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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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 Ünite kapaklarındaki bu bölüm ünite isimlerini gösterir. Ünite kapaklarındaki bu bölüm ünite numarasını gösterir.

Ünitede yer alan bölüm başlıklarını 
ve sırasını gösterir.

Etkileşimli kitap, video, ses 
animasyon, uygulama, oyun, 
soru vb. ilave kaynaklara 
ulaşabileceğiniz karekodu 
gösterir. Daha fazlası için
http://ogmmateryal.eba.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ünite  bölüm  numarasını  gösterir.                                               

Bölümde öğrenilmesi hedeflenen 
anahtar kavramları gösterir.

Konularla ilgili öğrencilerin mevcut 
bilgilerini yoklayacak ve dikkat 
uyandıracak  hazırlık sorularını gösterir.

Bölüm başlığını gösterir.
Bölüm girişlerindeki okuma 
parçalarını gösterir.

Bu bölüm 
kazanımlar 
doğrultu-
sunda nelerin 
yapılacağını 
gösterir. 

 Sayfa
 numaralarını      
 gösterir.

KİTABIN TANITIMI
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Ünite, bölüm, konu sıralamasını gösterir.

Konu başlıklarını gösterir.

Konu ile ilgili alt 
başlığı gösterir.

Konu içeriğini gösterir. Konu ile ilgili dikkat çeken ve merak uyandıran, 
konunun günlük hayatla ilişkilendirildiği bilgileri 
gösterir.Konu ile ilgili araştırma 

görevlerini ve açıklamalarını 
gösterir.

Konu ile ilgili öğrenci tarafından yapılacak  
uygulamaları gösterir.

Güvenlik önlemleri ile ilgili sembolleri
gösterir.

Konu ile ilgili 
dikkat çeken 
ve merak 
uyandıran 
güncel bilgileri 
gösterir.

12



Konuyla ilgili simülasyonların tanıtıldığı, 
simülasyonlara ulaşılacak Genel Ağ adresinin 
yer aldığı bölümü gösterir.

Öğrenilen bilgilerin 
pekiştirilmesi amacıyla
yapılacak deneyi gösterir.

Bilgilerin pekiştirilmesi 
amacıyla verilen soru ve 
çözümleri gösterir.

Bölüm adını gösterir.

Öğrencilerin ilgili kazanımları edinmeleri 
için yapmaları gereken projeyi gösterir.

13
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Bu bölüm açık uçlu ve çoktan seçmeli 
soruların yer aldığı ölçme ve değerlen-
dirme bölümünü gösterir.

Artırılmış gerçeklik bağlantısı olan 
görseli gösterir.

Artırılmış Gerçeklik

1. Akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vb.)  için HP Reveal (Aurasma)  programını cihazınızın yazılımına     
     uygun olacak şekilde aşağıdaki linklerden indiriniz ve kurunuz.
     https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8
     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=tr

2. Programı çalıştırınız ve arama kısmına “12fenfizik” yazarak kitap için oluşturulan kullanıcıyı bulunuz.

3.“12fenfizik” kullanıcısını takip ediniz. Program kuralları gereği sadece takip ettiğiniz kullanıcılar için 
     etkileşimleri gösterebilirsiniz. 

4. Kitap içinde belirtilen resimlere akıllı cihazınızdaki program ile baktığınızda resimlerin videolara 
    dönüştüğünü göreceksiniz.

14
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GÜVENLİK SEMBOLLERİ

LAZER GÜVENLİĞİ

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

GÖZ GÜVENLİĞİ ÇEVREYE ZARARLI

ISI GÜVENLİĞİ

KIRILABİLİR CİSİM GÜVENLİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ

YANGIN GÜVENLİĞİ

PATLAYICI MADDE GÜVENLİĞİ

KİMYASAL MADDE GÜVENLİĞİ

Bu sembol yanlış kullanımdan 
dolayı patlamaya sebep olacak 
kimyasal maddeleri kullanır-
ken dikkat edilmesi gerektiğini 
gösterir.

Bu sembol radyasyon tehlikesini 
ve canlı dokulara kalıcı hasar ve- 
rebilecek ortamların olduğunu 
gösterir.

Bu sembol açık alev etrafında 
tedbir alınması gerektiği ve yan-
gın çıkma olasılığının göz önün-
de bulundurulması gerektiğini 
gösterir.

Bu sembol yüksek voltaja sahip 
elektrikli aletler kullanılırken dik-
kat edilmesi gerektiğini gösterir.

Bu sembol atıkların ve kullanılan 
maddelerin su ve doğadaki canlı-
lara zarar verebileceğini gösterir.

Bu sembol kullanılan kimyasal
maddelerin çeşitli nedenlerle 
patlama ihtimaline karşı dikkatli 
olunması gerektiğini gösterir.

Bu sembol yakıcı ve cildi tahriş 
edici kimayasal maddelerle ça-
lışılırken dikkat edilmesi gerek-
tiğini gösterir.

Bu sembol gözler için tehlike 
oluşturabilecek deneyler sıra-
sında gözlük takılması gerek-
tiğini gösterir.

Bu sembol yapılacak işlemlerde 
çok sıcak bir yüzeyin olabileceği-
ni bu yüzden el, ayak gibi organ-
ların zarar görmemesi için önlem 
alınması gerektiğini gösterir.

Bu sembol yapılacak deneylerde 
kullanılacak cam malzemelerin 
kırılabilecek türden olduğunu 
gösterir.
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1. 
 ÜNİTE
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1. 
 ÜNİTE

Bu bölümde; düzgün çembersel hareket yapan cisim-
lerin hareketinin nelere bağlı olduğu, bu cisimlerin ha-
reketlerinin analizi, yatay ve düşey düzlemde düzgün 
çembersel hareketin nasıl olduğu ve virajlarda araçla-
rın güvenli bir şekilde nasıl hareket ettiği verilecektir.

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Anahtar Kavramlar

Açısal Hız

Merkezcil İvme

Merkezcil Kuvvet

1.ÜNİTE

1. 
BÖLÜM

 “SağIam bir tahmin oImadan hiçbir    
   büyük buIuş yapıImamıştır.” 

                   Isaac Newton (Ayzek Nivtın)
                              

18

Çizgisel Hız
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1. 
BÖLÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Atmosferde sıcaklık farkından dolayı basınç farkı oluşmaktadır. Bu olay rüzgârların oluşmasını sağlayan 
en önemli etkenlerden biridir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgârlardan ise gelişen teknolojiye bağlı 
olarak enerji elde edilmektedir. Rüzgâr türbinlerinin pervaneleri, rüzgâr sayesinde çembersel hareket ya-
parak hareket enerjisini bir miktar kayıpla elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Dünyanın en büyük rüzgâr türbini İngiltere’de denize kurulmuştur. Türbin, Liverpool (Livırpul) Körfezi’nde 
yer alan Burbo Bank (Burbo Benk) Rüzgâr Santrali’nin ek bölümünde faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 8 MW 
gücündeki türbin, tam 195 metre yüksekliğindedir. 3 kanatlı şekilde tasarlanmış olan türbinin her kanadı 
80 metre uzunluğundadır. Aynı yere 32 adet rüzgâr türbininin yerleştirilmesi planlanmaktadır. Proje so-
nunda yaklaşık 230 000 eve elektrik verilmesi öngörülmektedir.

       HAZIRLIK

1. Rüzgâr türbinlerinin pervaneleri genellikle 3 kanatlı olarak tasarlanmaktadır. Türbinleri   
    daha fazla  kanatlı olarak tasarlamak elektrik enerjisi üretimini artırır mı? Tartışınız.   
2. Dönme hareketi yaparak enerji üreten sistemlere örnek veriniz.

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

OKUMA PARÇASI
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1. 
 ÜNİTE

Çömleklerin yapım sürecinde  kullanılan makine çem-
bersel hareket yapar (Görsel 1.1.2). Lunaparkta eğlen-
ce araçlarının bazıları belirli bir süre düzgün çembersel 
hareket yapmaktadır. Çamaşır makinesinin gövdesinde 
bulunan kazan (tambur), birbirine bağlı dişliler, vantila-
tör pervanesi, alışveriş mer kezlerindeki döner kapılar 
gibi birçok nesne çembersel yörüngede dönme hare-
keti gerçekleştirir. 

Tekrarlı olarak gerçekleşen hareketlere periyodik ha-
reket denir. Mekanik saatler periyodik hareket yapar. 
Mekanik saatlerde akrep ve yelkovan, turlarını farklı 
zaman aralıklarında tamamlasa da düzgün çember-
sel harekete iyi bir örnektir (Görsel 1.1.3). Mekanik 
saatlerde akrebin başladığı noktaya gelmesi için ge-
çen süre 12 saattir fakat yelkovanın başladığı noktaya 
dönmesi 1 saat sürer. Mekanik saatlerde bu döngü 
sürekli devam etmektedir. 

Cisimlerin sabit bir merkez etrafında çembersel 
yörüngedeki hareketine çembersel hareket denir. 
Cisim, çembersel hareketini büyüklük olarak sabit 
bir hızla yapıyorsa (eşit zaman aralığında eşit yol 
alıyorsa) bu harekete düzgün çembersel hareket 
denir. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin 
hız vektörünün  yönü sürekli değişir.

İnsanlar, dönme hareketine sahip makineler aracılı-
ğı ile işlerini kolaylaştırır ve zamandan tasarruf eder. 
Görsel 1.1.1'de görülen beton mikseri, düzgün çem-
bersel hareket yaparak beton harcını sürekli karıştırır 
ve böylelikle betonun kurumasına engel olur. Silindir 
bölmelerinde taşıdığı hazır betonu en kısa zamanda 
inşaat sahasına götürür.

Görsel 1.1.1: Düzgün çembersel hareket yapan beton 
mikseri

Görsel 1.1.3: Saat üzerindeki akrep ve yelkovanlar

Görsel 1.1.2: Çömlek yapımı

Yukarıda verilen örneklerin dışında düzgün 
çembersel hareketi günlük hayatta gözlem-
lediğiniz örnekler üzerinden açıklayınız.

BAKIŞ AÇISI

   
 1.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKETİN TANIMI

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
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1. 
BÖLÜM

Şekil 1.1.2: Çizgisel hız vektörünün kuvvet vektörü ile  
farklı konumlarda gösterimi

Şekil 1.1.1: Çizgisel hız vektörünün konum vektörü ile  
farklı konumlarda gösterimi

r

r

r
O

F1

F2

F3

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

2vv1

2vv3

v22v

O
K

2vv1

2vr1

2vr3

2vr4

2vr2
2vv3

2vv4

2vv2

Çembersel harekette merkez noktasından yörünge 
üzerinde  hareket etmekte olan cismin bulunduğu 
noktaya çizilen yönlü doğru parçalarına konum vektö-
rü denir. Konum vektörü r  ile gösterilir. Şekil 1.1.1'de 
konum vektörleri gösterilmiştir.

Cismin çember üzerinde herhangi bir noktadaki çizgi-
sel hızı, Şekil 1.1.2’de gösterildiği gibi çembere teğet-
tir ve konum vektörüne diktir. Çembersel harekette 
cismin sabit bir yörüngede hareketini devam ettir-
mesi, yönü merkeze doğru ve çizgisel hıza her an dik 
olan kuvvet sayesindedir (Şekil 1.1.2).

r

Çizgisel Hız (     )

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tam tur yaparak başladığı noktaya gelmesi için geçen sü-
reye periyot denir. Periyodun birimi SI'da saniyedir ve s ile gösterilir. Düzgün çembersel harekette cisimler 
harekete başladığı noktaya aynı hızla geri gelir. Şekil 1.1.1'de noktasal K cisminin harekete başladığı noktaya 
ilk kez gelmesi için geçen süre çembersel harekette periyodu ifade eder.

     T.f =1    

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir saniyede yaptığı tur sayısına frekans denir. SI'da birimi hertz 
(Hz) veya saniye-1 (s-1 )dir. Frekans, bir hareketin 1 saniyede kendini tekrarlama sayısıdır.  Periyot ile frekans 
arasında şu şekilde bir bağıntı vardır:

Frekans ( f )

Periyot ( T )

Düzgün Çembersel Hareket ile ilgili Kavramlar

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin birim za-
manda çember yayı üzerinde katettiği yay uzunluğu-
na çizgisel hız denir. Çizgisel hız vektörel bir büyüklük-
tür ve SI'da birimi metre/saniye'dir. Cismin çember 
üzerinde başladığı noktaya tekrar gelmesi için geçen 
bir periyotluk sürede aldığı yol, çember çevresi 2πr 
kadar olur. Çizgisel hızın büyüklüğü şu şekilde ifade 
edilir:                           

v

 veya  v=2πrfv T
2 r= rπ

Konum Vektörü ( r )r
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1. 
 ÜNİTE 1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

v

Açısal Hız (     )wω

Şekil 1.1.3: Açısal hız vektörünün yönü

w T
2 veya w 2 f= =r

r
π  ω =2πf ω

v= ω.r 

Formülden de anlaşılacağı üzere açısal hız büyüklüğü, yörüngenin yarıçapına bağlı değildir. Açısal hız ile 
çizgisel hız farklı kavramlardır. Örneğin Dünya’nın  kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında her noktasının 
açısal hız büyüklüğü aynıdır fakat çizgisel hız büyüklüğü yarıçap uzunluğuna göre farklılık gösterir. Ekvator 
bölgesindeki çizgisel hız Dünya'nın şeklinden dolayı kutuplardaki çizgisel hızdan daha fazladır.

Çizgisel hız formülündeki T
2r   açısal hızdır.

                             
Açısal hız büyüklüğü ile çizgisel hız büyüklüğü arasındaki eşitlik şu şekildedir:

                             

π

Dönen bir cismin açısal hız vektörünün yönü sağ el 
kuralına göre bulunur.

Şekil 1.1.3’te verilen yatay düzlemde sağ elinizin 
dört parmağını dönen cismin hareket yönünü gös-
terecek şekilde tutarsanız baş parmağınız açısal hız 
vektörünün yönünü gösterir.

Düzgün çembersel harekette "Hızın büyüklüğü sabit olduğu için ivme sıfır mıdır?", sorusu akıllara gelebilir  
fakat ivmeyi oluşturan net kuvvettir. Yatay düzlemde doğrusal yörüngede sabit hızla giden bir aracın ivmesi 
sıfırdır. Çünkü net kuvvet sıfırdır. 

Düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabittir fakat hız vektörünün yönü, merkeze doğru çeken 
kuvvet sayesinde sürekli değişir. Dönme hareketi bu kuvvet sayesinde gerçekleşir. Oluşan ivme, kuvvet ile 
aynı yönlü olup merkeze doğrudur. İki hız vektörünün yönü farklı olduğundan hız değişimi vektörel olarak 
sıfır değildir. Bu hız değişimi de anlık ivmeyi oluşturur. Anlık ivme çok küçük bir zaman diliminde (cismin 
aldığı yolun açısı sıfıra çok yakın) oluşur. İvme, düzgün doğrusal harekette olduğu gibi şu şekilde ifade edilir:

"

"

"
ω

r O

Bir cismin, çembersel yörüngede birim zamandaki taradığı açının radyan cinsinden değerine açısal hız de-

nir. Açısal hız vektörel bir büyüklüktür. Birimi SI'da  radyan/saniyedir.               formulünde θ yer değiştirme 

açısını, t zamanı ifade eder. Cisim, başladığı noktaya tekrar geldiğinde bir periyotluk sürede (T) 2π radyanlık 
açı (3600) taramış olur. Açısal hız, aşağıda gösterildiği şekilde ifade edilir:

w t= iω = θ

a t
v= 3
3

a t
v= 3
3
Δt 
Δv a t

v= 3
3

Δv = vson-  vilka t
v= 3
3a t

v= 3
3a t

v= 3
3

Merkezcil İvme (     )aa
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1. 
BÖLÜM

Sistem sabit süratle döndürülüğünde X, Y ve Z 
noktalarının 
a) Açısal hızlarını
b) Çizgisel hız ve merkezcil ivmelerini büyük-
     lüklerine göre sıralayınız.

a) r yarıçaplı A kasnağı 3600 döndürüldüğünde ona   
     kayışla bağlı 2r yarıçaplı C kasnağı 1800 dönmüş  
     olacaktır.

A ve B kasnaklarının aynı süredeki tur sayıları 
eşit ve C kasnağının 2 katı olduğu için A ve B kas-
naklarının açısal hız büyüklüğü eşit ve C kasnağı-
nın 2 katı olacaktır. 

A ve B kasnaklarının açısal hızına 2ω denilirse
C kasnağının açısal hız büyüklüğü ω olur. 
Bu durumda

Şekil 1.1.4: Merkezcil ivmenin yönü

Şekil 1.1.5: Düzgün çembersel hareket yapan cismin  
hızındaki ve konumundaki değişim

Yarıçapları sırasıyla r, 3r, 2r olan A, B, C kasnakların-
dan A ve B kasnakları eş merkezli olup merkezlerin-
den geçen eksen etrafında dönebilmektedir.

B

C

Z

2r

X

Y

r

A

2r
O1 O2

SORU 1 ÇÖZÜM

   ωX= ωY > ωZ bulunur.

b) Çizgisel hız büyüklükleri
      v = ω.r 

      vX  = 2ω.3r
           = 6ωr
      vY  = 2ω.r
           = 2ωr
      vZ   =ω.2r
           = 2ωr
   vX > vY = vZ bulunur.

Merkezcil ivme 
büyüklükleri
a= ω2.r  

ax =(2ω)2.3r
    = 12ω2r
aY = (2ω)2.r
    = 4ω2r
aZ = (ω)2.2r
    =2ω2r
aX > aY > aZ   bulunur.

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

O

θ θ2v

v1

r1

Δr

Δv
v2

-v1
r2

A B

C

D

O

v3

r

-v1
∆vK

2vv1

2vv2

2vv3

2vv4

-v3

∆vL

2v 2v
2v

a2v

a2v

2v

Şekil 1.1.4’te görüldüğü gibi anlık ivmeden hareketle 
hızların vektörel farkının yönü merkeze doğrudur. Mer-
keze doğru uygulanan kuvvetin oluşturduğu bu anlık 
ivmeye merkezcil ivme denir. Merkezcil ivme, vektörel 
bir niceliktir. Merkezcil ivmenin birimi SI'da m/s2  dir.

Eşitlikte Δv yerine Δv = a. Δt yazılırsa                   bu-

lunur. Bağıntıdaki Δr/Δt yerine hareketin sabit hız 
büyüklüğü olan v yazıldığında merkezcil ivmenin 
büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:

a r
v

mer

2

=

 amer = ω2.r

Merkezcil ivme açısal hız büyüklüğü olarak şu şekilde 
ifade edilir:

a r. t
v. r=
O
Oa =  v. Δr

        r. Δt

Düzgün çembersel hareket yapan cisim,  A ve B nokta-
larından geçerken konum, hız vektörleri ve bu vektörle-
rin değişimi Şekil 1.1.5’te gösterilmiştir. Şekil 1.1.5’teki 
AOB ve BCD ikizkenar üçgenleri benzer üçgenlerdir.                       
A ve B noktalarındaki hızlar için |v|=|vA|=|vB|eşit-

liği yazıldığında üçgenlerin benzerliğinden
elde edilir. 

Δv =  Δr  
 v        rv

v
r
rO O=v

v
r
rO O=
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1. 
 ÜNİTE

X ve Y cisimlerinin kinetik enerjileri eşit olduğuna 
göre

a) X cisminin merkezcil ivmesi ax, Y cisminin ay  
    olduğuna göre  ax /ay oranı kaçtır?

b) X cisminin kütlesi mx, Y cisminin my  olduğuna 
     göre  mx /my oranı kaçtır?

Noktasal X ve Y cisimleri, O noktasından r ve 2r uzak-
lıkta çembersel yörüngelerde sabit süratle hareket 
etmektedir. Şekildeki konumlarından aynı anda ha-
rekete başlayan cisimlerden Y cismi, A noktasından 
B noktasına geldiğinde X cismi, başladığı noktaya 
gelmektedir.

SORU 2 ÇÖZÜM

SORU 3 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

B

A

Y

X
r

r

Or

vx2v

vy2v

a) Y cismi 900 açı taradığında, X cismi 3600 açı taramış   
    olacaktır (4 katı). X cisminin periyoduna T deni-
    lirse Y cisminin periyodu 4T olur.

b) Cisimlerin kinetik enerjileri birbirine eşitlendiğinde, 

sonucuna ulaşılır.

v T
2 r

v 4T
2 2r

v v denilirse v 2 olur

a
2
r a 2r

v
a
a 8 bulunur

x

Y

Y x v

x
v

2

Y

2

Y

x

=

=

= =

= = =

r

r

^ ^h h

πr

π2r

Y cisminin hızı v alınırsa X cisminin hızı 2v olur.

2
1 m .(2v) 2

1

1

m .(v)

m
m

4

x
2

y
2

y

x

=

=

a
2v
r a 2r

(v)

a
a 8

x

2

y

2

y

x

= =

=

^ h (

sonucuna ulaşılır.

) 2

O noktası etrafında düzgün çembersel hareket 
yapan bir cisim için konum ve merkezcil ivme 
vektörlerini gösteriniz.

Şekilde çember üzerinde çizgisel hız, konum, merkez-
cil ivme, merkezcil kuvvet vektörleri A noktası için
gösterilmiştir.

v

A
O

"
"

r

Çizgisel hız vektörü ( v )"

Konum vektörü ( r )"

 Merkezcil ivme vektörü ( amer)
"

r

amer O

"

"

"
A

v"

"
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1. 
BÖLÜM

Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim, yarı-
çapı 6 m olan çembersel yörünge üzerinde 1200 
açı tarayarak A noktasından B noktasına 3 saniye-
de ulaşmıştır. 

Buna göre
a) Merkezcil ivmenin büyüklüğünü hesaplayınız. 
     (π=3 alınız.)
b) A ve B noktaları için çizgisel hız ve merkezcil  
     ivme vektörlerini şekil üzerinde gösteriniz.

1200

B

A r=6 m
O

UYGULAMA 2

O noktası etrafında düzgün çembersel hareket 
yapan bir cismin B ve C noktalarında konum ve 
merkezcil ivme vektörlerini gösteriniz.

B

C

r

r

O

UYGULAMA 1

ÇÖZÜM ALANI

SORU 4 ÇÖZÜM

Disk O noktası etrafında sabit 2ω açısal hızla dön-
dürüldüğünde K noktasının merkezcil ivmesinin bü-
yüklüğü a olmaktadır.

Disk O noktası etrafında 4ω açısal hızla döndürü-
lürse L noktasının merkezcil ivmesinin büyüklüğü  
kaç a olur?

r

r

O

K

L

K noktasındaki merkezcil ivmenin büyüklüğü a=ω2.r 
formülü ile hesaplanır.

aK=(2ω)2.r    a=4ω2.r   bulunur.

L noktasının merkezcil ivmesi hesaplanırsa

aL=(4ω)2.r    aL=16ω2.r olur. 

aL merkezcil ivmesi a merkezcil ivmesinin 4 katıdır.

aL=4a sonucuna ulaşılır.

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

ÇÖZÜM ALANI
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1. 
 ÜNİTE

1.1.2. MERKEZCİL KUVVET

Cisimlerin periyotları eşit olduğuna göre
a) Çizgisel hız büyüklükleri oranı v1/v2

b) Açısal hız büyüklükleri oranı ω1/ω2

c) Merkezcil kuvvet büyüklükleri oranı F1/F2    
    kaçtır?

m ve 2m kütleli X ve Y cisimleri, yarıçapı r ve 3r olan 
yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapmak-
tadır.

SORU 5 ÇÖZÜM

r

3r

O
X

Y v2

1v

Bir hareketlinin ivmesi varsa orada kesinlikle hız 
değişimi de vardır. Düzgün çembersel harekette 
hızın büyüklüğünün sabit olduğu ve hızın yönünün 
sürekli değiştiği belirtilmişti. Newton’ın Hareket Ka-
nunları'na göre bir cismin ivmesi varsa o cisme uy-
gulanan sıfırdan farklı net kuvvet bulunmalıdır. 

Çembersel yörüngede anlık ivmenin yön olarak 
sürekli merkezi göstermesi büyüklüğü sabit olan 
bir kuvvet olduğunu gösterir. Ayrıca  hız ile kuvvet 
vektörleri arasındaki açı 900 olduğunda kuvvet, hızın 
büyüklüğünü değiştiremez. O zaman bu kuvvetin 
yönünün Şekil 1.1.6’da gösterildiği gibi hız vektö-
rüne dik olması ve merkezi göstermesi gerekir. Bu 
kuvvete merkezcil kuvvet denir.

Newton’ın 2. Hareket Yasası'nın denklemi olan 
F=m.a  formülü dairesel harekete uygulanırsa

  m. r veya . .F v F m w r
2 2= =D e m om. r

v2

F = m.ω2.rF= m.

Şekil 1.1.6: Yörüngenin bazı noktalarındaki merkezcil 
kuvvet ve hız vektörleri

eşitliği elde edilir. Merkezcil kuvvette kütlenin de önemli bir büyüklük olduğu görülür. Merkezcil kuvvetin 
birimi Newton’dır. 

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

c) Merkezcil kuvvetler                   formülünden    
    hesaplanır.

a) Cisimlerin periyotları aynı olduğundan 
    çizgisel hızları yarıçapları ile doğru orantılı   
    olacaktır. v1  hızına v denirse v2= 3v olur.      
    

    bulunur.

F2 = F2 =3r
2m.v2

2

3r
2m.9v2

F
F

6
1

2

1 =

r
m.v1

2

F1 = F1 = r
m.v2

b) Açısal hız          formülünden bulunur. 

     Periyotlar aynı ise açısal hızlar da eşit olur.

r
m.v2

w
w 1

2

1 ==1 bulunur.
 ω1

  ω2

v1

v2  3
 1 =v

v
3
1

2

1 = v
v

3
1

2

1 =

T
2rπ

2m

m

2vv2

r

r

r

O

2vv1

2vv3

F1

F2

F3

 F=
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1. 
BÖLÜM

  Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda niceliklerin değerlerini değiştirerek merkezcil   
  kuvveti yorumlayınız.

   1. Bulduğunuz sonuçlar simülasyondaki sonuçlarla aynı çıktı mı?  
   
   2. Merkezcil kuvvette kütle ve hızın etkisinin aynı olup olmadığını yorumlayınız. 
  
   3. Merkezcil kuvvette yarıçap değişimi kütle ve hız değişimine  göre aynı etkiyi gösterdi mi? 
        Yorumlayınız.
   
   4. Merkezcil kuvvet-kütle, merkezcil kuvvet-hız ve merkezcil kuvvet-yarıçap ilişkisini aşağıda 
        verilen grafikler üzerine çiziniz.

       

Merkezcil kuvvetin formülünde geçen F, m, v, ve r değişkenlerinin büyüklüklerini belirleyiniz ve 
belirlediğiniz sayıları simülasyona giriniz. Sayıları sürekli değiştirerek kontrol ediniz.

 Kütle

Merkezcil Kuvvet Merkezcil Kuvvet Merkezcil Kuvvet

 Hız Yarıçap0 00

        SİMÜLASYON 1

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

  Merkezcil Kuvvet  Merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkinin
 belirlenmesi

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.1.1/MerkezcilKuvvet.html
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1. 
 ÜNİTE

UYGULAMA 3

Şekil 1.1.8: A noktasında ipin kopması durumunda cis-
min gideceği yön

O

A

r

 İp

Şekil 1.1.7: Araç virajı dönerken uygulanan merkezcil 
kuvvet her  zaman merkeze doğrudur.

O

r

r
Fm
"

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Yolculuk esnasında araç viraja girdiğinde yolcularda 
aracın döndüğü tarafın tersine doğru savrulma hissi 
oluşur. Bu savrulmayı bir kuvvet oluşturuyor sanılabi-
lir. Çembersel yörüngede hareket eden araç içindeki 
yolcunun hissettiği savrulma hissini oluşturan kuvvet, 
bu yolcu tarafından kendi eylemli referans sistemin-
de merkezden dışarıya doğru sanılır. Ancak dışarıdan 
bakan bir gözlemci için eylemsiz referans sisteminde 
bu kuvvet merkeze doğrudur (Şekil 1.1.7). 

Araç içindeki yolcu Newton’ın Eylemsizlik Yasası'na 
göre eylemsizliğini korumak ister. Konumunu koru-
mak için yolcuda ters yönde savrulma hissi oluşur. 
Savrulma hissi yolcunun oturduğu koltuğun yolcuya 
uyguladığı sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Ara-
cın içinde hissedilen bu savrulma (eylemli referans), 
aracın dışından bakan gözlemci tarafından (eylemsiz 
referans) anlaşılmaz.

İpe bağlı bir cismi, Şekil 1.1.8’deki gibi çevirerek O 
merkezli yörüngede cisme çembersel hareket yap-
tırınız. Şekil 1.1.8'de ipin A noktasında kopması du-
rumunda cisim hız vektörü yönünde gidecektir. Mer-
kezden dışarı doğru bir kuvvet olması durumunda 
cismin dışarı doğru savrulması beklenirdi.

Sonuç olarak merkezden dışarı doğru bir kuvvet ol-
madığı söyleyenebilir. Savrulma hissini eylemsizlik 
veya sürtünme kuvveti oluşturur.

Yarıçapı 2 m olan çembersel yörüngede düzgün 
çembersel hareket yapan m kütleli cismin kine-
tik enerjisi 24 Joule'dür. 

Buna göre cisme etki eden merkezcil kuvvet 
kaç Newton’dır? 

r =2 m

O m

v

2vv2

2vv1

2vv3

2vv4

ÇÖZÜM ALANI
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1. 
BÖLÜM

Görsel 1.1.4: a) Lunapark eğlence salıncağında yatay  
çembersel hareket

Görsel 1.1.4: b) Lunapark hız treninde düşey çembersel 
hareket

Yatay Düzlemde Düzgün Çembersel Hareket

Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket, bir masa veya düz bir zeminde merkezcil kuvvetin etkisinde ger-
çekleşen ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir harekettir. Lunaparktaki eğlence salıncağının, yatay virajı 
dönmeye çalışan arabanın, ayağına halhal takan kişinin çevirdiği topun hareketi yatay düzlemde çembersel 
harekete örnek olarak gösterilebilir. 

Düzgün çembersel harekette cisim hareketini yatay ve düşey olarak iki düzlemde gerçekleştirebilir. Bu düz-
lemlerde merkezcil kuvvet her zaman merkeze yöneliktir. Görsel 1.1.4: a ve Görsel 1.1.4: b'de her iki duru-
ma da  birer örnek gösterilmiştir.

1.1.3. YATAY VE DÜŞEY DÜZLEMDE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Santrifüj cihazı tüp içerisine yerleştirilen kanın veya karışımların yoğunluklarına bağlı olarak ayrıştırılmasına yara-
yan yatay düzlemde dönen laboratuvar aletidir. Özel santrifüj tüpleri, cihaz çalıştırılmadan önce dik konumdadır. 
Kütlesi fazla olan maddeye merkezcil kuvvet daha fazla etki ettiği için tüpün dik konumu değişir. Tüplerin dönmenin 
etkisiyle yatay hâle geldiği görülür. Maddeler tüp içinde ayrışmış olarak bulunur (Görsel 1.1.5: a ve Görsel 1.1.5: b).

Görsel 1.1.5: a) Santrifüj aletine tüplerin yerleştirilmesi Görsel 1.1.5: b) Tüp içindeki kanın ayrışması (Serum, 
yağ ve trombosit)

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
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1. 
 ÜNİTE

T + Fs = Fm

4m.g + k.2m.g = 2m.ω2.r

4m.10 + 0,5.2m.10 =2m.ω2.1

ω2=25

ω=5 rad/s  bulunur.
A cisminin yatay zemindeki düzgün çembersel 
hareket yörünge yarıçapı 1 m ve masa ile cisim 
arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'tir.
Buna göre A cisminin en büyük açısal hız değeri 
kaç rad/s'dir? (g=10 m/s2)

4m kütleli cisim dengede kaldığına göre ipteki geril-
me kuvveti  4m.g olmalıdır.

A cismine uygulanan merkezcil kuvveti, ipteki gerilme 
kuvveti ve sürtünme kuvvetinin bileşkesi oluşturur.

Şekil 1.1.9: Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlem-
de düzgün çembersel hareket

Şekil 1.1.10: Sürtünmeli yatay düzlemde düzgün çember-
sel hareket

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir.

O

ω

Tip

r

fs

"

"

Masanın ortasına bir delik açılarak 2m ve 4m küt-
leli A ve B cisimleri yeterince uzun bir ip yardımıyla 
şekildeki gibi bağlanmıştır. A cismi yatay düzlemde 
düzgün çembersel hareket yaparken B cismi den-
gede kalmaktadır. 

SORU 6 ÇÖZÜM

r
Tip

O

"

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

2v2v

Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde m kütleli ci-
sim bir ip yardımıyla Şekil 1.1.9’daki gibi düzgün 
çembersel hareket yapıyorsa merkezcil kuvvet ipte-
ki gerilme kuvvetidir (Tip). Buna göre ipteki gerilme 
kuvvetinin büyüklüğü

r

Şekil 1.1.10’daki gibi bir sistem sürtünmeli yatay düz-
lemde sabit büyüklükteki hız ile döndürüldüğünde 
merkezcil kuvvet, ipteki gerilme kuveti ve sürtünme 
kuvvetinin (fs) toplamı olacaktır. Kuvvetler vektörel 
olarak birbirine eşitlenirse

r

Tip+fs=Fmr r r

m

 r=1 m

B
4m

2m
 A

r
m.v

veya

T F

T

T m.w . r

2

mer

2

=

=

= ω2

r
m.v2

T=Fm

 veya
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1. 
BÖLÜM1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Lunapark eğlence salıncağının yatay düzlemde düzgün 
çembersel hareket yaptığı belirtilmişti (Görsel 1.1.6). 
Şekil 1.1.11’de oturulan koltuğa etki eden kuvvetlerin 
serbest cisim diyagramı gösterilmiştir.

Şekil 1.1.11:  Lunapark eğlence salıncağında serbest 
çizim diyagramı

Sistem denge hâlindeyken T  zincirdeki gerilme kuv-
vetinin büyüklüğünü ve G cismin ağırlık büyüklüğü-
nü ifade eder. Zincirde oluşan gerilme kuvvetinin 
x ve y koordinatlarında iki bileşeni vardır.  T kuvveti-
nin y bileşeni olan Ty cismin ağırlığını dengeler. X bi-
leşeni olan Tx ise merkezcil kuvvettir (Şekil 1.1.11).

Fm = Tx = T.cosα

G = Ty = T.sinα

Görsel 1.1.6: Lunapark eğlence salıncağı

Elinize aldığınız ipe bir cismi bağlayarak kolunuzu 
vücudunuza dik açıp ipi vücudunuzun yanında çevir-
diğinizde cisme düşey düzlemde çembersel hareket 
yaptırmış olursunuz (Şekil 1.1.12). Lunaparktaki sa-
bit büyüklükte hızla dönen dönme dolabın hareketi 
düşey düzlemde düzgün çembersel harekete örnek 
olarak verilebilir.

Yatay düzlemde çembersel harekette olduğu gibi dü-
şey düzlemde çembersel harekette de merkezcil kuv-
vetin yönü her zaman merkeze doğrudur.

İp

Düşey Düzlemde Düzgün Çembersel Hareket

Şekil 1.1.12: Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket

Ty

α

T
"

  Tx = Fm

G
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1. 
 ÜNİTE 1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan 
bir cisme etki eden kuvvetler Şekil 1.1.13 ve Şekil 
1.1.14’te gösterilmiştir. Cisim A noktasındayken ip-
teki gerilme kuvveti ve cismin ağırlığının toplamı 
merkezcil kuvvet olacaktır. Bu noktada ipteki geril-
me kuvveti en küçük değerini alır. Merkezcil kuvve-
tin büyüklüğü şöyle ifade edilir:

Cisim B noktasındayken merkezcil kuvvet sadece 
ipteki gerilme kuvveti olur. Merkezcil kuvvetin bü-
yüklüğü şöyle ifade edilir:

Cisim C noktasındayken ipteki gerilme kuvvetinin 
büyüklüğü ve cismin ağırlığı zıt vektörler olduğun-
dan büyüklük olarak farkları merkezcil kuvvete eşit 
olur. İpteki gerilme kuvveti, cisim C noktasındayken 
en büyük değerini alır. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü 
şöyle ifade edilir:

 Fm = T2

Fm = T5 - G.sinα

Fm = T1 + G

Fm = T3 - G

Fm = T4 + G.sinα

Şekil 1.1.13: Düşey düzlemde kuvvetlerin gösterimi

Şekil 1.1.14: Düşey düzlemde kuvvetlerin gösterimi

Şekil 1.1.13'te görüldüğü gibi ip çemberin merkezi 
ile yatayda bir açı yaptığında merkezcil kuvvet bü-
yüklüğü, ağırlık büyüklüğünün sinüs bileşeni kulla-
nılarak bulunur. Cisim D noktasındayken merkezcil 
kuvvetin büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:

Cisim E noktasındayken merkezcil kuvvet büyüklüğü 
şu şekilde ifade edilir:

Lunapark hız trenindeki hareket, düşey düzlemde 
gerçekleşir ve hız büyüklüğü sürekli değişir. Hızın 
değişmesi  merkezcil kuvveti de değiştirir. Merkezcil 
kuvvet, trenin toplam ağırlığı ve zeminin tepki kuv-
vetine bağlı olarak değişir. Şekil 1.1.15’te kuvvetle-
rin serbest çizim diyagramı gösterilmiştir. Tren üst 
noktada iken merkezcil kuvvet en büyük değerini alır 
ve büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:

Fm = N1 + G

Tren alt noktada iken merkezcil kuvvet en küçük de-
ğerini alır ve merkezcil kuvvetin büyüklüğü, N2 ve G 
zıt vektörler olduğu için tepki kuvveti büyüklüğün-
den ağırlık büyüklüğünün çıkarılmasıyla bulunur.

Fm = N2 - G
Şekil 1.1.15: Lunapark hız trenine etki eden kuvvetlerin 
serbest çizim  diyagramı

O

r

r

G
G

G

G

N1

N2

G

r

G
r

r
O

A

C

B
T2

"

T1

T3

G

G

r

r

O

D

E

T4

T5

G

α
α

α

α

G.sinα

G.sinα
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1. 
BÖLÜM

Aşağıda verilen görsellerdeki cisimlere etki eden kuvvetlerin serbest cisim diyagramını 
çiziniz. Yatay ve düşey doğrultularda birbirine eşit olan kuvvetleri yazınız.

İp

or

r

UYGULAMA 4

rO

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Hareket yönü

ip

ip

cam 
boru
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1. 
 ÜNİTE

İplerdeki gerilme kuvveti oranı                    

olduğuna göre X ve Y cisimlerinin kütleleri oranı           
  
          kaçtır? (Sürtünmeler önemsizdir.)
 

9
13

2

1

T
T =

y

x

m
m

Yaydaki gerilme kuvveti  merkezcil kuvveti  oluş-
turacaktır. Yayda oluşan gerilme kuvveti Fyay=k.x 
formülüyle hesaplanır. 

Buna göre yay merkezcil kuvvetin etkisiyle x kadar 

uzadığında merkezcil kuvvet için yarıçap r+x olacaktır.

Fyay = Fm

k.x = m.ω2.( r+x )

90.x = 2.32.(1+x)

90x = 18+18x

72x = 18
               
 x 72

18= = 0,25 m olarak hesaplanır.

Cisim 3 rad/s sabit açısal hızla döndürüldüğünde 
yay kaç metre uzar?

Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 2 kg kütleli ci-
sim, yay sabiti 90 N/m olan 1 metrelik serbest yaya 
bağlanıyor. 

O T1
T2

r
mX

2r

mY

X Y

SORU 7 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

mx ve my kütleli X ve Y cisimleri sırasıyla r ve 3r uzak-
lıkta O noktasından sabitlenmiş ip yardımıyla yatay 
düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Ci-
simler, 2 rad/s açısal hızla hareket ettiklerinde ip-
lerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 
olmaktadır.

UYGULAMA 5

ÇÖZÜM ALANI

ω=3 rad/s

r =1 m

Esnek yay

O
2kg
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1. 
BÖLÜM

a) Enerji korunumu ile 20 metre yükseklik farkı 
     sonucu A noktasındaki aracın çizgisel hızı bulunur.

    

b) Merkezcil kuvveti  aracın toplam ağırlığı ile 
     zeminin tepki kuvveti farkı oluşturur.

       N = 7     500 Newton bulunur.

Sürücü ile birlikte kütlesi 2 ton olan araç, yatay sür-
tünmesiz kabul edilen bir yolda 30 m/s'lik süratle 
giderken sürücü ayağını gaz pedalından çekip O 
merkezli 80 m yarıçaplı çembersel yapıdaki köprüye 
giriyor ve A noktasından güvenli bir şekilde geçiyor.

Buna göre
a) A noktasında cismin merkezcil ivmesi kaç 
    m/s2 dir?
b) A noktasında cisme uygulanan tepki kuvveti    
     kaç Newton’dır? (g=10 m/s2)

8. soruda 3r yüksekliğindeki A noktasından 
serbest bırakılan m kütleli cisme C ve D nok-
talarında uygulanan tepki kuvvetlerini he-
saplayınız.

Rayın B noktasında cisme uygulanan tepki kuvveti  
kaç mg olur? (g: yer çekimi ivmesi)

D

A

B

C
r

r

r
h=3r

yer

 m

O

O

UYGULAMA 6

Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz rayın, 3r 
yüksekliğindeki A noktasından serbest bırakılan m 
kütleli cisim, yarıçapı r olan çembersel raya giriyor.

30 m/s
A

 r=80 m60 m

Cisme B noktasında uygulanan merkezcil kuv-
vet, tepki kuvveti ile cismin ağırlığı farkından 
oluşur.

Fm = N - G

Merkezcil kuvveti bulmak için B noktasındaki 
çizgisel hızı hesaplamak gerekir. Bu hız enerji 
korunumu kullanılarak bulunabilir.

m.g.h         m.v2                      

m.g.3r         m.v2 
                            

              

Fm = N - G

N = 7m.g bulunur.

v2 ifadesi merkezcil kuvvet formülünde yerine 
yazılırsa

= N - m.g

v2= 6 gr bulunur.
2
1=

2
1=

m r
6g.r

SORU 8 ÇÖZÜM

SORU 9 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
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1. 
 ÜNİTE

Otoyol bağlantı yollarındaki virajlar oldukça sık kullanılan yerlerdendir (Görsel 1.1.7). Trafikte, virajlı yollara 
yaklaşıldığında trafik uyarı levhalarına rastlanır. Görsel 1.1.8’deki gibi bu levhalardan bir kısmında üçgen içinde 
viraj resmi bulunur, bir kısmında ise hız limiti  sınırı sayı olarak gösterilir veya her iki trafik levhası bir arada 
kullanılabilir.

Otoyollardaki hız limitleri  belirlenirken fizik yasaları dikkate alınmaktadır. Trafik kazalarının önüne geçmek 
için trafik uyarı levhalarına dikkat etmek ve virajlarda emniyetli dönüş için hız sınırına uymak gerekir. Viraj gi-
rişlerine konulan hız levhası, araçların emniyetli şekilde virajı dönebilmesi için en yüksek hız değerini gösterir. 

Görsel 1.1.7: Virajların çok olduğu bir otoyol kesiti

Görsel 1.1.8: Trafik uyarı levhaları

1.1.4. ARAÇLARIN EMNİYETLİ DÖNÜŞ ŞARTLARI

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
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1. 
BÖLÜM

Yatay ve Sürtünmeli Virajda Güvenli Dönüş Şartı

Şekil 1.1.16: Yatay ve sürtünmeli yolda sürtünme kuvveti-
nin gösterimi

Mühendisler, yolları tasarlarken yolun yapısını ve vi-
rajın yarıçapını dikkate alır. Hız limitleri ve uyarı lev-
haları, yolların özelliklerine göre belirlenir. Viraj için 
belirlenen hız limitleri, aracın çembersel hareketini 
güvenli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur.

Trafik uyarı levhasında belirtilen hızdan çok daha 
yüksek bir hızla ve kontrolsüz olarak viraja giren sü-
rücüler statik sürtünme kuvvetini aşar. Tekerleklerle 
yol arasında oluşan statik sürtünme kuvveti aşıldı-
ğında tekerleklerin kayması sonucu araç savrulma-
ya uğrar. Yatay ve sürtünmeli yoldaki sürtünme kuv-
veti merkezcil kuvvettir (Şekil 1.1.16). 

r

O

fs

v2
max

 = k.g.r

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
 2018 verilerine göre Türkiye'deki
 araç sayısı 22 818 544’tür. Türkiye’de-
ki sürücü sayısı ise 28 181 930'dur. 
2018 verilerine göre kazaların yaklaşık 
%44’ü ölüm ve yaralanma ile sonuç-
lanmıştır. Kazaların başlıca nedeni 
yüksek hızdır. 
Tablo 1.1.1'de 2018 yılı trafik kaza 
bilgileri yer almaktadır.

    BİLGİ

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

Aracın virajı güvenli bir şekilde dönebilmesi için çı-
kabileceği en büyük hız şu şekilde bulunur:

eşitliği düzenlendiğinde 

ifadeleriyle virajlarda dönülebilecek hızın en büyük 
değeri elde edilir. Virajı güvenli bir şekilde dönebil-
mek için kütlenin önemsiz olduğu sonucu ortaya 
çıkar. Maksimum hıza eşit veya daha küçük hızlarla 
virajlar emniyetli bir şekilde dönülebilir. 

F f

r
m.v k.m.g

mer s

2

=

=

Fm   =  FsF f

r
m.v k.m.g

mer s

2

=

=

Toplam Kaza Sayısı            428 074

Ölümlü Kaza Sayısı 2 712

Yaralanmalı Kaza Sayısı 183 710

Maddi Hasarlı  Kaza Sayısı (*) 241 652

Ölü Sayısı (**) 3 373

Yaralı Sayısı 310 109

*    Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak   
       tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları 
       dâhil edilmemiştir. 
**  Trafik kazası sonucunda kaza yerinde meydana 
       gelen ölü sayılarını içermektedir.

Tablo 1.1.1: 2018 Yılına Ait Kaza İstatistikleri
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1. 
 ÜNİTE

Yolun sürtünme katsayısı 0,8 olduğuna göre 
sürücünün gireceği virajın yarıçapı en fazla kaç 
metre olabilir? (g=10 m/s2) 

Sürücü, sürtünmeli yatay bir viraja girmeden 
önce resimdeki km/h cinsinden verilen uyarı lev-
hasını görüyor.

UYGULAMA 7

Bir araç yatay ve 80 metre yarıçapa sahip bir viraja 
sabit 80 km/h süratle giriyor. 

Aracın tekerlekleri ile yol arasındaki sürtünme 
katsayısı 0,5 olduğuna göre aracın virajdaki duru-
mu için ne söylenebilir? (g=10 m/s2)

Aracın viraja girerken maksimum hızı
v2=k.g.r formülüyle hesaplanır.

v2 = 0,5.10.80
v2 = 400

 

Araç viraja 80 km/h hızla girdiği için hız sınırını 
aşmıştır. Araç virajı güvenli bir şekilde dönemeye-
cek ve savrulmaya uğrayacaktır.

SORU 10 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

v=20 m/s=72 km/h  bulunur.

O

r=80 m

ÇÖZÜM ALANI
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1. 
BÖLÜM

Şekil 1.1.17: Eğimli virajda kuvvet diyagramı

Eğimli ve Sürtünmesiz Virajda Güvenli Dönüş Şartı

Görsel 1.1.9: Eğimli viraj

Araçların güvenli bir şekilde hızlarını düşürmeden 
yollarına devam edebilmelerini sağlamak için bazı 
virajlara düşey eğim verilir. Verilen eğim, mühen-
disler tarafından yolun şartlarına göre ayarlanır. 
Görsel 1.1.9’da eğimli viraj görülmektedir.

Yolun sürtünmesinin ihmal edilebilecek kadar küçük 
olduğu varsayıldığında aracın maksimum hızı; yolun 
eğim açısına (α), yolun eğrilik yarıçapına (r) ve yer 
çekimi ivmesine (g) bağlı olacaktır. 

   v2 = tanα.g.r        

eşitliği bulunur. Bu eşitlik  eğimli ve sürtünmesiz 
virajlarda güvenli dönebilme şartıdır.

Bir araç, 30 eğimli sürtünmesi önemsiz bir virajı en 
fazla 36 km/h hızla güvenli bir şekilde dönebiliyor. 

Buna göre virajın yarıçapı kaç metredir?
(g=10 m/s2 ) (tan 30=0,05)

Aracın virajı emniyetli bir şekilde dönebileceği en 
büyük hız, v2=tanα.g.r formülüyle hesaplanır.

v=36 km/h = 10 m/s'dir.

102 = 0,05.10.r

100 = 0,5.r

r= 200 m olarak bulunur.

SORU 11 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

N.sinα= Nx = Fm

                                                          

eşitlikleri birbirine oranlanırsa 

N.cosα = Ny = G

r
m.v2

m.gtanα = r
m.v2

m.gN
N

y

x=tanα 

Şekil 1.1.17’de araca etki eden kuvvetler gösteril-
miştir. N yolun tepki kuvvetini, G aracın ağırlığını 
gösterir. N kuvvetinin Nx ve Ny olmak üzere iki bile-
şeni vardır. Ny kuvveti aracın ağırlığı, Nx kuvveti de 
merkezcil kuvvettir.

" "

"

r
α

α

N

G

Nx

Ny
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1. 
 ÜNİTE

Görsel 1.1.10: Motosikletin düşey zemindeki hareketi

Düşey düzlemde kaymadan dönebilme şartı sürtün-
me katsayısına, zemin yarıçapına ve yer çekimi iv-
mesine bağlıdır fakat cismin kütlesine bağlı değildir. 
Formüldeki  v hız değeri cismin düşey zeminde  kay-
madan hareket edebileceği değerdir. Bu değerden 
daha küçük hızlarda dönüldüğünde cisim aşağı doğru 
kaymaya başlayacaktır.

Silindir İçinde Güvenli Dönüş Şartı

Şekil 1.1.18: Silindir içinde dönen cisme etki eden 
kuvvetler

Bir çocuk, 50 cm yarıçaplı ve içinde 
bilye bulunan silindir şeklindeki cam 
boruyu kendi etrafında sabit 5 rad/s 
açısal hızla döndürüyor. Boru içindeki 
bilyenin bir süre silindirin ortasında 
düşmeden döndüğü gözleniyor. 
Buna göre silindir ile bilye arasında 
oluşan sürtünme katsayısı kaçtır?

Bir cisim, silindir ile birlikte döndüğünde düşme-
den konumunu koruyorsa sürtünme kuvveti cismin 
ağırlığına eşit  ve tepki kuvveti merkezcil kuvvettir. 

(Fs=m.g) ve (N=Fm= m.ω2.r)

k.N=m.g

k.m.ω2.r = m.g

k.m.52.0,5= m.10

k.25=20

k 5
4 0,825

20 = ==  bulunur.                                     

ω = 5 rad/s

SORU 12 ÇÖZÜM

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

     

Fm= N 

Sürtünme kuvvetindeki N yerine Fm yazılırsa

k.N = G 

k.Fm = k.m.

                             

Görsel 1.1.10’da görüldüğü gibi motosikletle düşey 
duvarda dönebilen insanlar, oldukça ilgi çekicidir. 
Peki bu motosikletler sürtünmeli silindir yüzeyde 
nasıl düşmeden hareket ediyor?

Merkezcil kuvveti burada düşey duvarın tepki kuv-
veti oluşturur. Şekil 1.1.18’de düşey zemindeki cis-
me etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Sürtünme kuv-
veti ile toplam ağırlık aynı doğrultudadır ve birbirine 
büyüklük olarak eşittir.

= m.g

eşitliği bulunur.

  v2

   r

 Fs = G

r
v2

v k
g.r2 =

ω

r

r G

N

fsFS
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1. 
BÖLÜM

Eğim açısı 530 olan koninin K düzeyinde bulunan 
m kütleli bir cismin düşmeden düzgün çembersel 
hareket yapabilmesi için gereken çizgisel hızın bü-
yüklüğü 20 m/s'dir.

Zemin sürtünmesiz olduğuna göre cisim yerden 
kaç metre yükseklikte bu hareketi gerçekleştir-
mektedir? (g=10 m/s2) (sin530= 0,8 ve cos 530= 0,6)

UYGULAMA 8

Lunaparkta gösteri yapan bir motosikletli, düşey 
yerleştirilmiş silindir yüzeyde düşmeden dönmeye 
çalışıyor. Silindir yüzeyin yarıçapı 8 m ve motosik-
letin tekerlekleri ile zemin arasındaki kinetik sür-
tünme katsayısı 0,2'dir.

