacağından
çok kısalacağından
bu şekil oluşur.
bu şekil oluşur.

ÖRNEK 56
enleşme katsayıları mx < my olan perçinli iletken X, Y
çubuklarıyla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur.

Metal çubuğun genleşme katsayısını büyük
seçmek
Silindirin yarıçapını küçük seçmek
* Silindiri A yerine B ye koymak

X

Y

gibi işlemler yapılabilir.
Yeşil
lamba

ÖRNEK 55

Zil

Aynı maddeden yapılmış K, L ve M metal çubuklarının
arasına eşit yarıçaplı tahta A, B, C ve D silindirleri şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Mavi
lamba

Buna göre,

K
A

L

I. Devrenin bulunduğu ortamda sıcaklık artarsa zil
çalar mavi lamba yanar.

B

M

II. Devrenin bulunduğu ortamda sıcaklık azalırsa sadece yeşil lamba yanar.

C

III. Bu devre yangın alarmı olarak kullanılabilir.

D

yargılarından hangileri doğrudur?

d

d

K, L ve M çubuklarının sıcaklığı T kadar artılıyor.
55. C

30

56. I ve III

ENİ NE İL
1.

LA

ISI, SICAKLIK

2.

Bazı maddelerin ısıl iletkenlik katsayısı aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Malzeme

Isıl İletkenlik (

Alüminyum

205

Pirinç

109

Kurşun

35

Cam

0,8

Tahta

0,1

Strafor

0,1

m . K)

Bu malzemelerin herhangi ikisinden aynı kalınlıkta
olacak biçimde aşağıdaki gibidir. X, Y, Z duvarları
yapılıyor.
Aluminyum cam

Pirinç tahta

Kutup tilkisinin kürkü çok iyi bir ısı yalıtkanıdır. Kürkü oluşturan katı kılın ısı iletkenliği yüksek olduğu
halde kürkün içinde hava sıkıştırıldığı için tilkinin
kürkü ısı yalıtımı için en ideal yapıdır.

Kutup tilkisinin kürkündeki bu yapıya hareketsiz
(ölü) hava denir.

Kurşun strafor

Buna göre,
I. Yün kazak

X

Y

Z

Buna göre ısı yalıtımı bakımından en verimli duvar ve en verimsiz duvar hangisidir?
En verimli
__________

En verimsiz
__________

A)

X

Y

B)

X

Z

C)

Z

Y

D)

Y

Z

E)

Z

X

II. Strafor

III. Cıva

yargılarında belirtilenlerden hangileri ölü havaya örnektir?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) I ve III
1. E

40

E) II ve III
2. C

C) I ve II
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Etki ile elektriklenme:
Bu konu ile ilgili deney video-

Etki ile elektriklenme olayında yüklü bir cisim nötr
iletken cisme dokunmayacak şekilde yaklaştırılarak
iletken cismin uçlarında yüklerin birikmesi sağlanır.

ları veya simülasyonlara yandaki Qr kod ile ulaşabilirsiniz.

Bu olayda;
•

Etki ile elektriklenen cismin uçlarında eşit miktarda
zıt cinsli yükler birikir.

•

Biriken yükün miktarı yaklaştırılan yüklü cismin yükünün büyüklüğüne ve yaklaşma mesafesine bağlı
olarak değişir.

Bir cismin etki ile elektriklenmesi için yeterli ve

+ yüklü cisim nötr iletkene yaklaştırılırsa,

ise yeterli koşul cismin yüklü olmasıdır.

•

KÖŞE TAŞI
tek koşul cismin iletken olmasıdır. Bir cismin
başka bir cismi etki ile elektrikleyebilmesi için

e–

Nötr iletken

•

ÖRNEK 13

iletkenin sol tarafında - yükler birikir. Sağ tarafında + yükler yalnız kalır. Elektronların hareket yönü
sağdan sola doğru olur.

I.

Yine aynı şekilde - yüklü cisim nötr iletkene yaklaştırılırsa bu kez tam tersi olaylar gerçekleşir.

Nötr
Cam

Demir

II.

e–

Nötr
Altın

Bakır
Nötr iletken

Nötr

III.

Bakır

ÖRNEK 12

Plastik

Yüklü K cismi nötr iletken düzgün L cismine şekildeki gibi yaklaştırılıyor.

Nötr

IV.
K

a

L

Plastik

b

Cam

Buna göre,

V.

I. K cismi ile L nin b yüzeyindeki yükler aynı cinstir.

Ebonit

Plastik

II. a yüzeyinde biriken yük miktarı, b yüzeyindeki ile
aynı büyüklükte olur.

Yukarıda yük durumu verilen küresel cisimlerden
hangileri yanlarındaki dikdörtgen biçimli cisimlere
yaklaştırıldığında bu cisimlerin etki ile elektriklenmesini sağlar?

III. K cismi L ye yaklaştırıldığı sürece a yüzeyindeki
yükün miktarı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?

12. I, II ve III

Nötr

6

13. II ve III

. SINIF
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Hayatımızda Fizik
Faraday Kafesi, elektriksel iletken metalle kaplanmış ya da iletkenler ile ağ
şeklinde örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. Bu kafes ile elektrik alanın içeri girmesi ve dışarı çıkması engellenmektedir. Adını 19. yüzyılda yaşamış 1836 yılında ünlü İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael Faraday’ın buluşu olduğu için “Faraday Kafesi” ismini almıştır.
Faraday Kafesi çalışma prensibi basit kurallara dayanan bir düzenektir.
Faraday Kafes Kullanım Alanları
• Yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı binalar.
• Radyo frekansı yayan aletler, telsiz haberleşmesinin yapıldığı binalar.
• Elektronik kartlarda bulunan radyofrekans modüller.