Buna göre motosikletli
 I.   18 m/s   
 II.  20 m/s    
 III. 22 m/s    
 IV. 24 m/s

çizgisel hızlardan hangileri ile dönüş yaparsa  
gösterisini başarıyla tamamlamış olur? 
(g=10 m/s2)

UYGULAMA 9

o2

o1

ω

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

K
m

Yer530

ÇÖZÜM ALANI

ÇÖZÜM ALANI
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1. 
 ÜNİTE

Bu bölümde; öteleme ve dönme hareketi karşılaştırıla-
rak dönme ve öteleme hareketi yapan bir cismin kinetik 
enerjisinin bağlı olduğu değişkenler açıklanacaktır. Ey-
lemsizlik momenti kavramı verilerek noktasal kütlelerden 
meydana gelen sistemlerin ve farklı geometrik şekillere 
sahip katı cisimlerin eylemsizlik momenti hesaplamaları 
yapılacaktır.

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

Anahtar Kavramlar

2. 
BÖLÜM

“Dünya dönüyor hem de durmadan.” 
                               Galileo Galilei (Galilo Galile)
                              

42

1.ÜNİTE

Eylemsizlik Momenti
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2. 
BÖLÜM

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında döner. Bu durumda gezegenlerin iki çeşit 
hareketinden söz etmek mümkündür: dönme ve öteleme. Bu iki olayı ayrı ayrı açıklamak gerekir. Dünya’nın 
Güneş çevresinde dönüşü mevsimleri, kendi ekseni etrafında dönüşü gece ve gündüzü meydana getirir. 

Hem uzaklık hem de büyüklük bakımından Dünya’ya en yakın gezegen Venüs’tür. Belli zamanlarda çıplak 
gözle görülen Venüs halk arasında Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı veya Zühre diye adlandırılır. Venüs’ü farklı 
kılan yönlerden biri de gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüşünün diğer gezegenlere göre ters yönde 
olmasıdır. Güneş sistemindeki gezegenlerin tersine doğudan batıya doğru döner.  Kendi ekseni etrafındaki 
dönüşünün Güneş etrafındaki dönüşünden daha uzun olması da farklı özelliklerindendir. Venüs'ün kendi 
ekseni etrafındaki dönme hareketi 243 Dünya günüdür. Venüs, Güneş etrafında eliptik yörüngede dönerek 
ilerlemektedir. Bu hareketini 224 Dünya gününde tamamlamaktadır.

       HAZIRLIK

Tahta bacaklı cambazlar düşmemek için sürekli hareket etmelidir. Bunun sebebi ne 
olabilir?

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

OKUMA PARÇASI

Venüs gezegeni
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 ÜNİTE

Bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir 
noktaya belirli bir doğrultuda yer değiştirmesine 
öteleme hareketi denir. Bir cismin sabit bir eksen et-
rafında  dolanmasına ise dönme hareketi adı verilir 
(Şekil 1.2.2).

Arabanın belli bir doğrultuda kaymadan ilerlemesi 
durumunda tekerlek dönerken araba öteleme yap-
maktadır. Şekil 1.2.1’de öteleme hareketi yapan 
cismin öteleme hızı, bütün noktaları için aynıdır 
ve kütle merkezinin hızına eşittir. Görsel 1.2.1’de 
paten yapan baba ve oğlu öteleme hızlarına sahip-
tirler ve öteleme hızının büyüklüğü vö ile gösterilir. 
Şekil 1.2.2’deki gibi dönme hareketi yapan cisim 
üzerindeki noktalarının O noktası etrafında yaptığı 
dönme hızının büyüklüğü vd ile gösterilir. Dönme 
hareketi yapan cismin merkez noktasının öteleme 
hızının büyüklüğü ile en dış noktaların  dönme hızı-
nın büyüklüğü birbirine eşittir.

Görsel 1.2.1: Öteleme hareketi yapan baba ve oğlu

Şekil 1.2.1: Öteleme hareketi yapan cisim Şekil 1.2.2: O noktası etrafında dönme hareketi yapan cisim

1.2.1. ÖTELEME VE DÖNME HAREKETİ

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

UYGULAMA 1

Aşağıda verilenlerin ne tür hareket yaptığını tabloda işaretleyiniz.

ÖTELEME HAREKETİ DÖNME HAREKETİ

Yürüyen merdivende duran kişi

Saatin yelkovanı

Serbest düşme yapan cisim

Kalkışa hazır helikoptere bağlı 
pervanenin hareketi

o

vd

vd

vd

vd

vö

vö

vö

vö

vö

o
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2. 
BÖLÜM1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

 Görsel 1.2.2: Dönen cisim

Görsel 1.2.2’de dönen bir cismin hareketi görül-
mektedir. Merkez noktasının dönme hızı sıfırdır. Ci-
sim üzerindeki noktaların dönme hızı yarıçapa bağlı 
olarak değişir. Bir nokta merkezden ne kadar uzaksa 
dönme hızı o kadar büyük olur. 

Görsel 1.2.3’te bisiklete binen kişi öteleme hareke-
ti yaparken bisiklet tekerlekleri hem öteleme hem 
dönme hareketi yapar. Bisiklet tekerleği üzerindeki 
herhangi bir noktanın hızı, öteleme hızı ile dönme 
hızının bileşkesinden bulunur. Kütle merkezi sadece 
öteleme hareketi yapar. Kütle merkezi dışındaki tüm 
noktaların hem dönme hem öteleme hızları vardır.

 Görsel 1.2.3: Öteleme ve dönme hareketi  yapan
 bisiklet  tekerlekleri

Yatay zeminde sabit hızla dönerek ilerleyen küre 
üzerindeki A ve B noktalarının yere göre anlık hız 
büyüklükleri oranı nedir?

Merkezi O noktası olan 2r yarıçaplı bir küre kayma-
dan dönerek ilerlemektedir. Küre üzerindeki A nok-
tası kürenin merkezinden r, B noktası 2r uzaklıktadır.

o r

2r

A

B

Yatay zemin

Günlük hayattan öteleme, dönme ve her ikisini aynı anda yapan sistemelere örnekler 
bularak sınıfta paylaşınız. 

UYGULAMA 2

SORU 1 ÇÖZÜM

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
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^ h

B

2r

vd

vd

vÖ

vÖ

AO

Yatay zemin
 
A noktasının dönme hızının büyüklüğü v alınırsa yarıça-
pa göre B noktasının dönme hızının büyüklüğü 2v olur.

Öteleme hızı B noktasının dönme hızına eşit olacaktır. 
Bu durumda öteleme hız büyüklüğü 2v olur.
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1. 
 ÜNİTE

Bir cismin hareketinde meydana gelen bir değişik-
liğe karşı gösterdiği direnme eğilimine eylemsizlik 
denir. Diğer bir deyişle eylemsizlik, cisimlerin ilk ha-
reket durumlarını devam ettirme eğilimleridir.

Bir cismin dönme hareketindeki değişikliğe karşı 
gösterdiği direnme eğiliminin ölçüsü eylemsizlik 
momenti olarak adlandırılır. Eylemsizlik momenti  
belirlenen eksene göre tanımlanır. Skaler bir büyük-
lük olan eylemsizlik momenti I ile gösterilir SI'da bi-
rimi kg.m2 dir.

Eylemsizlik momenti; parçacıkların kütlesine, parça-
cıkların dönme eksenine olan uzaklığına ve cismin 
şekline bağlıdır. m kütleli noktasal bir cisim, r uzak-
lıktaki bir eksen etrafında dolanırken bu cismin ey-
lemsizlik momenti m.r2 olarak ifade edilir. Eğer cisim, 
çok sayıda parçacıktan oluşmuşsa her bir parçacığa 
ait m.r2 değerleri toplanarak eylemsizlik momenti

      I=Σ m.r2                  şeklinde ifade edilir.

Eylemsizlik Momentinin Günlük Hayattaki 
Kullanımı
Eylemsizlik momenti, birçok meslek grubunda özel-
likle analiz ve tasarımlarda gerekli olduğundan mü-
hendislikte önemli bir konudur. Binalarda dayanık-
lılığın belirlenebilmesi için kolonların ve kirişlerin 
kesit alanının eylemsizlik momentinin hesaplanması 
gerekir. 

Bir çubuğu merkezinden tutup döndürmek çubuğu 
ucundan tutarak döndürmeye göre daha kolaydır. 
Bunun nedeni çubuk ortasından tutulup döndürül-
düğünde eylemsizlik momentinin ucundan döndü-
rülmesine göre daha küçük olmasıdır.

 Görsel 1.2.4: Dönen topaç

Kütle, bir cismin özgün özelliğidir; 
eylemsizlik momenti ise kütlenin 
fiziksel yerleşimine bağlıdır. Kütle 
ile eylemsizlik momenti benzer 
özellikler gösterir. Kütlenin doğ-
rusal hareketteki işlevini dönme 
hareketinde eylemsizlik momenti 
üstlenir.

Kütle, doğrusal harekkette hıza 
karşı; eylemsizlik momenti, dön-
me hareketinde açısal hıza karşı 
direnç gösterir.

1.2.2.  EYLEMSİZLİK MOMENTİ

Görsel 1.2.4’te döndürülen topacın dönmeye bir 
müddet daha devam etmesi, eylemsizliğe örnek 
olarak gösterilebilir.

Görsel 1.2.5'teki gibi ip cambazları, eylemsizlik mo-
mentini artırıp dengede kalabilmek için ip üzerinde 
yürürken uzun bir çubuk taşırlar. Görsel 1.2.5: İp cambazlarının kullandığı çubuk

     BİLGİ

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
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2. 
BÖLÜM

Yuvarlanma direnci hareket 
hâlindeki bir taşıtın bütün 
tekerleklerine zemin tarafından 
uygulanan dirençtir. Yuvar-
lanma direncinin azaltılması 
%15 yakıt tasarrufuna neden 
olmaktadır. Tasarruf sağlayan 
lastikler sayesinde CO2 salını-
mı azalmaktadır. Böylece sera 
etkisi de azalmış olur. Dünya 
üzerindeki araç sayısı düşünü-
lünce tasarrufun boyutu daha 
iyi  anlaşılacaktır.

Şekil 1.2.3: Noktasal kütlelerden meydana gelen cisim

r₂

r3

.

.

.

Eylemsizlik momentinin özellikleri aşağıda sıralan-
mıştır:

1. Öteleme hareketindeki kütlenin yerini dönme ha-
     reketinde eylemsizlik momenti alır.

2. Eylemsizlik momenti cismin şekline ve kütle merke-   
     zinin dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlıdır.

Şekil 1.2.3’te görülen n tane noktasal kütleden 
meydana gelen katı cismin belli bir eksen etrafın-
da dönerken dönme kinetik enerjisi her bir kütlenin 
kinetik enerjileri toplamına eşit olur. Çizgisel hız bü-
yüklüğü yerine v = ω.r formülü yazıldığında aşağıda-
ki eşitliğe ulaşılır:

I = m1r1
2+m2r2

2+m3r3
2…………+mnrn

2 değeri eylemsiz-
lik momenti formülüdür.

Şekil 1.2.4: Bazı düzgün geometrik şekilli cisimlerin eylemsizlik momentleri

    İçi Dolu Küre    

  

    Disk İçi Dolu Silindir

   

 Halka  

 I = mr2

      Çubuk 

    BİLGİ

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

Dönme kinetik enerjisi                          

şeklinde ifade edilir. Formülde görüldüğü gibi

 I ω2 E 2
1

d =

 I = I 5
2 mr2=  I = I mr2

1 2= I mr2
1 2= I = 

m1r1

r2

r3

m2

m3

r r r
r

  L

E 2
1 m v 2

1 m v ..................... 2
1 m v

E 2
1 m r w 2

1 m r w .................. 2
1 m r

E 2
1 w m r m r m r m r

d 1 1
2

2 2
2

n n
2

d 1 1
2 2

2 2
2 2

n n
2

d
2

1 1
2

2 2
2

3 3
2

n n
2

= + + +

= + + +

= + + +^ hω2

ω2 ω2 ω2

 I = I 12
1 mL2= mL2
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1. 
 ÜNİTE

UYGULAMA 3

SORU 2 ÇÖZÜM

şeklinde ifade edilir. Kütleler ve yarıçapları aynı ol-
duğundan büyüklük sıralaması  için m.r2 den önce 
gelen katsayıya bakılabilir. Küre için 2/5, halka için 
1/2 ve disk için 1 sayısı sıralamayı belirler.

Bu durumda en büyük eylemsizlik momenti hal-
kaya aittir. En küçük eylemsizlik momenti küreye 
aittir. Büyüklük sıralamasına göre 
Ihalka >Idisk >Iküre bulunur.

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

 I = m.r2

Kürenin eylemsizlik momenti

Halkanın eylemsizlik momenti

Diskin eylemsizlik momenti

I = 5
2 m.r2

I = 2
1 m.r2

Yarıçapları ve kütleleri eşit olan küre, halka ve 
diskin eylemsizlik momentlerini karşılaştırınız.

m                           m                              m

rr r

ÇÖZÜM ALANI
a) m kütleli r yarıçaplı silindir ve kürenin kütlesi    
     2 katına çıkarılır ve yarıçapı yarıya indirilirse  
     eylemsizlik momenti nasıl değişir? 
     (Silindir ve küre ağırlık merkezinden döndürül-
      mektedir.) 

b) Düzgün ve türdeş m kütleli L uzunluğundaki 
     çubuk uç noktasından döndürülüyor. Çubuğun 
    kütlesi ve uzunluğu yarıya indirilirse ilk duru-
    muna göre eylemsizlik momenti nasıl değişir?

E 2
1 wIk(d)

2= ( I=     m.L2)
                                                                 

3

O
L

r

r

 Iküre = I 5
2 mr2= (Isilindir = I mr2

1 2= ve )
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2. 
BÖLÜM1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

UYGULAMA 5

SORU 3 ÇÖZÜM

Uzunluğu 3r olan çubuğa bağlı 3m, 2m ve m kütleli 
noktasal A, B ve C cisimleri O noktası etrafında dön-
mektedir. Cisimlerin O noktasına göre eylemsizlik 
momentleri IA, IB ve IC dir. 

Cisimlerin eylemsizlik momentlerini büyüklükleri-
ne göre sıralayınız.

Noktasal cisimlerin eylemsizlik momentleri  I=m.r2 
formülü ile hesaplanır.

A cisminin dönme noktasına uzaklığı r ve kütlesi 
3m kadardır. Eylemsizlik momenti hesaplanırsa

IA=3m.r2  bulunur.

B cisminin dönme noktasına uzaklığı 2r  ve kütlesi 
2m kadardır. Eylemsizlik momenti hesaplanırsa

IB=2m.(2r)2=8m.r2  bulunur.

C cisminin dönme noktasına uzaklığı 3r ve kütlesi 
m kadardır. Eylemsizlik momenti hesaplanırsa

IC=m.(3r)2=9m.r2  bulunur. Bu durumda 

IC > IB > IA    sonucuna ulaşılır.

Diskin üzerinde bulunan noktasal K, L ve M cisim-
lerinin kütleleri sırasıyla  2m, 3m ve 4m'dir. Cisim-
ler disk ile birlikte sabit bir  O noktası etrafında 
sabit hızla dönmektedir.

Buna göre K, L ve M cisimlerinin eylemsizlik 
momentlerini büyüklüklerine göre sıralayınız.

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

A
O

3m 2m  m

B Cr r r

r

2r

3r
K

L

M
O

4m2m

3m

ÇÖZÜM ALANI

1. Eylemsizlik momentini açıklayınız.

2. İki özdeş kavanozdan birini pamuk ile ötekini toz şeker ile doldurunuz. Eğik düzlemin 
     tepe noktasından kavanozları aynı anda serbest bırakınız. Yuvarlanan kavanozların yatay 
     zemine ulaşmasını gözlemleyiniz. Hangi malzeme ile dolu olan kavanoz yatay zemine 
     önce ulaştı? Sebebini  açıklayınız.

UYGULAMA 4
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1. 
 ÜNİTE

Bir eksen etrafında dönen bir cismin dönmeden 
kaynaklı kinetik enerjisi oluşur. Bu enerjiye dönme 
kinetik enerjisi adı verilir. Dönen bir cismin dönme 
kinetik enerjisi

  

şeklinde ifade edilir.

Görsel 1.2.8:  Hamur kesme aleti

Görsel 1.2.8’deki bir kuvvetin etkisinde öteleme ve 
dönme  hareketi yapan hamur kesme aleti öteleme 
ve dönme enerjisine sahiptir. 

Rüzgâr türbininin pervaneleri günlük hayatta ihtiyaç 
duyulan elektriğin üretiminde kullanılır (Görsel 1.2.6). 
Dönme kinetik enerjisinden elektrik enerjisi elde edilir.

Görsel 1.2.6: Rüzgâr türbini Buz patencisinin yaptığı hareket, öteleme hareketi-
dir (Görsel 1.2.7). Hareket hâlindeki patenci, ötele-
me kinetik enerjisine sahiptir.

Görsel 1.2.7: Buz pateni yapan çocuk

1.2.3. DÖNME VE DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ YAPAN CİSİMLERİN KİNETİK ENERJİSİ

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

I.ω2E 2
1 wIk(d)

2=

Dönerek ilerleyen cisimlerin ise hem öteleme hem 
de dönme kinetik enerjisi vardır. Öteleme ve dönme 
kinetik enerjileri 

   Ek=Ek(ö)+Ek(d)   

şeklinde ifade edilir.

E 2
1 mv 2

1 Iwk
2 2= + I.ω2

Kütlesi m hızı v olan, öteleme hareketi yapan bir 
cismin öteleme kinetik enerjisi 

şeklinde ifade edilir.

2
1 m.v2Ek(ö)=

m.v2
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2. 
BÖLÜM1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

Türdeş küre hem öteleme hem de dönme hareketi 
yaptığından kürenin toplam enerjisi

ET =Ekö +Ekd    şeklinde ifade edilir.

Kütlesi 8 kg, yarıçapı 0,5 m olan silindir cisim ya-
tay zeminde sabit 10 rad/s açısal hızla dönerek 
ilerlemektedir.

Bu silindirin
a) Eylemsizlik momentini
b) Dönme kinetik enerjisini
c) Öteleme kinetik enerjisini
ç) Toplam kinetik enerjisini hesaplayınız.

10 rad/s

Yatay 
zemin

SORU 4 ÇÖZÜM

SORU 5 ÇÖZÜM

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

(Silindirin eylemsizlik momenti                          dir.)2
1 m.r2I =

a) Eylemsizlik momenti

              

b) Dönme kinetik enerjisi 

Eö=        8.(10.0,5)2 =100 Joule bulunur.

Eö=       m.v2  dir. v çizgisel hızı, açısal hız şeklinde 

yazılırsa (v=ω.r)

kütle ve yarıçap değerleri yerine 
yazılırsa

c) Öteleme kinetik enerjisi formülü 

ET =Eö+Ed=50+100 = 150 Joule bulunur.

ç) Toplam kinetik enerji öteleme ve dönme kinetik    

     enerjilerinin toplamıdır.

2
1

2
1

bulunur.

Joule bulunur.I.ω2E 2
1 Iw 2

1 1.10 50d
2 2= =E 2

1 Iw 2
1 1.10 50d

2 2= =

I 2
1 8.0,5 1kgm2 2= =I =

I = 2
1 m.r2

Ed=

Yarıçapı r olan 5 kg kütleli içi dolu türdeş küre 
sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde kaymadan 
dönerek ilerliyor. 

Kütle merkezinin hızı 10 m/s olduğuna göre 
türdeş kürenin toplam kinetik enerjisi kaç Joule 
olur? (Iküre =      m.r2 )5

2

vO

ET =350 J bulunur.

5.102

m.v2

2
1= 2

1+ 5 m.r2 2

r
v

2

2

m.v2

2
1= 5

1+ m.v2

10
7=m.v2

10
7=

Bu eşitlikte dolu kürenin eylemsizlik momenti 
I küre  açısal hız değeri yerine yazıldığında

I.ω2m.v2

2
1= 2

1+ET

ET

ET

ET

m.r2.

O

r

r
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1. 
 ÜNİTE

SORU 6 ÇÖZÜM

UYGULAMA 6

Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir eğik düzlemin 
tepe noktasından aynı anda serbest bırakılan disk ve 
küre yuvarlanarak kaymadan  yatay zemine ulaşıyor. 
Disk ve kürenin eğik düzlemin alt noktasına gelme 
sürelerini karşılaştırınız. (Disk ile kürenin kütlesi ve 
yarıçapı aynıdır.)

Soruda verilen kürenin eylemsizlik momenti

I=      5.12 =2 kg.m2 olur. 

Saniyedeki dönme sayısı frekansı 2s-1 verildiğinden 
kürenin açısal hız formülünden      

ω=2πf =2.3.2=12 rad/s sonucu elde edilir. 

Kürenin sadece dönme kinetik enerjisi olduğu için 

Ed=     I.ω2  formülünde bilinenler yerine yazılırsa

Ed=     2.122=144 Joule bulunur.

2
1

2
1

5
2

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

İçi dolu homojen 5 kg kütleli kürenin yarıçapı 1 m'dir. 
Küre, merkezinden sabitlenerek ok yönünde bir sa-
niyede 2 tur döndürülüyor.

Kürenin dönme kinetik enerjisini bulunuz.

(Sürtünmeler önemsizdir.           m.r2) (π=3)I 5
2=I

(Iküre=      m.r2 ve Idisk =    m.r2)
5
2

2
1

O

ÇÖZÜM ALANI

r
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2. 
BÖLÜM1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

UYGULAMA 7

Sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlemde m kütleli 
ve r yarıçaplı halka, sabit v çizgisel hızla kaymadan 
dönerek ilerliyor. 

Halka dönme ve öteleme hareketi yaptığına göre 
halkanın toplam kinetik enerjisini kütle ve hız 
cinsinden bulunuz.
(Halkanın eylemsizlik momenti I=m.r2 dir.)

h

SORU 7 ÇÖZÜM

v

Yarıçapı r olan silindir şeklindeki m kütleli cisim sür-
tünmelerin önemsiz olduğu eğik düzlemin alt ucun-
dan v büyüklüğünde bir hızla fırlatılıyor. 

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ

Cisim hem öteleme hem dönme hareketi yaptığı-
na göre cismin eğik düzlemin üzerinde çıkabileceği 
maksimum yüksekliği, yer çekim ivmesi (g) ve fırla-
tılma hızı (v) cinsinden bulunuz.
(Silindirin eylemsizlik momenti               dir.)2

1 m.r2m.r2

2
1 m.v2

Ek(ö)+ Ek(d) = Ep

Silindirin toplam kinetik enerjisi, öteleme ve dönme 
kinetik enerjisi toplamına eşittir. Enerji korunumu 
şu şekilde ifade edilir:

Açısal hız ve eylemsizlik momenti formülde yerine 
yazılırsa

= m.g.h
2
1+ I.ω2

w r
v=ω I= 2

1 m.r

2
1 m.v2

r
v

2

2

== m.g.h2
1 m.r2

bulunur.h 4g
3v2

=4
3 m.v2Y

m.r2

2
1+

m.v2 =m.g.h

2
1 m.v2

ÇÖZÜM ALANI

r
O

v2v
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Bu bölümde; açısal momentumun fiziksel bir nicelik 
olduğu, eylemsizlik momenti ve açısal hız kavram-
ları kullanılarak hesaplandığı, torkun eylemsizlik 
momenti ve açısal ivme değerleri ile hesaplandığı, 
açısal momentumun korunumunun günlük hayat-
taki uygulamaları verilecektir.

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Anahtar Kavramlar

3. 
BÖLÜM

“Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybet-
memek için ilerlemek gerekir.”
                      Albert Einstein (Albırt Aynştayn)
                              

54

1.ÜNİTE

Açısal Momentum
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3. 
BÖLÜM

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Türkçede kötü sonuçlanması olası bir olayın, sıkıntı-
sız atlatıldığını ifade etmek için ‘’dört ayağı üzerine 
düşmek’’ deyimi kullanılır. Kedigiller ailesinin üyele-
rinden kediler, bu deyimin kapsamı içine giren canlı-
ların en bilinenidir.
 
Kedilerin yüksekten hep dört ayakları üzerine düş-
meleri fiziğin kuralları sonucu gerçekleşir.

Yüksekten düşen bir kedi, vücudunun arka bölü-
münü ve kuyruğunu bir yönde geri kalan kısmını da 
(bacaklarını ve başını) ters yönde döndürerek daima 
dört ayağı üzerine düşmeyi başarır.

       HAZIRLIK

1. Doğrusal hareket yapan cisimler çizgisel bir momentuma sahiptir. Dönme hareketi
     yapan cisimlerin de bir momentumu olabilir mi? Tartışınız.        

2. Hareket etmeyen bisikletin üzerinde dengenin sağlanamamasının sebebi ne olabilir?
     Tartışınız.
  

1.3. AÇISAL MOMENTUM
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1. 
 ÜNİTE

1.3.1. AÇISAL MOMENTUM

Dönme hareketi yapan cisimlerde çizigisel momentum ile birlikte bir de açısal momentum vardır. Dönen ci-
simler göz önüne alındığında  makro âlemde bilgisayar CD’sinin, bisiklet tekerinin, topacın, buz pateni yapan 
bir sporcunun kendi ekseni etrafında dönmesi ve gezegenlerin belli yörüngelerde hareket etmesi gibi birçok 
olayda fiziksel nicelik olarak açısal momentum oluşur. Açısal momentum niceliği mikroskobik ölçekte de ge-
çerli olup molekül ve çekirdek  fiziğinin modern teorilerinin geliştirilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

Açısal momentumun korunumu, önemli korunum yasalarından olup fiziğin birçok alanında kullanılmaktadır. Ör-
neğin astronomide, atom ve molekül fiziğinde, klasik mekanikte ve kuantum mekaniğinde, çekirdek fiziğinde, 
yüksek enerji ve parçacık fiziğinde çözümlemeler yapılırken açısal momentum korunumuna sık sık başvurulur. 

Görsel 1.3.1: Çekiç atan sporcu

Şekil 1.3.1: Açısal hız, açısal momentum ve çizgisel   
hızın vektörel gösterimi

1.3. AÇISAL MOMENTUM

2vv1

  ω2v   L2v

  v2v r2v

! Bir eğitmenin gözetimi altında değilseniz 
çekiç atmayınız. Gerekli güvenlik önlemlerini 
almadan çekiç atmaya çalışmanız kendinize 
ve çevrenize ciddi zararlar verebilir.

L = m.v.r

 L=r x P  formülü düzenlenirse ve çizgisel momentum 
açısal momentumdaki yerine yazılırsa açısal mo-
mentumun büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:                    
  

L = P.r 

Doğrusal yörüngede sabit bir hızla hareket eden bir 
cismin hızının ve kütlesinin çarpımı (P=m.v) çizgisel 
momentumunun büyüklüğüdür. Çizgisel momen-
tum cismin şekline bağlı değildir. Vektörel bir bü-
yüklük olup yönü hız vektörüyle aynı yöndedir. Bir 
cismin çizgisel momentumunun seçilen referans 
noktasına olan uzaklığı ile çarpımına açısal momen-
tum denir. Açısal momentum, çizgisel momentu-
mun torku olarak da tanımlanabilir.

Görsel 1.3.1’de görüldüğü gibi bir sporcu, ipe bağlı 
çekici belli bir hızla çevirdiği zaman dönme ekseni-
ne göre çekice açısal bir momentum kazandıracaktır. 
Çekicin kazanmış olduğu açısal momentum, çekicin 
dönme eksenine uzaklığı ile çizgisel momentumunun 
çarpımı kadardır. Oluşan açısal momentum vektörü 
L, yarıçap vektörü r ve çizgisel momentum vektörü P 
Şekil 1.3.1’de gösterilmiştir. 

Açısal momentum L ile gösterilir ve vektörel bir bü-
yüklüktür. Yönü, P ve r vektörlerinin bulunduğu düz-
leme diktir ve sağ el kuralıyla bulunur. SI'da birimi 
kg.m2 /s = N.m.s = J.s'dir. Açısal momentum büyüklü-
ğünün, çizgisel momentum büyüklüğü ile arasındaki 
ilişki şu şekilde yazılabilir: 
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BÖLÜM1.3. AÇISAL MOMENTUM

Buna göre cismin açısal momentumunun yönü ve 
büyüklüğü için ne söylenebilir?

O

Bir ipin ucuna bağlı 2 kg kütleli cisim, düşey ve sür-
tünmesiz düzlemde 2 m/s'lik sabit hızla döndürü-
lüyor.

Açısal momentum L=m.v.r şeklinde ifade edilir. 
Soruda verilen değerler yerine yazıldığında

L= 2.2.1

L 4 s
kg.m2

=  bulunur.

Sağ el kuralına göre cismin dönme yönünde dört 
parmağınızı tuttuğunuzda baş parmağınız açısal mo-
mentumun yönünü verir. Bu durumda açısal momen-
tumun yönü sayfa düzleminden dışarı doğru olur.

SORU 1 ÇÖZÜM

Sağ el kuralına göre sağ elin 4 parmağı disk dönüş yönünde kıvrıldığında başparmak açısal momentumun 
yönünü verir (Görsel 1.3.2: a ve Görsel 1.3.2: b).

Görsel 1.3.2: a) Diskte sağ el kuralı Görsel 1.3.2: b) Diskte sağ el kuralı

L
L

UYGULAMA 1

1. Fiziksel bir nicelik olan açısal momentumun özelliklerini açıklayınız.

2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklayınız.



58

1. 
 ÜNİTE

Buna göre cisimlerin açısal momentumlarının 
yönlerini belirtiniz.

K ve L cisimleri, şekildeki yörüngelerde çembersel 
hareket yapmaktadır. 

UYGULAMA 2
ÇÖZÜM ALANI

SORU 2 ÇÖZÜM

Buna göre K ve L dişlilerinin açısal momentum 
büyüklükleri oranını ve dişlilerin açısal momen-
tumlarının yönlerini bulunuz.

K

2r

r ve 2r yarıçaplı eşit kütleli K ve L dişlileri sürtünme-
leri önemsiz düşey düzleme yerleştirilmiştir. Dişliler, 
oklar yönünde ve sabit hızla merkezlerinden geçen 
eksen etrafında döndürüldüğünde K dişlisinin açısal 
momentumu LK, L dişlisinin açısal momentumu ise 
LL olmaktadır.  

r

L

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Birbirine bağlı dişliler, birim zamanda çembersel 
yay üzerinde eşit uzunlukta mesafeler katettiği  için 
aynı çizgisel hız büyüklüğü ile hareket eder. Buna 
göre K ve L dişlilerinin çizgisel hız büyüklükleri eşit-
tir. Açısal momentum L=m.v.r formülü ile bulunur.

 LK=m.v.r

 LL=m.v.2r

               sonucuna ulaşılır.

Sağ elinizin dört parmağı dişlilerin dönme yönle-
rinde tutulursa başparmak açısal momentumun 
yönünü verir.

K dişlisinin açısal momentum yönü bu durumda 
sayfa düzleminden dışarı doğru, L dişlisininki ise 
sayfa düzleminden içeri doğru olur.

L
L

2
1

L

K =

+z

K

L

+y

+x
ω

ω
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1.3.2. AÇISAL  MOMENTUM TORK İLİŞKİSİ

Şekil 1.3.2: Kurbağacık

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Şekil 1.3.3: r yarıçaplı  yörüngede dönen m kütleli par-
çacığa etki eden teğetsel ve merkezcil kuvvetin yönü

m kütleli bir parçacık r yarıçaplı bir çembersel yö-
rüngede teğetsel bir kuvvetin etkisinde hareket 
etmektedir (Şekil 1.3.3). Bu kuvvet cisim üzerinde 
teğetsel bir ivmeye neden olur. Merkezcil kuvvet ise 
cismin yörüngede dönmesini sağlar. Çemberin mer-
kezinden geçen bir eksene göre bu parçacığa etki-
yen torkun büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:

                
 
Çembersel yörüngede belli bir sürede hızın yönü-
nün sürekli değişmesi teğetsel ivme meydana geti-
rir. Teğetsel ivmenin büyüklüğü (at) şu şekilde ifade 
edilir:

  at= α.r         

Bu eşitlikte α açısal ivme, at teğetsel ivme ve r yarı-
çaptır. Açısal ivme, birim zamanda meydana gelen 
açısal hız değişimidir.
  
Dinamiğin temel kanununda teğetsel kuvvet
Ft=m.at eşitlikteki at değeri yerine konulursa  

τ = F
t
.r=m.α.r.r= m.r2. α    bulunur.

Eşitlikte bulunan m.r2 parçacığın eylemsizlik mo-
mentidir. O hâlde tork şu şekilde ifade edilir:

    τ = I. α                 

 τ = Ft.r

O

2v

2vFt

Fm

m

r

2vF

Tork (Moment): Bir kuvvetin, bir cismi bir eksen et-
rafında döndürme etkisidir. Vektörel bir büyüklük 
olup SI'da birimi N.m'dir. τ ile gösterilir.

                                         ile hesaplanır.

F kuvvet, θ  kuvvetin uygulandığı noktanın yatay doğ-
rultuyla yaptığı açı, d kuvvetin dönme noktasına olan 
dik uzaklığıdır (Şekil 1.3.2). Torkun yönü sağ el kuralıy-
la bulunur. 

 τ = d x F  = F.r.sinθ  

   Yatay 
doğrultu

F.sinθ

     θ

     d

    O

    r
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1. 
 ÜNİTE

Çubuğun boyu iki katına çıkarılıp kütlesi yarıya indi-

rilirse açısal ivmesi kaç α olur? (                         )E 2
1 wIk(d)

2=I =       m.L2

     
 3

BAKIŞ AÇISI

Kule benzeri yapılar genelde bir bütün olarak dev-
rilmez. Kule, devrilme sırasında herhangi bir nokta-
dan kırılır ve kulenin üst kısmı daha kısa sürede yere 
ulaşır. Bunun sebebi ne olabilir? Kulenin üst kısmı-
nın torkunu açısal ivme ve eylemsizlik momenti ba-
kımından alt kısmın torkuyla karşılaştırınız.

Uzunluğu 1 m, kütlesi m olan düzgün bir çubuk  A nok-
tası etrafında dönebilmektedir.

A

  1 m

SORU 3 ÇÖZÜM

Boyu 2L kütlesi 2m olan düzgün türdeş çubuk K nok-
tası etrafında dönmektedir. Çubuk yatay durumda 
serbest bırakıldığında açısal ivmesi  α oluyor. 

UYGULAMA 4

2L
K

1.3. AÇISAL MOMENTUM

1. Açısal momentumu, açısal hız ve eylemsizlik momenti kavramları ile ilişkilendiriniz.

2. Tork bağıntısını, açısal momentum ve eylemsizlik momenti kavramları ile ilişkilendiriniz.

UYGULAMA 3

A noktasına göre çubuğun torku şu şekilde hesaplanır.

Çubuğun ağırlık merkezi orta noktada olduğundan 
A noktasının dönme noktasına uzaklığı çubuğun boyu-
nun yarısı kadardır.

  

               I 5
2=

 3g
  2

α= 

 τ = m.g.I 5
2=  L

 2

 τ = F.d

I 5
2=  L

 2
m.g.  = I . α

m.g.I 5
2=  L

 2I 5
2=  1

 3
 =       m.L2.α

bulunur.

 τ = I. α  tork ifadeleri birbirine eşitlenirseÇubuk yatay durumdayken serbest bırakıldığında 

çubuğun ilk açısal ivmesi kaç g olur? (                     )E 2
1 wIk(d)

2=I =       m.L2

     
 3

ÇÖZÜM ALANI
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1.3.3. AÇISAL MOMENTUMUN KORUNUMU

       L = I.ω    

1.3. AÇISAL MOMENTUM

BAKIŞ AÇISI

Yarışmalarda  takla atarak suya atlayan yüzücü-
ler havada takla atarken neden dizlerini vücut-
larına doğru çeker?
Havada çok  fazla takla atmak istediklerinde en 
iyi duruş şekli nasıl olabilir?

L=m.v.r formülü kendi ekseni etrafında sabit ω açısal hızla dönen cisim için uygulanıp v yerine V=ω.r yazılırsa

L=m.ω.r2 olur. Formüldeki m.r2 dönen bir cismin eylemsizlik momentini verir. Eylemsizlik momenti  I  ile göste-
rilirse açısal momentumun büyüklüğü şu şekilde ifade edilir:

Bir nokta etrafında dönen cisme uygulanan net tork sıfır ise cismin açısal momentumunun yönü ve bü-
yüklüğü değişmez. Buna açısal momentumun korunumu denir. Sisteme dışarıdan net bir tork uygulan-
madığında açısal momentumda bir değişim gözlenmez. Sistemin toplam açısal momentumunun zamana 
göre değişimi sistem üzerine etki eden net dış torka eşittir. Tork, açısal momentum değişimi ve zaman 
değişimi olarak şu şekilde ifade edilebilir:

         

Sisteme etki eden net tork sıfır ise açısal momentum değişimi sıfır olur. 

ΔL=0   
0 = Lson- Lilk bulunur ve bu durumda  açısal momentum korunumu şu şekilde ifade edilir:             

  Lson= Lilk 

t
L

t
L Lson ilk= = -

3
3

3x τ
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1. 
 ÜNİTE

Şekil 1.3.4’te görüldüğü gibi Dünya, Güneş’in etrafında dönerken sisteme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı 
için sabit bir açısal momentuma sahiptir. L=I.ω bağıntısından da anlaşılacağı gibi Dünya; eliptik hareketini sür-
dürürken Güneş’e yakın geçtiği sırada Güneş ile arasındaki mesafe azalacağından eylemsizlik momenti (I=mr2) 
azalır. Açısal momentumun sabit kalması için bu durumda ω açısal hızı artar. Güneş’e yaklaştığında Dünya'nın 
Güneş etrafındaki yörünge hızı artar. Güneş’ten uzaklaştıkça Dünya'nın yörüngedeki çizgisel hızı azalır. 

Bir sisteme dış bir kuvvet uygulanmadığında sistemin açısal momentumu korunur. Açısal momentum ko-
runduğu için eylemsizlik momenti değiştiğinde açısal hız değişir (L=I.ω). Buz pateni yapan bir sporcunun 
hareketleri izlendiğinde bu durum daha iyi anlaşılır. Sporcunun kolları açık iken eylemsizlik momenti büyük, 
açısal hızı küçüktür. Sporcu kollarını kapatınca eylemsizlik momenti küçülür, açısal  hızı büyür (Görsel 1.3.3), 
böylece sporcu daha hızlı döner. 

Görsel 1.3.3: Buz pateni yapan sporcu

Şekil 1.3.4: Dünya'nın Güneş etrafında dönüşünü gösteren model

1.3. AÇISAL MOMENTUM
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DENEYİN ADI    : Açısal Momentum

DENEYİN AMACI   : Açısal momentumun korunumunun gözlenmesi

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇ : Döner sandalye ve ağırlıklar

DENEYİN YAPILMASI

Bir arkadaşınızı şekildeki gibi döner sandalyeye oturtunuz. Arkadaşınızdan kollarını aç-
masını ve her iki eline ağırlıkları almasını  isteyiniz. Daha sonra sandalyeyi dengeli ve gü-
venli bir şekilde hızlıca döndürünüz. Sandalye dönmeye başladıktan sonra arkadaşınıza 
kollarını ve bacaklarını şekildeki gibi kapatmasını söyleyiniz. Kolların ve bacakların açık 
ve kapalı olduğu hâllerde yaptığınız gözlemleri tartışınız.

 r= 50 cm

4 kg kütleli ve 50 cm yarıçaplı silindir, sürtünme-
leri önemsiz düşey düzlemde kütle merkezinden 
geçen  eksen etrafında 3 rad/s'lik sabit açısal hızla 
döndürülüyor. 

O

SORU 4 ÇÖZÜM

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Buna göre silindirin açısal momentumunun 

büyüklüğü kaç               dir? I =       m.r2
2
1

I 2
1 m.r2=a k I2

1m.r2 = ak
s

kg.m2

Silindirin açısal momentumu (L=I.ω) formülüyle 
hesaplanır.

L=I.ω

L 2
1=  m.r2.ω   

Silindirin yarıçapı uzunluğu 50 cm, metre cinsinden 
0,5 m alınarak formülde yerine yazılırsa

L         .4.(0,5)2.3

L=1,5               bulunur.

2
1=

s
kg.m2
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 ÜNİTE

Şekil I'de ipte oluşan gerilme kuvvetinin bü-
yüklüğü T1 Şekil II'de T2 olduğuna göre T1 /T2 
oranı kaçtır? (Sürtünmeler önemsizdir.)

Şekil I Şekil II

Cam boru içinden geçirilmiş ve O noktasından sabit-
lenmiş ipe bağlı m kütleli cisim Şekil I'de 2r yarıçaplı 
yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. 
Şekil II'de ip bir miktar dönme ekseni doğrultusun-
da aşağı çekilip cismin r yarıçaplı yörüngede düzgün 
çembersel hareket yapması sağlanıyor. 

İpin konumu değiştiğinde kuvvetin dönme noktası-
na göre torku sıfır olduğu için dışarıdan tork uygu-
lanmaz. Açısal momentum korunur. Açısal momen-
tum L=m.v.r formülünden hesaplanır.

L1= L2

m.v1.2r = m.v2.r eşitliğinden

2v1= v2 bulunur.

İpte oluşan gerilme kuvveti merkezcil kuvveti
oluşturacaktır. (Fm= Tİp )

T1= m.
2r
v1

2

T2= m.
r
v2

2

T1= m.
2r
v1

2

T2= m.
r

4v1
2

                bulunur.   

UYGULAMA 5

2ω
2ω

 X çubuğunun açısal momentumu Lx , Y küresi-
nin açısal momentumu LY ise Lx / LY oranı kaçtır?
(Sürtünmeler önemsizdir.)

Eşit kütleli X çubuğu ve Y küresi sabit 2ω açısal 
hızıyla merkezlerinden geçen eksen etrafında dö-
nüyor.

SORU 5 ÇÖZÜM

cam 
boru

cam 
boru

2r

O O

r

1.3. AÇISAL MOMENTUM

I 12
1 mL ,I 5

2 mrçubuk
2

küre
2= =a k I12

1mL,I5
2mr çubuk

2
küre

2 == akIçubuk = Iküre 12
1 mL2

5
2 mr2=

T
T 8

11

2
=

,

ÇÖZÜM ALANI
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Bir uydu Dünya yörüngesinde dolanmakta iken 
Dünya'ya en uzak olduğu andaki konumu Dün-
ya'dan 450 km uzaklıkta, en yakın olduğu andaki 
konumu  Dünya'dan 350 km uzaklıkta olmaktadır.
Uydunun Dünya'ya en uzak olduğu andaki hızı 
7 500 m/s olduğuna göre en yakın olduğu andaki 
hızı kaçtır? Uydunun Dünya'nın konumuna göre 
hızındaki değişimin sebebi ne olabilir?

UYGULAMA 6

Disklere dışarıdan herhangi bir tork uygulaması ol-
madığından açısal momentum korunacaktır (L=I.ω).

Şekil I ve Şekil II’de açısal momentum 

birbirine eşitlenirse

L1= L2

IK.9ω =(IK+IL).ω'

(      2m.4r2).9ω = (      2m.4r2+      m.r2).ω'

36ω          ω'

ω '=8ω   bulunur.

2
1

2
1

2
1

2
9=

SORU 6 ÇÖZÜM

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Şekil II’deki gibi L diski K diskinin üzerine düşüp 
birlikte dönmeleri sağlanırsa dönme açısal hızları 
ne olur? (Disklerin eylemsizlik momentleri       m.r2,

sürtünmelerden ve düşmeden dolayı oluşan enerji 
kayıpları önemsizdir.)

Şekil I’de 2m kütleli 2r yarıçaplı K diski 9 ω lik sabit 
açısal hızla yatay düzlemde dönerken m kütleli r ya-
rıçaplı L diskinin dönmesi engellenmiştir. 

2
1

ÇÖZÜM ALANI

2r

r

9ω

Şekil I Şekil II

  ω'
2m

m
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 ÜNİTE

ω m

r

3m

3m kütleli r yarıçaplı disk, sürtünmeleri önemsiz 
zeminde sabit ω açısal hızıyla dönmektedir. Dö-
nen diskin ucuna m kütleli cisim düşerek yapışı-
yor ve birlikte dönmeye başlıyor.

UYGULAMA 7

Buna göre diskin yeni açısal hızı kaç ω olur? 

1.3. AÇISAL MOMENTUM

(IDisk=     m.r2  ve  ICisim= m.r2)

r

Şekil 1.3.5: Dönen topacın presesyon hareketi

1.3.4. TOPAÇ VE JİROSKOP

2
1

ÇÖZÜM ALANI

x

Lωp

ω

Kütle 
merkezi

Ө

d

O

y

G

N

Presesyon hareketinin 
çembersel yörüngesi

z

Bir topaç, kendi ekseni etrafında dönerken bir nok-
taya göre çembersel hareket yapar. Şekil 1.3.5'teki 
gibi topacın sabit bir noktaya göre yaptığı çember-
sel harekete presesyon hareketi denir. Topaç pre-
sesyon hareketine iyi bir örnektir.

Topaç hareket hâlindeyken yatay zemine göre dik 
durur ama hareketsiz konumda yan yatar. Topaç, 
kendi ekseni etrafında ω açısal hızıyla dönerken 
z ekseni etrafında Şekil 1.3.5’te gösterildiği gibi ωp 
açısal hızıyla presesyon hareketi yapar. Topaca, dü-
şeyde topacın ağırlığı G ve topacın ucundaki yüzeyin 
tepki kuvveti olan N kuvveti olmak üzere iki kuvvet 
uygulanır. Tepki kuvveti topacın dönme noktasından 
geçtiği için torku sıfırdır. Ağırlık ise dönme noktasına 
göre net bir torka sahiptir. Topacı yan yatıran ağırlığın 
oluşturduğu torktur. Topacın kendi ekseni etrafında 
dönüşü  sırasında L açısal momentumu oluşur. Sis-
temde net bir tork oluştuğu için açısal momentum 
değişmek zorundadır (τ.Δt = ΔL). Net tork topacın 
dönme eksenini değiştirir. Bu da açısal momentumun 
büyüklüğünü değiştirmese bile yönünü değiştirir. Bu 
nedenle topaç presesyon (yalpalama) hareketi yapar.
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Şekil 1.3.6: Jiroskop 

Görsel 1.3.4: Elektrikli tekteker

  

Jiroskop, teknolojide hangi alanlarda kullanılır? Yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarını 
sunum, poster veya pano hazırlayarak paylaşınız.

G

Tekerlek

d

Tekerlek

Jiroskobun kullanım alanlarından bazıları şunlardır.

1. Askerî ve sivil alanlarda kullanılan konum bulma 
    sistemlerinde faydalanılır.

2. Dalgaların yol açtığı yalpalamayı azaltır ve gemi
   yolculuğunu daha rahat hâle getirir. 

3. Uçakların bulut ya da sis içinde yaptığı uçuşlarda   
     rotasını korumak için jiroskoptan yararlanılır.

4. Uyduda bulunan jiroskop, uydunun her zaman    
     Dünya’ya dönük olarak tutulmasını sağlar.

5. Jiroskop elektrikli tektekerlerde dengeyi sağla-
    mak için kullanılır (Görsel 1.3.4).

 Araştırma

1.3. AÇISAL MOMENTUM

Zemin

Presesyon hareketinin özelliğinden yararlanılarak ji-
roskoplar yapılmıştır. Jiroskop dik ayağı üzerinde or-
tasındaki tekerlek bir mile tutturulan ve tekerleğin 
dönüşü sayesinde topaç gibi hareket hâlindeyken 
devrilmeyen bir alettir (Şekil 1.3.6).

Tekerlek, belli bir hızla çevrilirse jiroskop L açısal 
momentumu kazanır. Jiroskopta iki kuvvet vardır. 
N tepki kuvveti dönme noktasından geçtiği için bu 
kuvvetin torku sıfırdır. G ağırlığı ise dönme noktası-
na d kadar mesafede olduğundan net tork oluşturur 
(Şekil 1.3.6).

Bu tork açısal momentumun yönünü değiştireceği 
için vektörel olan açısal momentum ΔL=L2-L1 kadar 
değişmiş olur. Açısal momentumun değişmesi için 
tekerlek tıpkı topaçta olduğu gibi presesyon hare-
keti yapar.
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1. 
 ÜNİTE

Bu bölümde, noktasal kütleler arasındaki çekim kuvveti-
nin bağlı olduğu değişkenler belirlenerek matematiksel 
bir model ile anlatılacaktır. Yer çekimi ivmesinin nelere 
bağlı olduğu, kütle çekim potansiyel enerjisi, bağlanma 
enerjisi ve kurtulma enerjisi kavramları verilecektir.

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

Anahtar Kavramlar

4. 
BÖLÜM

                                                
  “Keşfedildikten sonra gerçekleri anlamak
 kolaydır. Mühim olan keşfetmektir.” 
    Galileo Galilei                                                    
                              

68

1.ÜNİTE

Kütle Çekim Kuvveti
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"Yer çekimi ortadan kalksaydı vücudunuz bu değişime nasıl tepki verirdi?", sorusuna cevap bulmak amacıyla 
Scott Kelly (Skat Keli) adlı astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmiştir. Scott Kelly’nin ikiz kardeşi 
Mark Kelly (Mark Keli), Dünya’da kalmış ve kardeşiyle hemen hemen aynı olan genleri sayesinde  NASA 
uzmanlarına, farklı mekânlarda bulunan ikizlerin durumunun biyolojik olarak kıyaslanması için bir imkân 
sunmuştur. 

Uzayda 340 gün kalan Scott Kelly’nin vücut fonksiyonları bu süre boyunca incelenmiştir. Bu süre sonun-
da Kelly kardeşlerin gen yapısında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Scott’ın kemik yoğunluğundaki azalma, 
bağışıklık sisteminde ve kas yapısındaki zayıflama yer çekimi olmayan ortamın kaçınılmaz bir sonucu ola-
rak ortaya çıkmıştır. Yer çekiminin olmaması Astronot Kelly’nin omuriliğini esnetmiş, boyunun 5 santimetre 
uzamasına neden olmuştur. Scott'ın gen ifadesi, uzay istasyonundan döndükten kısa bir süre sonra uçuş 
öncesi durumuna dönmeye başlamıştır.  Dünya’ya dönmesiyle yer çekimine kavuşan Kelly’nin boyu iki gün 
içerisinde eski hâlini almıştır.

 1. Yer çekimi kuvveti etkisi olmasaydı çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlenirdi? 
    
 2. Dünya ve Ay'ın tam ortasına konulan bir cisim hangisine doğru hareket eder?
     Tartışınız.
           

       HAZIRLIK

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

OKUMA PARÇASI



70

1. 
 ÜNİTE

Bilim insanları, belli bir matematiksel çıkarımda 
bulunmadan önce doğayı gözlemler. Bu gözlem so-
nuçlarının sentezlenmesiyle sağlam matematiksel 
modellemeler ortaya koyar. Bu gözlemlerden belki 
de en meşhuru, Newton’ın kafasına düşen bir elma-
dan yola çıkarak kütleler arasındaki çekim kuvvetini 
bulması söylemidir (Görsel 1.4.1). Her ne kadar bu 
olayın gerçek olmadığı, yalnızca bir söylentiden iba-
ret olduğu iddia edilse de asıl üzerinde durulması 
gereken Newton’ın önemli bir probleme çözüm ge-
tirerek bu çözümü matematiksel bir model şeklinde 
ortaya koymasıdır.

1687 yılından önce Ay’ın ve gezegenlerin hareketle-
ri hakkında birçok veri toplanmasına rağmen bu gök 
cisimlerinin bilinen hareketlerine neden olan kuvvet-
ler henüz net olarak anlaşılamamıştı. Fakat o yıl Isaac 
Newton, gökyüzünün sırlarını açığa çıkaran anahtarı 
buldu. Newton’a göre Ay’ın yörüngesinin doğrusal 
yerine çembere yakın olmasının sebebi Dünya ve 
Ay arasındaki kütle çekim kuvvetidir (Görsel 1.4.3). 
Newton; Ay’ın yörüngesinde dolanmasını sağlayan 
bu kuvvetin bir elmanın yere düşmesini sağlayan 
kuvvetle aynı olduğunu ispatlamış ve bu keşfini, 
1687 yılında Doğa Bilimlerinin Matematik İlkeleri 
isimli kitabında bir model şeklinde ortaya koymuştur 
(Görsel 1.4.2).

Görsel 1.4.1: Newton’ın kafasına 
düşen elmanın kütle çekiminin 
keşfini tetiklediği söylenir. 

Görsel 1.4.2: Newton’ın Doğa Bilim-
lerinin Matematik İlkeleri adlı kitabı

Görsel 1.4.3: Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim etkisinin temsilî modeli

Dünya

   
 1.4.1.  KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ NELERE BAĞLIDIR?

Ay

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
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Genel Ağ'da verilen aşağıdaki  simülasyonda niceliklerin değerlerini değiştirerek kütle çekim 
kuvvetini ve bağlı olduğu değişkenlerle ilişkisini yorumlayınız.

1. İlgili simülasyonda kütle (mass) değerlerini artırdığınızda ya da azalttığınızda kütle çekim    
     kuvvetinde ne gibi değişiklikler gözlediniz? Sizce kütle değerleri ile kütle çekim kuvveti ara-   
     sında ne  gibi bir ilişki vardır?

2. İki kütle arasındaki mesafeyi azalttığınızda ya da artırdığınızda kütle çekim kuvvetinde nasıl   
     bir değişim meydana geldi? Sizce kütleler arasındaki uzaklıkla çekim kuvveti arasında nasıl    
     bir ilişki bulunmaktadır?

3. İki cismin birbirine uyguladığı kuvvetleri karşılaştırdığınızda ne söyleyebilirsiniz? Kütlesi 
     büyük olan cisim diğerini daha büyük bir kuvvetle mi çekiyor? Yorumlayınız.

4. Yukarıda yapmış olduğunuz tüm gözlemlerden yararlanarak kütle çekim kuvvetini veren 
     matematiksel bir model ortaya koymaya çalışınız.

5. Ulaştığınız sonuçları göz önünde bulundurarak kuvvet-kütle ve kuvvet-uzaklık grafiklerini    
     çiziniz.

F

m1

F

m2

F

0 d

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_tr.html  

00

        SİMÜLASYON 2

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Kütle Çekim Kuvveti 
Laboratuvarı

Kütleler arası çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlerin belirlenmesi
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1. 
 ÜNİTE

Newton’ın Genel Çekim Yasası adını alan bu çalışma-
sı "Evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı kendi 
kütlesi ve diğer parçacığın kütlesinin çarpımı ile doğ-
ru orantılı ve parçacıkların kütle merkezleri arasında-
ki mesafenin karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle 
çeker." şeklinde ifade edilmiştir (Şekil 1.4.1). 

                                                         
şeklinde ifade edilir. Bu eşitlikteki  G, evrensel çekim 
sabiti olarak bilinir ve G=6,67.10-11 Nm2/kg2 olarak 
alınır. Çekim kuvveti ile uzaklık ters orantılı olduğu 
için bu eşitlikten birçok yerde Ters Kare Kanunu ola-
rak da bahsedilir. 

Kütle çekim sabiti olan G'nin çok küçük bir değeri 
olduğundan kütlelerden biri çok büyük bir değer al-
madığı sürece kütle çekim kuvveti ihmal edilebilecek 
bir değer alır. Örneğin sıra arkadaşınızla aranızdaki 
kütle çekim kuvveti bir sivrisineğin ağırlığından daha 
küçüktür. Bundan dolayı 4 temel kuvvet içerisinde 
kütle çekim kuvveti en zayıf olanıdır. Ancak hemen 
belirtmek gerekir ki menzil olarak da en uzun men-
zilli kuvvet, kütle çekim kuvvetidir. Bu kuvvet ancak 
Dünya gibi gök cisimleri söz konusu olduğunda öl-
çülebilir büyüklükte bir değer alabilir. Gezegenlerin 
kütleleri düşünülecek olursa evrenin bugünkü şeklini 
almasında en büyük pay, kütle çekim kuvvetinindir.

Görsel 1.4.4: Kütle çekim kuvvetinin matematiksel modeli

Görsel 1.4.5: Isaac Newton’ın Londra Madame Tussauds 
Müzesi’ndeki balmumu heykeli

d

F1 F2

m1 m2

m1 ve m2 nin cisimlerin kütlelerini, d'nin ise cisimlerin 
kütle merkezleri arasındaki uzaklığı ifade ettiği kabul 
edilirse bu iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetinin 
büyüklüğü

 Şekil 1.4.1:  Kütlelerin birbirine uyguladıkları kuvvetlerin   
 yön gösterimi

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

d
m m

2
1 2F G=

=

F1    F2

F α
m1.m2

   r2
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Birinci gezegenin cisme uyguladığı kuvvetin büyük-
lüğü      

F G R
M.m

2= şeklinde ifade edilebilir.
 
 Aynı eşitlik ikinci gezegen için uygulanacak olursa 
  
                                                     

 sonucuna ulaşılır.

Kütlesi m olan noktasal bir cisim, yarıçapı R ve küt-
lesi M olan bir gezegen üzerinde iken cisme etki 
eden kütle çekim kuvveti F olmaktadır. 

Aralarında d kadar uzaklık bulunan M ve 4M kütle-
li iki cisim birbirine F büyüklüğünde çekim kuvveti 
uygulamaktadır.

a) Bu cisimlerin aralarındaki uzaklık 2d/3 kadar   
     azaltılırsa çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç 
     F olur? 
b) Bu cisimlerin aralarındaki uzaklık kaç d olursa   
     çekim kuvvetinin büyüklüğü 25 F olur?

UYGULAMA 1

d

M
4M

Aynı cisim yarıçapı 3R ve kütlesi 3M olan başka bir 
gezegenin üzerinde iken gezegenle cisim arasında 
oluşan kütle çekim kuvveti kaç F olur?

SORU 1 ÇÖZÜM

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

Yapay Uydular, Ay ve Gezegenlerin Hareketi

İnsanlar tarafından belirli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara yapay 
uydu denir. Yapay uyduların temel görevi, Dünya ve uzay ile ilgili çalışmalar için bir gözlem platformu oluş-
turmaktır. Yerden yapılan uzay gözlemlerinde Dünya atmosferinin birçok elektromanyetik dalgayı filtreleme-
sinden kaynaklanan bazı olumsuzluklar söz konusudur.  Yerden yapılan gözlemler buğulu bir camın arkasın-
dan uzaya bakılıyormuş izlenimi bırakmaktadır. Atmosfer dışına çıkılarak bu etkilerin ortadan kaldırılmasının 
gerekliliği yapay uydu kavramını ortaya çıkarmıştır.

F'F G 9R
3Mm

3
1 G R

M.m
3
1 F2 2= = =l

|F| |F|

ÇÖZÜM ALANI

m1.m2

   r2
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 ÜNİTE 1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

Görsel 1.4.6: Sputnik-1 uydusu

Görsel 1.4.7: Dünya yörüngesinde dolanan yapay uydu

Görsel 1.4.6’da görülen bir basketbol topu büyüklü-
ğündeki Sputnik-1 uydusunun 4 Eylül 1957 tarihinde 
uzaya fırlatılmasıyla yapay uydular insanlar için vaz-
geçilmez bir hâl almaya başlamıştır. Bu uyduyu taki-
ben birçok uydu Dünya yörüngesine yerleştirilmiştir. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay 
uyduların da üstlendiği görevler ve kullanım alanla-
rı artmıştır. Küresel iletişim,  denizcilik, meteorolojik 
tahminler, astronomi, jeolojik araştırmalar, ağırlıksız 
ortamlarda biyolojik organizma çalışmaları, gezegen-
lerle ilgili araştırmalar, kozmik ışınlar, tarımsal geliş-
meler, arkeolojik keşifler için yer belirleme çalışma-
ları gibi birçok alanda yapay uydulardan yararlanılır.

Yörüngesi belirlenen bir uydunun, Dünya’nın çekim 
alanından sıyrılıp o yörüngeye oturtulması için belli 
bir hız değerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu hız 
değerine ulaştırılan ve yörüngeye sabitlenen uydu 
çembersele yakın eliptik bir yörüngede dolanır. Ha-
ritalama ve görüntüleme yapan uyduların hareket 
ettikleri yörüngeler Dünya’ya yakındır. Bu uyduların 
yörüngede kalabilmeleri için yüksek hızlarda hareket 
etmeleri gerekir. Bu nedenle Dünya etrafındaki dö-
nüşlerini tamamlama süreleri yani periyotları kısadır. 
Görsel 1.4.7’deki gibi Dünya üzerinde belli bir bölgeyi 
görüntülemesi gereken iletişim ve haberleşme uy-
duları ise Dünya ile aynı periyotta (24 saat) dolanır. 
Bu uydular daha yüksek irtifada ancak daha düşük 
hızlarda hareket eder. Bir haberleşme uydusunun 
hareketi, coğrafik boylamda sabit kalacağından yere 
göre durgun olarak tanımlanır ve Ekvator çevresinde 
Dünya ile aynı doğrultuda döner. 

Aşağıdaki Genel Ağ  adresinden gezegenlerin ve uyduların hareketlerini inceleyebilirsiniz.

https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_tr.html 

        SİMÜLASYON 3

 Araştırma

Ülkemizin 3'ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 2'si (GÖKTÜRK-2 ve RASAT) 
gözlem olmak üzere aktif 5 uydusu vardır. 5 Aralık 2016 yılında uzaya fırlatılmış olan Göktürk-1 
uydusunun yörüngeye yerleştirilme amacını ve nasıl bir yörüngede dolanım yaptığını araştırınız.

Güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler ve Ay hem kendi etrafında hem de odaklarından birinde Güneş 
bulunan bir eliptik yörüngede dolanmaktadır. Gezegenlerin, doğal ve yapay uyduların yörüngelerinin elip-
tik olmasının en temel sebebi kendi aralarındaki kütle çekim kuvvetidir. Gezegenlerin ve Ay'ın hareketleri 
boyunca açısal momentum korunduğundan gezegenlerin ve Ay'ın  Güneş’e yakın olduğu noktalarda hızları 
artarken Güneş’ten uzaklaştıkları bölgelerde hızları  daha düşük olur.
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Cisim gezegenin yüzeyinden x, merkezinden d ka-
dar uzaklıkta ise çekim ivmesi şu şekilde ifade edilir:

Bir paraşütçünün uçaktan atladığında yere inmesi, 
ucuna bir cisim asılan dinamometrenin yayının aşağı 
doğru uzaması, daldan kopan bir elmanın yere düşme-
si Dünya’nın bu cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin 
bir sonucudur. Sadece Dünya bu cisimlere kuvvet uy-
gulamaz, cisimler de Dünya’ya eşit büyüklükte bir kuv-
vet uygular. O hâlde  elma yere düşerken Dünya niçin 
elmaya doğru hareket etmez? sorusu akıllara gelebilir.

Newton’ın İkinci Kanunu cisimlerin üzerine net bir 
kuvvet etki ettiğinde o cismin bir ivme kazanacağını 
belirtir. Bu kanun F=m.a eşitliği ile ifade edilir. Bu eşit-
lik cismin kazanacağı ivme ile cismin kütlesinin ters 
orantılı olduğunu ortaya koyar. Dünya’nın kütlesi bir 
elmanın kütlesinin yaklaşık 1023 katı kadar olduğu için 
Dünya’nın kazanacağı ivmeden söz edilemez.  Havasız 
bir ortamda yere düşmekte olan m kütleli bir cisme 
M kütleli Dünya’nın kazandıracağı ivme büyüklüğü şu 
şekilde ifade edilir:

Burada G evrensel çekim sabiti, d ise Dünya’nın kütle 
merkezi ile cismin kütle merkezi arasındaki uzaklıktır. 
Bağıntıdan anlaşılacağı gibi cismin kazanacağı ivme, 
cismin kütlesinden bağımsızdır. Dünya’nın kütlesine 
bağlıdır. Dolayısıyla Dünya bütün cisimlere aynı çekim 
ivmesini kazandırır. Dünya’nın kütle çekim kuvvetinin 
etkisiyle kazandırdığı bu ivme yer çekimi ivmesi adını 
alır ve g ile sembolize edilir. Yer çekimi kuvvetinin 
yönü Dünya’nın merkezine doğrudur (Şekil 1.4.2 ve 
Şekil 1.4.3). Tüm gezegenlerin yüzeyinde çekim ivme-
si şu şekilde belirtilir:

g R
G.M

2=

1.4.2. KÜTLE ÇEKİM İVMESİNİN BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER

Şekil 1.4.2: M kütleli R yarıçaplı gezegenin yüzeyindeki     
cisme etki eden kuvvetin yönü  

F

Şekil 1.4.3: M kütleli R yarıçaplı gezegenin yüzeyinden x, 
merkezinden d kadar uzaklıkta bulunan m kütleli bir cisme 
etki eden kuvvetin yönü

F

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

UYGULAMA 2

Dünya yüzeyindeki m kütleli bir cisme Dünya'nın 
uyguladığı kütle çekim kuvveti bu cismin ağırlığı-
na eşittir. 
Buna göre kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu 
değişkenleri belirleyiniz.

  (R + x)2g = G = G
   M M

 d2

F m.a G d
M.m G d

Mm.a a2 2= = =&

F m.a G d
M.m G d

Mm.a a2 2= = =&

F m.a G d
M.m G d

Mm.a a2 2= = =& d2a= G
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BAKIŞ AÇISI

Şekil 1.4.4: m kütleli cisme etki eden kuvvetin yönü

Dünya’nın şeklinin tam bir küre olmadığını ve ku-
tuplardan biraz basık olduğunu göz önünde bulun-
durarak yer çekim ivmesinin kutuplarda mı yoksa 
Ekvator'da mı daha fazla olduğunu açıklayınız.

Şekil 1.4.5'teki grafik şu şekilde yorumlanır:

• Yer çekim ivmesi gezegenin merkezinde sıfırdır. 
• Yer çekim ivmesi, gezegenin homojen olması du-  
    rumunda yüzeye doğru gidildikçe merkeze olan  
    uzaklıkla doğru orantılı bir şekilde artar. 
• Yer çekim ivmesinin en büyük değeri gezegenin   
    yüzeyindedir. 
• Yer çekim ivmesi gezegenin yüzeyinden sonra gi-
   derek parabolik bir şekilde azalır.
 
Yüzeyden sonra çekim ivmesinin olması gezegenin 
bir kütle çekim alanı oluşturduğunu doğrular. Küt-
le çekim alanı sadece gök cisimlerine ait bir özellik 
değildir, her kütlenin bir kütle çekim alanı vardır. 
Şekil 1.4.6'da görüldüğü gibi kütle çekim alanı ci-
simlerin kütleleri ile doğru orantılıdır. Cisimlerin 
kütleleri arttıkça kütle çekim alanları da artar. Şekil 1.4.5: Yer çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim 

grafiği

Gezegen küre şeklinde ve özkütlesi sabit kabul edi-
lirse gezegenin yüzeyinden merkezine doğru inil-
dikçe çekim ivmesi azalır. Yer çekimi kuvvetinin ve 
ivmesinin yönü yine gezegenin merkezine doğru 
olacaktır (Şekil 1.4.4). Özkütlesi d olan gezegenin 
içinde bulunan ve merkezinden r kadar uzaklıkta yer 
alan bir noktada çekim ivmesi şu şekilde ifade edilir:

g = k.r.d

3
4 .Grg 3

4 .G.r.d= r

 4

 olarak gösterilirse çekim ivmesi şöyle olur:

 eşitliğindeki                 sabitleri  k

g G r
m

r
G 3
4 r d

2
1

2

3

= =
r

3
4= r d3rm = V. d =  π

π

π π

m

 3

F r

R

Yer çekimi ivmesi

O
R

-R R dO

 6 378km

6 356km
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 Şekil 1.4.6: 1    000 kg kütleli bir filin bazı gezegenlerde ve Ay'daki ağırlığı

23     160 N

9      780 N

1    620 N
3      840 N

    Dünya  Jüpiter        Mars      Ay

         Tablo 1.4.1: Gezegenlerin Yüzeylerindeki Ortalama Çekim İvmeleri

BAZI GEZEGENLER
YÜZEYLERİNDEKİ 

ORTALAMA ÇEKİM İVMELERİ 
(m/s2)

Merkür 3,70

Venüs 8,87

Mars 3,84

Jüpiter 23,16

Satürn 9,20

Uranüs 8,69

Neptün 11,00

Güneş sistemindeki gezegenlerin çekim ivmelerinin büyüklükleri Tablo 1.4.1'de verilmiştir.

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
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 Buna göre
a) Merkezden R/2 kadar uzaklıkta bulunan 
     K noktasındaki 

b) Yüzeyden R kadar uzaklıkta bulunan L nok-
     tasındaki çekim ivmesini g cinsinden he-
     saplayınız. (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)

Dünya’nın yarıçapı R, yüzeyinde bulunan P nok-
tasındaki çekim ivmesi g'dir.

SORU 2 ÇÖZÜM

UYGULAMA 3

M kütleli, yarıçapı R olan küresel gezegen şekildeki 
gibi verilmiştir. Gezegenin içindeki K cismine, geze-
genin yüzeyindeki L cismine ve gezegenin merke-
zinden 2R uzaklıktaki M cismine etki eden çekim 
alanını gösteren kuvvet çizgilerini yandaki şekil 
üzerinde gösteriniz.

K

L

M

2R

R

BAKIŞ AÇISI

Bir apartmanın 1. katında oturan biri aynı apartmanın 12. katında oturan arkadaşını ziyarete git-
tiğinde veya maden işçisi çalışmak üzere madene indiğinde ağırlıklarında değişiklik olur mu? Her 
iki durumu da açıklayınız.

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

R/2

K

O R

L

P

M

O

a) Dünya’nın merkezinden içeri doğru gidil-  
     dikçe çekim ivmesi yarıçapla orantılı şekil-
     de azalır. O yüzden K noktasında yarıçap  
     yarıya indiğinden çekim ivmesi de yarıya   
     iner ve 
 
     g=k.d.R
 
   

b) Dünya'nın yüzeyinden uzaklaşırken 

                        
  
     Yüzeyden R, merkezden 2R kadar uzakta 
     çekim ivmesi

olur. 
2
g

2
k.d.Rg' = 2

g
=

g'
2R
G.M

2= ] g g' 4
g

= bulunur.
  (2R)2

eşitliğine göre işlem yapılır.g G. R
M' 2=
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 Buna göre
 a)  Dünya’da 720 N gelen bir kişinin X gezegenin-
      deki ağırlığı kaç N'dır?
 b)  X gezegeninde kütlesi 18 kg olan bir çocuğun 
      Dünya’daki kütlesi kaç kg'dır?

2M ve 18M kütleli iki gezegenin kütle merkezleri 
arasındaki uzaklık d kadardır. 

Buna göre 2M kütleli gezegenin merkezinden 
kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır?  

18M

2M

d

UYGULAMA 4

UYGULAMA 5

Dünya’nın kütlesi M ve yarıçapı R olsun. X gezege-
ninin kütlesi Dünya’nın kütlesinin 2 katı, yarıçapı 
ise Dünya’nın yarıçapının 6 katıdır.

X gezegeni

2M

6R

ÇÖZÜM ALANI

ÇÖZÜM ALANI
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Cisimler kütlelerinden dolayı çevrelerinde bir küt-
le çekim alanı oluşturur. Kütlelerin çekim alanında 
bulunduğu konumdan  dolayı sahip olduğu enerji-
ye kütle çekim potansiyel enerjisi denir. Bir cismi 
Dünya’dan sabit hızla uzaklaştırmak için cisme yer 
çekimi kuvvetine eşit büyüklükte bir kuvvet uygula-
nır ve cisim üzerinde bir iş yapılır. Cisim Dünya’dan 
ne kadar uzağa götürülürse yapılan iş o kadar fazla 
olur. Yapılan bu işten dolayı sisteme belli bir enerji 
aktarılır.  Bu enerji aktarımı sistemin kütle çekim po-
tansiyel enerjisini artırır.

Cisim Dünya'dan uzaklaştıkça cisim ile Dünya ara-
sındaki kütle çekim kuvveti de giderek sıfıra yak-
laşacaktır. Bundan dolayı sistemin kütle çekim po-
tansiyel enerjisinin de Şekil 1.4.7'de görüldüğü gibi 
sonsuz uzaklıkta artarak sıfıra yaklaşması gerekti-
ğinden kütle çekim potansiyel enerjisinin eksi değer 
aldığı kabul edilmektedir. 

M kütleli gezegen etrafında dolanan m kütleli uy-
dudan oluşan sisteme ait çekim potansiyel enerjisi 
şöyle verilir:

Şekil 1.4.7: Dünya yüzeyinde ve Dünya yüzeyinden uzak-
taki bir parçacıktan oluşan sistem için çekim potansiyel 
enerjisinin uzaklığa bağlı değişim  grafiği

d
R R

O

Ep

r
M.mG-

1.4.3.  KÜTLE ÇEKİM POTANSİYEL ENERJİSİ

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

Kurtulma Enerjisi
Görsel 1.4.8'de görülen roketi veya bir cismi yerin 
çekim alanı dışına çıkarmak için gerekli olan enerji-
ye kurtulma enerjisi denir.

Bir cismin yerin çekim alanından kurtulması, aldığı 
enerji ile yerden sonsuz uzağa gitmesi yani çekim 
kuvvetinin sıfır olduğu yere varabilmesi demektir. Görsel 1.4.8: Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere 

yeryüzünden fırlatılan bir roket

Bağlanma Enerjisi
Dünya’nın çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan  
bir uyduyu Dünya’nın çekim alanından çıkarıp yörün-
gesinden uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gere-
ken enerjiye bağlanma enerjisi denir. 

E G r
Mm

p = - G r
M.m
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K ve L uydularının kütle çekim potansiyel enerji-
leri oranını bulunuz.

UYGULAMA 6

SORU 3 ÇÖZÜM

4m ve 10m kütleli K ve L uyduları 2r ve 5r uzaklık-
taki M kütleli gezegenin etrafında dolanmaktadır.

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

X ve Y uydularının kütle çekim potansiyel enerjileri 
Ex ve Ey olduğuna göre Ex / Ey oranı kaçtır?

Uyduların kütleleri arasındaki bu oran kullanılarak 
uyduların potansiyel enerjileri arasında bir ilişki ku-
rulabilir.

Dünya’nın merkezinden sırasıyla 3d ve 4d uzaklıkta 
vx ve vy hızlarıyla yörüngede dolanan X ve Y iletişim 
uydularının Dünya ile aralarındaki kütle çekim kuv-
vetinin büyüklüğü eşittir.

 
İki uydu ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin 
büyüklüğü eşit olduğundan

 Fx=Fy yazılır.

16mx=9my

 mx=9m

 my=16m

16d
m

2
y

9d
m

2
x =

G
3d
m M G

4d
m M

9d
m m 16d

x
2 2

y

2
x y

2

=

=

^ ^h h

Ey
Ex

G d
M. m

G 3d
M.9m

4
16 4

3= =

ÇÖZÜM ALANI

vx

vy

3d

4d

5r

2r

4m

10m

L

O

M K
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5. 
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Bu bölümde; Galileo Galilei, Ali Kuşçu ve Uluğ 
Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketle-
ri ile ilgili görüşleri ve bilime yaptıkları katkılar ve 
Kepler Kanunları verilecektir. Kepler’in ortaya koy-
duğu üç kanun ile ilgili hesaplamalar yapılacaktır.

1.5. KEPLER KANUNLARI

Anahtar Kavramlar

“Bir âlimin eleştirisini milyonlarca cahilin 
alkışına tercih ederim.” 
         Johannes Kepler (Yohannes Kepler)        
                              

82

1.ÜNİTE

Kepler Kanunları
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1.5. KEPLER KANUNLARI

İnsanoğlu, yeryüzünde var olduğu günden beri gökyüzünde gerçekleşen olayları merak etmiştir. Bu merak, insa-
noğlunu çeşitli gözlemler yapmaya itmiştir. Atmosferin daha temiz ve açık olması, gözlem yapmada önemli etken-
lerden biridir. Zamanla insanlar, gökyüzünü daha iyi inceleyebilmek için teleskop denilen optik aletleri yapmış ve 
bu aletlerin özelliklerinin gelişmesiyle uzayın derinliklerini inceleyebilecek bir güce ulaşmıştır.

Dünya etrafındaki yörüngesinde dolanan bir yapay uyduya teleskop monte etme fikrinin bir sonucu olarak 1946 
yılında Hubble Uzay Teleskobu projesi başlatıldı. Uydu, ancak 1990 yılında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay 
Araştırmaları Merkezi (NASA) tarafından yörüngeye yerleştirilebildi. 2,5 metre çapında, Dünya’nın uzaya açılan 
penceresi olan Hubble Uzay Teleskobu, sadece Güneş sistemini değil Güneş sisteminin ötesini de gözlemektedir. 
Dünya’ya 60 terabayttan fazla veri gönderdi ve gönderdiği verilerle 10 000’den fazla makale yazıldı. 

Teleskopların özelliklerinin gelişmesi, gökyüzüne daha geniş bir açıdan bakılmasını ve daha uzaktaki gök cisimle-
rinin incelenmesini sağlamaktadır. NASA, teknolojik ömrünün sonuna gelen Hubble Uzay Teleskobu’nun yerine 
2019’da 6,5 metre çaplı James Webb (Ceyms Veb) Uzay Teleskobu'nu yörüngeye oturtmaya hazırlanıyor.

1.  Teleskopların bilim dünyasına katkıları nelerdir?

2.  Bir NASA yetkilisinin "Bu teleskopla yıldızların geçmişteki hâllerini gözlemleye-
     bileceğiz." sözü size ne ifade ediyor?

       HAZIRLIK

1.5. KEPLER KANUNLARI

OKUMA PARÇASI
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Gezegenlerin, yıldızların ve gökyüzündeki diğer ci-
simlerin hareketleri binlerce yıl boyunca insanlar 
tarafından gözlenmiştir. İnsanoğlu, yeryüzünde var 
olduğu ilk günden bu yana sürekli gökyüzünü merak 
etmiş ve incelemiştir. İnsanlar, tarihin ilk çağlarında 
Dünya’yı evrenin merkezi olarak kabul ediyordu. Yer 
merkezli model de denilen bu model, Yunan Astro-
nom Batlamyus (Batlamyus) (Görsel 1.5.1) tarafından 
ikinci yüzyılda biçimlendirilmiş ve takip eden yaklaşık 
1400 yıl boyunca kabul görmüştür (Şekil 1.5.1).

Bilim ve astronomi dünyası, Güneş sistemini tam 
olarak kavrayana ve Güneş sisteminin matematiksel 
bir modelini ortaya koyana kadar çok çaba göster-
miş; birçok değerli bilim insanı bu konuda önemli 
çalışmalar yapmıştır. 

 Şekil 1.5.1: Batlamyus’a ait yer merkezli evren modeli

 
Uluğ Bey (1394-1449)
Timur’un torunu olan astronomi bilgini Uluğ Bey’in 
asıl ismi Muhammed Taragay’dır (Görsel 1.5.2).
Uluğ Bey’in “İlmin hâkim olduğu bir ülkede, ilimle 
uğraşan bir kişi olmayı hükümdarlığa tercih ede-
rim.” sözü bilim ve düşünceye verdiği önemi ortaya 
koymaktadır. Kırk yıla yakın süren hükümdarlık dö-
neminde astronomi ve matematik alanında büyük 
çalışmalar yaptı. Semerkant, önemli bir bilim mer-
kezi konumuna yükseldi. Devrin meşhur bilginlerini, 
kurduğu medrese ve gözlemevinde topladı.

Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey’in Astronomi Tabloları/
Cetvelleri) isimli eser, çağının en önemli astronomi 
cetvelleri olarak kabul edilir. Binden fazla yıldızın 
konumu ve parlaklığı verilmiştir. Ali Kuşçu ile bera-
ber hazırladığı astronomi cetvellerini içeren eseri 
1650’de İngiltere’de, 1849’da Fransa’da tercüme 
edilerek yayımlanmıştır. Uluslarası Astronomi Birliği 
ismini Ay’daki bir kratere vermiştir.

1.5.1. GÖK CİSİMLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.5. KEPLER KANUNLARI

Görsel 1.5.2: Uluğ Bey (temsilî)

Görsel 1.5.1: Batlamyus (temsilî)

Venüs

Güneş

Satürn
Mars

Merkür

Yerküre

Ay

Jüpiter

Sabit 
Yıldızlar
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Ali Kuşçu (1403-1474)

Türk astronom ve matematik bilgini Ali Kuşçu, Se-
merkant’ta doğdu. Uluğ Bey ile birlikte Semerkant 
Rasathanesi'nde çalıştı. Uluğ Bey’in ölümü üzerine 
Semerkant’tan ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan İstanbul’a davet edildi ve Ayasofya Medresesi-
ne müderris tayin edildi. Osmanlının matematik ve 
astronomi açısından en parlak dönemi Ali Kuşçu ile 
başlamıştır.

İstanbul’un enlem ve boylamını ölçtü, pek çok gü-
neş saati yaptı. Uluğ Bey’e yardım ettiği kitap dışın-
da 10 kadar eseri vardır. Bu kitaplar, uzun yıllar dün-
yanın sayılı medreselerinde okutulmuştur. Fethiyye 
adlı astronomi kitabını Fatih Sultan Mehmet’e sun-
muştur. Ay’ın haritasını gerçeğe yakın çizen ilk ast-
ronomdur. Bu bilimsel çalışmaları nedeniyle NASA, 
Ay’ın bir kısmına Ali Kuşçu ismini vermiştir. Ali Kuşçu 
(Görsel 1.5.3) 1474 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 

Galileo Galilei (1564-1642)

Felsefe, matematik, müzik, gök bilimi ve mühendis-
lik konularında çalışan Galileo (Görsel 1.5.4), her 
ne kadar yaşadığı dönemde fizikçi olarak adlandı-
rılmamış olsa da günümüzde fizik olarak kabul edi-
len bilim dalının temel ilkelerini ortaya koymuştur. 
Galileo, Aristo'nun (Aristo) mantığa dayalı doğa gö-
rüşünü matematiğe ve deneye bağlı fizik bilimine 
dönüştürmüştür. Galileo’nun astronomiye en bü-
yük katkısı, 1609 yılında dokuz kat büyütme gücüne 
sahip ilk teleskobu icat etmesidir. Bu sayede Ay’ı ve 
Güneş’i inceledi. Ay yüzeyinde kraterler, dağlar, va-
diler olduğunu; Güneş’te lekeler bulunduğunu söy-
ledi. Batlamyus’un, Ay ve Güneş kusursuz kürelerdir, 
sözünün yanlış olduğunu kanıtladı. Jüpiter’in dört 
uydusunu buldu. Kopernik ve Kepler ile görüşen 
Galileo, yer merkezli evren modelinin yanlış, Güneş 
merkezli evren modelinin doğru olduğunu kitapla-
rında yazmıştır. Astronominin yanında mekanikle 
de ilgilenmiş; sarkaçlar, serbest bırakılan cisimlerde 
hız-zaman ilişkisi ve suda yüzen cisimler üzerine ça-
lışmalar yapmış ve bu çalışmalarını yayımlamıştır.

1.5. KEPLER KANUNLARI

Görsel 1.5.4: Galileo Galilei (temsilî)

Görsel 1.5.3: Ali Kuşçu (temsilî)
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Yer merkezli evren modelinin, yukarıda kısaca tanıtılan bilim insanlarının da katkılarıyla yerini Güneş mer-
kezli evren modeline bırakmasıyla astronomi dünyası kendine yeni bir yol haritası çizmiştir. Bu dönemeçte 
şüphesiz en önemli katkılardan birisi Johannes Kepler’e  aittir.

Kepler, 25 yaşında Güneş merkezli evren modelinin doğruluğuna inanarak bir kitap yazdı. Ancak gözlem 
sonuçlarının da teoremi desteklemesi gerekiyordu. Hocası Tycho Brahe’ın (Görsel 1.5.5) verilerini de kul-
lanarak doğru teoriyi oluşturması sekiz yılını aldı. Kopernik, gezegenlerin hızının sabit ve yörüngelerinin 
Güneş etrafında çember şeklinde olduğunu söylemişti. Kepler, bu yanlışları düzeltip kendi kanunlarını 
oluşturdu. İlk önce Güneş etrafındaki dairesel yörüngeler fikrinin bırakılması gerektiğini gösterdi. Sonunda 
Kepler, Mars’ın yörüngesinin, odak noktalarından birinde Güneş’in bulunduğu bir elipsle doğru tarif edi-
lebileceğini gösterdi. Daha sonra bu fikrini diğer gezegenleri de kapsayacak şekilde genişletti. Bilime çok 
önemli katkısı olan Kepler’in buluşları, Güneş sistemini tam olarak açıklamıştır. Kepler, ilk iki kanunu 1609 
yılında yazdığı Astronomia Nova (Astronomia Nova) kitabında, üçüncü kanunu ise 1619 yılında yayımladığı 
Harmonices Mundi Libri V (Harmonikes Mundi Libri 5) adlı kitabında ortaya koymuştur. Bu kanunlar, bugün 
de herhangi bir gezegenin ya da uydunun hareketini açıklamakta yeterlidir.

Görsel 1.5.5: Tycho Brahe (Tayko Brah) ve Johannes 
Kepler’in Prag’da bulunan heykeli

   
1.5.2. KEPLER KANUNLARI

Samanyolu gök adasının ortasında 
Güneş sistemi yer almaktadır. 
Güneş sisteminde 8 gezegen, 
Güneş, Plüton gibi cüce gezegenler, 
asteroitler ve kuyruklu 
yıldızlar bulunmaktadır.

1930 yılında gezegen olarak adlan-
dırılan ve beş uydusu olan Plüton, 
gezegen olabilme şartı olan yörün-
gesindeki gök cisimlerini temizle-
yememesi nedeniyle 2006 yılında 
Uluslararası Astronomi Birliği'nin 
26. toplantısında gezegenlikten 
çıkarılmıştır. Böylelikle Plüton, cüce 
gezegen sınıfında yer almıştır.

      BİLGİ

1.5. KEPLER KANUNLARI
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2. Alanlar Kanunu 
Şekil 1.5.3’te görüldüğü gibi K noktasından L nok-
tasına t sürede gelen bir gezegenin yarıçap vektörü 
ile M noktasından N noktasına yine t sürede gelen 
aynı gezegenin yarıçap vektörü eşit zaman aralıkla-
rında eşit alanlar tarar (S1=S2). Güneş etrafında do-
lanan bir gezegene dışarıdan net bir tork uygulan-
madığı için gezegenin açısal momentumu korunur. 
Gezegen, Güneş'e yaklaştıkça yarıçap azalacağı için 
gezegenin çizgisel hızı artar. Gezegen, Güneş'ten 
uzaklaştıkça yarıçap artacağı için gezegenin çizgisel 
hızı azalır.

M

N
K

L

Güneş
Rmin Rmax

1. Yörüngeler Kanunu 
Bütün gezegenler Şekil 1.5.2'de görüldüğü gibi odak 
noktalarından birinde Güneş bulunan eliptik yörün-
gelerde dolanır (Elipsin iki odağı vardır.). Gezegen-
ler, yörüngede dolanırken Güneş’e yaklaştıkça kütle 
çekim kuvveti ve hız artar, yörüngeden uzaklaştıkça 
kütle çekim kuvveti ve hız azalır.    
 

 
Şekil 1.5.3: Gezegenin Güneş etrafında eşit sürede 
taradığı alanlar 

 
Şekil 1.5.2: Gezegenin Güneş etrafında eliptik yörünge-
de dolanması

 
Şekil 1.5.4: Gezegenin Güneş'e yaklaşması ve Güneş'ten 
uzaklaşması (Rmin ve Rmax)

3. Periyotlar Kanunu
Kepler, 25 yıl boyunca gezegenlerin dolanım sürele-
riyle Güneş’e olan uzaklıkları arasındaki ilişkiyi araş-
tırmıştı. 15 Mayıs 1618’de Periyotlar Kanunu ile bu 
amacına ulaştı. Bu kanuna göre herhangi bir gezege-
nin yörünge periyodunun karesi, eliptik yörüngesinin 
ortalama yarıçapının küpüyle orantılıdır. Ortalama 
yarıçap, gezegenin Güneş'e en yakın ve en uzak oldu-
ğu mesafenin ortalamasıdır (Şekil 1.5.4). Gezegenle-
rin periyotları (T) ile ortalama yarıçapları (R) arasın-
da şöyle bir eşitlik yazılabilir:

M

N
K

L

Güneş

S1S2

R 2
R R

ort
max min= +
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3
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= = =
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=
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2      T2
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 Tablo 1.5.1: Güneş Sistemindeki Tüm Gezegenlerin Kütle, Yarıçap ve Periyot Değerleri

Gezegenler    Kütlesi (kg)    Ortalama  
  Yarıçapı (m)

   Dolanım    
  Periyodu (s)

Güneş’e olan 
Ortalama 
Uzaklığı (m)

 

  Merkür      3,18.1023      2,43.106     7,60.106     5,79.1010    2,97.10-19

  Venüs     4,88.1024      6,06.106     1,94.1011     1,08.1011    2,99.10-19

  Dünya     5,98.1024      6,37.106     3,156.1011     1,496.1011    2,97.10-19

   Mars     6,42.1023      3,37.106     5,94.107     2,28.1011    2,98.10-19

  Jüpiter     1,90.1027      6,99.107     3,74.108     7,78.1011    2,977.10-19

  Satürn     5,68.1026      5,85.107     9,35.108     1,43.1012    2,99.10-19

  Uranüs     8,68.1025      2,33.107     2,64.109     2,87.1012    2,95.10-19

  Neptün     1,03.1026      2,21.107     5,22.109     4,50.1012    2,99.10-19

Görsel 1.5.6: Güneş sistemi 

Merkür

Dünya

Mars
Venüs

jupiter
Satürn

NeptünUranüs

Güneş sistemindeki (Görsel 1.5.6) gezegenlere ait Tablo 1.5.1'de verilen veriler, Kepler Kanunları'nı açık bir

şekilde doğrulamaktadır. Periyot ve yarıçap değerleri kullanılarak        oranları incelendiğinde Periyotlar 

Kanunu'nu desteklediği görülmektedir.
R
T

3

2

R
T

3

2

(s2/m3)
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X ve Y iletişim uyduları Dünya'nın merkezinden sıra-
sıyla 3d ve 4d uzaklıkta çembersel yörüngelerde do-
lanmaktadır. Y uydusunun dolanım periyodu 8T'dir. 

a) Kepler’in Periyotlar Kanunu eşitliğini kullanarak 
     X uydusunun periyodu hesaplanabilir.

b) Uyduların merkezcil kuvvetleri, gezegenlerin 
     aralarındaki kütle çekim kuvvetine eşitlenirse   
     çizgisel hızlarına ulaşılabilir.

UYGULAMA 1

L

a) X uydusunun dolanım  periyodu kaç T'dir?
b) Uyduların çizgisel hızları oranı vX / vY kaçtır?

Dünya’nın etrafında r yarıçaplı yörüngede dolan-
makta olan 2m kütleli K uydusu ile 2r yarıçaplı yö-
rüngede dolanmakta olan 3m kütleli L uydusu şekil-
de gösterilmiştir.

SORU 1 ÇÖZÜM

1.5. KEPLER KANUNLARI

Rx
Tx

Ry
Ty

27d
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64d
64T

T 27T

T 3 3 T bulunur
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   64d3
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3  RY
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x
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G             =
16d
M.m

2
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16d
M.m

2
yG             = m 4d

v
y

y
2

3
2

v
v

y

x = sonucu elde edilir.

  9d2
M.mX

M.mY

  vX
2

  vY
2

 mY

mX

a) Dünya’nın bu uydulara uyguladığı kütle 
         çekim kuvvetleri oranı FK /FL nedir?
b) Uyduların çizgisel hızları oranı vK /vL kaçtır?
c ) Uyduların kütle çekim potansiyel enerjileri 
         oranı EK /EL kaçtır? 
d)  Uyduların Dünya etrafında dolanma periyot-
     ları oranı TK /TL nedir?
 

r

K

3m

2r

r

ÇÖZÜM ALANI

3d

X

Y
4d
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Aşağıdaki tabloda gezegenlerin periyotları ve Güneş’e olan uzaklıkları verilmiştir. Güneş'in ve Dünya’nın 
merkezi arasındaki uzaklık 1 astronomi birimi (AB) olarak kabul edilip gezegenlerin dolanım süreleri yıla 
çevrilecek olursa bu tablodaki değerler elde edilir.

Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn

Dolanım 
süresi
(YIL)

0,24 0,616 1   1,88 ?  29,477

Uzaklık
(AB) ?  0,724 1   1,524    5,20  ?  

UYGULAMA 2

DünyaMerkür

Ay

 Tablodaki değerler göz önüne alınarak Kepler'in Periyotlar Kanunu uygulanırsa tüm gezegenler için
 R3 / T2 oranı yaklaşık olarak 1 bulunur. Siz de aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirirken bu oranı korumaya 
 dikkat ediniz.

1. Yukarıda oluşturulan tabloda boş bırakılan yerlere hangi sayıların geleceğini Kepler’in 
     Periyotlar Kanunu'nu kullanarak hesaplayınız.

2. Yukarıdaki tabloda yer alan gezegenlere 3 gezegen daha ekleyerek kendi Güneş sisteminizi 
     tasarlayınız.

3. Eklediğiniz bu gezegenlerin dolanım sürelerini ve Güneş'e olan uzaklıklarını Periyotlar 
        Kanunu'nu esas alarak hesaplayınız.
 
4. Yeni Güneş sistemi tasarımınıza iletişim uydularını da ekleyebilirsiniz (İletişim uyduları Dünya 
     çevresinde periyotlarını 24 saatte tamamlar.).

1.5. KEPLER KANUNLARI
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1. Düzgün çembersel hareket yapan cisim, yarıçapı 
     5 m olan yörünge üzerinde ok yönünde hareket 
     ederek A noktasından B noktasına 6 s'de gelmek-
     tedir.

       ω açısal hızıyla dönen platform üzerindeki çocuk     
     A noktasından B noktasına  yürüyor. 

7. 

Buna göre çocuğun hareketi platformun açısal 
hızını nasıl değiştirir? Açıklayınız (Sürtünmeler 
önemsizdir.)

5. Ali Kuşçu, Uluğ Bey ve Galileo Galilei'nin gök 
cisimlerinin hareketleri ile ilgili görüşlerinde 
benzer ve farklı yanlar nelerdir?

6. Ay ve gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüşleri 
sırasında açısal momentumları, eylemsizlik mo-
mentleri ve çizgisel hızları nasıl değişir?

M kütleli kürenin kütle çekim alanı içindeki A, B 
ve C cisimlerine ait çekim alanını gösteren kuv-
vet çizgilerini çiziniz.

Eşit kütleli ikiz kardeşlerden Cem Ekvator'da,   
Özge ise İstanbul’da yere göre hareketsiz duru-
yorlar. 

Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş 
hareketine göre Cem ve Özge'nin
a) Açısal hızlarının 
b) Açısal momentumlarının
c) Eylemsizlik momentlerinin 

  büyüklüklerini bulundukları konumları  
  dikkate alarak karşılaştırınız.  

3.

Buna göre X ve Y kasnaklarının eylemsizlik 
momentleri oranı IX / IY kaçtır? (Sürtünmeler 
önemsizdir.)

Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre 

a) Cismin A ve B noktalarında hız  ve merkezcil    
     ivme vektörlerini çiziniz.

b) Merkezcil ivme büyüklüğünün kaç m/s2 
     olduğunu bulunuz. (π=3 alınız.)

2. 

A

B

X ve Y kasnaklarının yarıçapları sırasıyla 2r ve r'dir. 
Kasnaklar sabit hızla döndürüldüklerinde kasnak-
ların dönme kinetik enerjileri eşit oluyor.

X
Y

2r rr

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1200

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

ω

B

O
C

A

M

4.
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8. Kütleleri sırasıyla 4M ve 3M olan X, Y gezegenle-
     rinin etrafında dolanan 2m ve 3m kütleli K ve L  
     iletişim uydularının yörünge yarıçapları sırasıyla 
     3r ve 4r'dir. 

v2

Yatay sürtünmelerin önemsenmediği masa 
üzerindeki m kütleli cisim, dönme merkezine 
çakılmış çiviye bağlı ipin ucunda çembersel 
hareket yapıyor. 

İpin döndükçe çiviye dolandığı süre içinde 
cismin eylemsizlik momenti ve açısal hızı 
nasıl değişir? 

çivi

m

14. Topaç ve jiroskop hızlı bir şekilde döndürül-
       düğünde devrilmez.    
       Topacın dönerken devrilmemesinde  etkili 
       olan fiziksel nicelikler nelerdir? Açıklayınız. 

15. Bir kalemi ucundan döndürmek ortasından 
      döndürmeye göre daha zordur. 
      Bunun sebebi nedir?

9. 

İpe sarılmış r yarıçaplı m kütleli makarada ipin 
ucu tavana bağlanarak makara serbest bırakılıyor.

11. 

13.

Dönme ekseni A-B doğrultusu olan metal 
çubuk sabit 2 rad/s hızla döndürüldüğünde 
K ve L cisimlerinin tabla üzerindeki durumları 
için ne söylenebilir?  (g=10 m/s2)

10. Uzunluğu 1 m olan m kütleli çubuk, uç noktasın-
dan; r yarıçaplı m kütleli halka, kütle merkezin-
den geçen eksen etrafında döndürülüyor. 
Çubuk ve halkanın eylemsizlik momentleri eşit 
olduğuna göre halkanın yarıçapı kaç m'dir? 
(Içubuk=     m.L2 ve Ihalka= m.r2)

Uyduların X ve Y gezegenlerine göre kütle 
çekim potansiyel enerjileri EK ve EL olduğuna 
göre EK / EL nedir?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda 30 cm 
dönerek aşağı inen makaranın hızı kaç m/s 
olur? (g=10 m/s2) (Silindirin eylemsizlik momenti 
 I=     m.r2 )

12. Eşit kütleli K ve L cisimleri, statik sürtünme          
      katsayısının 0,5 olduğu yatay düzlemli tabla 
      üzerine  yerleştirilmiştir.

B

r1=1,2 m r2=1,5 m

A

K L

Tabla

12

Yarıçapları eşit disk, silindir ve küre kütle merkez-
lerinden geçen düşey eksenler çevresinde ω açısal 
hızıyla döndürülüyor. 
Cisimlerin eylemsizlik momentleri eşit olduğuna 
göre kütlelerini büyüklüklerine göre sıralayınız.

  

                                  (Iküre =     m.r2, Isilindir =     m.r2  ve  Idisk =         m.r2)                                                                F G 9R
3Mm

3
1 G R

M.m
3
1 F2 2= = =l 2

5F G 9R
3Mm

3
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M.m
3
1 F2 2= = =l 1
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Yatay virajlar, kara yolları için en önemli konulardan 
biridir. Yol güvenliği açısından virajların geometrik 
standartları çok iyi ayarlanmalıdır. Sürtünme kuv-
vetinin yanı sıra yola eğim verilerek (yolun bir kena-
rının kaldırılması) virajın araçları savurma ve devir-
me etkisi azaltılır. Yatay virajların yarıçap seçimleri 
de çok önemlidir. Virajlara girişte güvenlik için en 
önemli etken giriş hızıdır. Viraj ne kadar eğimli ise 
hız da o derece yavaş olmalıdır. Viraja yüksek bir 
hızla girilmesi hem görüş mesafesini olumsuz etki-
leyecek hem de virajlarda araçların savrulmasına 
neden olacaktır.

Ekin, ailesiyle arabayla seyahat ederken arabanın keskin virajlı yollarda yaptığı dönüşlerde aracın içinde-
kilerin dönüşe ters yönde hareket ettiğini fark eder. Bunun üzerine yolu ve araç içindekileri daha dikkatli 
izlemeye başlar. Birçok araç tipi varken araç viraja gelmeden önce gördüğü hız sınırı tabelasında neden 
tek bir hız sınırı değeri yazdığını ve kamyonlarla arabaların aynı hız sınırına uymasının temelinde yatan ne-
deni merak etmeye başlar. Bunun üzerine Ekin, "Virajda güvenli geçiş nasıl olmalı?" sorusunu araştırırken 
2017 yılına ait yolların geometrik özelliklerine göre trafik kaza istatistiklerini incelemeye başlar.

16. Tablo incelendiğinde yolların geometrik durumuna göre kaza sayıları ile ölü ve yaralı sayıları 
       arasındaki oran aynı mıdır?

17. Düşey eğimsiz viraj ile düşey eğimli viraj verilerinin istatistiksel değerlerini karşılaştırıp yorumlayınız.

18. Verilen yollardaki kaza sayıları, ölü sayısı ve yaralı sayısı birlikte düşünüldüğünde hangi yolun   
       daha güvenli olduğunu düşünüyorsunuz? Sebebini açıklayınız.

Tablo: 2017 Yılına Ait Geometrik Özelliklerine Göre Yolların Trafik Kaza İstatistikleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

B) 16, 17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

  

Tüm Yollar         Kaza Sayısı           Ölü Sayısı              Yaralı Sayısı

Düz yol 40      711    3  203 84    430

Yatay viraj 8     291    587 17 758

Düşey eğimsiz viraj 38   783    2  930 80   191

Düşey eğimli viraj 12   884 1   046 27    761
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 C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İpin ucuna bağlı m kütleli cisim, O noktası 
etrafında düşey olarak 1 dakika içinde 30 tur 
yapmaktadır. Cisim, düzgün çembersel hareketi 
sırasında B noktasına geldiğinde ip kopuyor ve A 
noktasından 48 cm uzakta bir noktaya düşüyor. 

A) 40/3       B) 10        C) 20/3       D) 3         E) 3/2

O

x

y

A

x+y

A) 10          B) 20         C) 30          D) 40        E) 50

B

A

O

Yer

Cam boru içinden geçirilmiş ipin uçlarına  
kütleleri sırasıyla 1,2 kg ve 2 kg olan A ve B ci-
simleri bağlanmıştır. A cisminin düzgün çem-
bersel hareket yapması sağlandığında B cismi 
dengede kalmaktadır. 

19.

20.

m ve 2m kütleli cisimler yarıçapı r ve 3r olan 
sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel 
hareket yapmaktadır. 

21.

Yarıçapı x+y olan sürtünmesi önemsiz çeyrek 
çemberin tepe noktasından serbest bırakılan 
bir cisim, çembersel yörüngedeki A noktasından 
geçerken zeminin tepkisi sıfır oluyor. 

22.

Buna göre A cisminin merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir? 
(g= 10 m/s2) (Sürtünmeler önemsizdir.) 

Buna göre ipin boyu kaç cm'dir? 
(g=10 m/s2 ve π = 3 alınız.) (Sürtünmeler 
önemsizdir.)

Cisimler şekildeki konumlarından K ve L nokta-
larına aynı anda geldiklerine göre cisimlere uy-
gulanan merkezcil kuvvetler oranı F1/F2 kaçtır?

Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre x uzunlu-
ğunun y uzunluğuna oranı x/y kaçtır? 
(g=10 m/s2)

  A)             B)             C) 1          D) 6          E) 121
36

1
24

A)             B)             C)              D)             E) 1
4

1
2

3
4

4
5

5
2

m

ip
cam 
boru

m=1,2 kg

m=2 kg

A

B

r

2r

O m

2m

v1

K

"

"

v2

L
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A) 3,4        B) 4,8      C) 5        D) 5,8      E) 6,4

530 eğimli r yarıçaplı sürtünmesi önemsiz bir 
viraja Şekil I’deki gibi K noktasından 60 km/h 
hızla giren araç virajı ancak dönebiliyor. 

   A) 40         B) 50       C) 60     D) 80       E) 90

O
4r

370

LO
r

530

K

Şekil IIŞekil I

A

B

600

600

r
X

K

Y
r

L
Şekil IIŞekil I

α α

hh

m kütleli cisim düşey düzlemde O noktası 
etrafında düzgün çembersel hareket yapmak-
tadır. Yer çekimi ivmesinin g olduğu bir yerde ci-
sim A noktasından geçerken ipte oluşan gerilme 
kuvveti 5 mg oluyor.

Tekerlek, sürtünmesi önemsiz yatay düzlem 
üzerinde sabit v hızıyla kaymadan dönerek 
ilerlemektedir.

25.

Özdeş X ve Y küreleri eğik düzlemin h yüksek-
liğinden serbest bırakılıyor. X cismi Şekil I'de 
sürtünmesi önemsiz zeminde dönmeden kaya-
rak, Y cismi Şekil II'de sürtünmeli zeminde dön-
me ve öteleme hareketi yaparak eğik düzlemin 
alt ucuna geliyor.

26.

A

B

v1

v2

530

370 O

"

"

Buna göre cisim B noktasından geçerken ipte 
oluşan gerilme kuvveti kaç mg olur? 
(sin370=cos530=0,6 , sin530=cos370=0,8)

Aynı aracın 370 eğimli 4r yarıçaplı sürtünmesi 
önemsiz viraja Şekil II’deki gibi L noktasından 
girip güvenli bir şekilde dönebilmesi için hızı 
kaç km/h olmalıdır? (g=10 m/s2) 

(sin370=cos530=0,6 ; sin530=cos370=0,8)

Tekerlek üzerindeki A ve B noktalarının yere 
göre hızlarının oranı vA / vB kaçtır?

24.

23.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Buna göre X ve Y kürelerinin öteleme hızları oranı 
vx / vy kaçtır?
 