Faraday Kafesi

• MR cihazlarının yerleştirildiği ortamlar Faraday Kafesi'dir.
Paratoner, yıldırımdan korunmak için yüksek yapılara paratoner adı verilen
sivri uçlu metal çubuklar takılır. Böylece buluttan paratonere gelecek elektrik
yüklerini çevreye zarar vermeden toprağa iletir.
Elektrostatik boyama; Toz boyanın
uygulanması elektrostatik temele dayanır. Toz boya partiküllerinin belirli bir
basınçtaki hava ile boya tabancasına
Paratoner

gönderilmesi ve elektrostatik yüklenerek daha önce topraklanmış malzeme

üzerine püskürtülmesi olarak açıklanabilir. Toz boya ile yüzey arasında boyanın eksi (veya artı) yüklenmesinden dolayı bir çekim meydana gelir ve boya

Elektrostatik boyama

malzemeye elektrostatik olarak yapışır.
Fotokopi Makinesinin Çalışma Prensibi; Fotokopi makinesindeki foto iletken, selenyum denilen bir kimyasal madde ile kaplı dönen taşıyıcı bir banttır.
Taşıyıcı bant döndükçe, etrafındaki elektrik gölgesini taşır. Taşıyıcı bantla temas eden toner tamburu, küçük miktarda toz (toner) ile taşıyıcı bantı kaplar.
Toner elektrikle yüklenir ve böylece taşıyıcı banttaki elektrik gölgesine yapışır
ve banttaki orijinal sayfanın tonerli görüntüsünü oluşturur.
Elektrostatik Baca; Elektrostatik Baca
Fotokopi makinesi

Filtresinin Çalışması “statik elektrik”
prensibine dayanmaktadır. Bu prensip

ile tozları üzerinde toplayan tüm elektrotlar düzenli olarak silkelenerek tüm
tozların bunker’de toplanmasını sağlamaktadır. Elektrostatik Baca Filtresi tüm
endüstriyel kuruluşlarda gaz ve koku yapan partikülleri filtrelemek amacıyla
hazırlanan baca sistemleridir. Bu bacalar sayesinde ortamda bulunun ve insan çevre sağlığı için zararlı olan tüm maddeler sorunsuz bir şekilde filtrelen-

Elektrostatik baca

miş olmaktadır.
Şimşek ve Yıldırım Oluşması; Atmosferde rüzgarın etkisiyle sürüklenen bulutlar hem havayla hem de birbirleriyle temas halinde oldukları için yüklenirler.
Elektrik yüklü bulutlar birbirlerine yeterince yaklaşırlarsa birinden diğerine elektrik yükü boşalması gerçekleşebilir, bu olaya şimşek denir. Elektrik yüklü bulutlar yere yeterince yaklaşırsa buluttan yere ya da yerden buluta elektrik yükü
boşalması gerçekleşir. Bu olaya yıldırım denir. Yıldırım olayında elektrik yükünün boşalması bulut ile yeryüzünün birbirine en yakın noktaları arasında gerŞimşek ve Yıldırım Oluşması

çekleşir. Bu sebeple yüksek ve sivri yerlere yıldırım düşme olasılığı yüksektir.

24

KARMA TEST - 7

ELEKTROSTATİK

1.

Şekildeki özdeş X ve Y elekroskoplarından X ar-

3.

tı (+), Y eksi (–) elektrik yüküyle yüklenmiştir. X in

Nötr bir elektroskobu pozitif yük ile yüklemek
için;

yaprakları arasındaki iX açısı, Y nin yaprakları ara-

I. Elektroskobun topuzuna (–) yüklü çubuk yak

sındaki iY açısından küçüktür. Elekroskopların topuzları birbirine dokundurulup ayrıldığında, her iki-

laştırılıyor.
II. Elektroskobun topuzu toprağa bağlanıyor.

sinin de yaprakları arasındaki açı i oluyor.

III. Toprak bağlantısı kesiliyor.
IV. Yüklü çubuk uzaklaştırılıyor.
yukarıdaki işlemler hangi sıra ile yapılmalıdır?

Y

X
iY

iX

A) III, I, II, IV

B) I, III, II, IV

D) II, I, III, IV

C) IV, I, III, II
E) II, III, I, IV

Buna göre, açılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle yanlış verilmiştir?
A) i = iX

B) i = iY
D) i < iX

C) i > iX

4.

E) i < iY

Fabrika bacalarında elektro filtre kullanılarak bacadan dışarıya is, yağ, koku, toz gibi partiküllerden
arındırılmış hava çıkışı sağlanır.

Elektrofiltreler içerisinde karşılıklı duran üretece
bağlı iki iletken levha bulunur. Levhalara gerilim

2.

uygulayınca biri – diğeri + yükle yüklenir, – yükler

İlk hızı j olan bir elektron, A ve B yüklü cisimlerinin
arasından şekildeki yörüngeyi izleyerek geçiyor.

dumandaki toz taneleri çarpması ile toz tanelerine
geçer ve + yüklü plaka tarafından çekilerek oraya
yapışır. Böylelikle hava temizlenmiş olur.

d

d

Buna göre,
I. Elektrostatik bacalar atmosferdeki sera etkisinin artmasını önler.
II. Elektrostatik

+q
A

III. Elektrostatik bacalar yüklü hale getirilen tozların tutulmasını sağlamaktadır.

A cisminin elektrik yükü +q olduğuna göre, B
nin yükü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) + q

C) –4q

D) + 2q

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

E) – 2q

B) I ve II

D) I ve III
1. B

2. D

arasında

reketi sağlanmıştır.

Elektron

A) 0

plakaları

elektrik alan oluşturularak yüklü cisimlerin ha-

B

j

bacaların

31

3. D

C) II ve III
E) I, II ve III

4. E