(Kürenin eylemsizlik momenti I =      mr2 dir.) F G 9R

3Mm
3
1 G R

M.m
3
1 F2 2= = =l 2

5

A)                B)           C)             D)             E) 2
3

3 2 3 3 3 4 3
3

3 3 33 342 2

A)                 B)           C)            D) 1       E)5
7 3 2

2
17

5
3 2 1
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Buna göre sistemin toplam kinetik enerjisi 
kaç Joule'dür? (I=m.r2)

A) 4          B) 6          C) 8         D) 12      E) 16

A) 12        B) 16        C) 20       D) 24      E) 28

     A) 44        B) 48        C) 50        D) 54       E) 56 

 A) 20        B) 26        C) 28         D) 30        E) 32 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III

1 kg 2 kg

ω

10 m/s

1 kg

2m

4 kg

Kütleleri 1 kg ve 2 kg olan cisimler, kütlesi 
önemsiz çubuğa şekildeki gibi tutturulmuştur. 
Sürtünmesi önemsiz sistem yatay düzlemden 
2 rad/s'lik açısal hızla döndürülüyor.

27.

Yatay ile α açısı yapan koni, sürtünmesiz ortamda  
yatayda sabit ω açısal hızı ile döndürüldüğünde 
K noktasında bulunan m kütleli cisim konumunu 
koruyor. 

28.

Buna göre ortak kütlenin sahip olacağı en büyük 
açısal momentum değeri kaç kg.m2/s' dir? 
(Kütle kaybı ve sürtünmeler önemsizdir.)

Kütlesi 1 kg olan cisim 10 m/s  sabit hızla yatay-
da giderken 2 m uzunluğundaki düşey ipe asılı 
4 kg kütleli duran cisme saplanıyor ve birlikte 
hareket ediyorlar.

29.

Buna göre sistemin açısal momentumunun  
büyüklüğü kaç kgm2/s'dir?  
(Sürtünmeler önemsizdir.)

Uzunluğu 4 m olan ağırlıksız çubuğun uçlarına 
3 kg ve 4 kg kütleli cisimler tutturulmuştur. Ci-
simler, O noktası etrafında 2 rad/s açısal hızla 
döndürülmektedir.

30.

O noktasından sabitlenmiş kütlesi   2  kg ,  yarıçapı 
1 m olan homojen bir çembere sarılı kütle-
si önemsiz ip, T sabit kuvveti ile yukarı doğru 
çekiliyor.

31.

Çemberin açısal ivmesi 10 rad/s2 ise T kaç N'dır?
 (I=m.r2)

T

O
r

r1=2 m r2=1 m

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Cismin konumunu koruması 
I.   Yörünge yarıçapı
II.  Cismin kütlesi
III. Yer çekimi ivmesi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

KO

α

ω

m

r

Yer

r=2mr=2m

Om1=4kg m2=3kg

ω
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   A) 6          B)  12       C) 18        D) 20      E) 24

Yatay düzlemde ok yönünde dönerek ilerleyen 
çember üzerinde bir delik açılıyor. 5 m/s sabit 
hızla yatayda hareket eden K cismi çemberin 
deliğinden girip aynı delikten çıkıyor.

Kütle merkezleri arasında 30 cm mesafe bulu-
nan iki cismin arasındaki kütle çekim kuvveti 
26,68.10-9 N'dır. 
Bu iki cismin kütleleri toplamı 13 kg olduğuna 
göre cisimlerin her birinin kütlesi kaç kg'dır? 
(G=6,67.10-11 N.m2/kg2)

A) 2 ve 11       
B) 3 ve 10        
C) 4 ve 9       
D) 5 ve 8        
E) 6 ve 7

Bir astronot;  iniş yaptığı bir gezegenin yarıçapını 
Dünya’nın yarıçapının yarısı, çekim ivmesini ise 
Dünya’nın yüzeyindeki çekim ivmesinin 3 katı 
olarak buluyor. 
Dünya’nın kütlesi M olduğuna göre gezegenin 
kütlesi kaç M'dir?

K, L ve M gezegenleri belirtilen konumlarında 
bulunmaktayken L gezegenine uygulanan bileşke 
kütle çekim kuvveti F olmaktadır.

Güneş çevresinde 3r yarıçaplı yörüngede fx 
frekansıyla dolaşan X gezegeni ile 5r yarıçaplı 
yörüngede fy frekansı ile dolanan Y gezegeni 
şekilde gösterilmiştir.

"

Çemberin yarıçapı 4 m ve kütlesi 2 kg olduğu-
na göre çemberin açısal momentumu en az kaç 
kg.m2/s olmalıdır? (Yer çekimi ihmal edilmekte-
dir. π=3)   

32.

33.

34.

35.

36.

Buna göre K gezegenin kütlesinin M gezegeninin 
kütlesine oranı MK / MM kaçtır? 

(Kare bölmeler özdeştir.)

Buna göre X ve Y gezegenlerin frekansları oranı 
fx /fy kaçtır?

A)            B)               C)             D)              E)    3
1

3
2

3
4

3
8

3
10

A)             B)             C)             D) 1        E) 
4
1

2
1

4
3

4
5

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

r=4 m

Yatay

K

5r

X gezegeni

Y 
gezegeni

3r

v12v

v22v

F

M

LK

"

A)                B)             C)            D)              E) 
3 3
5 5 5

5
3

3
5

5 3
3 5

3 3

5 5 5
5

5 5

53
3

3

3
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ÜNİTE
2. 

99

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET



1. 
BÖLÜM

Bu bölümde; basit harmonik hareketin düzgün çember-
sel hareketle ilgili bilgilerden faydalanılarak açıklanma-
sı, yay sarkacı ve basit sarkaç için kullanılan kavramlar, 
basit harmonik harekette konumun zamana göre deği-
şiminin analizi, hız ve ivmenin konuma göre değişme-
sinin hesapları, yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun 
bağlı olduğu değişkenler, sönümlü basit harmonik hare-
ket ve bu hareketteki rezonans olayı verilecektir.

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

     Anahtar Kavramlar

“Uzman, çok dar bir alanda yapılabile-
cek tüm hataları yapmış kişidir.”  
      
                             Niels Bohr (Niıl Bor)

100

2.ÜNİTE

Genlik

Denge Noktası

Geri Çağırıcı Kuvvet

Uzanım

Yay Sarkacı

Basit Sarkaç



101

1. 
BÖLÜM

18 Ekim 2010 tarihinde yapılan Avrasya Maratonu sırasında o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü bugünkü 
adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yıkılma tehlikesi geçirdi. 32. Kıtalar Arası İstanbul Avrasya Maratonu’na 
katılan on binlerce insan, Anadolu’dan Avrupa kıtasına geçerken köprü sallanmaya başladı. Bilim insanla-
rı, koşan insanların köprüye ayaklarını çarparken ortaya çıkardıkları çok sayıda frekanstan bir veya birkaç 
tanesinin köprünün doğal frekansıyla çakışması durumunda teknik olarak "rezonans" meydana geldiğini 
belirttiler. Bu durumun köprünün yıkılmasına dahi sebep olabileceğini ifade ettiler. 

Tacoma Narrows (Takoma Narrovs) Köprüsü, ABD’nin Tacoma Eyaleti'nde 1940 yılında açıldığında 853 met-
re uzunluğu ve 11,9 metre genişliği ile dünyanın en büyük 3. asma köprüsüydü. Fakat köprüyü asıl ünlü 
yapan özelliği en ufak rüzgârda bile salınım hareketi yapmasıydı. Bu salınım hareketi, köprünün açılışından 
dört ay sonra tamamen yıkılmasına neden oldu. 
                                                                                                             

HAZIRLIK

1. Salıncakta sallanma hareketine benzeyen hareketlere günlük hayattan örnekler veriniz. 

2. Ses yalıtımında sünger kullanılmasının nedenini açıklayınız?

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

OKUMA PARÇASI
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Doğada, birçok olayda art arda kendini tekrar eden 
hareketler görülür. Bu hareketler, sağa sola ya da 
aşağı yukarı yönlerde salınım hareketleri olarak 
gerçekleşir. Örneğin müzikte  sabit bir ritim elde 
etmek için kullanılan metronom sağa sola hareket  
eder (Görsel 2.1.1). Sallanan sandalyenin hareketi 
bir salınım hareketidir (Görsel 2.1.2). Sarkaçlı saatin 
hareketi de bir denge noktası etrafında sağa sola 
yapılan bir salınım hareketidir (Görsel 2.1.3). Bir 
sistemin sabit bir nokta etrafında yaptığı salınımla-
ra titreşim denir. Belli bir zaman aralığında kendini 
tekrarlayan salınımlara ise periyodik hareket denir. 
Periyodik hareket çeşitlerinden biri de basit harmo-
nik harekettir.      Sürtünmesiz ideal bir ortamda denge 
konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gi-
dip gelen bir cismin yaptığı periyodik harekete basit 
harmonik hareket denir. 

Her salınım hareketi basit harmonik hareket değil-
dir. Bir salınım hareketinin basit harmonik hareket 
olması için cismin sabit bir noktadan belirli bir yö-
rüngede uzaklaşması ve cisme etki eden kuvvetin 
büyüklüğünün de denge konumuna olan uzaklıkla 
doğru orantılı olması gerekir.

Bu kriterlere uygun hareketler göz önüne alındığı 
zaman ses tellerinin titreşimi, dalga hareketi, basit 
sarkacın salınım hareketi, çocukların salıncaktaki 
küçük salınım hareketi, ucuna kütle bağlanan bir ya-
yın iki nokta arasında gidip gelerek yaptığı hareket 
basit harmonik harekete örnek gösterilebilir.

Görsel 2.1.1:  Sağa sola hareket eden metronom

Görsel 2.1.2: Sallanan sandalye    Görsel 2.1.3: Sarkaçlı saat

2.1.1. BASİT HARMONİK HAREKET

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

Günlük hayatta birçok nesne, yaylara benzer bir 
şekilde titreşir ancak insanlar genellikle bunları 
yaylarla ilişkilendirmez. Örneğin bir yay gibi davra-
nan lastik bant yüksek esneklik potansiyel enerji-
ye sahiptir. Lastik bant denge konumundan gerilip 
bırakıldığında salınım hareketi yapacaktır. Adre-
nalin tutkunu olan insanların ayaklarına dayanıklı 
kauçuk halat bağlayarak yüksek bir noktadan at-
lamasına Bungee jumping (Banci camping) denir. 
Bu olay basit harmonik harekete ilginç bir örnektir. 
Günlük hayatta bu olaya benzer başka basit har-
monik hareket örnekleri var mıdır? Araştırınız.

 Araştırma
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Şekil 2.1.1: Yaya bağlı harmonik hareket yapan cisim

Şekil 2.1.1’de sürtünmesiz düşey düzlemdeki bir ya-
yın ucuna m kütleli bir cisim asılmıştır. Cisim denge 
konumundan x kadar sıkıştırılıp serbest bırakıldığın-
da denge konumuna göre aşağı yukarı gidip gelerek 
basit harmonik hareket yapar. Sistemde enerji kaybı 
olmadığından cisim sürekli olarak salınım yapmaya 
devam eder. Bu harekete sönümsüz basit harmonik 
hareket denir. 

Şekil 2.1.2: a) K-L noktaları arasında basit harmonik hareket 
yapan m kütleli cisim

Şekil 2.1.2: b) K-L noktaları arasında basit harmonik hare-
ket yapan m kütleli cisim

Şekil 2.1.2: a’da sürtünmesiz yatay düzlemde, 
Şekil 2.1.2: b’de de sürtünmesiz düşey düzlemdeki 
yayların uçlarına m kütleleri bağlanmıştır. Cisimler, 
O denge konumundan biraz çekilip bırakıldıklarında 
K-L noktaları arasında gidip gelerek basit harmonik 
hareket yapar. Tam bir salınım (titreşim) olması için 
hareketli kütlenin art arda aynı noktadan aynı yönde 
geçmesi gerekir.

BAKIŞ AÇISI

Mikro boyutta gerçekleşen titreşim hareketlerine 
örnek veriniz.

 m

m

m

m

m
Denge 
konumu

x

x

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

  K       O                    L
      -r         +r

Denge noktası

Düzgün çembersel hareketin iz düşümü basit har-
monik harekettir. Şekil 2.1.3’te düzgün çembersel 
hareket yapan m kütleli cisim O merkezli çembersel 
yörünge üzerinde sabit büyüklükte hızla dönerken 
cismin yataydaki iz düşümü yatay düzlemde, düşey-
deki iz düşümü ise düşey düzlemde basit harmonik 
hareket yapan cismin yörüngesi ile çakışır.

Cisim, K noktasındayken x ekseni üzerindeki iz düşü-
mü K' noktasında bulunur. Cisim L noktasına geldiğin-
de  x ekseni üzerindeki iz düşümü L' noktasında oluşur. 
Cisim, düzgün çembersel hareket yaparken iz düşümü 
M-N noktaları arasında gidip gelerek basit harmonik 
hareket yapar. Günlük hayatta çembersel yörüngede 
hareket eden cisimlerin gölgelerinin aynı eksen et-
rafında ileri geri hareket ettiği başka bir deyişle basit 
harmonik hareket yaptığı görülür.

Basit Harmonik Hareket ile Düzgün Çembersel 
Hareket İlişkisi

Şekil 2.1.3:  Düzgün çembersel hareket yapan cismin  
yatay eksen üzerindeki iz düşümü

-y

K

M N +x

+y

-x
K' L'O

L

K         

O                     

L
      

Denge noktası

+r         
 

-r
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Basit Harmonik Hareket ile İlgili Kavramlar

Denge Noktası: Cismin hareketsiz durduğu nok-
taya cismin denge noktası denir. Şekil 2.1.4’teki O 
noktası denge noktasıdır.

Genlik (r): Basit harmonik hareket yapan bir cismin 
denge noktasına olan en büyük uzaklığına genlik 
denir. Genlik r ile gösterilir ve SI’da birimi metredir. 
Denge noktasına göre simetriktir. Şekil 2.1.4’teki 
hareketlinin denge noktasına olan maksimum uzak-
lığı IOKI=IOLI=r basit harmonik hareket yapan cis-
min genliğidir.

Uzanım (x): Basit harmonik hareket yapan bir cis-
min herhangi bir anda denge noktasına olan uzaklı-
ğına uzanım denir. Uzanım x ile gösterilir ve SI’da bi-
rimi metredir. Maksimum uzanım genlik, minimum 
uzanım ise sıfırdır. Şekil 2.1.5’teki x uzanımdır.

Şekil 2.1.4: Yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 
cismin genliği 

r r

Şekil 2.1.5: Yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 
cismin uzanımı

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

Şekil 2.1.6: Yatayda basit harmonik hareket yapan cismin 
eşit aralıkları alma süreleri

Basit Harmonik Harekette Periyodun Hesaplanması

Basit harmonik harekette hareket eden cisim eşit 
zaman aralığında eşit yol almaz. 

Şekil 2.1.6’da basit harmonik hareket yapan bir cis-
min yörüngesi çizilmiştir. Dış kuvvet etkisi ile O nok-
tasından harekete başlayan cisim L noktasına gider, 
tekrar dönerek O noktasından geçer ve K noktasına 
ulaşır. K noktasından tekrar dönen cisim, O noktası-
na geldiğinde 1 tam periyodunu tamamlamış olur.

Sürtünmesiz sistemde KL arasında basit harmonik hareket yapan cismin hızı değişeceğinden eşit yolları 
farklı zamanlarda alacaktır. Cismin periyodu T olmak üzere
Cisim |OR|  ile   |OP| arasını  T/12 sürede alır.
Cisim |RL|  ile  |KP|  arasını T/6 sürede alır.
Cisim |OL|  ile  |OK| arasını   T/4 sürede alır.
 

Periyot (T): Basit harmonik hareket yapan bir cismin bir noktadan aynı yönde ve art arda iki geçişi arasın-
da geçen zamana periyot denir. Periyot T ile gösterilir, SI’da birimi saniyedir. 

Frekans (f): Basit harmonik hareket yapan bir cismin bir saniyedeki salınım sayısına frekans denir. Fre-
kans f ile gösterilir. Birimi SI’da 1/s veya hertz (Hz) dir.

Periyot ile frekans arasındaki ilişki T.f=1 şeklinde ifade edilir.

Geri Çağırıcı Kuvvet (F): Denge noktasından uzaklaşan cismi tekrar denge noktasına getiren kuvvettir. 
Geri çağırıcı kuvvet, yaylarda gerilmeden oluşan kuvvetin, sarkaçlarda ise yer çekimi kuvvetinin bileşenle-
rinden biridir. Geri çağırıcı kuvvet denge noktasında sıfır, genlik noktalarında ise maksimumdur.
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Bir yaya bağlanmış K cismi A - B noktaları arasında 
basit harmonik hareket yapmaktadır. 

Cismin periyodu 12 saniye olduğuna göre bu 
cisim 
a) |AC| arasını
b) |OD| arasını
c)  |AB| arasını kaç saniyede alır?

SORU 1 ÇÖZÜM

UYGULAMA 1

K-L noktaları arasında basit harmonik hareket ya-
pan bir cisim, t=0 anında K noktasında harekete 
başlıyor. 

K-N arasını 8 saniyede aldığına göre 

a) Cismin periyodu kaç saniyedir?
b) 20 saniye sonra cisim nerede bulunur?

K           M           O            N           L

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

a) Cisim, |AC| ve |DB| arasını         sürede alır. Ci-   

     sim, |CO| ve |OD| arasını           sürede alır.

T
6
T
12

12
6 2s=|AC| arası,       =        = 2 s  sürer.T

6

b) |OD| arası          olduğundan         = 1 s sürer.T
12 s12

12 1=

c)  Cisim A noktasından B noktasına yarım periyotluk   

      zamanda ulaşır. 

2
T

2
12=        = 6 s sürer.

BDA C O

Grafik 2.1.1: Uzanımın zamana bağlı değişim grafiği 

Grafik 2.1.1’de basit harmonik hareket yapan bir 
cismin uzanımının zamana bağlı değişim grafiği ve-
rilmiştir. Grafik incelendiğinde 0-T/4 zaman aralığın-
daki cisim, denge konumundan maksimum uzaklık 
olan genliğe (+r) doğru hareket ederken pozitif 
yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. T/4–T/2 
zaman aralığındaki cisim, maksimum uzanımdan 
denge konumuna doğru negatif yönde hızlanan ha-
reket yapar. Cisim, T/2–3T/4 zaman aralığında den-
ge konumundan (-r) genliğine doğru negatif yönde 
yavaşlayan hareket yapmaktadır. 3T/4–T aralığında 
cisim pozitif yönde hızlanan hareket yapmaktadır. 

0
zaman

uzanım

ÇÖZÜM ALANI
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2.1.2. KONUMUN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ

t
θ ω =

Şekil 2.1.7: Çembersel hareket ve basit harmonik hareket 
ilişkisi

Konum denklemi, basit harmonik hareket yapan 
bir cismin hareketinin herhangi bir anında den-
ge noktasına olan uzaklığının bulunmasını sağlar. 
Şekil 2.1.7’de verilen çember içindeki üçgen kul-
lanılarak yatayda x ve düşeyde y yolları alınarak 
uzanım denklemleri

Konum Denklemi 

 x=r.cosθ     ve    y=r.sinθ

 şeklinde yazılır.

Açısal hız büyüklüğü (ω) birim zamanda taranan 
açı (θ) olduğundan               ifadesinden θ çekilerek 
konum denklemlerinde yerine yazılırsa

 x=r.cosωt    ve  y=r.sinωt

eşitlikleri elde edilir.

UYGULAMA 2

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak düzgün çembersel hareket ile basit harmonik hareket 
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

SORU 2 ÇÖZÜM

a) Yandaki grafik incelendiğinde tam bir salınım
    süresinin 0,4 saniye olduğu görülmektedir. Bun- 
    dan dolayı hareketin periyodu 0,4 saniyedir.

    T=      olduğundan frekans 2,5 s-1 bulunur.

b) Genlik cismin maksimum uzanım miktarı olduğun-
    dan dolayı 0,3 metredir.

c) Grafik incelendiğinde cismin harekete başladıktan 
     0,2 saniye sonra denge konumunda bulunduğu 
     görülür.

T
6

  1
  f 

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım 
zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

      
       

Buna göre
a) Cismin periyodunu ve frekansını
b) Genliğini
c) Cismin harekete başladıktan 0,2 saniye sonraki   
     konumunu bulunuz.

0,3

uzanım(m)

zaman(s)

-0,3

0,4
0

zaman(s)

  0,3

     0

-0,3

  0,4

  

  

uzanım(m)

r
y

y

O

R

L
v

v

xx
. m

L

K

m

θ 

O
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Basit harmonik hareket yapan bir cismin hareketinin herhangi bir konumda sahip olduğu hız büyüklüğü ise

         

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.2/DaireselveBasitHarmonik.html

1. Basit harmonik hareket ile çembersel hareketin ilişkisini inceleyiniz.

2. Açısal hız ve yarıçap parametrelerini değiştirerek grafikte oluşan değişimleri gözlemleyiniz.

3. Kendi belirleyeceğiniz açısal hız ve yarıçap değerlerine uygun uzanım-zaman grafiğini çiziniz.

Genel Ağ'da verilen aşağıdaki simülasyonu inceleyiniz.

        SİMÜLASYON 1

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Basit Harmonik Hareket Basit harmonik hareketin konum zaman grafiğini çizebilme

Basit harmonik hareketi daha iyi anlamak için çembersel hareket ile basit harmonik hareketin ilişkisi incelenmelidir.      

Hız Denklemi

Hız denklemi, basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir andaki hızının bulunmasını sağlar.
Cismin herhangi bir andaki yatay hızının büyüklüğü

  vx=ω.r.sinωt        

cismin herhangi bir andaki düşey hızının büyüklüğü
 
  vy= ω.r.cosωt      bağıntıları ile hesaplanır. 

Sinωt  -1 veya +1 değerlerinden birini aldığında cismin maksimum hızının büyüklüğü "Düzgün Çembersel 
Hareket" konusunda da verilen  v=ω.r ifadesi ile hesaplanır. Basit harmonik hareket yapan cismin hızı genlik 
noktalarında sıfır, denge noktasında ise maksimum değer alır.

2.1.3. KUVVET, HIZ VE İVMENİN KONUMA GÖRE DEĞİŞİMİ

 bağıntısı ile hesaplanır.ωv w r x2 2= -r2-x2ω
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Grafik 2.1.3: Geri çağırıcı kuvvetin uzanıma bağlı değişim grafiği

Kuvvet Denklemi

Basit harmonik hareket yapan cisme etki eden 
yatay geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü
   
  Fx= m.ω2. r.cosωt        

düşey geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü

  Fy= m.ω2. r.sinωt

 bağıntısı ile bulunur (Grafik 2.1.3).

Grafik 2.1.2: İvmenin uzanıma bağlı değişim grafiği

K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin ve bazı 
büyüklüklerin maksimum ve minimum değerleri şöyle gösterilebilir:

OK L

xmax= r

v = 0
amax= ω2.r

Fmax=m.ω2.r

x = 0

vmax= ω.r

a = 0

F = 0

xmax= r

v = 0
amax = ω2.r

Fmax= m. ω2.r

SORU 3 ÇÖZÜM

İvme Denklemi

İvme denklemi, basit harmonik hareket yapan bir 
cismin herhangi bir anda sahip olduğu ivmesinin 
bulunmasını sağlar.

Basit harmonik hareket yapan cismin yatay düzlem-
deki ivmesinin büyüklüğü 

 ax = ω2.r.cosωt

düşey düzlemdeki ivmesinin büyüklüğü

  ay = ω2.r.sinωt       denklemleri ile bulunur. 

Grafik 2.1.2’de verilen basit harmonik hareket ya-
pan cismin ivmesi genlik noktalarında maksimum, 
denge noktasında ise sıfır değerini alır.

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

0

-

r=10 cm ve  

y=r.sinωt ifadesinde verilenler yerine yazılırsa 

y=10.sin       t 

sonucu elde edilir. Birimi cm'dir.
4
rπ

w 4= r π

 π

Düşey düzlemde hareket eden bir pistonun 

genliği 10 cm ve açısal hızı                 tür. 

Bu pistonun konum denklemini yazınız?

4
r πω=

ω=

0

Fmax=m.ω2.r

Fmax=-m.ω2.r
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Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum 
denklemi x=6.cos8πt cm'dir. 

Bu hareketin 
a) Genliği kaç cm'dir?
b) Frekansı kaç Hz'dir?

b) Açısal hızın frekansa bağlı olduğu ω=2πf denkle-
     minde ω yerine 8π yazılırsa 8π=2πf elde edilir. 
     Buradan f=4 s-1 sonucuna varılır.

Kütlesi 5 kg olan bir cisim, genliği 8 cm ve peri-
yodu 2 saniye olan basit harmonik hareket yap-
maktadır. (π=3)

Buna göre

a) Cismin frekansını
b) Cismin maksimum hızını
c) Cismin maksimum ivmesini
d) Cisme etkiyen maksimum kuvveti
e) Uzanımın 4 cm olduğu anda cismin hızını 
     bulunuz.

UYGULAMA 3

a) Konum denklemi x=r.cosωt şeklinde yazılır. Ge-
    nel uzanım denklemi ile cismin uzanım denklemi 
    karşılaştırılarak r=6 cm bulunur.

SORU 4 ÇÖZÜM

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

SORU 5 ÇÖZÜM

K                          O               N         L

K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket 
yapan bir cismin periyodu 3 saniyedir. O noktası 
denge noktası olup noktalar arası uzaklıklar eşit ve 
2 metredir. 

Cismin N noktasındaki ivmesinin maksimum ivme-
sine oranı kaçtır? (π=3)

olarak hesaplanır. Cismin maksimum ivmesi genlik 
noktasındadır. Büyüklüğü amax = ω2.r ile verilir.

T
2 2

a k

Cismin N noktasındaki  ivmesi

π =a=ω2.x= .4=4.4=

amax=ω2.r=            .r=              .6 = 24 m/s2 
T

2 2

a kπ

a
a
max 3

2=24
16

= olur.

.x 16 m/s2

3
2.3 2

Y
Ya k 2.3

   3

3
2.3 2

Y
Ya k 2.3

   3
 16
16  24a

a
max

ÇÖZÜM ALANI
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m kütleli cisim esnekliği çok küçük olan bir yaya 
bağlanıp cisme K ve L noktaları arasında basit 
harmonik hareket yaptırılmaktadır. 

O noktasından  K noktasına kadar sıkıştırılıp  
bırakılan cisim |KP| arasını 6 saniyede aldığına 
göre

a) Cismin periyodunu

b) 48. saniyede cismin nerede olacağını  
     bulunuz.
  (Bölmeler arası uzaklıklar eşittir.)

Şekil 2.1.8: Yay sarkacı

                            sonucuna ulaşılır. Bu denklem ile
                            yay sarkacının periyodu hesaplanır.T 2 k

m= rπ

ωm.ω2=k ifadesinde        yazılırsaw T
2= rπ

Fnet= m.ω2x=k.x   uzanım (x) sadeleşir.

           elde edilir. Bu denklemde T (periyot) çekilirsem.
T
4 k2

2
=r

T
4.

2

2rπ2

SORU 6 ÇÖZÜM

b) Cisim, 36 saniyede bir  harekete başladığı   
     noktaya geri gelir. K noktasından 
     48-36=12 saniyede 
    

Buradan anlaşılacağı üzere cisim 48 saniye 
sonra R noktasında bulunur.

a)  Cisim |KP| ve |RL| arasını        sürede, 
     
    |PO| ve |OR| arasını          sürede alır. |KP|   

     arası 6 s sürdüğüne göre cismin periyodu şu  
     şekilde hesaplanır:

6
T

12
T

12
T

6
36

12
36

12
36 12s+ + = + + =

6
T 6=

T
12

T
6

T=36 s

|KP| +|PO|+|OR| yollarını alır.

olur.

12 s sürer.

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

Yay Sarkacı
Bir kütle ve yaydan oluşan sisteme yay sarkacı adı verilir. Şekil 2.1.8’de verilen düşey yay sarkacında O nok-
tası sarkacın yapmış olduğu basit harmonik hareketin denge noktasıdır. K ve L noktaları ise bu hareketin 
genlik noktalarıdır.

Yayın ucuna asılı cisim, genlik noktaları arasında gidip gelme hareketi yaparken cisme yay tarafından geri 
çağırıcı kuvvet etki eder. Bu kuvvet Hooke Yasası'na (Huk Yasası) göre

Fnet= mω2x net kuvvet bağıntısı yayın geri çağırıcı 
kuvvetine eşitlenirse

F =-k.x   ile açıklanır. Buradaki eksi işareti, kuvvet ile 
konum vektörünün zıt olmasından kaynaklıdır.

Newton'ın II. Yasası'na göre

Fnet= m.a  Fyay =k.x                  

Fnet=Fyay

""

a=ω2.x

"

2.1.4. YAY SARKACI VE BASİT SARKAÇ

 =6 

O

K                        P                        O             R             L
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   Yay Sarkacının Özellikleri

• Kütle denge konumuna yaklaşırken hızlanır, denge konumundan uzaklaşırken yavaşlar.

• Cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet ve cismin ivmesinin yönü denge konumuna doğrudur.

• Geri çağırıcı kuvvet ve ivme değeri denge konumuna yaklaşırken azalır, denge konumundan 
    uzaklaşırken artar.

• Cismin periyodu çekim ivmesine bağlı olmadığından cisim, çekim ivmesinin farklı olduğu bir 
    ortama götürülürse periyot değişmez.

• Sarkacın genliği değişirse periyot değişmez; maximum hız, geri çağırıcı kuvvet, ivme değişir.

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

UYGULAMA 4

t=0 anında denge konumundan geçen yay 
sarkacının ucuna bağlı cismin yol denklemi 
SI'da x=8sin     t dir. 

Cismin genliği ve t = 0,5 s sonraki uzanımı 
kaç metredir?

3 tr
π

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.2-yay/Sarkac.html

Yay sarkacının değişkenlerini değiştirerek periyodunu hesaplayınız.

Genel Ağ'da verilen aşağıdaki simülasyonu inceleyiniz.

        SİMÜLASYON 2

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

 Yay Sarkacı   Yay sarkacında periyot hesaplama

ÇÖZÜM ALANI



112

2. 
ÜNİTE

2.1.5. YAYLARIN BAĞLANMASI 

Yayların seri veya paralel bağlanmasındaki amaç, yay sistemlerinin yay sabitini büyütmek ya da küçült-
mektir. Buna örnek olarak araçlarda kullanılan amortisör yaylarının tek yay, trenlerde kullanılan yaylarınsa 
paralel bağlı yaylar olması gösterilebilir (Görsel 2.1.4: a ve Görsel 2.1.4: b).

Görsel 2.1.4: a) Araba amortisörü Görsel 2.1.4: b) Tren tekerindeki yaylar

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

m

F=mg

   
Şekil 2.1.9: Seri bağlı yaylar

k
1

k
1

k
1

1 2= +keş k
1

2
+k

1
1

= formülü ile hesaplanır.

Seri bağlı yaylarda eş değer yay sabiti

Yayların Seri Bağlanması

Şekil 2.1.9'da görüldüğü gibi uç uca bağlı yaylara 
seri bağlı yaylar denir.  Seri bağlamada her bir yaya 
uygulanan kuvvet eşittir. Seri bağlanmış yaylara ası-
lan bir kütle ile oluşan toplam uzama, yayların ayrı 
ayrı uzamaları toplamına eşit olur. 
   x1 : Birinci yayın uzama miktarı 

     x2 : İkinci yayın uzama miktarı
   x  : Sistemin uzama miktarı
   x = x1 + x2   

                                     

Seri bağlı yaylarda sistemin yay sabiti küçülür.

  F              
k
F

2

Y  F              
k
1

1
= F

k
1

1
= FF =
Y
keş

+
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Yayların Paralel Bağlanması

Yaylar birbirine Şekil 2.1.10'da görüldüğü gibi paralel 
bağlanırsa sisteme etki eden kuvvet yaylara etki eden 
kuvvetlerin toplamına eşittir. Paralel bağlamada yay-
ların uzama miktarları birbirine eşittir.

F1: Birinci yaya uygulanan kuvvet
F2: İkinci yaya uygulanan kuvvet
F : Sisteme uygulanan kuvvet
F=F1+F2

SORU 7 ÇÖZÜM

Paralel bağlı yaylarda eş değer yay sabiti
 
  keş= k1+ k2                       formülü ile hesaplanır. Paralel bağlı 
                                 yaylarda sistemin yay sabiti büyür. 

 
Yay sabitleri 1    200 N/m ve 400 N/m olan aynı 
uzunlukta iki yay

a) Seri bağlanırsa

b) Paralel bağlanırsa oluşan yay sistemlerinin eş    
    değer yay sabitlerini bulunuz.

keş= k1+ k2    bulunur.

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

keş x = k1 x+k2 x

Yay sabitleri 3k ve 6k olan aynı boydaki iki yay seri 
bağlanırsa sistemin yay sabiti  k1, paralel bağlanır-
sa sistemin yay sabiti k2 oluyor. Buna göre  k1 / k2 

oranı kaçtır?

UYGULAMA 5

F=mg

m

Şekil 2.1.10: Paralel bağlı yaylar

F=m.ga t
v= 3
3
a t

v= 3
3

   k1 k2

a) 

b) =1   200 + 400 =1  600 N/m keş=k1+k2 

keş= 300 N/m

k
1

k
1

1200
1

400
1

300
1

k
1
es 1 2
= + = + =

eş  keş         k1           k2          1200      400       300
1        1       1          1            1          1= =+ + =

ÇÖZÜM ALANI



114

2. 
ÜNİTE

Bir yayın ucuna bağlı kütlenin yaptığı salınım 
hareketinin periyodunu azaltmak için  
I.   Kütle azaltılmalı
II.  Salınım genliği büyütülmeli
III. Yay sabiti daha büyük bir yay kullanılmalı
yargılarından  hangileri yapılabilir?  

Bir yayın ucuna 1,6 kg kütleli cisim asıldığında 
yay denge noktasından 0,4 m uzayarak dengeye 
gelmektedir. 
Buna göre

a) Yay sabiti kaç N/m'dir?

b) 20 cm çekilen cismin basit harmonik hareket 
     yapması sağlanıyor. Denge noktasından 
     geçtikten 0,1 s sonra cismin uzanımı kaç cm 
     olur?  (π=3 g=10 m/s2)

UYGULAMA 6

SORU 8 ÇÖZÜM

                             

formülünde kütlenin azaltılması veya yay sabitinin 
artırılması yayın periyodunu azaltır.
I. ve III. yargılar doğrudur.

SORU 9 ÇÖZÜM

Denge konumundaki cisim, 25 cm aşağı çekilip bı-
rakılarak cisme basit harmonik hareket yaptırılıyor. 
Buna göre 
a) Cismin sahip olabileceği maksimum ivmenin 
     büyüklüğünü bulunuz.
b) Cisme etki eden maksimum geri çağırıcı kuvve- 
     ti  hesaplayınız? (π=3)

720 g

Yay sabiti  0,02 N/m olan 1 metre boyundaki es-
nek yayın ucuna 720 gram kütleli bir cisim asıla-
rak dengeye gelmesi için bir süre bekleniyor. 

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

T 2 k
m

r=T = 2π

T 2 k
m

T 0.02
0.72 T 2.3 36

T 36

w T
2

w 36
2.3

6
1 rad/s

=

= =

=

=

= =

r

r

2.3

s bulunur.

ifadesinde periyot yerine yazılırsa

    elde edilir.

π

formülünde verilenler yerine 
yazıldığında

a) 

 ω

 ω

T 2 k
m

T 0.02
0.72 T 2.3 36

T 36

w T
2

w 36
2.3

6
1 rad/s

=

= =

=

=

= =

r

r

  T=2π ,
,

b)   Cisme hareketi sırasında etki eden maksimum
 kuvvetin büyüklüğü

 Cisme hareketi sırasında etki eden maksimum
 ivmenin büyüklüğü

π

F m.w .r 0,72. 36
1 . 100

25 0.005N bulunur

a w r 36
1 . 100

25
144
1

s
m

2

2
2

= = =

= = =

F m.w .r 0,72. 36
1 . 100

25 0.005N bulunur

a w r 36
1 . 100

25
144
1

s
m

2

2
2

= = =

= = =

= 0,005 N 

m/s2  bulunur.

bulunur.F=m.ω2.r = 0,72.

a=ω2.

.

.

ÇÖZÜM ALANI
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SORU 10 ÇÖZÜM

Asansör durgun hâlde iken asansörün tavanına ası-
lan bir yay T periyotlu salınım hareketi yapmaktadır. 
Asansör durgun hâlden sabit 2 m/s2 lik ivme ile yu-
karı yönde hızlanan hareket yaptığında asansörün 
içindeki yayın salınım periyodu kaç T olur? (π =3)

Yay sarkacında periyot         formülü ile bulu-
nur. 
Yay sarkacının periyodu yer çekimi ivmesine bağlı 
değildir. Bu nedenle asansörün içindeki yayın peri-
yodu yine T olur. 

T 2 k
m= rπ

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

Bu bağıntı basit sarkacın periyot denklemidir.

Basit sarkacın özellikleri

• A noktasından O noktasına ve O’dan B noktasına         saniyede, A’dan B’ye        saniyede varır
  (Şekil 2.1.11).

• A ve B noktalarında hız sıfır, kuvvet ve ivme maksimum;  O noktasında hız maksimum, kuvvet ve   
   ivme sıfırdır (Şekil 2.1.11).

• Basit sarkacın periyodu kütleden bağımsızdır. 

• Periyot, sarkacın boyuna ve çekim ivmesine bağlıdır. Sarkaç çekim ivmesi farklı olan bir ortama
   götürülürse  sarkacın periyodu değişir. 

Basit Sarkaç

Sabit bir noktaya bağlı, ağırlığı ve sürtünmeleri ihmal 
edilen ipin ucuna takılmış bir cisim, denge konumun-
dan küçük bir açı (α<50) ile ayrılıp bırakıldığında basit 
harmonik hareket yapar (Şekil 2.1.11).

4
T

2
T

(α<50) olduğundan AO yay uzunluğu AC=r uzunluğu-
na eşit olur.
G = Cismin ağırlığı 
F= Geri çağırıcı kuvvet

bağıntısı bulunur.

sin G
F

L
r

L
r

m.g
m.w .r

g
T
2. .r

T .g
4. .r

T 2. g
L

2
2

2
2

= =

= = =

=

a

r
r

r

a k

T = 2.π

sin G
F

L
r

L
r

m.g
m.w .r

g
T
2. .r

T .g
4. .r

T 2. g
L

2
2

2
2

= =

= = =

=

a

r
r

r

a k
T .g
4.

2

2rπ2T
2. 2ra kπ

sinα =

 m.ω2.r 

Şekil 2.1.11: Basit sarkaç

A

L

B

O

G.cosα

G

F= G.sinα

α

r

α

C



116

2. 
ÜNİTE

SORU 11 ÇÖZÜM

Uzunluğu 40 cm olan ipin ucuna 2 kg kütleli bir cisim 
asılıyor. İp denge konumundan 1 cm çekilip bırakılınca 
cisim basit harmonik hareket yapıyor. 

Buna göre
a) Cismin periyodu kaç saniyedir?

b) Cismin denge konumundan geçtikten 0,5 s sonraki 
     uzanımı kaç cm'dir? 
     (π =3 ve g=10 m/s2)                      

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.2/Sarkac.html

Basit sarkacın değişkenlerini değiştirerek periyodunu hesaplayınız.

Genel Ağ'da verilen aşağıdaki simülasyonu inceleyiniz.

        SİMÜLASYON 3

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

  Basit Sarkaç   Basit sarkaçta periyot hesaplama

gT 2 L

T 2.3 10
0,4

1,2s

w T
2x

1.2
2.3 5 s

rad

=

= =

= = =

r

1,2 s

   formülünde verilen değerler   
   yerine  yazılırsa

bulunur.

πa)

b)
6
T

12
T

12
T

6
36

12
36

12
36 12s+ + = + + =4

T          +       = 0,3 + 0,2 = 0,5 s olduğundan cisim
 
  genliğin  
                 

yarısı olan 0,5 cm uzaklıktadır.

gT 2 L

T 2.3 10
0,4

1,2s

w T
2x

1.2
2.3 5 s

rad

=

= =

= = =

r
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Denge konumundan θ açısı yapacak kadar çeki-
len cisim, basit harmonik hareket yapmaktadır. 
Hareketin salınım frekansı f'dir.

Salınım hareketinde θ açısı küçültülürse
I.   Frekans  f'den küçük olur.
II.  Maksimum geri çağırıcı kuvvet küçülür.
III. Genlik küçülür.
ifadelerinden hangileri doğru olur?

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

              D) I ve II             E) II ve III

θ θ
,

düşey

θ açısının küçülmesi frekansı değiştirmez.  F= mgsin 
θ eşitliğinde  θ açısı küçüldüğü için sinθ değeri kü-
çülür. Bu nedenle F küçülür.

θ açısı küçüldüğünden genlik küçülür.

Cevap E

SORU 12 ÇÖZÜM

SORU 13 ÇÖZÜM

Basit sarkacın periyodu                                              formülü 
ile bulunur. Asansör yukarı doğru a ivmesi ile hız-
lanırsa asansör tavanına bağlı olan basit sarkacın 
ivmesi a+g olur. 

Bu nedenle periyot                                 
olacağından  T azalır.

Yay sarkacının periyodu 

olduğundan sistemin ivmesinin artması 
periyodu değiştirmez.

Cevap C

T 2 k
m= r

T 2 a g
L= +r

gT 2 L= rπ

π

π

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

L

Asansörün yukarı doğru a büyüklüğündeki ivme ile 
hızlanması durumunda K ve L sarkaçlarının periyot-
ları için ne söylenebilir?

           K                             L 

A)     
B)                    
C)                   
D)               
E)    

Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez

Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez

K

 .

 Durgun haldeki asansörün tavanına bağlı olan K basit 
 sarkacı ile L yay sarkacı basit harmonik hareket yap-
 maktadır.
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2.1.6. SÖNÜMLÜ BASİT HARMONİK HAREKET

Harmonik hareket yapan bir cisme sürtünme kuv-
veti etki ederse salınımın genliği sürtünme kuvve-
ti nedeniyle küçülerek sıfır olur. Bu salınım türüne 
sönümlü basit harmonik hareket denir. Günlük ha-
yatta görülen tüm salınım hareketleri sönümlü basit 
harmonik harekettir. Örneğin dışarıdan bir kuvvet 
uygulanmadığı sürece salıncakta sallanan bir çocu-
ğun yaptığı salınım hareketinde havanın ve salıncak 
demirinin sürtünmesi sonucunda çocuk bir süre 
sonra yavaşlayıp duracaktır (Görsel 2.1.5).

Görsel 2.1.5: Salıncakta sallanan çocuk

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.2/BasitSarkac.html

Sönümlü basit harmonik hareketin değerlerini değiştirerek ortaya çıkan sonuçları yorumlayınız.

        SİMÜLASYON 4

2.1.7. SÖNÜMLÜ BASİT HARMONİK HAREKETTE REZONANS

Salınım hareketi belli bir frekansa sahiptir. Bu frekansa doğal frekans denir. Salınım hareketinin doğal titreşim 
frekansı ile dışarıdan cisme uygulanan kuvvetlerin titreşim frekansı birbirine eşit olunca cismin genliği en büyük 
değerine ulaşmış olur. Bu olaya rezonans denir. 

Rezonans olayı; mekanik, elektrik ve elektromanyetik sistemlerde gerçekleşebilir. Örneğin trambolinde zıpla-
yan bir çocuğun salınım frekansı ile trambolinin doğal frekansı birbirine eşit olunca çocuk maksimum yüksek-
liğe çıkmış olur. Çocuğun trambolinde yaylanması ile trambolin titreşir.

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Sönümlü Basit Harmonik 
Hareketi

Sönümlü basit harmonik hareketi açıklayabilme

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

Genel Ağ'da verilen aşağıdaki simülasyonu inceleyiniz.
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Rezonans sırasında uygulanan kuvvet sürekli olursa titreşen sistem için tehlikeler oluşabilir. Depremlerde 
binaların yıkılması veya zarar görmesi rezonans olayı ile ilgilidir. Deprem dalgasının frekansı ile binanın doğal 
frekansı birbirine eşit olunca bina, artan genlikle sallanır ve bu gerilmeye dayanamayan bina yıkılabilir.

Binaların rezonansa girmesi yapılacak birtakım mühendislik çalışmaları ile engellenebilir. Alınan bu önlemler 
sayesinde yapının doğal frekansı ile titreşimin frekansı birbirini sönümler ve rezonans olayı oluşmaz. Bu saye-
de binalar, köprüler ve diğer yapılar depreme karşı dayanıklı hâle getirilmiş olur. Türkiye deprem kuşağında 
yer almaktadır. Bu sebeple deprem gerçeğinin farkında olunmalı ve depreme hazırlanılmalıdır. Depreme 
dayanıklı yapılmayan binalar depremde daha çok etkilenir.

Depremlerde oluşan hasarın fazla olması, bazı 
yapıların deprem riski gözetilmeden inşa edil-
mesinden kaynaklanmaktadır. İnşaat sektöründe 
çalışanların etik değerlere özen göstermesi daha 
güvenilir yapıların ortaya çıkmasını sağlar. Yapı-
ların daha güvenli hâle getirilmesi için yapılması 
gerekenleri araştırınız.

UYGULAMA 7

Şekildeki tahta bloğa monte edilmiş uzunlukları 
farklı iki esnek metal çubuğun uçlarına özdeş iki 
cisim yerleştiriniz. Tahta bloğa, yatay zemin üze-
rinde önce hızlı sonra yavaş ileri geri titreşim 
hareketi yaptırınız. Blok yavaş hareket edince 
uzun çubuğun titreşmesinin, hızlı hareket edince 
kısa çubuğun  titreşmesinin rezonansla ilişkisi-
ni açıklayınız. Rezonans olayı ile ilgili bir projeyi 
aşağıdaki puanlama ölçeğine  göre tasarlayınız. 

Zemin

m

Esnek metal
çubuklar

Tahta blok

m

 Araştırma
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 SÖNÜMLÜ BASİT HARMONİK HAREKET YAPAN BİR SİSTEMDE REZONANS OLAYI

İÇERİK Periyodik bir dış kuvvet etkisindeki sönümlü basit harmonik hareket yapan bir sistemde 
rezonans olayını gösteren tasarım yapma

BEKLENEN 
PERFORMANS

Bilgi düzeyini geliştirme, araştırma becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, yorumlama bece-
risi, ürün tasarlama, Türkçeyi doğru kullanma

SÜRE 15 gün

DEĞERLENDİRME Puanlanma ölçeği

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET

PROJE PUANLAMA ÖLÇEĞİ
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ 

KAZANIMLARI

DERECELER

Çok iyi İyi Orta Geçer Zayıf

5 4 3 2 1

HAZIRLIK SÜRECİ:
Projenin amacını belirleme 

Amaca uygun çalışma planı hazırlama

Grup içinde görev dağılımı yapma
Grup üyeleriyle uyum içerisinde  
çalışma

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

İÇERİK:
Periyodik bir dış kuvvet etkisindeki 
sönümlü basit harmonik hareket 
yapan bir sistemde rezonans 
olayını gösteren ürün tasarlama
Ürünü günlük hayatta kullanabilme

Özgün ürün hazırlama

SUNUM SÜRECİ:

Türkçeyi doğru kullanma
Sunumu ilgi çekici bir şekilde 
sunma
Sunumda beden dilini etkili kulanma

Verilen sürede sunumu yapabilme

TOPLAM PUAN:

Not: Değerlendirme ölçeğindeki toplam puanı 5/3 ile çarparak 100'lük 
         not sistemine çeviriniz.

Bu çalışmada sizden periyodik dış 
kuvvet etkisinde basit harmonik ha-
reket yapan bir sistemde rezonans 
etkisinin kullandığı  tasarımlar yap-
manız istenmektedir. Bu tasarıma 
başlamadan önce rezonans olayı-
nın teknolojideki uygulama alan-
larını araştırmanız beklenmektedir. 
Çalışma sırasında aşağıdaki adımları 
takip etmeniz size kolaylık sağlaya-
caktır.

Beşer kişilik gruplar oluşturunuz.
Tasarım süresince neler yapacağını-
zı planlayınız. Grup üyeleri  arasında 
yapmış olduğunuz plan çerçevesin-
de adil görev dağılımı yapınız.
Projenizin giriş aşamasında farklı 
kaynaklar kullanarak rezonans etki-
nin teknolojideki uygulama alanları-
nı araştırınız.
Topladığınız bilgilerden yararlana-
rak rezonans etkisinin kullanıldığı 
günlük hayatı kolaylaştıracak yeni 
bir ürün tasarlayınız. Proje tasarı-
mında kullanılacak materyalleri ve 
teknikleri bu bölümde açıkça ortaya 
koyunuz.
Tasarım sürecinde proje çalışması-
nın nasıl yapıldığını, hangi araç ve 
gerecin kullanıldığını açıklayan ve 
tasarlanan ürünü tanıtan bir rapor 
hazırlayınız.
Çalışma sonunda tasarladığınız 
ürünü ve bu ürünün günlük hayata 
katkısını anlattığınız bir sunum ha-
zırlayınız.

7. Hazırlamış olduğunuz sunum ve rapora mutlaka bir kaynakça ekleyiniz. Çalışmalarınız esnasında size yardımcı olan 
     kişi ve kuruluşlar varsa bir teşekkür kısmı  oluşturup ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ediniz.
8. Tasarlamış olduğunuz ürünü ve proje raporunu belirtilen tarihte sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Buna göre T1 / T2 oranı kaçtır?

5. Yay sabiti 2k olan yayın ucuna m kütleli X cismi,  
     yay sabiti k olan yayın ucuna 2m kütleli Y cismi   
     asılmakta ve cisimler O noktası hizasında den-
     gelenmektedir.
 

Denge noktası

K

L

M

N

O2m
X Y

 

2k k

m Denge noktası

K

L

M

N

O2m
X Y

 

2k k

m

X cismi K seviyesine Y cismi de N seviyesine getiri-
lip aynı anda serbest bırakılırsa cisimler ilk kez ne-
rede karşılaşırlar? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)

2. 

m
m

Denge
noktası

3. Bir cisim, A ve B noktaları arasında basit harmo-
     nik hareket yapmaktadır. Cisim A-C ve C-O arası-
     nı eşit sürede alıyor.

A               C                      O                                        B

|AC|ve |CO| noktaları arası uzunluklar farklı ol-
duğuna göre |AO|/|OC| oranı kaçtır? 

4.    Yay sabiti k olan yaya asılı m kütleli cisim T bü-
   yüklüğünde periyotla basit harmonik hareket 
   yapmaktadır.

m Denge Noktası

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu sarkaçlar, kütlesi Dünya’nın kütlesinin 2 katı, 
yarıçapı ise Dünya’nın yarıçapının yarısı olan bir 
gezegene götürülürse bu sarkaçların frekansı 
için ne söylenebilir? 

     Yay sarkacı ve basit sarkacın uçlarına m kütleli 
     cisimler asılarak Dünya’da salınım yaptırılıyor.

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

    O noktasına bağlı 16L uzunluğundaki ipin ucuna  
    bağlanan cisim basit harmonik hareket yapıyor.   
    Salınım hareketinin periyodu T1 oluyor. O nokta-
    sından düşey doğrultuda 7L uzakta P noktasına   
    çivi çakıldığında ip çiviye takıldıktan sonra salını- 
    mın periyodu T2  oluyor.

1. 

   Basit harmonik hareket yapan yay sarkacının
    I.    m kütlesini artırma
    II.   Yaya özdeş bir yayı seri olarak bağlama
    III.  Çekim ivmesinin daha küçük olduğu bir yere  
           götürme
      işlemlerinden hangileri yapılırsa periyodunun 

büyüklüğü artar? 

m

m Özdeş cisimler

Esnek metal 
çubuklar

Tahta blok

Zemin

16L

7L

P

 O

m
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 Buna göre cismin
 a) Genliği kaç cm'dir? 
 b) Periyodu kaç saniyedir? 
 c) Denge konumundan geçtiği andaki hızı kaç 
      m/s'dir? (π=3 alınız.)

8. Durmakta olan asansör içinde salınım yapan bir   
    basit sarkacın frekansını artırmak için
     I.   Sarkacın boyu artırılmalı
     II.  Asansör yukarı doğru hızlanmalı
     III. Daha büyük kütleli cisim kullanılmalı
     işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? 

9. Düzgün çembersel hareket ile basit harmonik   
     hareket arasındaki ilişki nedir?

10. Tavana asılı bir cisme salınım hareketi yaptı-         
            rıldığında bir süre sonra salınım hareketinin 
       sönümlenmemesinin sebebi nedir?

Basit sarkaçlar, ağırlığı ihmal edilen bir ipin ucuna 
kütlesi m olan bir cisim bağlanarak denge noktası 
O olan bir konumdan belli bir açı ile bırakıldığında 
şekildeki gibi A-B noktaları arasında basit harmo-
nik hareket yapan sistemlerdir. Sarkaçlı saatler de 
aynı mantıkla çalışır ve periyodu 2 s olan sarkaca 
saniyeleri vuran sarkaç denir.

x (cm)

t (s)

20

-20

0 2
4 6

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

B) 11, 12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre 
     cevaplayınız.
  

O

A B

7. Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivme-
    sinin büyüklüğü azalıyor. 

    Buna göre
    I.   Cisme etki eden net kuvvet
    II.  Cismin hızı
    III. Cismin denge noktasına olan uzaklığı
    büyüklüklerinden hangileri azalır?

6. Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait  
    konum zaman grafiği şekildeki gibidir.
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Cem, dedesinden kalma antika bir sarkaçlı saati 
evine götürmek için asansöre biner. Asansör hızla-
narak yukarı çıkarken sarkaçlı antika saatte bir fark-
lılık gözlemler ve saatin bozulduğunu düşünür.

         Periyot (s)  Uzanım (cm)

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

Sarkaçların periyotları sırasıyla Tx Ty Tz olduğu-
na göre bunlar arasındaki ilişki nedir? (Sürtün-
meler önemsizdir.)

A) Tx=Ty>Tz B) Tx>Ty>Tz C) Tx=Ty=Tz

            D) Tx>Ty=Tz E) Tx=Tz>Ty

Yayın boyu yarıya düşürülüp basit harmonik 
hareket yaptırıldığında cismin yeni periyodu 
kaç T olur?

 

 

X

mm m

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12. Asansörün hızlanarak yukarı çıkması sarkaçlı 
       saatte nasıl bir değişiklik oluşturmuş olabilir? 

11. Cem’in sarkaçlı saatin bozulduğunu düşün-
       mesinin sebebi ne olabilir?

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz 
     ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 

 

Y

 Z

A) 
2
2     B) 1     C)               D) 2         E) 4222

2

13. Asansör aşağı hızlanarak inseydi sarkaçlı 
       saatte nasıl bir değişiklik olurdu?

3 trπ

14.  Denge konumundan geçen bir cismin yaptığı
       basit harmonik hareketin uzanım denklemi, 
       x= 10.sin         cm'dir. Hareketlinin periyodu ve 
       t=0,5 s sonraki uzanımı aşağıdakilerden             
       hangisidir?

15. Özdeş yay ve özdeş cisimlerden oluşan yay sar-   
       kaçlarına aynı genlikle şekillerdeki gibi basit har- 
      monik hareket yaptırılıyor. 

m kütleli cisim yay sarkacına bağlanıp basit 
harmonik hareket yaptırıldığında cismin pe-
riyodu T olmaktadır.

m

16.
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19. Durgun hâldeki asansör içinde basit harmonik 
       hareket yapan sarkacın periyodu T'dir. 

   Buna göre basit sarkacın periyodunun büyük-   
   lüğünü artırmak için
    I.   Asansör 1 yönünde hızlandırılmalı
    II.  Asansör 1 yönünde yavaşlatılmalı
    III. Asansör 2 yönünde hızlandırılmalı
    ifadelerinden hangileri yapılabilir?

m1

L1

1

2

.

A) Yalnız I             B) I ve II               C) I ve III     
              
               D) II ve III     E) I, II ve III

20. Aynı noktaya bağlı özdeş iki basit sarkaç, şekil- 
      deki X ve T noktaları arasında tutulurken aynı  
      anda serbest bırakılıyor.

Buna göre sarkaçlar nerede karşılaşır?
(Z noktası sarkaçların denge noktasıdır.)

A) X-Y arası            B) Y          C) Y-Z arası  

                D) Z             E) Z-T arası

17. Şekil I’deki yayın salınım periyodu T1, Şekil II’deki   
 yay sisteminin salınım  periyodu T2 olmaktadır.

A) Yalnız I            B) Yalnız II              C) Yalnız III 
 
               D) I ve II    E) I ve III

  

 

k k k

2k

4m

2m

Şekil-I

Şekil-II

Buna göre T1 /T2 oranı kaçtır?

18. L1 ve L2 uzunluğundaki iplerin ucuna m1 ve m2  

       kütleli cisimler bağlanarak Şekil I  ve Şekil II’deki                     
       düzenekler oluşturuluyor. Cisimlerin periyotları     
       T1 ve T2 olmaktadır.

α α

Şekil I Şekil IIDenge 
noktası

Denge 
noktası

Çekim ivmesinin birbirinden farklı olduğu or-
tamlarda basit harmonik hareket yapan cisim-
lerin düşey konuma gelme süreleri eşit olduğu-
na göre

  I.   L1=L2

  II.  m1=m2

  III. T1=T2

 
eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

L1 L2

m1 m2

A)    B)  1          C) 2          D) 3         E) 4
2
22

2

X T
Y Z

  T
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21.
A                             O                              B

22. K ve L noktaları arasında basit harmonik hare-   
      ket yapan bir cismin periyodu 12 saniyedir.

M’den 1 yönünde harekete başlayan cismin 
9 saniye sonra hareket yönü ve konumu aşağı-
dakilerden hangisi olur? (Noktalar arası uzak-
lıklar eşittir.)

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

2
1

24. Şekildeki yaylardan içteki yayı saran yayın yay 
          sabiti 800 N/m, içteki yayın yay sabiti 100 N/m'dir.      
        Yay sistemine bağlı 4 kg kütleli cisim sürtünmesiz   
        yatay düzlemde K-L noktaları arasında basit har-
          monik hareket yapıyor.

A) B) D) E)C)
15
r

15
2r

15
4r

15
7r

15
8rπ π π π π

A ve B noktaları arasında basit harmonik hare-
ket yapan bir cismin herhangi bir anda kuvvet 
(F), ivme (a) ve uzanım (x) vektörleri aşağıda-
kilerden hangisi gibi olabilir?

K                     N                       O                       M                     L                                       

1 2

Sistemin periyodu kaç saniye olur?

L K

O

800 N/m 100 N/m

 Yön      Konum
A) 1     O noktası
B) 1     M-L arası
C) 1     L noktası
D) 2     M-L arası
E) 2     L noktası

23. Özdeş yaylarla kurulmuş sürtünmelerin önem-
       siz olduğu düzeneklere eşit kütleli X ve Y cisim-
        leri asılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor. 
       Şekil I’de eğik düzlemde periyot T1, Şekil II’de  
       düşey düzlemde T2 olmaktadır.

       Buna göre T1 / T2 oranı kaçtır?

Şekil I Şekil II

 

k

k

k

k

X

Y m

m

600

C)

A) B)

D)

E)

FF

FF

FF
FF

FF

aa
aa

aa = 0

aa

aa

xx

xx

xx

xx

xx
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DALGA MEKANİĞİ
3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE 
        DOPPLER OLAYI
3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR

ÜNİTE
3. 
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1. 
BÖLÜM

‘‘Hayatta hiçbir şeyden korkmayın 
yalnız her şeyi anlamaya çalışın. 
Şimdi anlama zamanı, böylece daha 
az korkabiliriz’’   
                          Marie Curie (Meri Küri)

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE    
        DOPPLER OLAYI

Bu bölümde ışık ve su dalgalarının benzerlikleri, su dalgala-
rında kırınım ve girişim olayının değişkenlerinin neler olduğu, 
su dalgaları girişim olayında katar ve düğüm çizgilerinin nasıl 
oluştuğu ve ikisi arasındaki farklar, su dalgalarında faz farkının 
nasıl oluştuğu, ışığın doğası, ışığın çift yarıkta girişimine etki 
eden etmenler, ışığın tek yarıkta kırınımına etki eden etmen-
ler, Doppler olayı ve etkileri verilecektir.

    Anahtar Kavramlar
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Girişim

Kırınım

Doppler Olayı



129

1. 
BÖLÜM

Dünya’da suların oranı karalara göre çok fazladır. Suların çok büyük bir kısmını da okyanuslar oluşturmak-
tadır. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta Büyük Okyanus’ta Japonya ve Endonezya’nın arasında kalan 
Mariana (Meriana) Çukuru’dur. Dünya’nın tabanı olarak adlandırılır. Son ölçümlere göre su derinliği yakla-
şık olarak 11 km çıkmıştır. 

Kanadalı yönetmen James Cameron (Cemis Kemirın) 2012 yılında basınca dayanıklı Dikey Torpil adlı özel 
denizaltısıyla Mariana Çukuru’nun tabanına inmeyi başardı. 156 dakikada Dünya’nın tabanı olarak adlandı-
rılan bu çukura ulaştı ve yüzeye geri dönmesi 70 dakika sürdü. Denizaltıda 11 kilometre derinlikteki basınca 
dayanıklı üç boyutlu kameralar bulunmaktaydı.  Bu derinlikte çektiği görüntüler iki yeni canlı türünün tespit 
edilmesini sağlamıştır. Işık dalgaları ile su dalgalarının benzerlikleri göz önüne alındığında ışığın gizemli 
dünyasını anlamak için su dalgalarını incelemek faydalı olacaktır. 

1. Tsunami dalgalarının kıyıya doğru yaklaşırken genliğinin artmasının sebebi ne olabilir?

2. Işığın uzayda ilerleme hızı ile atmosferde ilerleme hızı arasındaki fark neden kaynaklanıyor
     olabilir?

OKUMA PARÇASI

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

       HAZIRLIK

Büyük Okyanus

Mariana Çukuru
  Derinliği  ≈11 km
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   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Su Dalgalarında Kırınım Su dalgalarında kırınım olayının gözlenmesi

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda yarık genişliği değerini değiştirerek kırınım deseninin 
nasıl gerçekleştiğini inceleyiniz.

                  http://f.eba.gov.tr./fiziksimulasyon/12.3/kirinim.html

 

3.1.1. SU DALGALARINDA KIRINIM OLAYI
Kırınım, dalgaların yarıklardan geçerken bükülmesi anlamında kullanılır. Doğrusal su dalgalarının bir yarık-
tan veya dar bir aralıktan geçerken büküldüğü veya daireselleştiği gözlemlenebilir. Bu bükülmeye su dalga-
larında kırınım denir. Kırınım olayını verilen simülasyon ile inceleyiniz.

Simülasyonda yarığın genişliğini değiştirmenin kırınım olayındaki etkisini yorumlayınız.

Kırınımı, gemileri veya kıyıları dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak için yapılan dalgakıranlarda görmek 
mümkündür. Su dalgalarında kırınım görüntüsüne Görsel 3.1.1: a ve Görsel 3.1.1: b’de yer verilmiştir.

Görsel 3.1.1: a) Dalgaların dar bir aralıktan geçiş sonrası 
görüntüsü

Görsel 3.1.1: b) Sahile kurulan dalgakıranda dalgaların 
bükülmesi

        SİMÜLASYON 1

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Doğrusal dalgalar, engeller arasından her geçtiğinde kırınım gerçekleşmez. Kırınımın gerçekleşmesi yarık 
genişliği (w) ile su dalgalarının dalga boyu (λ) ilişkisine bağlıdır. 

Dalga boyu yarık genişliğinden büyük ise (λ2 > w) kırınım gözlenir. Şekil 3.1.2 ve Görsel 3.1.3’te görüldüğü 
üzere dalgalar daha fazla bükülecektir. Dalgalar her yöne yayılır ve kırınım deseni daha belirgin olur.

Şekil 3.1.1: Dalga boyunun yarık genişliğine yaklaşık olarak 
eşit olma durumu 

Şekil 3.1.2: Dalga boyunun yarık genişliğinden büyük 
olma durumu

KA
YN

AK

w

λ1

Dalga boyu ile yarık genişliği yaklaşık olarak birbirine eşit ise (λ1≈ w) kırınım gözlenmeye başlar. Su dalga-
ları yarıktan geçtikten sonra bükülecek  ve Şekil 3.1.1 ve Görsel 3.1.2’de gösterildiği gibi yollarına devam 
edecektir. Şekil 3.1.1’de kesikli çizgilerden anlaşılacağı üzere yarık genişiliği, dairesel su dalgaları üreten bir 
kaynakmış gibi davranır.

Görsel 3.1.2:  λ1 ≈ w durumunda su dalgalarının yarıktan 
geçişi

Görsel 3.1.3: λ2 > w durumunda su dalgalarının yarıktan 
geçiş sonrası bükülmesi

Dalga boyu yarık genişliğinden küçük ise  (λ3 < w) 
dalgalar bükülmeyecek, engelden doğrusal olarak 
aynı şekilde geçecektir. Su dalgalarında kırınım göz-
lenmeyecektir (Şekil 3.1.3).

Şekil 3.1.3: Dalga boyunun yarık genişliğinden küçük olma 
durumu (λ3 < w)

KA
YN

AK

w

λ3

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
KA

YN
AK w

λ2
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Kırınımın artması dalga boyu ile yarık genişliği arasındaki orana bağlıdır. Bu oran 1'den büyük olmalıdır. 
Yarık genişliği azaltıldığında dalga boyu yarık genişliği oranı büyür, kırınım artmış olur.
Su dalgalarının dalga boyu, dalganın hızı ve frekansı ile değişebilir (v=λ.f).

Sonuç olarak kırınımın hız ve frekans ile ilişkisi şu şekilde olur:

1. Suyun derinliği artırıldığında su dalgalarının hızı artar ve dalga boyu büyür. Böylelikle dalga boyu yarık  
    genişliği oranı büyür, kırınım artmış olur.

2. Dalga kaynağının frekansı azaltıldığında veya periyodu artırıldığında dalga boyu büyür. Böylelikle dalga 
    boyu yarık genişliği oranı büyür, kırınım artmış olur.

Derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde 
üretilen periyodik su dalgalarının engeller arasın-
dan geçtikten sonra kırınıma uğradığı gözleniyor. 

Su dalgalarının frekansı sürekli artırıldığında dal-
gaların hızı, dalga boyu ve kırınım olayı için ne söy-
lenebilir?

Su dalgalarının hızı derinliğe bağlıdır. Derinlik sabit 
olduğundan hız da sabit olacaktır. Frekansın değişti-
rilmesi su dalgasının hızını değiştirmez.

Frekans artırıldığında hız sabit olduğu için v= λ.f for-
mülüne göre dalga boyu küçülecektir.

Dalga boyu engel genişliğinden küçük olduğu için 
kırınım gözlenmeyebilir.

UYGULAMA 1

Yandan görünüşü şekildeki gibi olan dalga leğe-
ninde K noktasına konulan kaynak, periyodik su 
dalgaları üretiyor. Su dalgalarında kırınım olayı 
incelenmek isteniyor.

Kırınım belirgin şekilde sadece tek bölmede göz-
lendiğine göre genişliği sabit olan engel hangi böl-
menin üzerine konulmalıdır? Açıklayınız.

K

A
B

C

SORU 1 ÇÖZÜM

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

ÇÖZÜM ALANI
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3.1.2. SU DALGALARINDA GİRİŞİM OLAYI

Su yüzeyinde dairesel dalga oluşturan kaynak, suya atılan bir taş olabileceği gibi periyodik olarak suya dal-
dırılan bir parmak (Görsel 3.1.4) veya suya düşen yağmur damlaları da (Görsel 3.1.5) olabilir.

Birden fazla kaynağın oluşturduğu dairesel dalgalar su yüzeyinde birbiri ile karşılaşabilir. Bu dalgaların karşılaş-
ması sonucu dalgalar birbirini kuvvetlendirebilir veya sönümleyebilir. Bu olaya su dalgalarında girişim denir. 
Dalgaların üst üste binmesi sonucu dalga deseni oluşur. Girişim yapan dalgaların oluşturduğu desene girişim 
deseni denir. Görsel 3.1.6’da dairesel su dalgalarının karşılaşması sonucu oluşan girişim deseni görülmektedir. 

Görsel 3.1.6: Dairesel su dalgalarının girişimi

Görsel 3.1.5: Yağmur damlalarının suda oluşturduğu 
dairesel dalgalar

Görsel 3.1.4: Parmağın suya periyodik dokunuşu ile 
oluşan dairesel dalgalar

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.3/girisim_tr.htm

1. Simülasyonda kaynaklar arası mesafe artırıldığında görülen çizgilerin sayısında nasıl bir 
    değişim gözlemlediniz. Bu durum girişim deseninin şeklinde bir değişikliğe yol açtı mı?

2. Su dalgalarının dalga boyu değiştirildiğinde desen çizgilerinde nasıl bir değişiklik oldu? 
    Girişim deseni çizgi sayısı ile dalgaların dalga boyu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3. Simülasyonda iki kaynak arası mesafeyi ve dalga boyunu belirleyip gördüğünüz girişim 
    desenini beyaz bir kâğıda çiziniz.

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Su Dalgalarında Girişim Girişim olayında oluşan desenin çizilmesi

Bir ortamda aynı anda (periyotları eşit) dalgalar üretmeye başlayan kaynaklara aynı fazda çalışan kaynak-
lar denir ve dalgalar farklı şekillerde birbirleri ile karşılaşabilir. İki dalganın tepe noktaları veya çukur nok-
taları üst üste gelebilir ve bu durumda maksimum genlikli çift tepe ile çift çukur oluşur. Bu noktalar dalga 
katarı noktalarıdır. Bir dalganın tepesi ile diğer dalganın çukuru üst üste gelebilir ve bu durumda dalgalar 
bir anlık sönümlenir (minimum genlik). Bu noktalar düğüm noktalarıdır.

Dalga katarı noktalarının birleştirilmesiyle çizilen çizgilere katar çizgisi denir. Bu olaya yapıcı (katar) girişim 
denir. Düğüm noktalarının birleştirilmesiyle oluşan çizgilere düğüm çizgisi denir. Bu olaya yıkıcı (düğüm) 
girişim denir. Oluşan katar noktalarının bir çizgi ile birleştirilmesi katar çizgilerini, düğüm noktalarının bir 
çizgi ile birleştirilmesi düğüm çizgilerini meydana getirir. Katar ve düğüm çizgileri iki kaynak arasında oluşur, 
kaynakların üzerinde ve kaynakların dışında bu çizgiler oluşmaz. Bu çizgiler kaynakları birleştiren doğrunun 
tam ortasında oluşan katar çizgisine göre simetrik dizilir. Katar noktaları hareketli veya titreşimli noktalardır. 
Düğüm noktaları ise hareketsiz veya titreşimsiz noktalardır.

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda su dalgalarının girişimini inceleyiniz.

        SİMÜLASYON 2

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Şekil 3.1.4: Dalga katarı ve düğüm çizgilerini oluşturan noktalar

A	 Çukur+Çukur=Çift	Çukur
B								 Tepe+Tepe=Çift	Tepe
C		 Tepe+Çukur=Düğüm

A

K1 K2

B

C

Şekil 3.1.4’te aynı fazda (aynı anda dalga üretmeye başlayan) K1 ve K2 noktasal kaynakların oluşturduğu 
dalgaların girişim deseni incelenirse A noktasında iki dalganın çukur noktalarının, B noktasında iki dalganın 
tepe noktalarının karşılaştığı görülür. A ve B noktalarının dalga katarı üzerinde olduğu anlaşılır. C noktasına 
bakıldığında ise bir dalga tepesi ile bir dalga çukurunun karşılaştığı gözlemlenir. C noktasının düğüm çizgisi 
üzerinde olduğu anlaşılır.

SORU 2 ÇÖZÜM

Şekildeki P ve R noktalarının kaynaklara olan uzak-
lıklarını bulup farkını alınız. P ve R noktalarının 
özelliğini bulunuz.

P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı bu du-
rumda 5λ/2-λ= 3λ/2 olur.

R noktasının K1 dalga kaynağına uzaklığı 5λ/2, K2 
dalga kaynağına uzaklığı 3λ/2'dir.

R noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı bu du-
rumda 5λ/2-3λ/2= λ olur.

P noktasının kaynaklara olan yol farkı λ dalga bo-
yunun yarım katı ve kesim noktasına bakıldığında 
tepe+çukur olduğu görülmektedir. P noktası dü-
ğüm çizgisi üzerindedir. R noktasının kaynaklara 
olan yol farkı λ dalga boyunun tam katı ve kesim 
noktasına bakıldığında çukur+çukur olduğu görül-
mektedir. R noktası dalga katar çizgisi üzerindedir.

(K1 ve K2 dalga kaynaklarıdır.)

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Özdeş dalga kaynakları aynı fazda çalışarak  λ dalga 
boylu dalgalar üretmektedir. 

λ/2

λ/2λ/2

λ/2

P

K1 K2

R

Kaynaktan itibaren ardışık her çizgi arası uzaklık λ/2'dir.
P noktasının K1 dalga kaynağına uzaklığı λ, K2 dalga 
kaynağına uzaklığı 5λ/2'dir.

                       Dalgaların tepe noktaları
                       Dalgaların çukur noktaları



136

3. 
 ÜNİTE

Özdeş dalga kaynakları aynı anda dalga üretmeye başlıyor. Üretilen dalgaların dalga boyu λ dır. 

UYGULAMA 2

UYGULAMA 3

1. Şekildeki A, B, C ve D noktalarının kaynaklara olan uzaklıklarını bulup farkını alınız.
2. Yol farkları hesaplandığında dalga boyunun tam veya yarım katları olduğu görülür. Noktaların kay-  
     naklara olan yol farkları katar ve düğüm çizgisi hakkında bilgi verir mi? Yorumlayınız.
3. Yol farkının sıfır olduğu noktaları belirleyiniz. Bu noktalar dalga katarı mı yoksa düğüm çizgisi midir?
4. Siz de şekil üzerinde farklı kesişim noktaları belirleyip noktaların kaynaklara olan yol farklarını alarak   
    noktaların hangi çizgiler üzerinde olduklarını belirleyiniz.

A

K1 K2

B
C

D

λ/2 λ/2

Buna göre 
a) Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu kaç λ dır?
b) L, M ve N noktalarının hangi çizgi üzerinde olduğunu bulunuz.

Özdeş dalga kaynakları aynı anda eşit dalga boylu dalga üretmeye başlıyor. K noktasının kaynaklara 
olan uzaklıkları farkı 6λ dır.

K

K1 K2

L M

N

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Şekil 3.1.6: Katar ve düğüm çizgileri arası mesafeler

2.d.ç1.d.ç 1.d.k 2.d.k1.d.ç1.d.k2.d.ç2.d.k

K1
K2

0. dalga katarı

λ/4

λ/2λ/2

λ/4 λ/4 λ/4 λ/4 λ/4 λ/4 λ/4

Şekil 3.1.5: Girişim deseni ve merkez doğrusu

Aynı fazda çalışan kaynaklardan çıkan ilk dalgalar kaynaklar arası uzaklığın tam orta noktasında karşılaşarak 
maksimum genlikli noktalardan oluşan bir merkez doğrusu oluşturur. Merkez doğrusu bir dalga katarıdır 
ve buna 0. dalga katarı da denir (Şekil 3.1.5).

Merkez doğrusunun her iki yanındaki çizgiler eşit sayıdadır ve çizgiler merkez doğrusunun her iki tarafında 
merkez doğrusuna simetrik olarak dizilir (Şekil 3.1.5). Her iki tarafta bulunması nedeniyle düğüm çizgisi  sayı-
sı her zaman çift sayıda olacaktır fakat dalga katarı sayısı tek sayıda olacaktır (0. dalga katarı da sayılacaktır). 

K1 K2              Katar çizgileri
             Düğüm çizgileri

3. düğüm 
çizgisi

1. düğüm      
    çizgisi

1. düğüm 
    çizgisi      

Merkez doğrusu (0. dalga katarı)

2. düğüm 
     çizgisi

2. düğüm 
     çizgisi

2. dalga
katarı

1. dalga
katarı

1. dalga
    katarı

2. dalga
    katarı

3. düğüm 
     çizgisi

Bir periyotluk sürede (T) bir dalga tepesi ve bir dalga çukuru oluşmaktadır. Bir dalganın tepe ve çukur noktaları 
T/2 saniyede oluşur. Bir dalga T/2 sürede λ/2 yol alacağından dalga katar çizgileri veya düğüm çizgileri arası 
mesafe, kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyunun yarısı kadar olmalıdır (λ/2). Kaynakları birleştiren doğru 
üzerinde bir dalga katarı ile bir düğüm çizgisi arası mesafe bu durumda  λ/4 olur (Şekil 3.1.6).

(K1 ve K2 dalga kaynaklarıdır.)

d.ç: Düğüm çizgisi
d.k: Dalga katarı

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Derinliği sabit bir dalga leğeninde noktasal iki özdeş 
kaynak  aynı fazda λ dalga boylu dalgalar yaymakta-
dır. Oluşan girişim deseninde 4. düğüm çizgisi üze-
rinde bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları 
30,5 cm ve 20 cm'dir. 

Buna göre kaynakların ürettiği dalgaların dalga 
boyu kaç cm'dir?

SORU 3 ÇÖZÜM

Bir dalga deseninde şekildeki gibi merkez doğrusu-
nun sağındaki 2. katar çizgisi ile merkez doğrusunun 
solundaki 2. düğüm çizgisi arası uzaklık 28 cm'dir. 

merkez 
doğrusu

2.düğüm 
çizgisi

2. dalga 
katarı

28 cm

SORU 4 ÇÖZÜM

Su derinliği her yerde aynı ve kaynaklar aynı fazda 
çalıştığına göre dalgaların dalga boyu kaç cm'dir?

1.d.ç0.d.k1.d.ç1.d.k2.d.ç 1.d.k 2.d.ç 2.d.k

λ/4

7λ/4

λ/4 λ/4 λ/4 λ/4 λ/4 λ/4

K1
K2

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Bir düğüm çizgisi üzerinde tüm noktaların yol farkı 
aynıdır. Düğüm çizgisi üzerindeki tüm noktalar,
Yol farkı =         formülüyle hesaplanır.2

1 )m(n -  λ

3,5= m10,5
3 cm=m

2
1 )m(4= -5 20)-(30,

bulunur.

 λ

 λ
 λ

Sağ taraftaki 2. katar ile sol taraftaki 2. düğüm çiz-
gisi arasındaki mesafe şekilden anlaşılacağı üzere 
7λ/4 olur. Çizgiler arası mesafe 28 cm olduğuna 
göre 

       
 λ=16 cm     bulunur.

28=
4

7mλ

Çizgiler arası mesafe λ/4 olduğuna göre dalga boyunun büyümesi çizgiler arası mesafeyi artıracaktır. Böy-
lelikle girişimde gözlenen çizgi sayısı azalacaktır. Tüm çizgiler kaynaklar arasında gözlemleneceğinden  kay-
nakların birbirine yakın olması diğer koşullar sabit tutulduğunda simetrik katar ve düğüm çizgisi sayısını 
azaltabilir. Dalga deseninde seçilen herhangi bir noktanın kaçıncı dalga katarı veya düğüm çizgisi üzerinde 
olduğunu anlamak için o noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkına bakılabilir (yol farkı). Bilinen bir çizgi 
üzerindeki tüm noktaların kaynaklara olan uzaklıkları farkı eşittir. Kaynağın ürettiği dalgaların dalga boyu 
λ ise 2. katar çizgisi üzerindeki tüm noktaların yol farkı 2λ dır. Noktanın kaynaklara olan yol farkı dalga bo-
yunun tam katları ise (0, λ, 2λ, 3λ....) dalga katarı, dalga boyunun yarım katları ise (           .....) düğüm 

çizgisidir. Merkez doğrusunda yer alan tüm noktaların kaynaklara olan uzaklıklarının farkı sıfırdır.

    Yol farkı = n. λ 

Bu denklem ile herhangi bir noktanın kaynaklara olan yol farkı alındığında dalga boyunun tam katı olduğu 
için noktanın kaçıncı katar çizgisi üzerinde olduğu bulunur (n=0,1,2,3...).

Bu denklem ile seçilen herhangi bir noktanın kaynaklara olan yol farkı alındığında dalga boyunun yarım katı 
olduğu için noktanın kaçıncı düğüm çizgisi üzerinde olduğu bulunur (n=1,2,3...).

2
5m

2 , 2
3 ,m m λ   3λ   5λ

n 2
1-a kYol farkı =                λ 
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Bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı geometrik model ile bulunabilir. 

Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda 
çalışan özdeş kaynaklar λ dalga boylu dalgalar üre-
terek girişim deseni oluşturuyor. 2. dalga katarının 
oluştuğu bir noktada noktanın merkez doğrusuna 
olan dik uzaklığı 20 cm, kaynakları birleştiren doğ-
runun orta noktasına olan uzaklığı 40 cm'dir.
Kaynaklar arası mesafe 20 cm olduğuna göre dal-
gaların λ dalga boyu kaç cm'dir?

 Şekil 3.1.7: Yol farkının geometrik yol ile gösterimi

(Dalga katarı)

(Düğüm çizgisi)

SORU 5 ÇÖZÜM

L

x

A
O

K

B

C

d

P

θ

θ'

Yol 
farkı

Merkez doğrusu

K1
K2

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

P noktası herhangi bir nokta olmak üzere bu noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı olan AC uzunluğu 
Şekil 3.1.7’de gösterilmiştir. Yol farkının (AC uzunluğu) ABC üçgeninden d.sin θ olduğu görülür. OKP üçgenine 
bakıldığında sin θ' değerinin x/L olduğu görülmektedir. θ ve θ' açıları yaklaşık olarak birbirine eşit oluğu için 
yol farkı θ açısı cinsinden şu şekilde ifade edilebilir:

Burada d kaynaklar arası mesafeyi, x uzunluğu P noktasının merkez doğrusuna olan dik uzaklığını, L uzunluğu 
P noktasının kaynakları birleştiren doğrununun tam orta noktasına çizilen doğrunun uzunluğunu ifade eder. 

d.sin d. L
X n.

d.sin d. L
X n 2

1

= =

= = -

i m

i ma k
θ

θ

 λ

 λ

d. L
x

d. L
x

Bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı ve 
dalga katarı ile eşitliği şu şekilde bulunur.

  2.λ=10
 
  λ=5 cm bulunur.

20. 40
20

d. L
x

 = 2. λ

= n. λd. L
x

d. L
x

= n.λ
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Aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile dalga 
leğeninde girişim deseni oluşturuluyor. 3. dalga ka-
tarı üzerinde bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları 
20 cm ve 38 cm'dir.
Buna göre 
a) Kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga   
     boyu kaç cm'dir?
b) Kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga   
     boyu 2 katına çıkarılırsa aynı noktada hangi 
     çizgi gözlenir?

UYGULAMA 4

3.1.3. SU DALGALARINDA FAZ FARKI İLE GİRİŞİM

Aynı fazda çalışan kaynakların ürettiği ilk dalgaların 
aldıkları yollar merkez doğrusuna eşit uzaklıkta-
dır.  Şekil 3.1.8’de görüldüğü gibi merkez doğrusu 
kaynakların tam ortasında yer alır. Birinci kaynağın 
oluşturduğu (n+1). dalga tepesi ile ikinci kaynağın 
oluşturduğu n. dalga tepesi üst üste binerse faz farkı 
yokmuş gibi algılanır. Girişim deseninde bir değişik-
lik gözlenmez. 

Kaynakların dalga üretmeye başlama zamanları 
arasındaki fark kaynakların periyodunun tam katı 
değilse kaynaklar arasında faz farkı oluşur. Böylelik-
le girişim deseninde farklılık gözlemlenir. Faz farkı 
durumunda girişim desenindeki gözlemlenebilen 
tüm çizgiler yer değiştirir fakat çizgiler arası mesa-
fe değişmez. Merkezî dalga katarı kaynakların tam 
ortasında bulunmaz, dalga üretmeye geç başlayan 
kaynağa doğru kayar. Çünkü erken dalga üretmeye 
başlayan kaynağın ürettiği dalgalar öteki kaynağa 
doğru daha fazla yol alacaktır. 

Bir dalga bir periyot sürede oluştuğuna göre faz far-
kı, kesinlikle periyottan küçük olmalıdır. Faz farkı p, 
0 ile 1 arasında bir değer alır. Kaynakların zıt fazlı 
olduğu söylendiğinde faz farkı p=1/2 alınır. Kaynak-
lar zıt fazlı çalıştığında merkezî dalga katar çizgisi 
geciken kaynağa doğru λ/4 kadar kayar. Bu durum-
da merkezî dalga katar çizgisi ile düğüm çizgisi yer 
değiştirmiş olur.

Şekil 3.1.9’da merkezî dalga katar çizgisine bakıldığında K2 kaynağının daha sonra dalga üretmeye başladığı 
anlaşılır. Burada x kayma miktarını gösterir ve λ/2 değerinden küçük olur.

Şekil 3.1.8: Aynı fazda merkez doğrusunun kaynaklara 
olan uzaklığı

K1 K2

Merkez 
doğrusu

λ λ

Şekil 3.1.9: Faz farkında merkez doğrusunun yer değiş-
tirmesi

K1
K2

x

Kayma 
miktarı

Merkezî dalga 
katar çizgisinin  
eski yeri

Merkezî dalga 
katar çizgisinin  
yeni yeri

2
d x+a k

2
da k 2

da k

2
d x-a k

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

ÇÖZÜM ALANI
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Su derinliği sabit olduğu için dalgaların yayılma hızı 
değişmez. Periyot değiştirildiğinde su dalgalarının 
dalga boyu değişecektir. A noktasının her iki durum-
da da kaynaklara olan yol farkı (d1-d2) olacaktır.

İlk durumda yol farkı 

İkinci durumda yol farkı n2.λ2 olacaktır.

Yol farkları birbirine eşitlenirse

 

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.3/Girisim.html

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda su dalgalarını aynı faz ve farklı faz olarak inceleyiniz.

Faz farkı yokken ve faz farkı varken oluşan dalgaların konum (uzanım) zaman grafiklerini ince-
leyiniz. Dalgaların tepe ve çukur noktalarının karşılaşmasında nasıl bir fark ortaya çıkmıştır? 
Yorumlayınız.

        SİMÜLASYON 3

Su derinliğinin sabit olduğu bir dalga leğeninde aynı 
fazda çalışan kaynaklar girişim deseni oluşturmak-
tadır. Kaynaklar T periyotla çalıştırıldığında A nokta-
sı 3. düğüm çizgisi üzerinde yer almaktadır. 

SORU 6 ÇÖZÜM

A noktasının 5. katar çizgisi üzerinde yer alması 
için kaynaklar kaç T periyotla çalıştırılmalıdır? 
(A noktasının kaynaklara olan uzaklığı d1 ve d2 dir.)

K1 K2

A

d1 d2

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Su Dalgalarında Faz Farkı Faz farkı olduğunda iki dalga kaynağı arasında oluşan zaman farkının 
dalga tepeleri ile dalga çukurlarının oluşumuna etkisinin belirlenmesi

(n 2
1 )1 -  )λ1

2
1 ) 1m(3 -

(v.T) =
2
5

= 5. λ2.λ1

 bulunur.T 2
T

2 =T2

5.(v.T2)

 (n1-
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Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda 
çalışan özdeş kaynaklar girişim deseni oluşturuyor. 
Kaynakları birleştiren doğru üzerindeki 1. düğüm 
çizgileri arası mesafe 2 cm olmaktadır. 

Merkez doğrusunun sağındaki ve solundaki simetrik 
ilk düğüm çizgileri merkezden    uzaklıktadır.
 =2  eşitliğinden 

    bulunur.

Yol farkı dalga boyunun tam katı olduğundan nokta-
nın dalga katarı üzerinde olduğu anlaşılır.

Yol farkı = n.λ

20-12 = n.4

n= 2 bulunur. 

B noktasının 2. dalga katarı çizgisi üzerinde bir nokta 
olduğu anlaşılır.

SORU 7 ÇÖZÜM

Buna göre B noktası hangi çizgi üzerinde bulunur?

Derinliği sabit bir dalga leğeninde noktasal iki öz-
deş kaynak  aynı fazda λ dalga boylu dalgalar yay-
maktadır. 

P noktası 2. dalga katarı üzerinde bir nokta 
olduğuna göre

a) P noktasının merkez doğrusuna uzaklığı kaç 
     cm'dir?
b) Kaynakların frekansı 2 katına çıkarılırsa P 
     noktası hangi çizgi üzerinde bulunur?

UYGULAMA 5

K1 K2

15 cm
25 cm

d

K1 K2

B

20 cm

12 cm

Merkez doğrusu

4 +m

P

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

λ

λ= 4 cm

4
mλ

λ
4 2=m

ÇÖZÜM ALANI
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3.1.4. IŞIĞIN ÇİFT YARIKTA GİRİŞİMİ

Görsel 3.1.7: Tavus kuşunun tüylerindeki renklenme      Görsel 3.1.8: Sabun köpüğünde ışığın girişimi

Görsel 3.1.7’deki tavus kuşunun tüylerinde görü-
nen parlak renklerin, bir CD yüzeyinin üzerindeki 
renklenmenin ya da Görsel 3.1.8’deki gibi bir sabun 
köpüğünün rengârenk görüntüsünün sebebini hiç 
merak ettiniz mi? Sizce bu renklenme olayında ışığın 
nasıl bir rolü vardır? 

Bazı olayların açıklanmasında ışığın tanecik olarak ele 
alınması yetersiz kalır ve ışığın dalga özelliği ön plana 
çıkar. Mekanik dalgalar gibi ışık dalgaları da birbiriyle 
yapıcı veya yıkıcı girişim yapar (Görsel 3.1.9). Ancak 
dalga boyunun küçük olması nedeniyle ışıkta girişim 
olayının gözlenmesi oldukça zordur. Işık dalgaların-
da net bir girişim deseni gözlemleyebilmek için kul-
lanılan kaynaklar tek renkli ve eş fazlı yani birbiriyle 
uyumlu kaynaklar olmalıdır.

İki ayrı ışık kaynağı kullanmak yerine iki küçük yarığı 
olan bir levhayı tek renkli bir ışık kaynağı ile aydınlatmak 
perdede oluşan girişim deseninin daha net gözlemlen-
mesini sağlayacaktır. Kaynaktan yayılan ışıkta meydana 
gelebilecek bir gecikme her iki demette de olacağından 
girişim olayının oluşması engellenmeyecektir.

Görsel 3.1.9: Dalgalarda çift yarıkta sönümleyici ve des-
tekleyici girişim

Yapıcı Girişim

Yapıcı Girişim

Yapıcı Girişim

Aynı fazlı dalgalar                                  Yapıcı Girişim

          Zıt fazlı dalgalar                               Yıkıcı Girişim

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

S1

S2
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6. Gözlemlediğiniz desen yukarıda verilen görseldekine benziyor mu?  

Bu deney sonucunda milimetrik kâğıt üzerinde birçok kırmızı ışık renginde bölge görmüş olma-
nız gerekiyor. Bu bölgeler yaklaşık olarak aynı genişliktedir. Bu deney sonucunda iki kırmızı renkli 
bölge beklenirken birçok kırmızı renkli bölge gözlenmesi gerekiyor.

DENEYİN ADI   : Işığın Çift Yarıkta Girişimi

DENEYİN AMACI  : Young deneyi yapılarak girişim deseninin çizilmesi

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ : Çift yarık örneği, kırmızı lazer kaynağı, ekran olarak kullanılmak  
                                                            üzere milimetrik kâğıt ve bant

1. Milimetrik kâğıdı bant ile duvara yapıştırınız. 

2. Kırmızı lazeri ve çift yarıkların bulunduğu plakayı 
     masaya sabitleyiniz.

3. Görseldeki gibi çift yarık düzeneğini kurunuz. 

4. Kırmızı lazer kaynağını yarıkların tam ortasına    
     gelecek şekilde ayarladıktan sonra çalıştırınız ve 
     levhanın üzerinde girişim desenini elde ediniz. 

5. Ekran üzerinde nasıl bir desen oluştu?    
    Gözlemlediğiniz deseni çiziniz. 

DENEYİN YAPILIŞI

UYARI
Lazer ışığının direkt bakılması hâlinde retina 
üzerinde kalıcı körlüğe varan etkisi vardır. Bu 
nedenle lazer ışığına ve yansımasına doğru-
dan bakılmamalıdır. Lazer ışığını kendi gözü-
nüze ve arkadaşlarınızın gözüne tutmayınız.

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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İki kaynaktan çıkan ışık dalgalarının girişim yapması 
ilk olarak 1801 yılında Thomas Young (Tamıs Yang) 
tarafından gösterildi (Görsel 3.1.11). Young, tasar-
ladığı bu deneyle tek renkli ışık kaynağından çıkan 
ışınların çift yarıktan oluşan bir düzlemden geçtikten 
sonra yapıcı veya yıkıcı (yok edici) girişim yaptıklarını 
göstermiştir (Görsel 3.1.10).  Bir yarıktan çıkan dalga 
tepesiyle (veya çukuruyla) diğer yarıktan çıkan dalga 
tepesinin (veya çukurunun) birbirini desteklediği böl-
gelerde aydınlık bölgeler oluşmaktadır. Yarıklardan 
birinden gelen dalga çukuruyla diğerinden gelen dal-
ga tepesinin birbirini sönümlediği bölgelerde ise ka-
ranlık bölgeler meydana gelmektedir. Bu aydınlık ve 
karanlık bölgelere saçak adı verilir. Girişim desenin-
de komşu iki aydınlık ya da karanlık saçakların orta 
noktalarını birleştiren çizgiler arasındaki uzaklığa 
saçak aralığı denir.

Görsel 3.1.11: Thomas Young

Görsel 3.1.10: Çift yarıkta girişim deneyinde aydınlık ve karanlık saçaklar

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Kaynak

Tek yarık

Çift yarık

Görüntüleme 
Perdesi

Yoğunluk (şiddet) 
dağılımı eğrisi

Aydınlık

Aydınlık

Aydınlık

Aydınlık

Aydınlık

Karanlık

Karanlık

Karanlık

Karanlık

Noktasal tek 
renkli ışık 
kaynağı

S1

S2
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http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.3/young_tr.htm

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda ışığın dalga boyu ve yarık genişliği değerlerini inceleye-
rek saçak aralıklarının değişimini gözlemleyiniz.

1. İlgili simülasyonda dalga boyu 380 nm olan mor ışıktan başlayarak yavaş yavaş ışığın dalga 
     boyunu perdede kırmızı saçak oluşana kadar artırınız. Bu artış boyunca saçak aralıklarında nasıl 
     bir değişim gözlediniz? Perdedeki toplam saçak sayısı değişti mi? Saçak genişliği ile ışığın dalga 
     boyu arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz. 

2. Yarıklar arasındaki uzaklığı 500 nm'den itibaren 5 000 nm'ye kadar artırınız. Bu artış boyunca 
     perdedeki saçak sayısı ve saçak kalınlıklarında bir değişim gözlediniz mi? Perdede oluşan tüm  
     saçak aralıkları eşit mi? Kullanılan ışığın dalga boyu ile saçak genişliği arasında nasıl bir ilişki 
     olduğunu söyleyiniz.

3. Yapmış olduğunuz tüm gözlemlerden saçak aralığı ile ilgili nasıl bir bağıntı çıkarabilirsiniz?

        SİMÜLASYON 4

Işığın çift yarıkta girişimi deneyinde ekran üzerinde oluşan girişim desenine etki eden birçok faktör vardır. 
Yarık genişliği ile kullanılan ışığın dalga boyu arasındaki ilişki girişim deseninin net bir şekilde gözlenmesi 
açısından çok önemlidir. Bunun dışında yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık da ekranda gözlenecek 
saçak sayısını ve saçak aralıklarını belirleyen önemli faktörlerdendir. 

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

 Çift Yarıkta Girişim   Işık dalgalarında dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkinin 
 incelenmesi
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Çift yarıkta girişim deneyinde ışık girişim yapmak-
tadır. Işık, eğer bu olayda tanecik gibi davransaydı 
Görsel 3.1.12’deki gibi bir görüntü ortaya çıkardı. 
Ancak ortaya Görsel 3.1.13’teki gibi bir görüntü 
çıkmıştır. Yaptığınız deney ve simülasyonlarda da 
gözlemlediğiniz gibi çift yarıkla yapılan girişim dene-
yinde ekranın tam ortasında merkezî aydınlık saçak 
oluşur. Merkezî aydınlık saçağın sağında ve solunda 
simetrik olarak karanlık ve aydınlık saçaklar meyda-
na gelir (Şekil 3.1.10). Çift yarıkta girişim deneyinde 
saçak aralıkları ve parlaklıkları eşit düzeydedir. Sa-
çak aralığı Δx şu şekilde ifade edilir:

Burada λ ışığın dalga boyunu, L perde ile ekran ara-
sındaki uzaklığı, d yarıklar arası mesafeyi, n ortamın 
kırma indisini  ifade eder. Ortamın kırma indisi ar-
tarsa ∆x formülüne bakıldığında saçak genişliğinin 
azalacağı görülecektir. 

Görsel 3.1.14’ten anlaşıldığı üzere yeşil ışık yerine 
kırmızı ışık kullanıldığında daha geniş saçaklar elde 
edilir. Bunun sebebi kırmızı ışığın görünür bölgedeki 
en uzun dalga boylu ışık olmasıdır. Saçak aralığı kul-
lanılan ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.

Görsel 3.1.13: Kırmızı lazerle yapılan bir çift yarıkta giri-
şim deneyinde perdede ortaya çıkan saçaklar

Görsel 3.1.12: Çift yarık deneyinde ışık tanecik gibi dav-
ransaydı oluşacak desen

∆x

∆x

Şekil 3.1.10: Saçak aralıkları

Görsel 3.1.14: Young deneyinde kırmızı ve yeşil renkli sa-
çakların karşılaştırılması

Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde yeşil ışık 
kaynağı yerine kırmızı ışık kaynağı kullanılırsa

I.   Saçak aralıkları genişler.
II.  Perdedeki saçak sayısı artar.
III. Merkezî aydınlık saçağın yeri değişir. 

yargılarından hangileri doğru olur? Açıklayınız.

SORU 8 ÇÖZÜM

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

   Kırmızı ışığın dalga boyu yeşil ışıktan daha büyük 
   olduğu için kırmızı ışık kullanıldığında saçak aralığı
   artacaktır. Bu sebeple bu ifade doğrudur.
   Saçak aralıklarının genişlemesi perdeye daha az 
   saçak sığmasına sebep olur. Bu yüzden perdedeki  
   saçak sayısı azalacaktır. Bu ifade yanlıştır.

   Kullanılan ışığın renginin değiştirilmesi girişim 
   deseninin kaymasına sebep olmaz. Sadece sa-
   çak genişliğini etkiler. Bu ifade yanlıştır.

III.

II.

I.

 Δx

 Δx

d.n
.Lλ∆x= L.λ
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Young deneyi Şekil 3.1.11’de görüldüğü gibi ifade edilebilir. Gözlem ekranı ile çift yarıklı engel arası dik 
uzaklık L kadardır. Burada d yarıklar arası mesafeyi sembolize etmektedir.  Yarıkların önüne λ dalga boylu 
tek renk ışık veren bir ışık kaynağı konulmuştur. S1 ve S2 yarıklarından çıkan ışık dalgaları, r1 ve r2 yollarını 
alarak perdeye ulaşır. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki dik uzaklık (L), yarıklar arası mesafeden (d) çok 
daha büyük olduğundan r1 ve r2 Şekil 3.1.12’de görüldüğü gibi paralel kabul edilebilir. Bu durumda bu iki 
ışın arasındaki yol farkı ∆r=(r2-r1)=d.sinθ şeklinde ifade edilir.

Şekil 3.1.11: Çift yarık deneyinin geometrik çizimi

Şekil 3.1.12: Çift yarık deneyinin geometrik çizimi

Çift Yarıkta Girişim Deneyinin Geometrik Modellemesi

d

x

P

0

Ekran

∆r= Yol farkı

Yarık düzlemi
   Ekran

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Saçakların tam gözlenebilmesi için L >> d >> λ olmalıdır. Burada L=1 m kabul edilirse d=1 mm ve λ =1 μm 
boyutunda değerler alır. 

Şekil 3.1.11’de gösterilen çift yarıkta girişim de-
neyinde bir P noktasının kaynaklara olan uzaklık 
farkı λ, 2λ, 3λ... ise bu noktada aydınlık saçak, 
λ/2,3λ/2, 5λ/2... ise bu noktada karanlık saçak 
oluşmaktadır.
Bu bilgiden yararlanarak aydınlık ve karanlık 
saçak oluşumu ile ilgili matematiksel bir model 
ortaya koyunuz.

S1

S2

r2

r1

K2

K3

K1

K2

K1

A2

A1

A1

A2

A0

L

UYGULAMA 6

Yol
farkı

r1

d

r2
S1

S2

θ

Noktasal tek 
renkli ışık 
kaynağı
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UYGULAMA 7

Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde saçak 
aralığı 0,2 cm olmaktadır. 

Buna göre merkezî aydınlık saçağın üstündeki 
2. aydınlık saçak ile merkezî aydınlık saçağın
altındaki 4. karanlık saçak arası kaç cm'dir?

SORU 9 ÇÖZÜM

SORU 10 ÇÖZÜM

Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde λ dalga 
boylu ışık kullanılmaktadır. 

Ekran üzerindeki bir P noktasının kaynaklara olan 
uzaklıkları farkı 11λ/2 olduğuna göre bu nokta 
hangi saçak üzerindedir?

Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde perde 
üzerinde oluşan 2. aydınlık saçağın yarıklara uzak-
lığı sırasıyla 17λ/2 ve 7λ/2'dir.

Buna göre deneyde kullanılan ışığın dalga boyu 
kaç λ dır?

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Aydınlık saçakta yol farkı =n.λ formülü kullanılır. 

x 2
5= λ

λ
2
7- 2 . x=λ

2
17

 bulunur.

Bu eşitlikte n saçak numarası olup sıfırdan büyük bir tam sayıdır.

Bu eşitlikte n saçak numarasıdır.

Eğer yol farkı, λ/2'nin tek katları şeklinde ise dalgalar arasında faz farkı olacak ve ışık dalgaları söndürücü 
girişim yapacaktır. Örneğin P noktası için yol farkı 0,5 λ ise bu nokta 1. karanlık saçak üzerindedir. Bu P nok-
tasında sönümleyici girişim oluştuğunda 

Yol farkı= d.sinθ = n 2
1-a kd. L

X =

Eğer yol farkı sıfır veya dalga boyunun tam katları ise bu dalgalar aynı fazda perdeye ulaşarak yapıcı girişim 
yapar. Yani ışık dalgalarının üst üste binerek birbirini güçlendirdiği yerlerde aydınlık saçak oluşur. Örneğin 
P noktası için yol farkı 3λ ise bu nokta 3. aydınlık saçak üzerindedir. Bu P noktasında yapıcı girişim meydana 
geldiğinde

.λ

Yol farkı= d.sinθ = d. L
x = n.λd. L
x

d. L
x

Yol farkı dalga boyunun tam katı olmadığı için P nok-
tası karanlık saçak üzerinde olacaktır. Kaçıncı saçak 
olduğu ise şöyle bulunur:

2
11λ n 2

1-a kYol farkı =

2
1 6+ =n 2

11=

n 6.= karanlık saçaktır.

λ=

eşitliği kullanılır.

eşitliği kullanılır.

ÇÖZÜM ALANI
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Young Deneyinde Özel Durumlar

 Şekil 3.1.13: Young deneyinde ışık kaynağının x ve y 
 eksenlerinde hareketi

Şekil 3.1.14: Yarıklardan birinin üzerine saydam levha 
konulması

K1

K2
A0

1

2
Perde

K1

K2
A0

Perde

+x

Şekil 3.1.15: Yarıklar düzleminin döndürülmesi

1. Aydınlık

A0

 

∆x
α

λ

K

+y

-y

-x

2. Karanlık

1. Aydınlık

1. Karanlık

 Merkezî
  aydınlık

1. Karanlık

1. Aydınlık

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Işık 
kaynağı

Yarık düzlemi

d>d'

d'd

Şekil 3.1.13’teki gibi ışık kaynağı, x doğrultusunda    
hareket ettirilirse saçak aralıkları ve saçakların 
yerleri değişmez.  Kaynak, +x yönünde hareket 
ettirildiğinde  aydınlık saçakların parlaklıkları ar-
tarken  -x yönünde hareket ettirildiğinde saçakla-
rın parlaklıkları azalır.

Işık kaynağı, y doğrultusunda hareket ettirilirse 
yarıklar arasında faz farkı oluşur. Kaynaktan çı-
kan ışınlar yarıklara farklı sürelerde ulaşır. Ekran 
üzerinde oluşan desen daima geciken kaynağa 
doğru kayar. Kaynak yukarı hareket ettirilirse ışık 
K2 yarığına daha geç ulaşacağından girişim deseni 
aşağı, kaynak aşağı doğru hareket ettirilirse ışık 
K1 yarığına geç ulaşacağından girişim deseni yu-
karı doğru kayacaktır. 

Saçak aralığı bağıntısına göre perde ile yarıklar 
düzlemi arasındaki ortamın kırıcılık indisi artırıl-
dığında saçak aralığının azalacağı görülür. Dolayı-
sıyla saçaklar sıklaşır ve perdeye daha çok saçak 
sığar.

Saçak aralığı bağıntısına göre perde ile yarık düz-
lemi arasındaki uzaklık artırıldığında saçak geniş-
liği formülüne göre saçak genişliği artar. Dolayı-
sıyla perdedeki saçak sayısı azalır.

Şekil 3.1.14’te olduğu gibi yarıklardan birinin 
önüne saydam bir engel konulduğunda engel 
içinde ışığın hızı  azalacağından gecikme mey-
dana gelecek ve merkezî aydınlık saçak geciken 
kaynak tarafına kayacaktır. Örneğin K1'in önüne 
cam levha konulduğunda ışık camda daha yavaş 
ilerleyeceği için merkezî aydınlık saçak 1 yönüne 
doğru kayar.

Şekil 3.1.15’te görüldüğü gibi yarıklar düzleminin 
dönmesi durumunda d uzaklığının düşey bileşeni 
azalacağından saçak aralığı (Δx) artar. Perdedeki   
saçak sayısı azalır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Işığın çift yarıkta girişimini gözlemlemek için yeşil 
renkli ışık yayan bir lazer alınız. Lazerin ışık yayan 
kısmındaki vidalı kapağı çıkarınız. Saç telini bu 
bölgeye gergin bir şekilde yerleştirerek şeffaf bant 
ile sabitleyiniz. Bu etkinliği yaparken lazeri gözü-
nüze tutmayınız. Karanlık bir ortamda lazer ışığını 
1 metre kadar uzaktaki perdeye tutunca perdede 
aydınlık ve karanlık girişim saçakları oluştuğunu 
göreceksiniz. 

Etkinliği, iki farklı renkteki lazeri aynı anda tahtaya 
tutarak tekrarlayınız. Girişim deseni oluştu mu? 
Bunun sebebi nedir?

NOT: İmkânınız varsa deneyi kırmızı renkli lazer kul-
lanarak tekrarlayıp ulaştığınız sonuçları karşılaştı-
rabilirsiniz. Lazeri perdeye yaklaştırıp uzaklaştıra-
rak saçaklarda oluşan değişimlere dikkat ediniz.

Lazer

1 metre

Duvar

3.1.5. IŞIĞIN TEK YARIKTA KIRINIMI

Işık kaynağının önüne çift yarıktan oluşan bir engel 
konulduğunda ışığın perdede oluşturduğu desenin 
beklenenin aksine iki aydınlık çizgi yerine birçok ay-
dınlık ve karanlık bölgeden meydana geldiği görülür. 
Aynı şekilde ışık dalgaları, çift aralık yerine dar tek bir 
aralıktan  geçerse engelin köşelerinde kırınıma uğrar 
ve ekran üzerinde çift yarıktakine benzer bir girişim 
deseni oluşur.

Şekil 3.1.16: Işığın bir engelden geçerken bükülmesi

Şekil 3.1.16‘daki gibi kaynaktan çıkan ışık demeti, say-
dam olmayan bir cismin kenarından geçerken cismin 
üst kenarında kırınıma uğrayarak az da olsa karanlık 
olması beklenen bölgeye doğru kayar ve ekranda ay-
dınlık ve karanlık saçaklar oluşturur. İlk aydınlık saçak 
diğer saçaklardan daha büyüktür. Bu olay ses ve su 
dalgaları gibi ışığın da dalga özelliği gösterdiğinin, ara-
lıkları ve keskin kenarları geçtiğinde dağılma özelliği 
olduğunun bir göstergesidir.

Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen asla kusursuz 
bir fotoğraf elde edilememesinin, uzakta ilerlemekte 
olan bir geminin isminin okunamamasının, elinizin 
gölgesinin kenarlarındaki bulanıklığın bir sebebi de 
ışığın sürekli bu şekilde kırınıma uğramasıdır.

Keskin
kenarlı engel

Ekran

Ekran üzerinde 
oluşan kırınım deseni

Kaynak

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Bir metal para, bir cam tabakaya yapıştırılarak bir la-
zer demetinin önünde tutulursa merkezinde parlak 
bir nokta ve etrafında aydınlık ve karanlık bölgeler 
oluşmaktadır (Görsel 3.1.15). Bu durum ışığın dal-
ga özelliğinin bir sonucudur. Bu olayda ışık kırınıma 
uğramaktadır.

Görsel 3.1.15: Metal paraya tutulan 
bir ışığın oluşturduğu kırınım deseni

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Tek Yarıkta Kırınım  
Tek yarıkta kırınım deneyinde kırınım deseninin çizilmesi ve ışık 
dalgalarında dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkinin ince-
lenmesi

http://f.eba.gov.tr/fiziksimulasyon/12.3/tek_tr.htm

1. İlgili simülasyonda dalga boyu 380 nm olan mor ışıktan başlayarak yavaş yavaş ışığın dalga   
    boyunu perdede kırmızı ışık oluşana kadar artırınız. Bu artış boyunca saçak aralıklarında nasıl    
    bir değişim gözlediniz? Perdedeki toplam saçak sayısı değişti mi? Işığın dalga boyu ile saçak 
    aralığı arasında nasıl bir ilişki var?

2. Yarık genişliğini 500 nm'den itibaren 5 000  nm'ye kadar artırınız. Bu artış boyunca perdedeki 
     saçak kalınlıklarında bir değişim gözlediniz mi? Perdede oluşan tüm saçaklar eşit kalınlıkta mı?

3. Yaptığınız gözlemlerden çıkardığınız sonuçları düşünerek saçak genişliği (∆x), dalga boyu (λ) ve 
     yarık genişliğini (w) bir denklemde buluşturunuz.

4. Beyaz bir perdede ortaya çıkan aydınlık ve karanlık saçakları çizerek bir girişim deseni 
    oluşturunuz. 

        SİMÜLASYON 5

Genel Ağ'da verilen aşağıdaki  simülasyonu inceleyiniz.

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Işığın çift yarıkta girişiminde olduğu gibi tek yarıkta kırınımında da ekran üzerinde oluşan girişim desenine 
etki eden birçok faktör vardır. Yarık genişliği ile kullanılan ışığın dalga boyu arasındaki ilişki girişim deseninin 
net bir şekilde gözlenmesi açısından çok önemlidir. Bunun dışında yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık 
da ekranda gözlenecek saçak sayısını ve saçak aralıklarını belirleyen önemli faktörlerdendir. Simülasyon 5'te 
bu değişkenlerin arasındaki ilişkiyi inceleyerek girişim desenine yaptıkları etkiyi gözlemleyiniz.
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Tek yarıkta kırınım olayında merkezî aydınlık saçak diğer saçaklardan daha parlak ve daha geniştir (Şekil 3.1.18).

Şekil 3.1.18: Tek yarıkta kırınım deneyinde saçak deseni

3. Karanlık saçak
2. Aydınlık saçak
2. Karanlık saçak
1. Aydınlık saçak
1. Karanlık saçak

           Merkezî aydınlık 
                                saçak

1. Karanlık saçak
1. Aydınlık saçak
2. Karanlık saçak
2. Aydınlık saçak
3. Karanlık saçak

∆x

Perde

∆x

∆x

∆x

2∆x

Işık, sadece bir engelin köşesinden geçerken değil aynı zamanda su dalgaları gibi dar bir yarıktan geçerken 
de kırınıma uğrar. Işıkta kırınım olayının gözlenebilmesi için yarık genişliğinin ışığın dalga boyu ile kıyasla-
nabilecek büyüklükte olması gerekir. Eğer yarık genişliği dalga boyundan çok daha büyükse kırınım olayı 
gözlenmez. Yarığın karşısına bir ekran konursa ekranda yarığın tam karşısına gelen kısımda parlak bir bölge 
gözlemlenir. Saçaklar gözlenmez. Yarık genişliği azaldıkça ışık daha çok dağılarak Şekil 3.1.17’de görüldüğü 
gibi kırınıma uğrar. Yarık genişliği ne kadar küçük olursa saçaklar arası aralık o kadar büyük olur. Tek yarıkta 
kırınım olayında saçak aralığı

Şekil 3.1.17: Tek yarık deneyi

Yarık
Aydınlık

Aydınlık

Aydınlık

Karanlık

Karanlık

Karanlık

Karanlık

L

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

∆x wn
L= λ

eşitliği ile hesaplanır. Burada L ekran ile yarık düzlemi arasındaki uzaklığı, λ ışığın dalga boyunu, w yarık 
genişliğini, n ise ortamın kırıcılık indisini ifade etmektedir. Ortamın kırıcılık indisi artarsa ∆x formülüne ba-
kıldığında saçak aralığı azalacaktır.

w

Gelen 
ışık
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Görsel 3.1.16’da kırmızı ışık kullanılarak yapılan tek yarıkta kırınım ve çift yarıkta girişim deneylerinde olu-
şan desenlerin bir karşılaştırması verilmiştir. Görselden de rahatça anlaşılabileceği gibi tek yarıkta merkezî 
saçak daha parlak ve genişken çift yarıkta tüm saçaklar eşit parlaklıkta ve eşit uzunluktadır.

Görsel 3.1.16: Tek ve çift yarık deneyinde saçakların karşılaştırması

Görsel 3.1.17’de tek yarıkta kırınım deneyinde farklı yarık genişliklerinde saçak aralıklarının değişimi açıkça 
görülmektedir. Saçak aralığı bağıntısına göre yarık genişliği azaldıkça saçak aralıkları artmaktadır.

Görsel 3.1.17: Tek yarıkta saçak aralığı ile yarık genişliğinin ilişkisi

Görsel 3.1.18’de kırmızı ve yeşil ışık kullanılarak yapılan tek yarıkta kırınım deneylerinin desenleri verilmiştir. 
Görsel incelendiğinde aynı Young deneyinde olduğu gibi dalga boyu büyük olan kırmızı ışıkta saçak genişliğinin 
daha büyük olacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu durum saçak genişliği bağıntısı ile desteklenmektedir.

Görsel 3.1.18: Işığın kırınımında renk ile saçak kalınlığının ilişkisi

BAKIŞ AÇISI

Sizce Görsel 3.1.17 saçak aralığı bağıntısını desteklemekte midir? 

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

Tek yarık

Çift yarık
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Perde

∆x

∆x

∆x

∆x

2∆x

 ∆x/2

∆x/2

a) Yarığın alt kısmı yarısına kadar saydam olma-
yan bir engel ile kapatılırsa perdede oluşan 
desende ve saçak aralıklarında bir değişiklik 
gözlemlenir mi?

b) Yarığın alt kısmına yarısına kadar saydam bir 
engel konursa desende ve saçak aralıkların-
da bir değişim gözlemlenir mi?

c)  Yarık düzlemi ile ekran arasına kırıcılık indisi 
havaya göre daha büyük bir ortam yerleşti-
rilirse saçak aralıkları ve perdedeki toplam 
saçak sayısı nasıl değişir?

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

     Tek yarıkta şekildeki gibi kırınım deneyi gerçek- 
     leştiriliyor.

Üçüncü aydınlık saçaklar arası uzak-
lık şekilde görülebileceği gibi 7∆x'tir. 
x1=7∆x 

Burada dikkat edilmesi gereken mer-
kezî saçak genişliğinin 2∆x olduğudur. 
2. karanlık saçaklar arası uzaklık ise 
4∆x'tir. 
x2=4∆x

Buradan      bulunur.
x
x

4
7

2

1 =

λ dalga boylu ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım 
deneyinde merkezî aydınlık saçağın her iki yanında 
oluşan 3. aydınlık saçaklar arası uzaklık x1, 2. karan-
lık saçaklar arası uzaklık x2 kadardır.

Buna göre oranı kaçtır?x
x

2

1

w

Noktasal 
tek renkli ışık 
kaynağı

UYGULAMA 9

A0

A3

K2

K2

A3
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Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde λ1 dalga 
boylu ışık kullanıldığında P noktasında 3. karanlık 
çizgi gözleniyor. λ2 dalga boylu ışık kullanıldığında 
aynı noktada 4. aydınlık çizgi gözleniyor. 

Buna göre λ1/ λ2 oranı kaçtır?

P noktasının yarığın kenarlarına olan uzaklığı 
değişmediğinden yol farkı her iki dalga boyu için 
eşit olacaktır. Aydınlık ve karanlık saçakların yol 
farkı eşitlenirse

ÇÖZÜMSORU 12

Kırınım olayında ekran üzerindeki saçakların parlaklıkları merkezden uzaklaştıkça azalır (Şekil 3.1.19). Ekran 
üzerinde seçilen bir P noktasının yarığın üst ve alt noktaları olan S1 ve S2 noktalarına olan uzaklığı arasında-
ki fark (yol farkı),  kullanılan ışığın dalga boyunun tam katlarına eşitse P noktasının olduğu yerde karanlık 
saçak gözlemlenir. Örneğin P noktası için yol farkı 5λ ise o nokta 5. karanlık saçaktır.

n birden büyük bir tam sayı olmak üzere tek yarıkta kırınım deseninde karanlık saçak koşulu,

Şekil 3.1.19: Tek yarıkta kırınım deneyinin geometrik modellemesi

şeklinde ifade edilir. Yol farkı = w.sinθ= n.λ

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

şeklinde ifade edilir.Yol farkı = w.sinθ= n 2
1+a kλ

n1 λ1 λ2

λ2

bulunur.

2
1 )+ m

4 2
1+a k

2
3=

3λ1=

6λ1= 9λ2

λ1

λ2

= (n2

Tek Yarıkta Kırınım Deneyinin Geometrik Modellemesi

Burada sinθ'nın değeri x/L'dir. L, yarık düzlemi ile ekran arasındaki mesafeyi x herhangi bir saçak üzerindeki 
noktanın merkezî saçağa uzaklığını, w ise yarık genişliğini ifade eder.  

Eğer yol farkı deneyde dalga boyunun yarım katları ise P noktasının bulunduğu bölgede aydınlık saçak göz-
lemlenir. Örneğin P noktası için yol farkı 3,5 λ ise bu nokta 3. aydınlık saçak üzerindedir. n tam sayı olmak 
üzere tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçak koşulu,

Tek renkli
Işık kaynağı

Perdedeki         
  kırınım deseni

Ekran

karanlık

P

L

S2

S1

r1

r2

Karanlık

Karanlık

Karanlık

Karanlık

Aydınlık

Aydınlık

Aydınlık

w

X

θθ

~L

Ekran

Yarık düzlemi
Ekrandaki
kırınım deseni

Tek renkli 
ışık kaynağı
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3. Şekil 3.1.21’deki gibi yarığın yarısı saydam olma-
yan bir engelle kapatılırsa yarık aralığı (w) küçül-
müş olur. Saçak aralığı

      

      bağıntısına göre artar ve saçak sayısı azalır. Kırı-
nım deseni yukarı kayar.

Şekil 3.1.20: Tek yarıkta kırınım deneyinde ışık kaynağının 
x ve y eksenlerinde hareketi

Şekil 3.1.21: Tek yarıkta kırınım deneyinde yarığın 
yarısının saydam olmayan  bir engelle kapatılması

Şekil 3.1.22: Tek yarıkta kırınım deneyinde yarığın 
yarısının saydam engelle kapatılması

Tek Yarıkta Kırınımda Özel Durumlar

1. Işık kaynağı x doğrultusunda hareket ettirilirse 
saçak aralıkları ya da saçakların yerleri değişmez. 
Kaynak, +x yönünde hareket ettirildiğinde aydın-
lık saçakların parlaklıkları artarken  -x yönünde 
hareket ettirildiğinde saçakların parlaklıkları aza-
lır (Şekil 3.1.20).

2. Işık kaynağı y doğrultusunda hareket ettirilirse 
kaynaktan çıkan ışınlar yarığın kenarlarına 

      (S1 ve S2 noktalarına) farklı sürelerde ulaşır. Dola-
yısıyla bir faz farkı oluşur. Kaynak yukarı hareket 
ettirilirse saçaklar aşağı, kaynak aşağı doğru hare-
ket ettirilirse saçaklar yukarı kayar. Sonuç olarak 
ekran üzerinde oluşan desen daima geciken kay-
nağa doğru kayar.

4. Şekil 3.1.22’deki gibi yarığın yarısı cam gibi say-
dam bir engelle kapatılırsa girişim deseni aşağı 
doğru kayar. Bunun nedeni ışınların camdan ge-
çerken yavaşlayıp cam olmayan diğer bölgede 
ilerleyen ışınlara göre perdeye daha geç ulaşma-
sıdır. Girişim deseni geciken kaynağa yani aşağıya 
doğru kayacaktır.

Işık

A�0

A 0
s2

s1

Işık A�0

A 0
s2

s1

Işık

Merkezi 
Aydınlık S

K2

A1

K1

K1

A1

K2
L

K

+y

-y

-x +x

s1

s2
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∆X = λ
w.n
L.

Saydam 
engel

Saydam olmayan
engel
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SORU 13 ÇÖZÜM

Yarık genişliği 0,6 mm olan bir çift yarıkta girişim 
deneyinde 6 000 Å dalga boylu ışık kullanılıyor. 
Yarıklar düzlemi ve ekran arası mesafe 1,5 m ise 
3. aydınlık saçağın merkezî aydınlık saçağa olan 
uzaklığı kaç cm'dir? (1 Å=10-10 m)

UYGULAMA 10

Hava ortamında tek renkli ışıkla yapılan bir çift 
yarıkta girişim deneyinde P noktasında 4.   aydınlık 
saçak oluşuyor. Perdeyle yarıklar düzlemi arası ta-
mamıyla kırıcılık indisi n olan bir sıvıyla dolduru-
lunca 7. karanlık saçak oluşuyor. 

Buna göre sıvının kırıcılık indisi n kaçtır?
(Havanın kırıcılık indisi 1'dir.)

Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde ışığın 
dalga boyu değiştirilmeden perde ile yarık düzle-
mi arası uzaklık L1 iken L2 yapıldığında 2. karanlık 
saçağın yerini 3. aydınlık saçak alıyor. 
Buna göre L1/L2 oranı nedir?

SORU 14 ÇÖZÜM

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

İlk durumda saçak aralığı ∆x1 iken 2. karanlık sa-
çağın oluştuğu noktanın merkezî aydınlık saçağa 
olan uzaklığı 2∆x1'dir. 

Daha sonra saçak aralığı ∆x2 iken aynı noktanın 
merkezî aydınlık saçağa olan uzaklığı 3,5 ∆x2 olur. 
Bu iki uzaklık birbirine eşitlenirse

bulunur.
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3. aydınlık saçak ile merkezî aydınlık saçak arası 
3∆x'tir. Saçak aralığını hesaplamak için 

                  formülü kullanılabilir. Kullanılacak bütün

                  değerler cm cinsinden yerine yazılırsa

                                              
   
3Δx ise 0,45 cm olarak bulunur.
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3.1.6. IŞIĞIN DALGA DOĞASI

Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens (Kıristiyan 
Huygens) (Görsel 3.1.19), ışığın parçacıkların akışı 
değil bir dalga olduğu fikrini geliştirdi. 19. yüzyılın 
başlarında İngiliz fizikçi Thomas Young’ın ve bundan 
kısa bir süre sonra Fransız Augustin-Jean Fresnel’ın 
(Agustin-Cin Firesnıl) yaptıkları deneylere kadar 
ışığın dalga yapısı göz ardı edilmişti. 

Girişim ve kırınım olayları ışığın dalga yapısını ön 
plana çıkaran iki olaydır. İyi aydınlatılmış bir odada 
elinizi duvara yaklaştırdığınızda ayrıntıları net olan 
bir gölge oluşur. Ancak elinizi duvardan uzaklaştır-
dıkça elinizin çevresindeki ışığın kırınımından dolayı 
gölgenin kenarları bulanıklaşmaya başlar. William 
Lawrence Bragg (Vilyım Lovrıns Breg), kırınım olayı-
nın kristaller arasından geçen dalgalarda gerçekleş-
tiğini keşfetmiştir. Bragg, düzgün dizilmiş atomlar-
dan oluşan bir kristalden X-ışınları geçirip bir ekrana 
düşürdüğünde ışınların kullanılan kristalin yapısına 
göre desen aldığını gözlemlemiştir.

Görsel 3.1.19: Christiaan Huygens  (1629 - 1695) 
(temsilî)

1. DNA’nın çifte sarmal yapısının incelenmesinde kırınım olayı nasıl etkili olmuştur? Araştırınız.
2. Bir hastanede göğüs filmi çektirildiğinde kaburga kemikleri X-ışınları için bir kırınım ağı gibi
    davranır mı? Araştırınız.

Tek yarıkta kırınım deneyinde f1 frekanslı bir ışık 
kullanıldığında perde üzerindeki bir P noktasında 
4. aydınlık saçak, f2 frekanslı ışık kullanıldığında ise 
aynı nokta üzerinde 5. karanlık saçak oluşmakta-
dır. 
Buna göre f1/f2 oranı kaçtır?

UYGULAMA 11

BAKIŞ AÇISI

1. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek olayların farklı ve benzer yönlerini belirtiniz.

2. Kırınım ve girişim olayları ışığın dalga özelliğini mi tanecik özelliğini mi desteklemektedir?     

 Araştırma

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

ÇÖZÜM ALANI
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3.1.7. DOPPLER OLAYI

Yolda yürürken size yaklaşmakta olan bir ambulansın 
siren sesi daha ince işitilirken ambulans yanınızdan 
geçip sizden uzaklaştıkça siren sesi daha kalın işitilir. 
İşitilen sesin frekansındaki bu değişimi 1842 yılında 
keşfeden Christian Doppler’in (Krisçın Dopler) adın-
dan hareketle bu duruma Doppler olayı denir. Bu etki 
kaynak ve gözlemci arasında bir bağıl hareket oldu-
ğunda ortaya çıkar. Bir ambulans durgun gözlemciye 
yaklaşırken ses dalgalarının dalga boyu küçülürek  fre-
kansı artar. Böylelikle ses tizleşir. Ambulans gözlem-
ciden uzaklaşırken dalgaların gözlemciye ulaşması 
gecikir ve dalga tepelerinin araları açılarak ses dalga-
larının frekansı azalır ve ses kalınlaşır (Görsel 3.1.20).

Görsel 3.1.20: Gözlemcilerin algıladıkları farklı frekanslar

Doppler etkisinden yararlanılarak otomobillerin 
hızları, kanın akış hızı ve yıldızların hareketleri tes-
pit edilebilir. Örneğin polis radarı elektromanyetik 
dalgaların Doppler etkisinden yararlanarak çalışır. 
Bu cihazlar, kendisine doğru gelmekte olan araca iki 
farklı zamanda iki farklı sinyal göndermektedir. İlk 
gönderilen sinyalin geri dönüş süresi ile ikinci gön-
derilen sinyalin geri dönüş süresi arasındaki fark, 
dedektörlerden geçer ve yaklaşık %10 sapmayla or-
talama hız bulunur (Görsel 3.1.21).

Doppler etkisine astronomide de sıkça rastlanır. Bir 
yıldızın etrafında dönen bir yıldızdan bize ulaşan ışık-
ta Doppler kayması görülür. Yıldız, Dünya’ya yaklaşır-
ken yıldızdan Dünya’ya ulaşan ışığın frekansı artar ve 
ışık maviye kayar (Görsel 3.1.22). Çünkü mavi ışığın 
dalga boyu küçük, frekansı yüksektir. Yıldız, Dün-
ya’dan uzaklaşırken Dünya’ya ulaşan ışığın frekansı 
azalarak ışık kırmızıya kayar. Kırmızı ışığın dalga boyu 
yüksek, frekansı düşüktür. Yıldızların çevresinde bu-
lunan birçok gezegen ışığın rengindeki kaymadan ya-
rarlanılarak bulunmuştur. 

Görsel 3.1.21: Radarla hız tespiti

Görsel 3.1.22: Yıldızların hareketi ile algılanan frekans 
değişimi

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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Ses dalgalarındaki Doppler etkisinin teknoloji ile buluştuğu alanlardan birisi olan ultrason 
cihazlarının çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını araştırınız. Ulaştığınız sonuçları sınıfta 
sunum olarak paylaşınız.

Işık ya da ses dalgalarında Doppler olayı gerçekleşebilir. 
Buna göre
I.   Gözlemci durgunken kaynağın gözlemciden 
      uzaklaşması
II.  Kaynak durgunken gözlemcinin kaynağa 
      yaklaşması
III. Gözlemci ve kaynağın birlikte aynı yöne eşit  
      hızlarla hareket etmeleri
durumlarının hangilerinde Doppler olayı 
gerçekleşir?

Doppler olayının gözlenebilmesi için kaynak ve 
gözlemcinin birbirlerine göre hareketli olmaları 
gerekmektedir. I ve II numaralı durumlarda bu şart 
sağlanırken III numaralı durumda gözlemci ve kay-
nak birbirlerine göre hareketsizdir. Dolayısıyla ce-
vap I ve II olacaktır.

SORU 15 ÇÖZÜM

Tabloda verilen durumlarda gözlemcinin algıladığı ses, kaynaktan çıkan sesten daha yüksek
 frekansta mı yoksa  daha düşük frekansta mı olur? İlgili kutucuğa işaret koyunuz.

UYGULAMA 12

Kırmızı ışıkta beklemekte olan yayanın kendisine 
yaklaşmakta olan ambulanstan işittiği siren sesi

Trafikte seyir halindeki bir şoföre kendisini geçip 
uzaklaşan polis aracından gelen siren sesi

Sıcak bir yaz günü bir çocuğun kulağına doğru 
gelen bir sivrisineğin sesi

Durakta bekleyen yolcuya yaklaşmakta olan 
otobüsün çıkardığı korna sesi

Yüksek Frekans     DURUMLAR Düşük Frekans

 Araştırma

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
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    Anahtar Kavramlar

‘‘Kainat sadece düşündüğümüzden 
daha tuhaf değil, düşünebildiğimiz-
den de tuhaf...’’

        Werner Heisenberg (Vörnır Hayzenberg)

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR

Bu bölümde, elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri ve 
elektromanyetik spektrum verilecektir.

162
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Elektromanyetik Dalga

Elektromanyetik Spektrum
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Işığın Güneş'in yüzeyinden çıkarak Dünya'ya ulaşması yaklaşık 8 dakika olarak hesaplanmıştır. Bu hesap-
lama şu şekilde yapılmaktadır. Güneş ile Dünya arası uzaklık 150 000 000 km, ışık hızı 300 000 km/s kabul 
edilirse ışınların Dünya'ya gelme süresi 500 s (yaklaşık 8 dakika) olarak hesaplanmış olur. Diğer taraftan 
Güneş'in merkezinden çıkan ışınların Dünya'ya ulaşması aslında daha uzun bir sürede gerçekleşir. Bunun 
nedeni Güneş'in merkezindeki ışınlar yüzeye çıkana kadar çeşitli çarpışmalara maruz kalarak düz bir yolda 
ilerleyemez. Böylece Güneş'in yüzeyine ulaşmaları daha uzun bir süre alır. Bilim insanları Güneş'in merke-
zinden çıkan ışınların Dünya'ya ulaşma süresinin 8 dakikadan fazla olduğunu hesaplamıştır. 

1. Güneş neden sarı renkte görünür?
2. Gökkuşağı tüm renklere sahip midir?

       HAZIRLIK

OKUMA PARÇASI
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Elektromanyetik dalgalar, değişen elektrik ve man-
yetik alandan oluşur. Bu alanlardan herhangi biri-
nin  değişimi diğer alanın da değişmesine sebep 
olur. Elektrik ve manyetik alanlar birbirine ve hare-
ket doğrultularına dik hareket ederler (Şekil 3.2.1).  
Elektrik alan ile manyetik alan vektörel büyüklükler-
dir. Elektromanyetik ışıma, elektrik ve manyetik alan-
ların birbirini oluşturacak biçimde ışık hızı ile uzaya 
yayılmasıdır. Elektrik alan ile manyetik alan arasında 
büyüklük olarak şu şekilde bir bağıntı vardır:

E elektrik alanı, B manyetik alanı, c ışık hızını ifade 
eder. 

3.2.1. ELEKTROMANYETİK DALGALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

İletişim teknolojilerinin günlük hayata bu denli 
girmesinde en etkili isimlerden biri şüphesiz İs-
koç bilim adamı James Clerk Maxwell’dir (Ceymis 
Kılark Maksvel) (Görsel 3.2.1). Maxwell, 1900’lü 
yıllarda elektrik ve manyetizma ile ilgili bilinenleri 
dört denklemle tek teoride birleştirdi. Maxwell’in 
denklemleri özet olarak elektriğin, manyetizmanın 
ve optiğin birleştirildiği bir teoriyi içermektedir. Bu 
teori, aynı zamanda ışığın elektromanyetik karak-
terde olduğunu gösterdi.

Daha önce Gaus Yasası, Faraday Yasası ve Amper Ya-
sası olarak oluşturulup formüle edilen denklemler, 
Maxwell tarafından birleştirilerek bir teori hâline 
getirilmiş ve 1864 yılında yayımlanmıştır. Maxwell, 
elektromanyetik dalgaların varlığını matematiksel 
olarak ifade etmiş fakat deneysel olarak ispatlaya-
mamıştır.

Maxwell’den sonra Hertz elektrik yüklerini ivmelen-
direrek elektromanyetik dalga elde etti. Hertz, bu 
deneylerde elde ettiği dalgaların ışık dalgaları gibi 
girişim, kırınım, yansıma, kırılma, polarizasyon gibi 
özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Hertz’in ulaştı-
ğı bu sonuç radyo frekans dalgalarının ışık dalgaları-
na benzer özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Görsel 3.2.1: James Clerk Maxwell 
                              (1831-1879)

Elektromanyetik Dalgalar

Şekil 3.2.1: Elektrik ve manyetik alanın hareket hâlinde 
birbirine dik konumları

E=B.c

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR

E

B

Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü

x

y

z

c2v

      BİLGİ

Elektromanyetik dalgaların 
ilerleme yönü sağ el kuralı 
ile bulunur. Sağ elin baş ve 
işaret parmağı birbirine dik 
olacak şekilde tutulduğun-
da dört parmak elektrik 
alan yönünü, avuç içi man-
yetik alan yönünü, işaret 
parmağı da elektroman-
yetik dalgaların ilerleme 
yönünü gösterir.

E

B

 c2v

2v

2v

2v
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1. Yüklü cisimlerin ivmeli hareketlerinden meydana gelir.

2. Yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapmaz.

3. Bu dalgaları oluşturan elektrik alan ve manyetik alan hem birbirine hem de yayılma doğrultusuna  
    diktir (enine dalgalardır). Elektromanyetik dalgaları oluşturan elektrik ve manyetik alanlar aynı 
       fazdadır.

4. Enerji ve momentum taşır.

5. Bir doğru boyunca ve ışık hızı ile yayılır. Elektromanyetik dalgalarda E/B oranı ışık hızına eşittir.

6. Yansıma, kırılma, girişim, kırınım gibi ışık olaylarını gerçekleştirir ve kutuplanabilir.

Elektromanyetik Dalgaların Ortak Özellikleri

3.2.2. ELEKTROMANYETİK  DALGALARIN SPEKTRUMU

Günlük hayatta radyo dinlenirken, TV seyredilirken, mikrodalga fırında yemek pişirilirken hep elektroman-
yetik dalga kullanılır. Elektromanyetik dalgaların frekansı ve dalga boyu farklılık gösterir. Radyo dalgala-
rından gama ışınlarına kadar birçok elektromanyetik dalga bulunmaktadır. Bir elektromanyetik spektrum; 
radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür bölge, morötesi, X-ışınları ve gama ışınları şeklinde uzun 
dalga boyundan kısa dalga boyuna doğru sıralanabilir. Görsel 3.2.2’de elektromanyetik spektrumu oluştu-
ran dalgalar ve yaklaşık dalga boyu aralıkları gösterilmiştir.

Görsel 3.2.2: Elektromanyetik spektrum

Radyo Dalgaları
Radyo dalgaları, spektrumun en geniş alanını kapsar ve en uzun dalga boyuna sahiptir. Bu dalgaların dalga  boyu 
birkaç futbol sahasından büyük olabileceği gibi bir toptan küçük de olabilir. Televizyon ve cep telefonu sinyalleri 
radyo dalgalarıyla taşınır. Cep telefonları, elektromanyetik dalga yayan radyo alıcısı veya vericisi görevi görür. 

Elektromanyetik dalgaların oluşum şekillerini, özelliklerini ve elektromanyetik dalgaların 
bulunmasının fizik çalışmalarına hangi yönde katkı sağlandığını araştırınız.

 Araştırma
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Radyo
dalgaları

Mikrodalgalar Kızılötesi 
radyasyon

Görünür
ışın

X-ışınlarıMorötesi 
ışınlar

Gama ışınları

103 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 10-131 (metre)
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Radyo teleskopları, uzaydan gelen radyo dalgala-
rını araştırıp dalgaları inceleyen ve gök cisimleri 
hakkında bilgi toplayan teleskoplardır. Çin’in Guiz-
hou (Guizho) eyaletinde bulunan FAST adı verilen 
dev teleskop, 30 futbol sahası büyüklüğündedir 
(500 m çapında) ve dünyanın en büyük radyo te-
leskobudur (Görsel 3.2.3).

1. SETİ Projesi ne için ve hangi tarihte başlatılmıştır? Araştırınız. 

2. Türkiye Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevinin (TURAG) kuracağı radyo teleskoplarının yeri 
     için Antalya-Elmalı ve Karaman-Yazılı bölgelerinin aday olduğu görülmektedir. Bu bölgeler 
     neden seçilmiştir? Araştırınız. Sonuçlarınızı sınıfta sunum olarak paylaşınız.

Mikrodalga
Mikrodalgalar uzun mesafeli bilgi aktarımında 
kullanılabilen elektromanyetik dalgalardır. Mikro-
dalgalar yağmur, kar, sis ve kirli havanın içinden 
geçebilir. Boyları mm ve cm basamağında ölçülen 
mikrodalgalar elektronik cihazlarla meydana geti-
rilir. Mikrodalgalar; hava tahminlerinde, radar sis-
temlerinde, cep telefonlarında ve kablosuz Genel 
Ağ erişimlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca arabaların 
kendi kendine park etmesini sağlayan sistemlerde 
de mikrodalgalardan yararlanılır. Mikrodalga ışına 
tutulan yiyeceklerin moleküllerinde hareketlenme 
olur. Hareketlenme sonucu sürtünmeden dolayı ısı 
enerjisi ortaya çıkar. Görsel 3.2.4’te mikrodalga fırın 
ve fırında ısıtılan yiyecek gösterilmiştir.

Görsel 3.2.4: Mikrodalga fırın

Kızılötesi (İnfrared) Işınlar
Kızılötesi dalgalar, dalga boyları milimetreden kü-
çük olan elektromanyetik dalgalardır. Kızılötesi 
ışınlar gözle görülmez. Termal kameralar, kızılötesi 
ışınları algılayarak görünür ışığa çevirir ve karanlık 
ortamlarda görme imkânı sağlar. Görsel 3.2.5’te 
gözle görülemeyen kızılötesi ışıkları sıcaklık de-
ğerine göre farklı renklerde görünür ışığa çeviren 
termal kamera görüntüsü verilmiştir. Sıcaklık yük-
seldikçe kırmızı renk daha belirgin olur. Kızılötesi 
ışınlar; uzaktan kumanda sistemlerinde, meteoro-
loji uydularında, bilinmeyen maddelerin içeriğinin 
belirlenmesinde, gıda maddelerinin işlenmesinde, 
fiberoptik iletişimde kullanılmaktadır. Dünya’dan 
görülebilecek nitelikte ışık yaymayan gök cisimleri 
kızılötesi ışınlar kullanılarak gözlenmektedir.

Görsel 3.2.5: Kızılötesi kamera ile normal kamera arasın-
daki görüntü farkı

Görsel 3.2.3: FAST radyo teleskobu
 Araştırma

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR
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Erzurum’da inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) tamamlandığında Türkiye’nin en yük-
sekte kurulu ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip gözlemevi olacaktır. Gözlemevi çalışmalarını 
ve buraya kurulacak teleskobun özelliklerini araştırınız. Ulaştığınız sonuçları sınıfta sunum olarak 
paylaşınız.

Görünür Işık Dalgaları
Görünür ışık, dalga boyu 400 ile 700 nanometre arasındaki ışık dalgalarıdır. Görünür ışık, elektromanyetik 
dalganın küçük bir bölümüdür. Renklerin her biri ışığın farklı dalga boylarına karşılık gelmektedir. Cisimle-
rin rengi yaydığı dalgaların dalga boyuna göre algılanır. Beyaz ışık, prizmadan geçirildiğinde görünür bölge 
spektrumundaki renklere ayrılır. En uzun dalga boylu görünür ışık kırmızı renkte, en kısa dalga boylu görü-
nür ışık mor renkte görülür (Görsel 3.2.6).

Morötesi Işınlar
Morötesi ışınlar ultraviyole (UV) ışın olarak da ad-
landırılır. Bronzlaşma Güneş’ten gelen morötesi 
ışınlar sayesinde olur. Zararlı ultraviyole ışınların 
bir kısmı ozon tabakasında engellenir. Güneş krem-
leri ve güneş gözlükleri UV ışınlarının bir kısmını 
tutabilir. Kağıt para üzerinde bulunan ve normalde 
görülmeyen bölümler UV ışık altında görülür ve kâ-
ğıt paraların bu şekilde sahte olup olmadığı anla-
şılır. Güneş'te, 5 Mayıs 2015 tarihinde önemli bir 
ışınım olayı gerçekleşmiştir. Güneş’teki patlamanın 
morötesi ışın dalga boyunda fotoğrafları çekilmiştir 
(Görsel 3.2.7). 

Görsel 3.2.7: Güneş’teki patlamanın UV ışın ile gösterimi

Görsel 3.2.6: Görünür ışık spektrumunda renklerin yaklaşık değerleri

Radyo dalgaları

Mikrodalgalar

Kızılötesi dalgalar

Görünür
ışık
dalgaları

Morötesi dalgalar

X-ışınları

Gama ışınları≈400 nm

≈450 nm

≈475 nm

≈550 nm

≈580 nm

≈600 nm

≈700 nm

 Araştırma

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR



168

3. 
 ÜNİTE

Görsel 3.2.8: Süpernovanın X-ışınları ile alınmış bir 
görüntüsü

X-Işınları
Wilhelm Conrad Röntgen (Vilhım Konrat Röntgen), 
bulduğu ışığa bilinemeyen ışın anlamında X-ray ismi-
ni vermiştir. Röntgen ışınları olarak da bilinir. Enerji-
si yüksek olan X-ışınları yumuşak dokudan geçer ve 
canlı dokulara zarar verebilir. Hücreleri öldürüp ka-
lıcı rahatsızlıklara neden olabilir. X-ışınlarından tıpta 
hastalıklara tanı konmasında ve hastalıkların tedavi-
sinde faydalanılır. 

X-ray cihazları sabit X-ışınları yayarak çantaların içinin 
ve insanların üzerinin kontrol edilmesinde kullanılır. 
Atmosfer dışına konulan X-ışını dedektörleri ile kara 
deliklerden ve nötron yıldızlarından gelen X-ışınla-
rı görüntülenir. Yaklaşık 3 700 yıl önce gerçekleşen 
süpernova, X-ışınlarına hassas Chandra (Çandıra) Te-
leskobu’yla görüntülenmiştir (Görsel 3.2.8). Görün-
tüdeki renkli bölgeler enerjilerine göre X-ışınlarının 
görünür ışığa çevrilmiş hâlidir. Yüksek enerjili X-ışınla-
rı mavi renkte görünür ışık olarak gösterilir. 

Gama Işınları
Gama ışınları, elektromanyetik dalgalar içinde 
en kısa dalga boyuna ve en yüksek enerjiye sahip 
ışınlardır. Yüksek giricilik özelliği ile maddelerin içi-
ne çok kolayca nüfuz edebilir. Gama ışınları, sağlık 
alanında hastalıkların teşhis ve tedavisinde ve gıda 
sektöründe yiyeceklerin zararlı bakterilerden arın-
dırılmasında kullanılır. Gama ışını spektrometresi ile 
Mars gezegeninin hidrojen yoğunluğu tespit edil-
miştir. Spektrometrenin parçası olan nötron dedek-
törleri ile veriler toparlanır. 

Görsel 3.2.9’da Mars’ın Kuzey Kutup Bölgesi'nin kış 
mevsimindeki durumu görülmektedir. Koyu mavi kı-
sımlar hidrojenin yoğunlaştığı bölgelerdir. Görsel 3.2.9: Mars’ın hidrojen yoğunluğu

BAKIŞ AÇISI

Gama ışını, X-ışını ve morötesi ışınları algılayan teleskoplar neden Dünya’ya değil de uzaya kurulur? 
Bunun sebebini tartışınız.

Elektromanyetik spektrumda yer alan elektromanyetik dalga çeşitlerinin günlük hayatta nereler-
de kullanıldığını ve bu dalga çeşitlerinden teknolojide nasıl yararlanıldığını araştırınız. Ulaştığınız 
bilgileri sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Araştırma

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR
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Girişim deseni üzerindeki A, B, C ve D noktaları-
nın hangi çizgi üzerinde olduğunu belirtiniz. Bu 
noktaların kaynaklara olan uzaklık farklarını he-
saplayınız.

Çift yarık yerine tek yarıklı levha kullanılarak de-
ney tekrarlanırsa nasıl bir desen oluşur? Çiziniz.

K1 K2

λ

λ

A B C
D

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.  
           
          Su derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan   
      doğrusal su dalgaları, leğene konulan engellerin 
      arasındaki açıklıktan doğrusal olarak geçiyor.
      Dalgaların kırınıma uğraması için neler yapılabilir?

5. Elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri 
nelerdir? Elektromanyetik dalgalar ile ses dal-
galarının benzer yönlerini belirtiniz.

6. Çift yarıkta girişim ile tek yarıkta kırınım deney-
lerinin sonuçlarına göre ışığın doğası  hakkında 
nasıl bir çıkarım yapılabilir? Açıklayınız.

7. Elektromanyetik dalgaların enine dalgalar olması 
ne demektir? Açıklayınız. Elektrik ve manyetik 
alanları şekil üzerinde göstererek bir elektro-
manyetik dalganın ilerleyişini gösteriniz.

 8. 
    

     Anne, baba ve Öykü’nün algılamaları beklenen
     frekansları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
   

           Sabah, telefonunun alarmı çalan Öykü alarm se-
sini duymakta ama yatmaya devam etmektedir. 
Alarm sesinden rahatsız olan babası telefondan 
uzaklaşırken annesi telefonun  alarmını sustur-
mak üzere telefona doğru hareket etmektedir.

    Kırmızı renkli lazerle yapılan çift yarık deneyinde 
    perdedeki desen oluşmaktadır.
3.

   Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğenin-
   de özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kay-
   nak, λ dalga boylu dalgalar ile şekildeki girişim 
   desenini oluşturuyor.
 

2.

Tek yarıkta kırınım deneyinde kırmızı ışık, çift 
yarıkta girişim deneyinde mor ışık kullanılmıştır.  
Yarık genişlikleri ve perde ile ekran arası uzak-
lıklar aynı olduğuna göre ışıkların oluşturduğu 
kırınım ve girişim desenlerini çiziniz. (Kırmızı 
ışığın dalga boyunun mor ışığın dalga boyunun iki 
katı olduğunu varsayınız.)

4. 

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
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11. Mavi çizgi sayısının kırmızı çizgi sayısından fazla olmasının sebebi nedir?

12. Mavi çizgi sayısı fazla olduğuna göre mavi ışığın dizilim genişliği ile kırmızı ışığın dizilim genişliği  
       farklı mıdır? Farklıysa bunun sebebi nedir?

13. Zeynep perdeye doğru yaklaşıp deneyi tekrarlasaydı ışıkların parlaklıkları ve sayısında nasıl bir 
       değişim gözlemlenirdi?

Zeynep kırtasiyeden aldığı biri mavi diğeri kırmızı ışık yayan iki adet lazerle deney yapmak istiyor. Kalem 
kutusundan çıkardığı 2 adet 0,5 mm kalem ucunu bir eliyle yatay ve paralel  tutarken diğer eliyle kırmı-
zı renkli lazer ışığını kalem uçlarının ortasına doğrultuyor. Işığın karşısında yer alan belirli uzunluktaki 
perdede ışık sayısının birden fazla olduğunu görüyor. Ortadaki ışığın çok parlak olduğunu ve bu ışığın 
sağında solunda giderek zayıflayan simetrik ışıklar bulunduğunu fark ediyor. Elindeki mavi ışığı kalem 
uçlarına tutunca yine aynı şekilde ortadaki ışığın çok parlak olduğunu ve sağında solunda giderek zayıf-
layan simetrik ışıklar bulunduğunu fark ediyor.  Kırmızı ve mavi ışıkların sayısında bir değişiklik olduğunu 
anlıyor. Hiçbir değişiklik yapmadan deneyi tekrarladığında perdede oluşan mavi ışık sayısının kırmızı ışık 
sayısına göre daha fazla olduğunu görüyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9.       Bir elektromanyetik dalganın elektrik alan bile-
şeninin büyüklüğü 6.10–7 N/C olduğu anda man-
yetik alan bileşeninin büyüklüğü kaç Tesla olur? 
(c = 3.108 m/s alınız.)

     Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde 2λ dal-
ga boylu ışık kullanıldığında perdedeki P nokta-
sında 3. karanlık saçak oluşuyor. Aynı deney λ 
dalga boylu ışık  ile çift yarıkta tekrarlandığında 
P noktasında 4. aydınlık saçak oluşuyor.

 Tek yarıkta yarık genişliği w, çift yarıkta yarıklar 
arası mesafe d olduğuna göre w/d oranı kaçtır?

10. 

B) 11, 12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
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15. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde     
       özdeş  iki noktasal kaynak kullanılarak girişim de-   
       seni oluşturuluyor. 
  Dairesel su dalgalarının girişim deneyinde 5   
       tane düğüm çizgisi oluştuğuna göre
         I.   Kaynaklar arasında faz farkı vardır.
  II.  Katar çizgileri tek sayıdadır.   III. Merkez dalga katarı kaynaklara eşit 
        uzaklıktadır.
  yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

       Dalga boyu λ olan doğrusal su dalgaları yarık   
       genişliği w olan engelde kırınıma uğruyor. 
       Kırınımın azaltılması için

  I.   λ dalga boyu  artırılmalı
  II.  λ/w oranı 1'den küçük yapılmalı
  III. Dalga leğenindeki su derinliği azaltılmalı
  İşlemlerinden hangileri yapılabilir?

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

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

14. 

18. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde   
 özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kul- 
  lanılarak girişim deseni oluşturuluyor. Art arda ge-       
 len 4 dalga tepesi arası 12 cm oluyor.

  Kaynaklar arasındaki çizgi üzerinde merkez doğ-  
       rusunun sağ tarafında oluşan 1. düğüm çizgisi ile   
       merkez doğrusunun sol tarafında  oluşan 2. dalga   
       katar çizgisi arası mesafe kaç cm'dir?

A) 5   B) 6    C) 7          D) 8     E) 9

     A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) I ve II  

                    D) I ve III                E) II ve III

      Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde     
      özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kul- 
      lanılarak girişim deseni oluşturuluyor. Girişim dese-

nindeki bir P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir.
 P noktasında 3. düğüm çizgisi yerine 3. dalga 

katarı oluşması için 

 I.   Dalga leğenine su ilave etme
 II.  Kaynağın periyodunu azaltma

 
III. Kaynaklar arası mesafeyi artırma

      
işlemlerinden hangileri yapılabilir?

16.

      Aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile dalga   
       leğeninde girişim deseni oluşturuluyor. 
      Dalga kaynakları birbirinden eşit miktarda aynı   
       doğrultuda uzaklaştırılırsa girişim deseninde

  I.   Girişim çizgisi sayısı
  II.  Girişim çizgileri aralığı
  III. Merkez doğrusunun yeri    
  niceliklerinden hangileri değişir? 

     A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) I ve II  

                      D) I ve III              E) II ve III

17. 

    Aşağıda dalga çeşitleri verilmiştir. 
 
 

     Dalgaların kaç tanesinde hareketleri esnasında
     elektrik ve manyetik alan birlikte bulunur?

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

19.
I.   Ses dalgası  
II.  Gama ışını  
III. Morötesi  
IV. Mikrodalga       
V.  Deprem dalgası
   

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
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A) 1/4     B) 1/3       C) 1/2         D) 1   E) 2

27. Tek yarıkta kırınım deneyinde 1. aydınlık saçak- 
       lar arası mesafe  3 cm olarak ölçülüyor. 
       Buna göre deneyde oluşan merkezî saçağın 
       genişliği kaç cm'dir?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) B) C)

D) E)

n 1
n
-n 1

n
+ 2n 1

2n
+

2n
2n 1+

2n 1
2n

-

2n + 3

     Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde merkezî 
aydınlık saçağın altında ve üstünde yer alan n. ka-
ranlık saçaklar arası uzaklık x1, (n+1). aydınlık sa-
çaklar arası uzaklık ise x2 dir. 

 Buna göre x1/x2 oranını veren ifade hangisidir?

 21.

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

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

   Gama ve radyo dalgaları hakkında
I.   Yayılma hızları aynıdır.
II.  Elektrik alanda yönleri değişmez.
III. Boşlukta yayılmazlar.
IV. Suda yayılabilir.

    ifadelerinden hangileri doğrudur?

 20.

   Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde ekran 
üzerindeki bir P noktasında 7. aydınlık saçak 
oluşmaktadır. 

    Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık iki katına 
çıkarılırsa P noktasında hangi girişim saçağı     
oluşur?

A) 3. karanlık  
B)  3. aydınlık 
C)  4. karanlık 
D) 4. aydınlık 
E)  5. karanlık

22.

A) 1/3       B) 1/4       C) 1/5       D) 1/6       E) 1/8

     Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde yarık 
düzlemi ile perde arasındaki uzaklık L iken perde 
üzerindeki P noktasında 3. karanlık saçak oluş-
maktadır. Yarıklar düzlemi ile perde arasındaki 
uzaklık x kadar küçültülünce P noktası üzerinde 
4. aydınlık saçak meydana gelmektedir. 

         Buna göre x uzaklığı kaç L'dir?

23.

      Çift yarıklı bir girişim deneyinde ekran yüzeyine 
aynı anda kırmızı ve yeşil ışık düşürülüyor. 

 Buna göre beyaz perde üzerinde aşağıdaki 
renklerden hangisi gözlenemez?

A) Siyah           B) Kırmızı            C) Mavi 
 
       D) Sarı         E) Yeşil

24.

         Yarık genişliği w olan tek yarıkla yapılan girişim   
      deneyinde ekran üzerinde P  noktasında 3. karan-

lık saçak oluşuyor. 
 Buna göre yarık genişliği 2w/3 olursa aynı 
      P noktasında hangi saçak oluşur?

A) 2. aydınlık 
B) 2. karanlık 
C) 3. aydınlık 
D) 3. karanlık 
E) 4. karanlık

25.

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

     Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde P noktasın-
da 2. karanlık saçak oluşuyor. Yarıkla ekran ara-
sına sıvı doldurulursa P noktasında 3. aydınlık 
saçak oluşuyor. 

 Havanın kırma indisi 1 olduğuna göre kullanı-
lan sıvının ışığı kırma indisi kaçtır?  

26.
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29. Aşağıda ses kaynağı ve gözlemcinin durumları      
       verilmiştir.

   I.   Ses kaynağı ve gözlemcinin aynı büyüklükte 
             hızlarda hareket etmesi

   II.  Ses kaynağı ve gözlemcinin zıt yönlerde ha-
             reket etmesi

   III. Ses kaynağı durgunken gözlemcinin sabit 
             büyüklükte bir hızla hareket etmesi

       Verilen durumlardan hangilerinde Doppler    
       etkisi kesinlikle algılanır? (Hareketlerde hızlar   
       yeterli büyüklüktedir.)

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) I ve II        

               D) I ve III          E) II ve III

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

28. Aşağıda verilen cihazlardan kaç tanesinde     
       elektromanyetik dalgalar kullanılmamaktadır?  
   I.   CD çalar
   II.  Radar cihazı
   III. Cep telefonları
   IV. Telsiz
   V.  MR cihazı

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

30. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik 
       dalgaların ortak özelliği değildir?

      A) İlerleyebilmeleri için maddesel ortama 

                    ihtiyaç yoktur.

      B) Pozitif yüklü olabilir.

      C) Enine dalgalardır.

      D) Momentumu vardır.

      E)   Ortam değiştirdiğinde kırılmaya uğrayabilir.

31. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi elektro- 
       manyetik teorinin kurucusudur?

       A) Christian Doppler
       B) Augustin-Jean Fresnel
       C) Thomas Young
       D) William Lawrence Bragg
       E) James Clerk Maxwell

32. Hava ortamında  çift yarıkla yapılan bir girişim    
       deneyinde perde üzerinde P noktasında n. ka-
       ranlık saçak oluşmaktadır.
       Buna göre P noktasında n. aydınlık saçak  
       gözlenebilmesi için
       I.   Daha yüksek dalga boylu bir ışık kullanmak   
       II.  Ortamın kırıcılık indisini artırmak
  III. Perdeyi yarıklar düzlemine yaklaştırmak
       işlemlerinden hangileri yapılabilir?

       A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III        
 
                       D) I ve II          E) II ve III

33. Hava ortamında tek yarıkla yapılan bir kırınım 
       deneyinde
        I.   Yarık düzlemi ile perde arasındaki mesafeyi
                    azaltmak 
        II.  Yarık düzlemi ile perde arasını kırıcılık indisi
                    n olan bir sıvı ile doldurmak
   III. Tek yarığın alt yarısını saydam bir engel ile       
                        kapatmak       
        işlemlerinden hangilerinin yapılması merkezî  
        aydınlık saçağın yerini değiştirir?
       
        A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III        
 
                        D) I ve II          E) II ve III
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‘‘Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey 
var: Bilim adamlarını unutan millet-
leri tarih de unutur.’’
      
    Feza Gürsey

Bu bölümde; atom kavramı ve atom teorilerinin tarihsel süreci, 
Bohr atom teorisinde atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, 
iyonlaşma ve ışıma kavramları, atomu anlamak için yapılan deney-
ler, atomun uyarılma yolları, modern atom teorisinin önemi, He-
isenberg belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalga denkleminin önemi, 
atom fiziği çalışmaları yapan Türk bilim insanları, Stern-Gerlach de-
neyinin sonuçları verilecektir.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

     Anahtar Kavramlar

1. 
BÖLÜM

176

4.ÜNİTE

Atom

Bohr Atom Teorisi

Enerji Seviyesi

Uyarılma

İyonlaşma

Işıma



177

1. 
BÖLÜM4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Vakit, dünyada her insanın sahip olduğu önemli bir değerdir. Zamanı ölçmek için değişik yöntemler kulla-
nılır. Tüm ülkelerde kullanılan (evrensel) saat, bilimsel olarak hesaplanmış atomik saatlerdir. En hassas za-
man ölçme aletleri atom saatleridir. Bu saatlerde atomlar tarafından yayılan fotonların frekansları (titreşim 
sayıları) kullanılır. Sezyum atomunun elektronlarının iki enerji seviyesi arasındaki geçisi sırasında oluşan 
titreşim sayısı (frekans) atom saatinin çalışma prensibidir.

Pek çok standart enstitüsü, atom saatleri ağlarına sahiptir ve bu saatler her gün hassasiyetle senkronize 
edilir. Atom saatleri günlük hayata Genel Ağ, GPS ve radyo kontrollü saatlerle girmiştir. Bu saatler radyo 
sinyalleri aracılığıyla Colorado’daki atom saati ile kendilerini senkronize ederler.

Atom saatleri, çeşitli teknolojilerde ve bilimsel çalışmalarda kullanılır. Örneğin konum belirlemek için kul-
lanılan GPS uydularında hassas atom saatleri vardır.  Başta hava savunma sistemleri olmak üzere birçok 
alanda atom saatlerinden yararlanılmaktadır. Ülkemizde Türksat Saat TV kanalı, atom saatine göre saat 
bilgisi yayını yapmaktadır.

Atom ile ilgili araştırmaların derinleşmesi insanoğluna ne gibi yararlar sağlayabilir?

HAZIRLIK

OKUMA PARÇASI
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4.1.1.  ATOM KAVRAMI

Bütün maddeler, o maddenin özelliklerini taşıyan 
atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluşur. 
Maddenin atomlardan oluştuğu çok eski çağlardan 
beri bilinmektedir. Maddenin en küçük yapısını 
oluşturan atom, Yunan filozofları tarafından bölü-
nemez manasında kullanılsa da zaman içinde farklı 
atom teorileri geliştirilmiştir. Bilim insanlarının kar-
şısına klasik fizikle açıklanamayan durumlar çıkmış 
ve atomla ilgili yeni fikirler ortaya atılmıştır. Bugün-
kü bilgilerle atomun çok küçük olduğu, artı yüklü 
bir çekirdeği ve çekirdeğin dışında çekirdeğe bağlı 
olarak dolanan eksi yüklü elektronların bulunduğu, 
elektromanyetik ışıma yapabildiği, elektriksel ola-
rak nötr olduğu söylenebilir. 

Dalton Atom Teorisi

Atom Teorileri

1800’lü yılların başında John Dalton (Con Dalton) 
bugünkü atom teorisinin temelini atan ilk bilim in-
sanlarından biridir (Görsel 4.1.1). Dalton atom teo-
risi, kimyanın üç temel yasasını (sabit oranlar, küt-
lenin korunumu ve katlı oranlar) kullanarak atomun 
yapısını açıklar. Dalton atom teorisine göre  atomun 
özellikleri Tablo 4.1.1’de gösterilmiştir.

Görsel 4.1.1: John Dalton (1766-1844)         
(temsilÎ)

      BİLGİ

Atomla ilgili düşünceler, çok 
eski zamanlara kadar uzan-
maktadır. Atom kelimesi 
atomos sözünden türemiştir. 
MÖ 5. yüzyılda Yunan filozofu 
Demokritos, atomosu bölüne-
mez anlamında kullanmış ve 
atomun çok küçük tanecikler-
den oluştuğunu ileri sürmüş-
tür. Demokritos’un bu fikri 
1800’lü yıllara kadar varlığını 
sürdürmüştür. 

Dalton Atom Teorisine Göre Modern Atom Teorisine Göre

Atom en küçük parçacıktır ve bütün elementler 
atomlardan oluşur.

Atomu oluşturan parçacıkların bulunması atomun en 
küçük yapı olmadığını göstermiştir. 

Atomlar parçalanamaz, bölünemez ve yeniden 
oluşturulamaz.

Atomlar çekirdek tepkimeleri sonucu parçalanabilir 
veya başka bir atoma dönüşebilir (fisyon ve füzyon).

Bir elementin bütün atomlarının boyutları kütle-
leri ve kimyasal özellikleri aynıdır. Farklı element-
lerin atomları ise kendi içinde aynı fakat diğer ele-
mentlerinkinden farklıdır.

Bir elementin kimyasal özellikleri aynı olsa da fiziksel 
özellikleri ve kütleleri farklı olabilir (izotop). 

Bileşikler birden çok elementin atomlarından 
oluşmuştur. Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşur.

Atomlar içi dolu kürelerdir. Atomlar boşluklu yapılardır.

Tablo 4.1.1: Dalton Atom Teorisinin Modern Atom Teorisi ile Karşılaştırılması

Dalton’dan sonra bazı parçacıkların keşfedilmesi atom teorileri için önemli bir aşama olmuştur. Atom teo-
rileri birbiriyle ilişkili olarak gelişimini devam ettirmiştir. 1891’de George Johnstone Stoney (Corç Conston 
Stoniy) elektronu, 1920’de Ernest Rutherford (Ernest Radırford) protonu  keşfetmiştir. 

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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Thomson Atom Teorisi
Joseph John Thomson (Cosef Con Tamsın) katot ışınları deneyi gerçekleştirmeden önce bazı bilim insanla-
rının fikirlerini kendi teorileriyle ilişkilendirmiştir. Thomson’ın kendisinden önceki bilim insanlarının hangi 
çalışmalarından faydalandığını bilmek onun teorisini nasıl geliştirdiğini daha kolay anlamayı sağlayacaktır. 

Katot ışın tüpünü William Crookes (Vilyım Kuruks) icat etmiştir. Tüpün iki yanındaki elektrotlara yüksek gerilim 
uyguladığında katottan anoda doğru bir ışın gözlemlemiş ve buna katot ışınları ismini vermiştir. Görsel 4.1.2: a’da 
yüksek gerilim altında oluşan katot ışınları gösterilmiştir.

Julius Plucker (Julyus Pluker), katottan anoda doğru yayılan ışınlara manyetik alan uygulayarak ışınları sap-
tırmış ve bu ışınların negatif elektrikle yüklendiğini tespit etmiştir. Katot ışınlarına mıknatıs yaklaştırıldığın-
da ışının manyetik alanla birlikte yön değiştirdiğini saptamıştır (Görsel 4.1.2: b).

Crookes’un katot ışını ve Faraday’ın elektroliz deney 
sonuçlarını yorumlayan George Johnstone Stoney 
negatif yüklerden bahsetmiş ve bunları elektron 
olarak isimlendirmiştir (1874). Elektron sayısının 
her maddede farklı olduğunu söylemiştir.

Görsel 4.1.2: a) Yüksek gerilim ile oluşan katot ışınları Görsel 4.1.2: b) Katot ışın tüpüne mıknatıs uygulandığında 
ışınların sapması

1900’lü yılların başında Dalton’dan yaklaşık 100 yıl 
sonra Joseph John Thomson (Görsel 4.1.3) yeni bir 
atom teorisi geliştirdi. Thomson, kendinden önce-
ki bilim insanlarının deney çalışmalarını kullanarak 
1897 yılında katot ışınları ile yaptığı deneyde ışınların 
elektrik ve manyetik alanda sapması sonucu  katot 
ışınlarının elektronlardan oluştuğunu keşfetmiştir. 

Görsel 4.1.3: J. John Thomson
                            (1856-1940)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Mıknatıs

S
N
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Thomson Atom Teorisine Göre Modern Atom Teorisine Göre

Atomlar, çapı yaklaşık 10−10 m olan içi dolu 
kürelerdir.

Atomlar çapı yaklaşık 10−10 m cıvarında olan boşluklu yapı-
lardır. 

Küre içerisinde artı yükler ve hareketsiz 
eksi yüklü elektronlar rastgele dağılmıştır.

Elektronlar belirli bir yörüngede hareket eder. Rastgele 
hareket etmez.

Atomlarda pozitif yük ve  negatif yük eşit 
sayıdadır. Bu yüzden atomlar yüksüzdür.

Elektronlar ve protonlar eşit sayıda olmayabilir. Atomlar 
yüklü olabilir.

Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanın-
da ihmal edilecek kadar küçüktür. Atomun 
kütlesini pozitif yükler oluşturur.

Atomun içinde sadece elektron ve proton yoktur. 

Tablo 4.1.2: Thomson Atom Teorisinin Modern Atom Teorisi ile Karşılaştırılması

Thomson atom teorisi üzümlü keke benzetilir. Kekin bütünü atomu, üzüm olmayan yerler pozitif yükleri, 
üzümler ise elektronları temsil eder (Görsel 4.1.4). Ayrıca elektronun keşfi Thomson’a atomun parçalan-
ması fikrini vermiştir. Thomson atom teorisine göre  atomun özellikleri Tablo 4.1.2’de gösterilmiştir.

Görsel 4.1.4: Temsilî  Thomson atom teorisi modeli 
(üzümlü kek)

Elektronlar

Thomson’ın e/m Deneyi (1897)
Thomson, katot tüpüne elektrik alan uyguladığında 
katot ışınlarının sapma yönünün yukarı, manyetik 
alan uyguladığında ışınların sapma yönünün aşağı ol-
duğunu ve her ikisini eşit uyguladığında ışınların sap-
madığını tespit etmiştir (Şekil 4.1.1). Elektrik ve man-
yetik alanda ışınların sapmasını yükle tanımlamış, 
katot ışınlarının yüklü olduğunu yani elektronlardan 
oluştuğunu bulmuştur. Deneydeki veriler ışığında 
elektronun yükünün kütlesine (e/m) oranını ölçmeyi 
başarmış ve çalışmaları ile 1906 yılında Nobel Fizik 
Ödülü’nü almıştır. Thomson’ın elektronla ilgili bu-
luşları ve başarılı deney sonuçları daha sonra bilim 
insanlarına örnek olmuştur. Robert Andrews Milikan 
(Rabırt Andrüvs Milikan), Thomson’ın deney düzene-
ğine benzer bir deney gerçekleştirmiştir. 

Şekil 4.1.1: Katot ışınlarının sapmasını incelemek için kurulan deney düzeneği

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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A

B

C

Fluoresan Yüzey

Elektrik Alan Varken

Manye�k Alan Varken

Elektrik Alan ve
Manye�k Alan Varken

Yüksek Voltaj

Anot Katot

N

S

Elektrik alan ve manyetik 
alan varken

Manyetik alan varken

Floresan yüzey

Yüksek voltaj

Pozitif yükler

Elektrik alan varken
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Milikan’ın Yağ Damlası Deneyi (1909)

Bu eşitlikte yağ damlasının kütlesi (m), yer çekim iv-
mesi (g) ve uygulanan elektrik alanı (E) bilindiği için 
elektronun yükü hesaplanmıştır. Milikan, deneyi tek-
rarladığında yağ damlacıklarında oluşan elektron yü-
künün (qe) bugün bilinen yaklaşık değerinin 1,6.10-19  
sayısının katları olduğunu bulmuştur. Çünkü yağ dam-
lalarının kaç tane elektron yüklendiği belli değildir. 
Thomson’ın bulduğu e/m oranından faydalanıp eşit-
liği kullanarak elektronun kütlesini (m) hesaplamıştır. 

Euquen Goldstein (Yuken Goldşıtayın), Crooks tüpleri 
ile yaptığı çalışmalarda katot ışınlarının tersi yönünde 
anottan katoda doğru pozitif yüklü ışınların varlığını 
tespit etti. Işınların artı yüklerden oluştuğunu buldu. 
Bu ışınların keşfi ve  Ernest Rutherford’un çalışmaları 
sonucu bu artı yüklü parçacıklara proton adı verildi.

Rutherford Atom Teorisi
Thomson’ın öğrencisi olan Ernest Rutherford 
(Görsel 4.1.5) Thomson atom teorisinin eksik-
leri olduğunu fark etmişti. Thomson atom teo-
risini geliştirerek kendi atom teorisini ortaya 
çıkardı (Tablo 4.1.3). Görsel 4.1.5: Ernest Rutherford (1871-1937)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

(+)

(-)

asyon

İyonlaştırıcı
radyasyon
kaynağı

Atomizer yağ

Pozitif yüklü plaka

Negatif yüklü plaka

Teleskop

Şekil 4.1.2: Milikan yağ deneyi düzeneği

Milikan, elektronun yükünü ölçmek için yağ damlala-
rı kullanarak bir deney tasarlamıştır. Milikan, elektro-
nun yükünü bulmuş, Thomson’ın bulduğu e/m ora-
nından yararlanıp elektronun kütlesini hesaplamayı 
başarmıştır. Deneyde kaba X-ışınları gönderilmiş ve 
X-ışınları havayı oluşturan gazlardan elektron kopa-
rınca yağ damlaları bu elektronları tutarak eksi yük-
le yüklenmiştir. Yağ damlaları elektrik alan bulunan 
düzeneğe gönderilmiştir. Yer çekimi etkisiyle düşmesi 
gereken yağ damlalarının elektriksel kuvvet ile hava-
da hareket halindeyken limit hıza ulaştığı görülmüş-
tür (Şekil 4.1.2). Eşitliği şu şekilde ifade etmiştir:

 
Fe = G
qe.E = m.g
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Rutherford Atom Teorisine Göre Modern Atom Teorisine Göre

Atomda çekirdek adı verilen bir yapı vardır. Atom kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekten oluşur.

Atomlar, pozitif yüklü çekirdek ile çekirdeğin çevre-
sinde çembersel yörüngelerde dolanan negatif yüklü 
elektronlardan oluşur. Çekirdek pozitif yüklüdür ve 
atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturur.

Atomun içinde bir çekirdek ve çekirdek çevresinde 
elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu 
yerler vardır.

Eğer elektronlar, durgun hâlde olsaydı elektronlar ve 
çekirdekteki pozitif yükler arasında oluşan elektrostatik 
çekimden dolayı çekirdek üzerine düşerdi.

Elektron, çekirdek çevresinde belirli yörüngelerde 
çekirdeğe düşmeden hareket eder.

Atomun büyük bir bölümü, boşluklu yapıdadır ve 
elektronlar, çekirdek çevresindeki bu boşluklarda 
hareket etmektedir.

Atomun büyük kısmı boşluktan oluşur.

Tablo 4.1.3: Rutherford Atom Teorisinin Modern Atom Teorisi ile Karşılaştırılması

Rutherford Saçılma Deneyi (1911)
Rutherford ve öğrencileri, alfa parçacıkları ile yaptıkları deneyde atomun yapısını incelemeye çalışmışlardır. 
Radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü alfa ışınları çok ince altın levha üzerine gönderilmiştir. Işınların 
büyük bir kısmının altın levhadan geçtiği görülmüştür. Çok az ışının çeşitli açılarla saptığı bazı ışınların da 
aynı doğrultuda geri döndükleri gözlenmiştir (Şekil 4.1.3).

Işınların büyük kısmının karşı tarafa geçmesi, atomun boşluklu yapıda olduğunu göstermektedir. Gözlem 
sonuçlarından hareket eden Rutherford, çekirdekteki pozitif yüklere proton ismini vermiştir.

Rutherford, elektronların pozitif yüklü çekirdeğin çevresinde dolanmasını gezegenlerin Güneş etrafındaki dönü-
şüne benzetmiştir. Rutherford, elektronların enerji kaybederek çekirdeğe yaklaşması ve sürekli ışıma yapması ge-
rektiğini öngörmüştü. Bu durumda  elektronlar çekirdeğe düşmeliydi. 

Elektronların sabit frekansta ışıma yapması ve çekirdeğe düşmemesi atom teorisindeki eksiklikleri ortaya 
çıkardı. Rutherford’un ilk defa çekirdekten bahsetmesi çok önemliydi ama bazı belirsizlikler yeni bir atom 
teorisi ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Saçılmış 
Parçacıklar

Radyoaktif
Kaynak

Çinko Ekran

Altın Folyo

Alfa Parçacıkları

Saçılmamış 
Parçacıklar

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Şekil 4.1.3: Rutherford alfa ışıması deney düzeneği
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Bohr Atom Teorisi

Rutherford atom teorisinde elektronların çekirdek 
üzerine düşmeden hareket etmesi ve çekirdekte bu-
lunan pozitif yüklerin dağılmadan durabilmesi tam 
olarak açıklanamamıştı. Atom teorisindeki bu gibi 
eksikleri gören Neils Bohr (Görsel 4.1.6), Max Planck 
(Maks Plank) ve Einstein’ın teorilerini de kullanarak 
atomik boyutta geçerli olacak yeni bir teori sundu. 
Bohr, kendi atom teorisinde belirli yörüngelerden 
bahsetmiş, klasik fiziğin atomik boyutta yeterli ol-
madığını söylemiştir. Ayrıca teorisinde atom yarıçapı, 
enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kav-
ramlarını açıklamıştır.

Görsel 4.1.6: Neils Bohr (1885-1962)

Klasik elektromanyetik teoriye göre Rutherford 
atom modelinde elektronlar çekirdek çevresinde 
dönerken sürekli ışıma yapmalıydı. Bohr, ışımala-
rın sürekli olmadığını yörünge kavramını kullanarak 
anlatmıştır. Atomlarda belirli yörünge kavramını ilk 
defa Bohr kullanmıştır. Elektronların çekirdekten 
uzaklıklarını, açısal momentumlarını, enerjilerini yö-
rüngeler kavramını kullanarak ifade etmiştir. Bohr 
atom teorisinde elektronların hareketi iki hipotez 
hâlinde anlatılabilir:

Çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan 
elektronlar (Şekil 4.1.4), her açısal momentum de-
ğerini alamaz. Açısal momentum her değeri alama-
dığı için kesiklidir. Elektronun açısal momentumu-
nunun klasik fizikteki açısal momentuma (L=m.v.r) 
eşit olduğunu söylemiştir. Bohr, yörüngede dolanan 
bir elektronun açısal momentumunu şu şekilde ifa-
de etmiştir:

Burada L açısal momentum, h Planck sabiti, n ise 
elektronun dolandığı yörünge numarasıdır (n=1,2,3...).

Şekil 4.1.4: Elektronlara etki eden çekim kuvveti

1. Elektronlar, pozitif yüklü çekirdek çevresinde Coulomb kuvvetinin etkisiyle ışıma yapmadan kararlı   
     yörüngelerde dolanır. 

Bohr, atomun yapısını anlamak için tek proton ve 
tek elektronu bulunan hidrojeni seçmiştir. Elektriksel 
kuvvetin sadece proton ve elektron arasında oluş-
ması yine bir kolaylık olacaktı. Çok elektronlu atom-
lar karmaşık yapıda olduğu için en başta hidrojen ile 
başlamak mantıklıydı.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

L= n.         n.h
2 2 2π
h

+

Elektron

Çekirdek

-

Fç         ekim

2vv

2v
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Bohr, hidrojen atomundaki elektronun dolanma yarıçapını şu şekilde ifade etmiştir:

Şekil 4.1.5: Elektronların belli yörüngelerde dolanması

r

4r
9r

e-

e-

e-

+

n=1

n=2

n=3

Burada E toplam enerji, Z atom numarası, n yörün-
ge numarasıdır (n= 1,2,3....). Formüldeki eksi işareti 
elektronun üst yörüngelere çıktıkça toplam enerjisi-
nin sıfıra yaklaşarak arttığını ve sıfır olunca da elektro-
nun atomdan koptuğunu gösterir. 

Şekil 4.1.6’da Hidrojen atomunun enerji seviyeleri 
verilmiştir.

n = 1 için E1= -13,6 eV

n = 2 için E2= -3,40 eV

n = 3 için E3= -1,51 eV

n = 4 için E4= -0,85 eV

n = 5 için E5= - 0,54 eV

n = ∞ olduğunda E = 0 bulunur. 

n=1 enerji seviyesi atomlar için temel hâldir
(Şekil 4.1.6). Atomlar en düşük enerji seviyesi olan te-
mel hâlde bulunur. Temel hâl, atomların en kararlı ya-
pısıdır. Dışarıdan enerji alınmadığı zaman elektronlar 
temel hâlde bulunur.

Şekil 4.1.6: Hidrojen atomunun enerji seviyeleri

Burada r elektronun dolanma yarıçapı, Z atom nu-
marası, n yörünge numarasıdır (n=1, 2, 3.....). Z, tek 
elektronlu bir atomun atom numarasıdır. Bağıntıdaki 
a0 Bohr yarıçap sabitidir ve hidrojen atomunda pro-
ton ile elektron arası mesafeye eşittir (0,529 Å). Bu 
mesafe elektronla çekirdek arasındaki en kısa me-
safedir ve Bohr’un ismiyle adlandırılmıştır. Atom tek 
elektronlu yapıda olduğu için Şekil 4.1.5’te gösteri-
len üç yörüngeden sadece bir yörüngede dolanabilir. 
Bohr atom teorisi tek elektronlu atomları incelediği 
için elektronun dolanım yarıçapı atomun yarıçapı 
sayılır. Elektronun açısal momentumu ve dolanma 
yarıçapı kuantumlu olduğundan enerjileri de kuan-
tumlu yani kesikli olmalıdır. Elektronların enerjileri 
de her değeri alamaz. Bulundukları yörüngelerdeki 
enerji değerlerine atomun enerji seviyeleri denir. 
Elektronun sahip olduğu toplam enerji eV cinsinden 
şu şekilde ifade edilir:

r = a0 . Z
n2

E=-13,6. Z
n2

2
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İyonlaşma

Temel hâl
n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n= ∞

Enerji (eV)

-13,6

-3,40

-1,51

-0,85

-0,54

0
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BAKIŞ AÇISI

n yörünge numarası arttıkça elektronların toplam enerjisi de artar. Şekil 4.1.6’da atomun enerji seviyeleri-
ne bakıldığında negatif değerden sıfıra doğru yaklaştığı görülmektedir.

n yörünge numarası arttıkça

• Elektronların açısal momentumu artar. 
• Elektronların yörünge yarıçapı artar. 
• Elektronların toplam enerjileri artar. 
• Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeğe bağlılıkları azalacağından elektronların çizgisel momen- 
   tumu ve hızı azalır.

Elektronların enerjileri neden negatif değerlerde yazılmaktadır?

2. Elektronlar, üst enerji seviyesinden herhangi bir alt enerji seviyesine geçiş yaptığında iki enerji sevi-
yesi arasındaki enerji farkına eşit enerjili bir foton yayınlar.

Atomun foton yoluyla enerjisini dışarıya atmasına 
ışıma denir. Hidrojen; kızılötesi, morötesi ve görünür 
ışık dalga boyunda ışıma yapabilir. Örneğin hidro-
jen atomunda 4. enerji düzeyinde bulunan elektron 
daha kararlı olan 3. enerji seviyesine geçtiğinde f fre-
kanslı λ dalga boylu bir foton yayınlar (Şekil 4.1.7). Bu 
durum şöyle ifade edilir:

Burada c ışık hızını, h Planck sabitini ifade eder. 
Planck sabiti kuantum mekaniğinde en önemli sa-
bitlerden biridir ve adını Max Planck'tan almıştır. 
Elektromanyetik ışımanın enerjisi ile ışıma frekansı 
arasındaki oranı belirleyen Planck sabitinin yaklaşık 
değeri 6, 626.10-34  j.s'dir. Farklı enerji düzeylerinde-
ki geçişlerde fark ne kadar büyükse fotonun frekansı 
o kadar büyük, dalga boyu o kadar küçük olacaktır.

E4

E3

Foton

Temel hâlde bulunan atoma dışarıdan enerji verilmesi sonucu atom uyarılabilir. Elektronu üst enerji sevi-
yesine çıkmış atoma uyarılmış atom denir. Elektronları, bir enerji seviyesinden herhangi bir üst enerji se-
viyesine çıkarmak için dışarıdan verilmesi gereken enerjiye uyarılma enerjisi denir. Uyarılmış bir elektron, 
temel hâle dönerken ışıma yapar. Uyarılmış hidrojen atomlarında elektronların yüksek enerji seviyesindeki 
yörüngeden düşük enerji seviyesindeki yörüngeye geçişinde yaptıkları ışımalara spektrum çizgileri denir.

Şekil 4.1.7: Hidrojen atomunda foton yayınlama modeli

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

E4-E3 = h.f= h.c
mλ
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Elektronun atomdan koparılarak serbest hâle geti-
rilmesi olayına iyonlaşma denir. İyonlaşan atomun 
elektronu serbest parçacık gibi davranır. Temel hâl-
deki bir atomdan elektron koparmak için gerekli 
olan en küçük enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. 

Hidrojen atomunun temel hâl enerjisi -13,6 eV ol-
duğundan elektronu çekirdekten koparmak için 
hidrojen atomuna +13,6 eV enerji vermek gerekir. 
Buradan hareketle hidrojen atomunun iyonlaşma 
enerjisinin 13,6 eV olduğu söylenebilir. Enerji sevi-
yelerinin temel hâl ile olan enerji farkı hidrojen ato-
munun uyarılma enerji seviyelerini gösterir. 
Şekil 4.1.8’de verilen hidrojen atomunun uyarılma 
enerji seviyeleri şu şekilde ortaya çıkar:

1. uyarılma seviyesi E2- E1= - 3,40 - (-13,6)= 10,20 eV
2. uyarılma seviyesi E3- E1 = - 1,51 - (-13,6)= 12,09 eV
3. uyarılma seviyesi E4- E1 = - 0,85 - (-13,6)= 12,75 eV
4. uyarılma seviyesi E5- E1 = - 0,54 - (-13,6)= 13,06 eV

Şekil 4.1.8: Hidrojen atomunun uyarılma enerji seviyeleri

İyonlaşma

(Temel hâl)n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n= ∞

Enerji (eV)

       0

10,20

12,09

12,75

13,06

13,6

(1. Uyarılma seviyesi)

(2. Uyarılma seviyesi)

(3. Uyarılma seviyesi)

(4. Uyarılma seviyesi)

(İyonlaşma seviyesi)

Işıma enerjileri, atomun iki enerji seviyesi farkı ka-
dardır. E=h.f formülü ışımanın enerjisini verir. Işıma-
nın frekansı ışıma enerjisi ile doğru orantılıdır.

EK = 13,06 - 10,20 = 2,86 eV

EL = 12,75 - 10,20 = 2,55 eV

EM = 12,09 - 0 = 12,09 eV

Buna göre EM > EK > EL olur. Frekanslar 

enerjilerle doğru orantılı olduğundan

fM > fK > fL    bulunur.

SORU 1 ÇÖZÜM

 Hidrojen atomuna ait uyarılma enerji seviyeleri
 verilmiştir.

K, L ve M ışımalarının frekansları sırasıyla fK, fL ve fM 
dir. 
Buna göre ışıma frekanslarını büyüklüklerine göre  
sıralayınız.

İyonlaşma

(Temel hâl)

Enerji (eV)

       0

13,06

13,6

10,20

12,09

12,75
K

L

M
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Sezyum atomuna ait uyarılma enerji seviyeleri 
verilmiştir.

K, L, M ve N ışımalarının dalga boyları sırasıyla λK, 
λL, λM ve λN dir. 
Buna göre ışıma dalga boylarını büyüklüklerine 
göre sıralayınız.

İyonlaşma

0

1,38

2,30

3,87

Enerji (eV)

K

L

M

N

UYGULAMA 1

Hidrojen atomunun uyarılması sonucu oluşan ışınları inceleyen bilim insanları, spektrum çizgilerini keş-
fetmişlerdir. Bu spektrum çizgileri kendi isimleri ile anılmıştır. Hidrojen atomundaki elektronların enerji 
seviyeleri arasındaki bazı spektrum çizgileri Şekil 4.1.9’da verilmiştir.

Şekil 4.1.9: Hidrojen atomunda görülen bazı spektrum çizgileri

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6
n= ∞

Lα

α

Lβ

β

Lϒ

ϒ

H α

H β

HΥ

Lyman serisi
(Morötesi bölge)

Balmer serisi
(Görünür bölge)

Paschen serisi
(Kızılötesi bölge)

Brackett serisi
(Kızılötesi bölge)

Pfund serisi
(Kızılötesi bölge)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ÇÖZÜM ALANI
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UYGULAMA 2
Atomun yapısını açıklayarak hangi parçacıklardan oluştuğunu belirtiniz.

Lyman (Liman) Serisi: Yüksek enerji seviyelerinden temel hâle (n=1) olan geçişlerdir. Geçiş sırasında yapılan ışıma-
nın dalga boyu morötesi dalgalara karşılık gelir.

Balmer (Balmır) Serisi: Yüksek enerji seviyelerinden n = 2 enerji seviyesine (1. uyarılma seviyesi) olan geçişlerdir. 
Geçiş sırasında yapılan ışımanın dalga boyu görünür ışık dalgalarına karşılık gelir.

Paschen (Paşen) Serisi: Yüksek enerji seviyelerinden n=3 enerji seviyesine (2. uyarılma seviyesi) olan geçişlerdir. 
Geçiş sırasında yapılan ışımanın dalga boyu kızılötesi dalgalarına karşılık gelir.

Atomla bağlantılı olarak kuantum ve yörünge kavramlarını ilk kez kullanan Bohr’un ortaya koyduğu atom 
teorisi kendisinden öncekilere göre oldukça başarılıydı. Atomda enerjinin sürekli olmadığını, kesikli olduğunu 
yani her değeri alamayacağını belirtmişti. Bu bakış açısı ilkti. Bohr, teorilerini sunarken bazı bilim insanlarının 
olumsuz tepkilerine rağmen çalışmalarına sabırla devam etmiştir. Klasik fiziğin atomlarda yetersiz kaldığını 
söyleyerek modern fiziğe geçiş yapmış ve diğer bilim insanlarına öncülük etmiştir.

Bohr, çalışmalarını tek elektronu bulunan hidrojen atomu için uygulamış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. 
Daha sonra çalışmalarını iyonlaşmış hâldeki tek elektronu bulunan He+1, Li+2 gibi atomlara uygulamış ve bugün 
de geçerli olan sonuçlar elde etmiştir. Bohr, tek elektronu olan atomlarda matematiksel bağıntılar kurmuş ve 
başarıya ulaşmış olsa da Bohr atom teorisi ile açıklanamayan durumlar da mevcuttur.

1. Bohr, birden fazla elektronun birbiriyle olan etkileşimini dikkate almamıştı. Bohr, çok elektronu bulunan 
      atomları açıklamada yetersiz kalmıştır.

3. Atomlarda bazı çizgilerin daha parlak görülmesi bazı geçişlerin daha çok tercih edildiğini gösteriyordu. 
     Spektrum çizgilerinde gözlenen parlaklık farkını açıklamakta Bohr atom teorisi eksik kalmıştı.

Bohr atom teorisindeki eksikler, bilim insanlarının daha doğruyu bulabilmek adına çalışmalarını artırmalarına se-
bep olmuş modern atom teorisine geçişi hızlandırmıştır.

2. Bohr atom teorisinde spektruma ait çizgiler, tek elektronu olan atomlarda gözlenmiş çok elektronu olan 
atomlarda incelenmemişti. Teknoloji ve deneysel çalışmaların ilerlemesi ile çok elektronu olan atom-
larda da spektrum incelenmeye başlandı. Çok elektronlu atomların spektrumlarında enerji düzeylerinin 
her birinin iki ya da daha fazla düzeye ayrıldığı görüldü. Atom spektrumunun her atomda farklı olması 
spektrumun ayırt edici bir özellik olduğunu gösterir. Bohr’un spektrum çizgilerinin yanında alt çizgilerin 
gözlenmesi Bohr atom teorisinde açıklanamayan bir durumdu.

4.1.2. ATOMUN UYARILMASI 
Atoma ait elektronların bulunduğu enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine çıkarılması atomun uyarıl-
ması anlamına gelir. Uyarılan elektronlar kararsız hâle gelir. Uyarılan elektronlar, bir üst enerji seviyesinden 
10-8 s gibi çok kısa bir sürede kendi bulunduğu enerji seviyesine geri döndüğünde dışarı her iki enerji farkı 
kadar enerjiye sahip foton yayınlanır. Elektronlar tekrar kararlı hâle gelir. Atomu uyarmak dört şekilde 
gerçekleşebilir:

1. Atomların Birbiriyle Çarpışması Sonucu Uyarılması 
Dışarıdan bir etki ile atomlar hızlandırılabilir. Hızlandırılan atomlara esnek olmayan çarpışma yaptırılabilir. 
Bu çarpışmalar, kararlı yörüngede temel hâlde bulunan elektronların bir üst enerji seviyesine çıkmasını 
sağlar ve atom uyarılmış olur. Tekrar kendi yörüngesine dönen elektron, iki enerji seviyesi farkı kadar ener-
jiye sahip foton yayınlanmasına neden olur. Böylece atom, etki ile oluşan enerjiden foton yayınlayarak 
kurtulur.
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Görsel 4.1.7: Metalin ısıtılması sonucu gözlenen renk 
değişimi

Görsel 4.1.8: Yıldırımın havada parlak bir renkte 
görülmesi

3. Atomların Elektronlarla Uyarılması
Bir atom, elektronlarla bombardıman edildiğinde atomun elektronları ile gönderilen elektronlar arasında 
etkileşim olabilir. Atomun elektronları bir üst enerji seviyesine çıkarsa bu etkileşim ile atom uyarılmış olur. 
Atomu elektronlarla uyarmanın şartları vardır. 

Birincisi, atoma bombardıman edilen elektronlar eğer atomun elektronları ile çarpışmaz ise aynı enerji ile 
yollarına devam eder ve atom uyarılmamış olur. 

İkincisi, atoma bombardıman edilen elektronların enerjileri, atomun n=2 enerji seviyesindeki (1. uyarılma 
düzeyi) enerji değerine eşit veya ondan daha büyük olmalıdır. Eğer enerji yeterliyse birçok seviyedeki veya 
aynı seviyedeki birçok elektron uyarılabilir. 1. uyarılma seviyesinden küçük enerjili elektronlar, temel hâlde 
bulunan atomun elektronunu uyaramaz.

Gönderilen elektronların enerjisi, atomun 1. uyarılma enerjisinden büyük ise elektron, enerjisinin bir kıs-
mını atoma vererek kalan enerjisi ile dışarı çıkabilir. Elektronlarla atom iyonlaştırmak istendiğinde atomun 
iyonlaşma enerjisine eşit veya daha büyük enerjili elektron göndermek yeterlidir. İyonlaşmada atom uya-
rılmıştır ama elektron bir alt seviyeye inemeyeceği için ışıma gerçekleşmez. 

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

2. Atomların Isıyla Uyarılması
Atom ısıtıldığında enerjisi artar. Bir üst seviyeye çıkan elektronlar alt enerji seviyesine inerek dışarıya foton 
yayınlar. Atom, aldığı enerjiyi ışık olarak gösterir. Metallerin enerji seviyeleri farklı olduğu için farklı renkte 
ışıma yapabilirler. Isı sonucu renklerinde farklılık meydana gelmesi, metallerin hangi türden olduğu hakkın-
da bilgi verebilir. Örneğin metaller belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılırsa parlak renkte ışıma yapar (Görsel 4.1.7). 
Metalin aldığı ısı enerjisini dışarıya ışıma yoluyla atması sürekli spektruma örnek olarak verilebilir.

Yıldırımın Görsel 4.1.8’deki gibi havada parlak renkte görülmesi çizgisel spektruma örnek olarak verilebilir. Hava 
%78 azot, %21 oksijen ve diğer gazlardan oluşur. Elektrik akımı sayesinde ısınan gazlar yaklaşık 50 000 Kelvine 
ulaştığında iyonlaşır ve fazla enerjilerini ışıma yoluyla dışarı atar. 
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a) Hidrojen atomunu uyarmak için kaç eV’luk 
     enerjiye sahip elektron gönderilmelidir?

b) Hidrojen atomunu iyonlaştırmak için kaç eV’luk 
     enerjiye sahip elektron gönderilmelidir?

c) Hidrojen atomuna 13 eV enerjili elektron 
     gönderildiğinde gönderilen elektron hangi  
     enerji değerleri ile dışarı çıkabilir?

d) Hidrojen atomuna 13 eV enerjili elektron 
     gönderildiğinde atom kaç farklı ışıma yapabilir?

SORU 2 ÇÖZÜM

Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekilde 
verilmiştir.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İyonlaşma

(Temel hâl)n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

       0

10,20

12,09

12,75

13,06
13,6

Enerji (eV)

Hidrojen atomunun 1. uyarılma enerjisi (n=2)     
10,20 eV olduğu için bu enerji değerine eşit veya 
bundan daha büyük enerjili elektron gönderilme-
si gerekir.

Hidrojen atomunu iyonlaştırmak için 13,6 eV 
enerjili elektron veya bu değerden daha büyük 
enerjili elektron gönderilmesi gerekir.

13 eV enerjili elektron şu şekilde dışarı çıkabilir:

13 - 0 = 13 eV (Atom ile etkileşmeden dışarı çıka-
bilir. Atom uyarılmamış olabilir.)

13 - 10,20 = 2,8 eV ile dışarı çıkabilir.

13 - 12,09 = 0,91 eV ile dışarı çıkabilir.

13 - 12,75 = 0,25 eV ile dışarı çıkabilir.

Gönderilen elektronun enerjisinden büyük sevi-
yelere elektronlar uyarılamaz. Bir üst enerji se-
viyesi 13,06 olduğu için bu seviyeye elektronlar 
uyarılmaz. 

n=1

n=2

n=3

n=4

       0

10,20 eV

12,09 eV

12,75 eV

d)

a)

b) 

c) 

Spektrum çizgileri n=4 seviyeden (3. uyarılma 
seviyesinden) itibaren oluşur ve 6 farklı ışıma 
yapabilir.

n= ∞
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Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri veril-
miştir. Hidrojen atomuna 12,76 eV enerjili elektron 
gönderildiğinde atom uyarılıyor.

İyonlaşma

Temel hâl

Enerji (eV)

       0

10,20

12,09

12,75
13,06
13,6

UYGULAMA 3

BAKIŞ AÇISI

Atom, elektronlarla uyarıldığında atomda büyüklük sıralamasına göre EK, EL, EM enerjili 3 farklı enerji-
de ışıma gözlemleniyor. Bu ışımalar sonucu  yayılan fotonların hızları için ne söylenebilir? Açıklayınız.

Bilim insanları James Franck (Ceyms Fırank) ve Gustav Ludwig Hertz (Gustav Ludvik Hertz) 1914 yılında kendi 
isimleri ile anılan bir deney gerçekleştirdiler. (Şekil 4.1.10). Bu deneyde cıva buharına elektronlar göndere-
rek  elektronları cıva atomları ile çarpıştırıp cıva atomunun enerji seviyelerini tespit etmek istediler.

Şekil 4.1.10: Franck-Hertz deney düzeneği

-
-

A

+

_

_

_
_

+
+

a) Temel hâle dönen elektron kaç farklı ışıma  
     yapabilir?
b) Spektrumdaki en küçük frekanslı ışımanın 
     enerjisi kaç eV’tur?
c) Gönderilen elektronlar dışarı hangi enerjilerle 
     çıkabilir?

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Elektronlar buradan
fırlatılır.

Katot ışın tüpü
 

Cıva 
buharından 
geçen 
elektron

Katot 
levhası Elektron 

hızlandırıcısı Toplayıcı 
levha

Elektronlar burada
toplanır.Ampermetre

n= ∞

ÇÖZÜM ALANI
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Franck ve Hertz deneyde katot ışın tüpü kullanmışlardır. Tüpün içi cıva buharı ile doldurulmuş ve katot 
levhası ısıtılarak buradan çıkan elektronların hızlandırılıp toplayıcı levhaya çarpması sağlanmıştır. Geri-
lim değiştirilerek elektronların hızları ayarlanmıştır. Böylelikle elektrik akımı elde edilmiştir. Hızlandırılan 
elektronların cıva atomunun elektronları ile etkileşimi sağlandığında cıva atomunun enerji seviyeleri belir-
lenmiştir. Franck-Hertz deney düzeneği ile Bohr atom teorisinde enerji seviyelerinin doğruluğunu destek-
leyen sonuçlara ulaşılmıştır. Belirli gerilim değerlerinde akım şiddetinin maksimum olması, cıva atomunun 
enerji seviyelerini göstermektedir. Cıva atomu için elde edilen enerji seviyeleri Şekil 4.1.11’de verilmiştir.

Şekil 4.1.11: Cıva atomunun enerji seviyeleri

İyonlaşma

n=1    (Temel hâl)

n=2                     (1. Uyarılma seviyesi)

n=3                     (2. Uyarılma seviyesi)

n=4                             (3. Uyarılma seviyesi)

n= ∞ ( İyonlaşma seviyesi)

0

4,86

6,67

8,84

10,40

Enerji (eV)

Franck-Hertz deneyinde verilen gerilime bağlı olarak oluşan akım şiddeti (elektron sayısı) grafiği 
aşağıda verilmiştir.

1. Bu grafikteki değerler yorumlandığında grafikten nasıl sonuçlar çıkarılabilir?
2. Franck-Hertz deneyde cıva yerine başka atomlar kullansaydı deney sonucunda ne gibi 
    değişimler olurdu?

0
4,9 9,8 14,7

Akım şiddeti (Elektron sayısı)

Gerilim (Volt)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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c)

  Spektrum çizgileri n=4 seviyeden (3. uyarılma  se-
  viyesinden) itibaren oluşur ve 6 farklı ışıma gözlenir.

4. Atomların Fotonlarla Uyarılması
Atomlar, elektronlar gibi fotonlarla da uyarılabilir. 
Elektronlar enerjilerinin bir kısmını kaybedip yolu-
na kalan enerjileri ile devam edebilirler. Fotonlarda 
ise enerji bölünemez. Fotonlarla uyarılma şartında 
foton, atomla etkileşimi sonucu ya tüm enerjisini 
kaybetmeli ya da hiç enerji kaybetmeden sistem-
den  çıkmalıdır. Bu yüzden fotonun enerjisi atomun 
enerji seviyeleri kadar olmalıdır yani fotonun enerji-
si tamamen soğurulmalıdır. Atomun uyarılma enerji 
seviyesinden büyük enerjili foton, atomu uyaramaz.

Fotonlarla atom iyonlaştırmak istendiğinde atomun 
iyonlaşma enerjisine eşit veya ondan daha büyük 
enerjili foton göndermek yeterlidir. İyonlaşma duru-
munda atom uyarılmıştır ama elektron bir alt sevi-
yeye inemeyeceği için ışıma gerçekleşmez. 

Cıva atomuna ait bazı enerji seviyeleri verilmiştir.

a) Cıva atomunu uyarmak için kaç eV’luk enerjili   
      foton gönderilmelidir?

b) Cıva atomuna 9 eV enerjili foton gönderildiğin-
     de foton hangi enerji değerleri ile dışarı çıkabi-
     lir?

c) Cıva atomuna 8,84 eV enerjili foton gönderile-
     rek uyarılan atom kaç farklı ışıma yapabilir?

Cıva atomunu uyarmak için atomun enerji sevi- 
yelerine eşit enerjili foton göndermek gerekir. Bu 
enerjiler 4,86 eV, 6,67 eV, 8,84 ve 10,40 eV’ tur. 
Atomu iyonlaştırararak uyarmak için ise gönde-
rilen fotonun enerjisi, atomun iyonlaşma ener-
jisine eşit veya ondan daha büyük olmalıdır. Bu 
durumda 10,40 eV’luk veya daha büyük bir enerji 
gönderilmelidir.

9 eV enerjili foton, enerji seviyelerinden herhan-
gi birine eşit olmadığı için atomu uyaramaz. Fo-
ton 9 eV’luk enerji ile dışarı çıkar.

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4
n= ∞

0

4,86

6,67

8,84

10,40

Enerji (eV)

n=1

n=2

n=3

n=4

       0

4,86 eV

6,67 eV

8,84 eV

Bir foton, atomdan ancak bir 
elektron koparabilir.  İyonlaş-
ma enerjisi 10 eV olan atoma 
20 eV enerjili foton gönderil-
diğinde iki elektron kopara-
bilir mi sorusu akla gelse de 
bu mümkün değildir. Çünkü 
fotonun enerjisi bölünemez 
tüm enerjisi etkileştiği elekt-
ron tarafından soğurulur. Bir 
foton, enerjisini iki elektrona 
aktaramaz.

SORU 3 ÇÖZÜM

      BİLGİ

a) 

b)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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       Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerji sevi-
       yeleri şekildeki gibidir. 

    
  Temel hâlde bulunan sezyum atomu

I.   2,30 eV enerjili foton
II.  2,76 eV enerjili foton
III. 3 eV enerjili elektron
IV. 4,6 eV enerjili elektron

    hangileriyle uyarılabilir?

İyonlaşma

Temel hâl0

1,38

2,30

3,87

Enerji (eV)

Atomu fotonlarla uyarmak için atomun enerji seviyelerine eşit  enerjide foton göndermek gerekir-
ken atomu iyonlaştırmada iyonlaşma enerjisinden büyük enerji olabiliyor. İyonlaşma enerjisinden 
daha büyük enerjili foton atomu iyonlaştırdıktan sonra artan enerji ne olur? 

UYGULAMA 4

Sezyum atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki 
gibidir. 

Temel hâlde bulunan sezyum atomunu uyarabil-
mek için
I.    2,30 eV enerjili foton
II.   3 eV enerjili foton
III.  3,80 eV enerjili elektron
IV.  1,20 eV enerjili elektron

İyonlaşma

Temel hâl0

1,38

2,30

3,87

Enerji (eV)

Elektronlarla atomu uyarmak için gönderilen elektro-
nun enerjisi, 1. uyarılma enerji seviyesine eşit veya on-
dan daha büyük olmalıdır. Bu durumda IV. madde bu 
şartı sağlayamaz, III. madde bu şartı sağlar.

Fotonlarla atomu uyarmak için gönderilen fotonun 
enerjisi atomun enerji seviyeleri ile aynı olmalıdır. 
I. madde bu şartı sağlar, II. madde ise bu şartı sağ-
layamaz.

Bu durumda I. ve III. maddeler atomu uyarabilecek 
özelliktedir.

SORU 4 ÇÖZÜM

taneciklerinden hangileri kullanılabilir? 

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

n= ∞

n= ∞

ÇÖZÜM ALANI
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UYGULAMA 5

Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerji seviyeleri 
şekildeki gibidir. 

Temel hâlde bulunan sezyum atomunun 2,30 eV
ve 3,40 eV enerjili fotonlarla bombardıman edil-
mesi durumunda fotonların durumları için ne 
söylenebilir? 

İyonlaşma

Temel hâl0

1,38

2,30

3,87

Enerji (eV)

1. Cıva atomunun 1. uyarılma enerjisi 4,86 eV’tur. Cıva atomuna 5 eV enerjili elektron ve foton ayrı  
     ayrı gönderiliyor. Elektron, atomu uyarırken fotonun atomu uyaramamasının sebepleri ne olabilir?   
     Aynı fotonun cıva atomunu uyarabilmesi için neler yapılabilir? Açıklayınız.

2. Atomun foton veya elektron ile uyarılması arasında ne gibi farklar vardır? Tartışınız.

3. Foton veya elektron göndermeden atom başka hangi yollarla uyarılabilir? Tartışınız.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

4.1.3. MODERN ATOM TEORİSİ

Bohr atom teorisi diğer teorilerden farklı olarak çekirdek kavramını açıklamasıyla, kuantumlu açısal mo-
mentumu ilk defa ortaya atmasıyla, kuantumlu enerji seviyelerinde ışımayı ifade etmesiyle yeni ve başarılı 
bir teori olarak kabul görmüştü. Klasik fizikle kuantum fiziğinin birleştirilmesi atoma yeni bakış açısı getir-
mişti. İlerleyen süreçte deneylerde gözlenen veriler Bohr atom teorisinin eksiklerini ortaya çıkarmış ve yeni 
bir atom teorisine ihtiyaç duyulmuştur. Bundan dolayı Bohr atom teorisinden sonra modern atom teorisi 
geliştirilmiştir.

Modern atom teorisi birçok bilim insanının katkısıyla oluşmuştur. Bu birliktelik günümüzde insanlığa fay-
dalı olacak buluşlar ortaya çıkarmıştır. Modern atom teorisinin başarıları günümüze teknoloji olarak da 
yansımıştır. Bu teori; nanoteknoloji, süper iletkenlik, elektron mikroskopları, kristal yapılar, nükleer fizik, 
elektronik devre elemanları gibi birçok alana katkı sağlamıştır.

n= ∞

ÇÖZÜM ALANI
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Elektronun bulunma ihtimali

+

Elektronun çekirdeğe 
uzaklığı (Å)

0,529

n=1

Şekil 4.1.12: Elektronların en yoğun bulunduğu yer

Görsel 4.1.9: Werner Heisenberg (1901-1976)

Diğer atom teorilerinde elektronun yeri tespit edilmeye çalışılırken modern atom teorisi elektronların deği-
şik fiziksel özelliklerini ortaya koymuştur. Elektronların hareketleri ayrıntılı şekilde sayı ve sembollerle ifade 
edilmiş ve elektronların atom içinde yoğun bulunduğu yerler tespit edilmiştir. Bu teoriye katkıları bulunan 
bazı bilim insanlarından bahsetmek gerekir.

Louis De Broglie (Luis Dö Brogli) maddeyi dalga do-
ğasıyla açıklamaya çalışmıştır. Her maddeye eşlik 
eden bir dalgadan bahsetmiştir. Parçacıkların, kütle 
ve hızlarının çarpımı olan momentuma sahip oldu-
ğunu ve momentuma göre değişen bir dalga boyu-
na sahip olması gerektiğini öngördü. Elektronların 
çizgisel momentumları sürekli değiştiği için dal-
ga boyunun da sürekli değişmesi gerekiyordu. Bu 
dalgalar, elektromanyetik dalgalar değildi, madde 
dalgalarıydı ve daha sonra kendi ismiyle anılan De 
Broglie dalgaları hâline geldi. De Broglie’nin dalga-
sı bir olasılık dalgasıdır. De Broglie’nin çalışmaları 
parçacık madde midir yoksa dalga mıdır sorusunu 
akıllara getirdi. 

Madde ve dalga ikilemi matematiksel model olarak 
kuantum sayıları ile değil, belirsizlikler hâlinde deney 
sonuçlarında gözlenenlerin sıklıklarına göre çözülme-
ye başlandı. Kuantum fiziği olasılık üzerine oturtuldu. 
Kuantum mekaniği olasılık dalgaları hâlinde dalga 
fonksiyonları şeklinde ifade edildi. Sistemlerin aynı 
anda farklı durumlarda bulunabileceği ifade edildi. 
Elektronların kesin olarak yeri tayin edilemese de 
hidrojen atomunda en yoğun bulunduğu yerin birinci 
yörünge olduğu keşfedildi (Şekil 4.1.12). 

Görsel 4.1.9’da görülen Werner Heisenberg 
(Verner Hayzenberg) kendi adıyla anılan belirsizlik il-
kesini ortaya koydu. Heisenberg belirsizlik ilkesi, bir 
parçacığın aynı anda hem momentumunun hem de 
konumunun tam doğrulukta ölçülemeyeceğini gös-
terir. Parçacığın konumu belliyse hızının, hızı belliyse 
konumunun bilinemeyeceğini ortaya koyar. Sonuç 
olarak maddenin  parçacık özelliği öne çıkmışsa dalga 
özelliği, dalga özelliği öne çıkmışsa  parçacık özelliği 
belirlenemez denilebilir. Werner Heisenberg enerji ve 
zamanın da aynı anda belirlenemeyeceği sonucuna 
ulaşmıştır.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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Heisenberg belirsizliklerini destekleyen Erwin 
Schrödinger (Ervin Şrödinger) (Görsel 4.1.10), 
elektronların hareketini dalga paketleri hâlinde 
kendi adıyla anılan Schrödinger dalga denklemleri 
ile ifade etti. Schrödinger, dalga denklemlerini hid-
rojen atomuna uyguladı ve Bohr atom teorisinde 
ifade edilen açısal momentumu, yarıçapı ve enerji 
seviyelerini doğruladı. Elektromanyetik dalgaların 
yanında böylelikle madde dalgaları (olasılık) diye bir 
dalga türü daha ortaya çıkmış oldu. Bugün bilinen 
kuantum sayıları (baş kuantum sayısı, açısal kuantum 
sayısı, manyetik kuantum sayısı, spin kuantum sayısı) 
elektronların hangi yörüngelerde bulunacağını açık-
lar. Schrödinger dalga denklemlerinin genişletilmiş 
hâli günümüzde kabul görmektedir. Görsel 4.1.10: Erwin Schrödinger (1887-1961)

Görsel 4.1.11: Atom fiziğine katkı sağlayan üç Türk bilim insanı

Modern atom teorisinin oluşmasında De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’in katkıları ön plana çıkmıştır. 
Bunların yanında birçok bilim insanı atom teorisine katkıda bulunmuştur. Ülkemizde de atom fiziğine kat-
kıda bulunan birçok bilim insanı mevcuttur. Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu atom 
fiziği konusunda çalışan Türk bilim insanlarından bazılarıdır (Görsel 4.1.11).

Feza Gürsey (1921-1992), atom fiziği alanında yaptığı çalışmalar ile Tübitak Bilim Ödülü’ne layık görülmüş-
tür. Birçok ödül almış 1979 yılında Einstein Madalya Ödülü’ne layık görülmüştür.

Asım Orhan Barut (1926-1994), parçacık fiziğindeki çalışmaları ile ödüller almıştır. Tübitak Bilim Ödülü’ne 
layık görülmüştür.

Behram Kurşunoğlu (1922-2003), Albert Einstein’ın genel görelilik teorisinin elektromanyetizma ile birleş-
tirilmesi üzerinde çalışmış Tübitak Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

        Feza Gürsey                                Asım Orhan Barut                          Behram Kurşunoğlu                       
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Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu’nun atom fiziğine katkılarını 
araştırınız. Sonuçları sınıfta sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız ve panolarda 
sergileyiniz.

4.1.4. MODERN ATOM TEORİSİNE GÖRE ATOMUN ÖZELLİKLERİ

1. De Broglie hipotezinde maddeye eşlik eden De Broglie dalgaları ile Heisenberg belirsizlik ilkesinde 
     belirtilen maddenin parçacık ve dalga özelliğinin aynı anda belirlenememesi modern atom teorisinde    
     geçerlidir.

2. Bohr atom modelinde elektronların yörüngeleri, çekirdeğe olan uzaklıkları, açısal momentumları 
    ve enerjileri De Broglie hipotezine uygun olarak kuantumludur. Modern atom modelinde de     
    geçerlidir.

3. Bohr atom modelinde uyarılan elektronlar, temel hâldeki enerji seviyelerine dönerken ışıma 
    yapar ve  yayınlanan fotonun enerjisi, enerji seviyeleri farkına eşittir.

4. Işıma spektrumu dış manyetik alan etkisi altında incelendiğinde bazı spektrum çizgilerinin alt 
     spektrum çizgilerine ayrıştığı görülür.

5. Elektronların durumu kuantum sayıları ile ifade edilir. Her yörüngede bulunacak elektron sayısı 
    bellidir. Elektronun yeri hakkındaki bilgiler dalga fonksiyonundan elde edilir. Örneğin orbitallerin 
    açıklanmasında ilk yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 8 elektron bulunması. 

6. Elektronların atom çekirdeği etrafındaki enerji seviyelerinde (yörüngelerde) bulunma olasılığının 
    en fazla olduğu bölge orbitallerdir. Her enerji seviyesinde n2 kadar orbital, 2n2 kadar elektron 
    bulunur (n yörünge numarası). 

7. Bohr atom modeline göre elektron çekirdek çevresinde dönerken yörüngenin çevresi, elektrona 
     eşlik eden dalganın tam katlarına eşittir. Modern atom modelinde de geçerlidir. Bağıntı şu şekilde    
     yazılabilir: 2π rn=n.λ  (n yörünge numarası).

8. Elektronlar hem çekirdek etrafında dolanır hem de spin (iç açısal momentum) hareketi yapar. 
    Parçacıkların  hareketleri kuantum sayıları ile ifade edilir. Tablo 4.1.4’te kuantum sayıları 
    verilmiştir.

Baş Kuantum 
Sayısı (n)

Orbital Kuan-
tum Sayısı (l)

Manyetik Kuantum 
Sayısı (ml)

Spin Kuantum 
Sayısı (mS) Orbital

Kabuktaki 
Elektron Sayı 

Kapasitesi

n=1 (K kabuğu) 0 0 +1/2, -1/2 1s 2

n=2 (L kabuğu) 0
1

0
–1, 0, +1

+1/2, -1/2
+1/2, -1/2

2s
2p

2
6

n=3 (M kabuğu)
0
1
2

0
–1, 0, +1

–2, –1, 0, +1, +2

+1/2, -1/2
+1/2, -1/2
+1/2, -1/2

3s
3p
3d

2
6

10

n=4 (N kabuğu)

0
1
2
3

0
–1, 0, +1

–2, –1, 0, +1, +2
–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3

+1/2, -1/2
+1/2, -1/2
+1/2, -1/2
+1/2, -1/2

4s
4p
4d
4f

2
6

10
14

Tablo 4.1.4: Kuantum Sayıları ve Orbitaller

 Araştırma

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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BAKIŞ AÇISI

Stern-Gerlach Deneyi (1922)

Şekil 4.1.13. Stern-Gerlach deney düzeneği

Stern-Gerlach deneyinin sonuçlarını inceleyiniz. 
1. Stern-Gerlach deneyinde gümüş atomu yerine 
    başka atomlar kullanılabilir miydi? Örnekler 
    veriniz.
2. Deney düzgün manyetik alanda yapılabilir
     miydi? Açıklayınız.

Sis Odası Deneyi
Sis odası, yüklü parçacıkların izlerini Görsel 4.1.12’deki 
gibi bir anlığına görünür hale getiren kapalı bir sistem-
dir. Sis odasına giren parçacıklar enerjileri ile sis odasın-
daki buharı iyonlaştırıp iz bırakır. Her parçacık farklı iz-
ler bırakır. Atom altı parçacıklardan pozitron, müon ve 
kaon bu şekilde tespit edilmiştir. Charles Wilson (Çarls 
Vilsın) 1927 yılında sis odası deneyi ile Nobel Fizik Ödü-
lü’nü almıştır.

Görsel 4.1.12: Sis odasında parçacıkların oluşturduğu izler

Stern-Gerlach deneyinin sonuçları göz önüne alındığında elektronların spin yönlerinin 
bulunmasının önemini ve ilerideki çalışmalar üzerindeki etkisini araştırınız.

 Araştırma

Sis odası deneyini araştırınız ve kameralara kaydedilmiş görüntüleri ve videoları inceleyiniz. 
Bu deney hakkında fikirlerinizi paylaşarak tartışınız.
Aşağıda verilen Genel Ağ adresinden buhar odası deneylerini izleyebilirsiniz.
http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/content/bulut-odasi

 Araştırma

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Otto Stern (Atu Şitern) ve Walther Gerlach (Voltır Gerlağ) 1922 yılında kuantum mekaniği alanında elektron-
ların spini ile ilgili kendi adları ile anılan Stern-Gerlach deneyini gerçekleştirmişlerdir. Nötr gümüş atomları 
fırında ısıtılmış ve düzgün olmayan manyetik alana sokularak bu atomların nasıl bir yol izleyecekleri incelen-
miştir. Gümüş atomlarının fırından yüksek enerji ile çıkması ve engelde bulunan yarık sayesinde bir demet 
hâlinde yayılması sağlanmıştır. Yarıktan geçen gümüş atomlarının düzgün olmayan manyetik alana girmeleri 
sonucu yukarı ve aşağı yönde sapmaları dedektör üzerinde gözlenmiştir (Şekil 4.1.13). Gümüş atomlarının 
sapması, elektronların açısal momentumunun dışında iç açısal momentuma sahip olabileceği fikrini oluş-
turmuş ve bu olay elektron spini olarak adlandırılmıştır. Stern-Gerlach deneyi ile spinin izahı yapılmış Dirac
(Dirak) denklemleri ile elektronların spini tarif edilmiştir. Elektronun iç açısal momentumu dış manyetik 
alanla aynı yönlü ise spini +1/2, zıt yönlü ise spini -1/2 alınır.

N

S 

Isıtılmış fırın

Gümüş 
atomları

Engel Mıknatıs

Mıknatıs

Dedektör

Gümüş atomlarının 
çarpma noktaları

Yarık
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‘‘Kendi bilim hayatım için en önemli 
gördüğüm yolu söyleyeyim: Tabiatın, 
maddenin basit fakat bütün olayları 
içine alan bir modelini bulmak.’’ 
       
               Orhan Asım Barut

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
Bu bölümde büyük patlama teorisine göre evrenin oluşumu 
anlatılarak bu teoriye katkı sağlamış olan kişi ve kuruluşlara 
yer verilecektir. Ayrıca atom altı parçacıklar standart model 
çerçevesinde tanıtılarak atom altı parçacıkların birleşerek ato-
mu, atomların ise birleşerek maddeyi oluşturmalarına yönelik 
süreç incelenecektir. Ayrıca madde ve antimadde kavramları 
hakkında bilgi verilecektir.

    Anahtar Kavramlar
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Sayısız gök ada, yıldız ve gezegenin evrenin büyük bir kısmını kapladığı düşünülebilir fakat bu yapılar evre-
nin yaklaşık  % 5’ini oluşturur.  Bu durumda geriye kalan %95’lik kısmın ne olduğu ilgi çekmektedir. Gözle 
görülemeyen bu kütle, bilim tarafından karanlık madde ve karanlık enerji olarak tanımlanmaktadır.

Güneş’e yakın gezegenlerin daha hızlı dönmesi, Samanyolu gök adasının merkezindeki yıldızların dıştaki 
yıldızlara göre daha hızlı dönmesi fikrinin oluşmasına neden olabilir. Durumun böyle olmadığı anlaşılınca 
merkeze yakın yıldızların daha yavaş dönmesi, boşlukları dolduran bir kütle olmalı fikrini ortaya çıkarmıştır. 
Karanlık maddenin henüz tam olarak ne olduğu bilinmese de ışık ile etkileşime girmediği fakat kütle çekim 
etkileriyle etkisini gösterdiği bilinmektedir. 

Karanlık enerji ise evrenin genişlemesi ile ilgili bir durumdur, evrenin tamamını doldurur. Karanlık enerji 
ile ilgili bilgiler daha sınırlıdır. Karanlık madde gök adaların birbiri ile dengede kalmasını sağlayan, karan-
lık enerjinin ise evreninin genişlemesine neden olan madde olduğu düşünülüyor. Bilim insanları karanlık 
madde ve karanlık enerjinin farklı madde olduğunu düşünüyorlar. Karanlık madde ve karanlık enerji görül-
memektedir. 1932 yılında Jan Hendrik Oort (Yan Hendirek Oort) tarafından ilk defa ortaya atılan bu iddialar 
bilim insanları tarafından hâlen araştırılmaktadır.

1. Karanlık madde ışık ile etkileşime girmiyorsa ona madde denebilir mi? Tartışınız.

2. Evrenin genişlemesi, evrende var olan tüm yapıların ortak bir noktası olduğunu 
    gösterir mi? Açıklayınız.

HAZIRLIK

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU

OKUMA PARÇASI
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4.2.1. BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ

16.yy’da Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünün 
anlaşılması ve Güneş merkezli evren modelinin ortaya 
konması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. 1920’li yıllarda 
Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble’ın (Görsel 4.2.1) 
yaptığı gözlemlerin sonuçları daha da sarsıcı olmuştur. 
Dönemin en güçlü teleskobu olan 2,5 metrelik Hooker 
Teleskobu kullanılarak yapılan bu gözlemler evrenin 
sabit olmadığını ve sürekli genişlediğini göstermiştir. 
Hubble’ın bu gözlemlerine kadar evrenin oluşumu ve 
geleceği ile ilgili birçok farklı teori ileri sürülmüştü. Bu 
teorilerden en çok ses getirenler şunlardır:

• Sabit Durum Modeli: Evrenin daima aynı göründü- 
   ğü anlayışını savunmaktadır. 

• Açılıp Kapanan Evren Modeli: Evrenin önce geniş- 
   leyip daha sonra büzüldüğünü ve bu döngünün sü- 
   rekli devam ettiğini savunan modeldir.

• Sonsuz Evrenler ve Vakum Modeli: İnsanoğlunun   
   içinde yaşadığı evren dışında birçok evrenin olduğunu
   kabul eden anlayıştır. Bu anlayışa göre tüm evrenleri   
  doğuran uzay bir sabun okyanusuna benzer. 

Galaksilerin yaydığı ışığın tayfını inceleyen Hubble, 
yaptığı gözlemler sonucunda neredeyse bütün galak-
silerin bizden uzaklaşmakta olduğunu ortaya koydu. 
Hubble  Yasası olarak adlandırılan bu yasaya göre ga-
laksilerle aramızdaki mesafe ne kadar fazlaysa galak-
silerin bizden uzaklaşma hızları da  o kadar fazladır. 

Görsel 4.2.1: Edwin Hubble (1889-1953)

Hubble Yasası göz önüne alındığında evrenin geç-
mişte daha küçük olması gerektiği ortaya çıkmak-
tadır. Uzak bir geçmişte evrendeki bütün madde 
ve enerji, hayal bile edilemeyecek bir yoğunluğu ve 
sıcaklığı olan küçük tekil bir noktada toplanmış ol-
malıydı. Zamanda yeterince geriye gidebilme şansı 
olsaydı büyük patlama denilen her şeyin başladığı 
bu zamana ulaşılabilirdi (Görsel 4.2.2).

Görsel 4.2.2: Büyük patlama tasviri

1931 yılında Arthur Eddington (Artur Edingtın), 
evreni genişlemekte olan bir balonun yüzeyine, 
galaksileri ise ba lonun yüzeyindeki noktalara ben-
zetmiştir (Görsel 4.2.3). Bu açıklama, evrenin geniş-
lemesini ve uzaktaki galaksilerin yakın olanlara göre 
daha hızlı uzaklaşmasını modellemektedir.

Görsel 4.2.3: Evrenin genişlemesinin balonla modellenmesi

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
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Büyük patlamadan sonraki ilk saniyede evren çok sı-
cak ve çok yoğun bir hâldedir ve henüz atomlar bile 
oluşmamıştır. Büyük patlama teorisine göre dört te-
mel kuvvet içerisinde diğerlerinden ilk ayrılan kuv-
vet, kütle çekim kuvveti olmuştur. Böylelikle evren 
genişleyip soğudukça maddenin temel yapı taşları 
olan kuarklar ve leptonlar oluşmuştur. Bir dakika son-
ra kuarklar birbirine yapışıp protonları ve nötronları 
oluşturmuştur. Ardından ilk 3 dakika içinde proton 
ve nötronlar atom çekirdeklerini oluşturacak şekilde 
birleşmiştir. 300 bin yıl sonra çekirdekler elektronlar-
la bağlanarak ilk atomları oluşturmuştur. 200 milyon 
yıl sonra ise ilk yıldızlar oluşmuştur (Görsel 4.2.4).

Görsel 4.2.4: Büyük patlama modeli

Büyük patlama teorisi üzerine çalışan bilim adamla-
rının en büyük yardımcısı teleskoplardır. Teleskop ke-
limesi Latince “tele” yani uzak sözcüğü ile “skopein” 
yani bakmak veya görmek sözcüğünün birleşimin-
den türetilmiştir. Yaptığı gözlemlerle evrenin geniş-
lediği fikrini ortaya atan ve büyük patlama fikrinin 
tetikleyicisi Edwin Hubble’dır. Edwin Hubble’ın anısı-
na 24 Nisan 1990 yılında uzaydaki yörüngesine yerleş-
tirilen dev uzay teleskobuna Hubble Uzay Teleskobu 
adı verilmiştir (Görsel 4.2.5). Bu teleskop sayesinde 
evrenin genişleme hızının sürekli arttığı gözlenmiştir.

Görsel 4.2.5: Hubble Uzay Teleskobu

Büyük patlama teorisini destekleyen en önemli bulgulardan birisi Edwin Hubble tarafından ortaya 
konan evrenin genişlemesi gözlemleridir. Büyük patlama teorisini açıklayarak bu teoriyi destekle-
yen başka bilimsel çalışmaları araştırınız. Bulduğunuz sonuçları rapor hâline getirerek sınıfta arka-
daşlarınıza sununuz.

Edwin Hubble’ın yaptığı bilimsel çalışmaları ve Hubble Teleskobu’nun uzay çalışmalarına yaptığı 
katkıları araştırarak rapor hâline getiriniz. Arkadaşlarınıza bu konuda bir sunum yapınız. 

 Araştırma

 Araştırma

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
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Büyük patlamayı destekleyen bulguların sayısının art-
ması ile insanoğlu büyük patlamayı kontrollü bir or-
tamda ve daha küçük bir ölçekte oluşturmak ve sonuç-
larını yeniden gözlemlemek için çalışmalar yapmıştır. 
Bu amaçla İsviçre-Fransa sınırında bulunan CERN’de 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire-Avrupa 
Nükleer Araştırma Konseyi) Büyük Hadron Çarpıştırıcı-
sı (LHC-Large Hadron Collider) ismi verilen bir parçacık 
fiziği laboratuvarı inşa edilmiştir (Görsel 4.2.6). Yerin 
100 m altında, en büyüğü 27 km uzunluğunda halka 
şeklinde tüneller yapılarak LHC’de dev mıknatıslar 
yardımıyla zıt yönlerde hızlandırılan proton demet-
leri, ışık hızına yaklaştıkları anda çarpıştırılmakta-
dır (Görsel 4.2.6). Bu çarpışmalarda ulaşılan yüksek 
enerjiyle beraber ortaya çıkan atom altı parçacıklar, 
algıçlar (dedektörler) sayesinde tespit edilerek evre-
nin oluşum anına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. 

CERN’deki çarpıştırıcılarda protonların çarpışması, 
süper iletken teknolojisi kullanılarak mutlak sıfırın 
hemen üzerinde yaklaşık -271 0C’de gerçekleşmekte-
dir ve saniyede yaklaşık 600 milyon çarpışma olmak-
tadır. CERN’de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda Atlas, 
Alice, CMS ve LHCB isimli dört adet algıç bulunmak-
tadır. Görsel 4.2.7’de Atlas algıcı gösterilmiştir.

Görsel 4.2.6: CERN’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırı-
cısı’nın bir bölümü

Görsel 4.2.7: Atlas algıcı

CERN’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayarak bu çalışmaların  büyük patlama ile bağlan-
tısını ortaya koyan sunumlar hazırlayınız. CERN’deki çalışmaların sadece fizik alanına değil tıp, 
bilişim, eğitim, savunma sanayi ve mühendislik gibi alanlara yaptığı katkılara da sunumlarınızda 
yer veriniz. Sunumda yer alan fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

BAKIŞ AÇISI

CERN’deki hızlandırıcıların halka şeklinde olmasının sebepleri nelerdir? 

 Araştırma

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
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Görsel 4.2.8 CERN’de bulunan 27 km uzunluğundaki 
halka şeklinde tüneller

CERN’de her yıl lise öğrencileri için 
“Okullar için Demet Hattı (Beamli-
ne for Schools – BL4S)” yarışması 
düzenlenmekte ve öğrencilerin 
CERN’i görüp oradaki laboratuvar-
larda çalışması için imkân sağlan-
maktadır. 
http://cern.ch/bl4s adresini 
ziyaret ederek bu etkinlik hakkında 
bilgi alabilirsiniz. CERN’de şu anda 
çalışan Türk bilim insanlarının 
olduğunu ve sizin de bir gün kendi 
ülkemizde benzer çalışmalar ger-
çekleştiren bilim insanlarından biri 
olabileceğinizi unutmayınız.

4.2.2. ATOM ALTI PARÇACIKLAR VE STANDART MODEL
Atomların bir zamanlar maddenin parçalanamayan 
yapı taşları oldukları düşünülüyordu. 20. yüzyılın 
başlarındaki keşifler, atomların temel parçacıklar ol-
madığını elektron, proton, nötron gibi daha küçük 
bileşenleri olduğunu gösterdi (Görsel 4.2.9). 

1932 yılında nötronun da keşfedilmesinden sonra fi-
zikçiler artık atomun yapısını anladıklarını ve atomu 
oluşturan temel parçacıkları bulduklarını düşünüyor-
lardı. Fakat durumun böyle olmadığı ileriki yıllarda 
anlaşıldı.

Görsel 4.2.9: Atomun genel yapısını gösteren bir model

Protonlar, nötronlar ve elektronlar parçacık fiziği denen buzdağının sadece görünür kısmıdır. 20. yüzyılın 
ikinci yarısında parçacık hızlandırıcılarının yapılması ve bilinen parçacıklar arasındaki yüksek enerjili çar-
pışma deneyleriyle birlikte yeni atom altı parçacıklar keşfedilmiştir. Bu parçacıklar genel olarak oldukça 
kararsız parçacıklardır. Burada kararsız sözcüğü çok kısa bir süre gözlenebilen kısa ömürlü parçacıklar için 
kullanılmıştır. 

Yapılan bu deney ve araştırmaların sonucunda tüm atom altı parçacıkları tek çatı altında toplayan, onların 
bir nevi soyağacını çıkaran bir model ortaya kondu ve buna standart model adı verildi.

       BİLGİ

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
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Nötronların yüksüz parçacıklar olmalarına rağmen 
manyetik alandan etkilenmesi, nötronların başka 
parçacıkların birleşmesinden oluşabileceği fikrini 
doğurmuştur. Bilim insanları bu tezi doğrulamak 
amacıyla Rutherford deneyine benzer bir deney ta-
sarlayarak 1960’lı yıllarda yüksek hızlara ulaştırılmış 
elektronları protonlarla ve nötronlarla çarpıştırmış-
tır. Bu deneyler, proton ve nötronların da kuark adı 
verilen daha küçük parçacıklardan oluştuğunu is-
patlamıştır. Kuarklar, gluonlar aracılığı ile birbirine 
bağlanır (Görsel 4.2.10). 

Günümüzde atom altı parçacıkları en iyi açıklayan 
model standart modeldir. Standart model 20. yüz-
yılda parçacık fiziğinin en büyük başarısıdır. Sheldon 
Glashow (Şeldın Glassov), Abdus Salam ve Steven 
Weinberg (Stivın Vaynberg) tarafından 1960’larda 
ortaya atılan teori, her geçen gün fizik dünyasındaki 
yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Görsel 4.2.10: Molekülden kuarklara maddenin yapı taşları

Şekil 4.2.1: Standart modele göre temel parçacıklar

Şekil 4.2.1’de gösterildiği gibi standart modele göre maddenin en küçük yapı taşları kuarklar ve leptonlardır. 
Bu madde parçacıklarına fermiyon denir. Fermiyonlar kesirli spin sayılarına sahip parçacıkların genel adıdır.  
Evren; kuarklar, leptonlar ve kuvvet taşıyıcılarından oluşmuştur. Madde parçacıkları arasındaki etkileşimlere 
aracılık eden kuvvet taşıyıcılarına ise bozon denir. Bozonlar tam sayılı spine sahip parçacıkların genel adıdır.
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Yukarı tip

Aşağı tip

Kuark

ElektronAtom

Proton

Çekirdek

NötronGluon
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Kuarklar

Tıpkı elektron ve protonların elektrik yükleri olduğu 
gibi kuarkların da renk yükleri vardır. Görsel 4.2.11’de 
görüldüğü gibi bu renkler kırmızı, mavi ve yeşil ola-
rak tasvir edilir. Renk yükünün bilinen ışık renkleriyle 
bir ilgisi yoktur. Bu yalnızca kuarkları sınıflandırmak 
için bulunmuş bir çözümdür. Tıpkı elektrik yüklerinin 
bir kuvvet oluşturması gibi renk yükleri de birbirine 
kuvvet uygular. Kuarkların tek başına bulunmaması-
nın sebebi de işte bu kuvvettir. Kuarklar ancak renk 
toplamları nötr olacak şekilde (yani renk yükü ola-
mayacak şekilde) bir arada bulunabilir.

Üç kuarktan oluşan parçacıklara baryon denir. Baryon 
kelimesi Yunanca ağır anlamına gelen barustan gel-
mektedir. Baryonlar ağır parçacıklardır. Bu ailenin en 
hafif parçacığı protondur. Proton 2 tane u, 1 tane d 
kuarkı olmak üzere 3 kuarktan oluşmaktadır. Nötronlar 
da 2 tane d, 1 tane u kuarkı olmak üzere 3 kuarktan 
oluşmaktadır. Parçacıkların yükünü kuarkları belirle-
mektedir. u kuarkı +2/3, d kuarkı -1/3 yüke sahiptir.

Görsel 4.2.11: Nötron ve protonların (baryonların) temel 
yapı taşı kuarklar

Kuark yüklerini kullanarak bir protonun yükünü 
hesaplayınız.

Kuark yüklerini kullanarak bir nötronun yükünü 
hesaplayınız.

SORU 1 ÇÖZÜM

UYGULAMA 1

Kuarklar, gruplar hâlinde var olabilir. Tek başına var olamaz. Kütleleri ve yükleri bulunan kuarklar, altı çeşittir. 
Bunlar yukarı kuark (u), aşağı kuark (d), acayip kuark (s), tılsım kuark (c), alt kuark (b) ve tepe kuarktır (t). 
1. nesil kuarkların (u ve d) bir araya gelmesiyle oluşan hadronlar uzun ömürlüdür. İkinci nesildeki kuarkları 
(s ve c) içeren hadronlar ise kararsızdır. İkinci nesil kuarkların birleşmesiyle oluşan en uzun ömürlü parçacık 
olan lamdanın ömrü saniyenin milyarda birinden azdır. 3. nesil kuarklar (b ve t) ise en kararsız kuark neslidir.

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU

Proton + yüklü bir parçacık olup 3 kuarktan oluşur.
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İkili kuark gruplarına mezon adı verilir. Mezon ismi Yunancada orta anlamına gelen mesos kelimesinden 
gelmiştir. Tüm mezonlar bir kuark ve bir antikuarktan oluşur. Antikuarklar, Tablo 4.2.1’de gösterildiği gibi 
kütle ve spin gibi özellikleriyle kuarklara benzer fakat elektrik yükleri kuarkın tam tersidir. Antikuarkın sim-
gesi harflerin üzerine çizgi konularak temsil edilir                 .

Görsel 4.2.12: Pion

Görsel 4.2.12’de yukarı kuark ve antiaşağı kuarktan oluşan pion mezonu gösterilmiştir. Baryonlar ve
mezonlar ağır parçacıklar anlamında kullanılan hadronlar grubunda yer almaktadır.

Tablo 4.2.1: Kuark ve Antikuark Ailesi

Tablo 4.2.1’den yararlanarak pion mezonunun 
elektrik yükünü hesaplayınız.

UYGULAMA 2

u ve d] g

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
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Leptonlar

Kuarkların tersine doğada serbest olarak bulunabilen fermiyonlara lepton denir. Lepton sözcüğü Yunanca 
küçük veya hafif anlamına gelen leptos kelimesinden türetilmiştir.  Bu gruba giren parçacıkların en bilinen 
örneği elektrondur. Kütlelerine göre büyükten küçüğe sıralanırsa tau, müon ve elektron olmak üzere üç ne-
sil lepton vardır. Her birinin ilgili bir nötrinosu bulunur. Nötrinolar yüksüzdür ve hemen hemen hiç kütleleri 
olmadığından nerdeyse hiç bir şeyle etkileşime girmezler. Bütün leptonların bir de karşıt parçacıkları vardır. 
Tablo 4.2.2’de temel parçacıklar ve özellikleri belirtilmiştir.

Tablo 4.2.2: Etkileşim Türlerine Göre Bazı Temel Parçacıklar ve Özellikleri

Etkileşim Türlerine Göre Bazı Parçacıkların Özellikleri

Grup Parçacık Simgesi Kütlesi
(MeV/c2)

Elektrik 
Yükü (e) Spin    Anti-

parçacık

Foton Foton ϒ 0 0 1 ϒ

Elektron e- 0,511 -1 1/2    e+

Elektron-nötrinosu νe < 7.10-6 0 1/2 νe

Müon  μ- 105,7 -1 1/2 μ+

Müon-nötrinosu ѵμ < 0,3 0 1/2 ѵμ

Tau τ _ 1784 -1 1/2 τ+

Tau-nötrinosu  ντ < 30 0 1/2  ντ

Pion π+ 139,6 +1 0 π_

Kaon K+ 493,7 +1 0 K_

Proton p 938,3 +1 1/2

Nötron n 939,6 0 1/2

Lambda Λo 1115,6 0 1/2 Λo

Sigma

Σ+ 1189,4 +1 1/2 Σ
_

ΣO 1192,5 0 1/2 ΣO

Σ- 1197,3 -1 1/2 Σ+

Ksi(Xi)
Ξo 1315 0 1/2 Ξo

Ξ- 1321 -1 1/2 Ξ+

Omega Ω- 1672 -1 3/2 Ω+

Le
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Verilen parçacıkların hangi tanımlamalara ait olduğunu yazınız.

a) Lepton grubunun  kütlesi en büyük olan üyesidir.

b) Bir kuark ile bir antikuark içeren parçacıkların genel adıdır.

c) İki yukarı ve bir aşağı kuarktan oluşan baryondur.

ç) Doğada serbest hâlde bulunan fermiyonlara verilen addır.

d) Kuarklardan oluşan parçacıklara verilen genel addır.

e) İki aşağı ve bir yukarı kuarktan oluşan baryondur.

f) Fotondan sonra evrende en yüksek yoğunlukta bulunan yüksüz  
    hayalet parçacıklara verilen isimdir.

g) Lepton grubunun en çok bilinen ve kararlı parçacığıdır.

UYGULAMA 3

Elektron

Mezon

Lepton

Tau

Nötron

Proton

Hadron

Nötrino
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a) Toplam kuark sayısı kaçtır? 
b) Kuarkların kaç tanesi aşağı kaç tanesi yukarı 
    kuarktır?

a) Lityum atomu 3 proton ve 4 nötron olmak üzere  
     toplam 7 nükleondan oluşur.
     3 protonda toplam 6u ve 3d kuark
     4 nötronda toplam 4u ve 8d kuark bulunur. 

b) Li atomunda 10 yukarı (u), 11 aşağı (d) kuark vardır.

SORU 2 ÇÖZÜM

Li3
7  atomu ile ilgili7
3

      Be atomunun aşağı ve yukarı kuark sayısını   
    bularak temel parçacıklardan oluşan modelini    
    boşluğa çiziniz.

7
4

UYGULAMA 4
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4.2.3. ATOM ALTI PARÇACIKLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM KUVVETİ
Temel parçacıkların özelliklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için parçacıklar arasındaki kuvvetlerin de tam 
olarak tanımlanması gereklidir. Doğadaki tüm parçacıklar dört temel kuvvetin etkisi altındadır. 

UYGULAMA 5

• Atom ve moleküllerin bir arada bulunmasını sağlar.
• Etkisi parçacıklar arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Etki mesafesi uzun bir kuvvettir.
• Güçlü nükleer kuvvetten sonra büyüklük olarak ikinci sırada yer alır.

1. Güçlü Nükleer Kuvvet

2. Elektromanyetik Kuvvet 

• Temel kuvvetler içerisinde şiddeti en büyük olan kuvvettir.
• Görevi nötron ve protonları çekirdeğe bağlamaktır. Nükleonları bir arada tutma görevi görür.
• Yaklaşık olarak 10-15 m civarında etkilidir. Etki mesafesi oldukça kısadır.

• Bazı atomların çekirdeklerinin kararsız olmasına neden olur.
• Radyoaktif bozunmaların birçoğunda pay sahibidir.
• Menzili 10-18 m civarındadır. Oldukça kısa menzillidir.
• Elektromanyetik kuvvetten sonra büyüklük olarak üçüncü sırada yer alır.

• Etki mesafesi uzun bir kuvvettir.
• Gök cisimleri gibi büyük kütleli cisimler üzerinde etkili olmasına rağmen kütlesi çok küçük olan temel    
   parçacıklar düzeyinde etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.  
• Temel kuvvetler içerisinde en zayıf olan kuvvettir.

3. Zayıf Nükleer Kuvvet

4. Kütle Çekim Kuvveti 

Abdus Salam, Sheldon Glashow ve Steven Weinberg 
isimli üç bilim insanı (Görsel 4.2.13), parçacıkların yük-
sek enerji düzeylerine ulaştığı durumlarda elektroman-
yetik ve zayıf kuvvetin birleşik bir kuvvet görünümünde 
olduğunu keşfetmişlerdir. Bu üç bilim insanına birlikte 
yaptıkları bu önemli keşiften dolayı 1979 yılında Nobel 
Fizik Ödülü verilmiştir. Elektromanyetik etkileşim ve za-
yıf etkileşimi beraber tanımlayan matematiksel mode-
le elektrozayıf teori denir.

Atom altı parçacıklar arasında etkileşim kuvvetleri bulunur. 

F1 kuvveti elektron ve protonları birbirine doğru çekmektedir.
F2 kuvveti ise kuarkları birbirine yapıştırmakta ve nükleonları bir 
arada tutmaktadır.
F3 kuvveti ise tüm parçacıkları kütlelerinden dolayı birbirine doğru 
çekmektedir. Diğer kuvvetlere göre çok zayıftır.

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin isimleri nedir?

Görsel 4.2.13: 1979 Nobel Fizik Ödülü’nü paylaşan 3 fizikçi

 Sheldon Glashow          Abdus Salam         Steven Weinberg

e

u

F1

F3

F2
d

d
u

d
u

     4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU



212

4. 
 ÜNİTE

Parçacık fiziğine göre yukarıda bahsedilen bu dört temel kuvvetin oluşumuna aracılık eden parçacıklar, 
alan ya da etkileşim parçacıklarıdır. Bu alan parçacıkları bozon olarak da adlandırılmaktadır. Elektromanye-
tik etkileşime fotonlar, güçlü etkileşime gluonlar, zayıf etkileşime W ve Z bozonları aracılık eder. Bu bozon-
ların tamamının spini 1’dir. Diğer üç kuvvette olduğu gibi kütle çekim kuvvetinin de bir alan parçacığının 
var olması gerekir. Bu parçacık henüz gözlenemeyen graviton adı verilen parçacıktır. Kütle çekim kuvveti 
parçacık boyutlarında çok zayıf bir kuvvet olduğu için bu parçacık henüz gözlenememiştir.

Standart modele göre maddenin en küçük yapı taşları kuarklar ve leptonlardır. Kararlı maddeyi 1. nesil 
kuarklar yani aşağı ve yukarı kuarklar oluşturur (Görsel 4.2.14). 

4.2.4. ATOMLARIN MADDE OLUŞTURMA SÜRECİ

Görsel 4.2.14: Maddenin oluşum süreci

Temel parçacıklardan başlayarak maddenin olu-
şum sürecini açıklayınız. Verilen tabloda boş bıra-
kılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

UYGULAMA 6

Hadronlar

Mezonlar

Çekirdek

Madde

Leptonlar

Madde

AtomAtom Çekirdeği

Nötron

Elektron
Proton

GluonYukarı Kuark

Aşağı Kuark Molekül
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Higgs Bozonu
Standart modeldeki parçacıklardan bazıları kütleli 
iken bazıları kütlesizdir. Standart model bu durumu 
Higgs alanı  fikriyle açıklar. Bir bardağın içine küçük 
bir taş attığınızı düşünün. Bardak suyla dolu iken ta-
şın bardağın dibine inmesi bardağın boş  olduğu du-
ruma göre daha uzun sürer. Higgs alanı da  bardakta-
ki su gibi davranır denilebilir.

Fermiyonlar ile W ve Z bozonları uzayda hareket 
ederken bu alanla etkileşerek kütle kazanır. Fotonlar 
ve gluonlar ise bu alanla etkileşime girmediklerinden 
kütlesizdir. Etkileşimde aracılık eden parçacığa Higgs 
bozonu ya da Higgs parçacığı denir. Higgs bozonu-
nun kendisi de Higgs alanıyla etkileşerek kütle kaza-
nır. İlk olarak 1964 yılında Peter Higgs (Görsel 4.2.15) 
tarafından ortaya atılan  maddelere kütle kazandıran 
alan ve parçacık fikri 2012’de CERN’de yapılan de-
neylerde Higgs bozonunun saptanmasıyla ispatlan-
mış oldu.

Görsel 4.2.15: Peter Higgs (1929 - )

Antimadde kavramı ilk kez 1928 yılında Paul Dirac 
(Pol Dirak) tarafından ortaya atılmıştır. Her madde-
nin bir antimaddesi olduğu gibi her parçanın da bir 
antiparçacığı vardır. Dirac, elektron üzerine yaptığı 
teorik çalışmalar sırasında elektronun bir antiparça-
cığı olması gerektiğini söylemiştir. Bu antiparçacık, 
1932 yılında Carl Anderson (Karl Endırsın) tarafın-
dan deneysel olarak bulunmuş ve pozitron adını al-
mıştır. Bu antiparçacık elektronla aynı yük miktarına 
aynı kütleye sahiptir. Ancak yük işareti elektronun 
zıddıdır. Anderson, bu keşfini sis odasında pozitif 
yüklü elektron gibi davranan parçacıkların izlerini 
inceleyerek yapmıştır (Görsel 4.2.16). Bir sonraki 
antiparçacığın saptanması 20 sene sürmüştür. Par-
çacık hızlandırıcıların inşa edilerek parçacıkların 
yüksek enerjiyle çarpıştırılması bu keşifleri hızlan-
dırmıştır. Bu sayede 1955 yılında antiproton ve on-
dan kısa bir süre sonra ise antinötron bulunmuştur. 
Bir parçacık ile o parçacığın antiparçacığı uzun süre 
bir arada bulunamaz. Birbirlerine temas ettiklerin-
de bir enerji parlamasıyla yok olurlar. Yani kütle 
tamamen enerjiye dönüşür. CERN’de bulunan par-
çacık hızlandırıcılarıyla antimadde üretilebilmekte-
dir. Ancak üretilen bu antimadde çok kısa bir süre 
içerisinde yok olmaktadır.

Görsel 4.2.16: Sis odasında gözlenen elekt-
ron ve  pozitron izleri

2013 yılı Nobel Fizik Ödülü, Higgs 
bozonu teorisiyle ilgili çalışmala-
rından dolayı İngiliz bilim adamı 
Peter Higgs ve Belçikalı bilim 
adamı François Englert’a 
(Fronsoin Glöht) verilmiştir.

UYGULAMA 7

Madde ve antimadde kavramlarını açıklayarak bunların benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

      BİLGİ
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‘‘Araştırmamızda ne kadar derine 
inersek o kadar merak duyarız, gözü-
müzü diktiğimiz parıltı da o derece 
artar.”      
             
                            

Abdus Salam

            4.3. RADYOAKTİVİTE
Bu bölümde radyoaktivite kavramı üzerinde durularak bu 
konuda çalışma yapmış bazı bilim insanları ile ilgili bilgi veri-
lecektir. Radyoaktif bozunma türleri, nükleer fisyon ve nük-
leer füzyon olayları hakkında açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca 
radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir.

    Anahtar Kavramlar
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2018 yılı itibariyle 31 ülkede aktif, 18 ülkede yapım aşamasında nükleer reaktör bulunmaktadır. Bu reaktör-
lerin ürettiği enerji, Dünya’nın elektrik ihtiyacının %11’ine denk gelmektedir. Paris, Londra, New York gibi 
Dünya’nın önemli şehirlerinde bu santraller bulunmaktadır. Fransa, nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde 
etmede birinci sırada yer almaktadır. Elektrik ihtiyacının yaklaşık %73’ünü nükleer reaktörlerden sağlamak-
tadır. Avrupa Birliği’ne bakıldığında bu oran yaklaşık %30 civarındadır.

Türkiye, nükleer enerjiden faydalanmak amacıyla 2010’da Akkuyu, 2013’te Sinop için çalışmalar başlatmış ve 
ülkeler arası anlaşmalar imzalamıştır. Bu santrallerin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Nükleer 
enerji, sadece elektrik enerjisi olarak düşünülmemelidir. Nükleer diğer alanlara da canlılık sağlayarak istih-
dam noktasında ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmaktadır.

1. Nükleer santraller neden su kenarlarına yapılır?

2. Hiroşima ve Nagazaki’de atom bombasının patlaması sonucu etkisini gösteren 
    radyasyonun ortadan kalkması için insanlık ömrü yeterli midir? 

HAZIRLIK

4.3. RADYOAKTİVİTE

OKUMA PARÇASI
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4.3.1. KARARLI VE KARARSIZ DURUMDAKİ ATOMLAR VE ÖZELLİKLERİ

1896 yılında Henri Becquerel (Henri Bekerel)
(Görsel 4.3.1) uranyum tuzu kristallerinin hiçbir dış 
uyarı olmaksızın ışıma yaptığını ve bu ışımanın bir 
fotoğraf plağını kararttığını tespit etti. Bu şekilde 
atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik 
ışınlar yayarak bozunması olayına radyoaktivite, ya-
pılan ışımaya ise radyoaktif ışıma denir. Kendiliğin-
den veya dışarıdan bir etkiyle  bozunuma uğraya-
bilen atom çekirdeklerine radyoaktif çekirdek, bu 
çekirdeklerin oluşturduğu maddelere ise radyoaktif 
madde denir.

Atom kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte bulu-
nur. Bir atom çekirdeğinin parçalanmaya ve nükleer 
bozunmaya karşı dayanıklılığı, o çekirdeğin kararlı-
lığının bir göstergesidir. Atom çekirdeğindeki nük-
leonları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet, pro-
tonların birbirini itmesine sebep olan elektrostatik 
kuvvetten büyükse nükleonlar bir arada bulunmaya 
devam eder ve çekirdek kararlı yapısını muhafaza 
eder (Görsel 4.3.2). Atom çekirdeğindeki proton ve 
nötron sayılarının oranı çekirdeğin kararlı olup ol-
madığını belirler. Kararlı çekirdeklerin nötron sayıla-
rı proton sayılarına eşit ya da yakındır. Atom numa-
rası 20’ye kadar olan hafif elementler genellikle bu 
şarta uyduklarından dolayı kararlı çekirdeklerdir. Bu 
atomlar, bazı izotopları hariç kararlıdır.

Çekirdeğin boyutları büyüyüp element ağırlaştık-
ça proton ve nötronları bir arada tutmak zorlaşır. 
Bunun sebebi, elektriksel kuvvetlerin güçlü çekir-
dek kuvvetine oranla daha uzun menzilli olmasıdır. 
Böylece çekirdek büyükse elektriksel itme kuvveti, 
çekirdeği kararsızlığa doğru götürür. Ağır çekirdek-
lerde nötron sayısının proton sayısına oranla daha 
fazla olması çekirdeğin kararlı yapıda olmasını sağ-
lar. Ağır elementler için nötron/proton oranı yakla-
şık 1,5 değerine eşittir. Şekil 4.3.1’de görülen grafik-
ten de anlaşılacağı gibi bu durum atom numarası 83 
olan elementlere kadar geçerlidir. Atom numarası 
83’ten fazla olan elementlerde nötron fazlalığı da 
çekirdek kararlılığı için yeterli olmamaktadır.

Görsel 4.3.1: Henri Becquerel (1852-1908)

Görsel 4.3.2: Nükleonlar arasındaki itme ve çekme    
kuvvetleri

Şekil 4.3.1: Atomların nötron ve proton sayıları oranına 
göre kararlılık durumları grafiği

4.3. RADYOAKTİVİTE
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Kararlılık kuşağının dışında bulunan çekirdekler ışıma yaparak kararlı çekirdek hâline dönüşür. Nötron sayı-
sı proton sayısından fazla olan kararsız çekirdekler nötronlarını protonlara, proton sayısı nötron sayısından 
fazla olan kararsız çekirdekler ise protonlarını nötronlara dönüştürmeye çalışır.

William Conrad Röntgen 1845 yılında Almanya’da 
dünyaya geldi. İyi bir gözlemci ve yetenekli bir de-
neysel fizikçi olarak tanındı. Almanya’nın Würzburg 
Üniversitesinde fizik profesörü olan Röntgen 8 Kasım 
1895 tarihinde X-ışınlarını bulmuştur. Wilhelm Conrad 
Röntgen, Görsel 4.3.3’te gösterilen içinde yoğunluğu 
çok düşük gaz olan cam tüpleri elektrik akımına  tabi  
tutuyor ve gazın nasıl elektriksel olarak boşaldığını 
inceliyordu. Deney yaptığı katot tüpünü siyah kağıt-
la kaplayarak tamamen örttüğü hâlde gaz boşalması 
sırasında tüpten oldukça uzakta durmakta olan cam 
bir kavanoz içindeki baryumlu platin siyanür kristalle-
rinde birtakım parıltıların oluştuğunu gözlemiştir. Bu 
parıltılara neden olan ışınlara, o ana kadar bilinme-
mesinden dolayı X-ışınları adını vermiştir. Daha sonra 
Röntgen, bu ışınların değişik cisimleri farklı dereceler-
de geçebildiğini farketmiştir. Bu buluşu ona tarihteki 
ilk Nobel Fizik Ödülü’nü getirdi.

Röntgen’in X-ışınları keşfi, bilim dünyasında çok büyük 
yankı uyandırırken yeni gelişmelere  önderlik etmiştir. 
Bu buluştan çok kısa bir süre sonra Henri Becquerel 
X-ışınları üzerinde çalışırken uranyumun radyoak-
tifliğini, Marie Curie önce polonyum daha sonra ise 
radyum elementlerini keşfederek radyoloji adlı yeni 
bir bilimin doğuşuna ön ayak olmuşlardır. 1898’de ça-
lışmalarına başlayan Marie Curie (Görsel 4.3.4) ve eşi 
Pierre Curie (Pier Küri) tonlarca mineral, asit  ve diğer 
kimyasallarla yaptıkları çalışmalarda 4 yıl sonra 100 
mg radyum tuzu elde ettiler. Sonunda zoru başarmış 
ve dünyanın ilk radyum tuzunu elde etmişlerdi. Uran-
yumdan bir milyon kat daha radyoaktif olan radyum 
elementinden kanser tedavisinde, petrol yatağı araş-
tırmalarında ve birçok endüstriyel alanda faydalanıl-
maktadır. Curieler, 1903 Nobel Fizik Ödülü’nü, radyo-
aktiviteyi keşfeden Becquerel ile birlikte kazandı. Bu 
ödülden tam 8 sene sonra 1911 yılında Nobel Kimya 
Ödülü’nü de kazanan Marie Curie, bu ödülü 2 kez ka-
zanan tek kadın bilim insanı oldu.

Görsel 4.3.3: X-ışını tüpü 

Görsel 4.3.4: Marie Curie (1867-1934)

Wilhelm Conrad Röntgen (Vilhım Konrat Röntgen) ve Marie Curie’nin Radyoaktiviteye Katkıları 

UYGULAMA 1
Kararlı ve kararsız atomların özelliklerini karşılaştırarak açıklayınız.

4.3. RADYOAKTİVİTE
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4.3.2. RADYOAKTİF BOZUNMALARDA ATOMUN KÜTLE NUMARASI, ATOM 
           NUMARASI VE ENERJİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM
Atom numarası 83’ten büyük olan elementlerin çekirdeklerinin kararsız olduğu daha önce belirtilmişti. İşte 
bu kararsız çekirdekler kararlı hâle gelebilmek için alfa (α) ve beta (β) bozunumu ile bu bozunumları takip 
eden süreçte gama (γ) bozunumu yapar.

Alfa ışıması yapan bir elementin atom numarası 
2, kütle numarası 4 azalır.

Görsel 4.3.5: Alfa ışıması modeliBurada X’e ana çekirdek Y’ye ürün çekirdek denir. 
Örnek olarak 238U ve 226Ra elementlerinin alfa bo-
zunma denklemleri verilebilir.

Beta (β+) Bozunumu
β+ bozunumunda proton; bir nötron, bir pozitron ve 
bir nötrinoya bozunur. Çekirdek, böylece fazla olan 
proton sayısından kurtularak kararlı yapıya ulaşma-
ya çalışır. Bozunma esnasında nötrino adı verilen 
yüksüz parçacık yayınlanır (Görsel 4.3.6). Nötrinola-
rın varlığı 1930 yılında Enrico Fermi tarafından teo-
rik olarak ortaya konmuş ve nötrinolar 1956 yılında 
deneysel olarak keşfedilmiştir.

β+ bozunumunda çekirdeğin atom numarası bir 
azalırken nötron sayısı bir artar ve çekirdeğin 
kütle numarası değişmez.

Görsel 4.3.6: Beta (β+) bozunumu modeli

Alfa (α) Bozunumu 
α parçacığı 2 proton, 2 nötrondan oluşmuş bir    He çekirdeğidir.  Görsel 4.3.5’te görüldüğü gibi çekirde-
ğinden  α  parçacığı  çıkartarak  bozunma olayı, atom  numarası  büyük  atomlarda  görülmektedir. Alfa 
parçacıkları enerjilerini çabuk kaybettiklerinden fazla yol alamaz. Havada ancak 1 veya 2 cm ilerleyebilir. 
Bundan dolayı ince bir kâğıt parçası ya da insan derisine nüfuz edebilir. Alfa bozunumuna uğrayan radyo-
aktif maddeler solunum veya sindirim yoluyla vücuda alındığında risk oluşturabilir.

4
2

Çekirdek
Elektron nötrinosu

 Beta parçacığı
  (Pozitron)
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Beta (β-)Bozunumu
β- bozunumunda nötron; bir proton, bir elektron ve bir antinötrinoya bozunur. Bu bozunum ile çekirdek, 
fazla olan nötrondan kurtularak kararlı yapıya ulaşmaya çalışır. Bozunma esnasında nötrinonun karşı par-
çacığı antinötrino yayınlanır. Atom çekirdeğinde elektron bulunamayacağı için bu bozunumda ortaya çıkan 
elektron çekirdekte üretilir ve çok yüksek bir enerji ile çekirdekten dışarı atılır (Görsel 4.3.7).

β- bozunumunda çekirdeğin nötron sayısı bir azalırken proton sayısı bir artar, kütle numarası değişmez.

Elektron Yakalama
Bu olayda proton sayısı nötron sayısından fazla olan  kararsız bir çekirdek, kendine yakın orbitallerden 
birinde bulunan düşük enerjiye sahip bir elektronu yakalayarak bir nötrino yayınlar. Pozitron yayınlama ile 
aynı sonucu verir. Yakalanan elektronun boş kalan yerini, daha yüksek enerji seviyesindeki elektronlar birer 
düşerek ve X-ışını oluşturarak doldurur.

Elektron yakalama olayında kütle numarası değişmez, atom numarası 1 azalır.

Görsel 4.3.7: Beta (β-) bozunumu

 Beta parçacığı       
 (Elektron)

Elektron antinötrinosu
 Çekirdek
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Gama Bozunumu (γ)

Alfa ya da beta bozunumuna uğramış bir çekirde-
ğin proton ve nötronları çekirdeğin temel hâlinden 
daha yüksek enerjili bir hâline geçebilir. Uyarılmış 
durumda bulunan bu nükleonların kararlı duru-
ma geçerken enerjilerinin bir kısmını foton olarak 
dışarıya vermesi olayına gama bozunumu denir 
(Görsel 4.3.8). Gama fotonları çok yüksek enerjiye 
sahiptir. Bu nedenle gama fotonlarının nüfuz etme 
gücü çok yüksektir ve bu fotonları durdurmak için 
kurşun levha kullanılır.

Görsel 4.3.8: Beta (β-) bozunumu ardından gerçekleşen   
 gama  bozunumu modeli
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Gama bozunumu genellikle beta veya alfa bozunumlarının ardından gerçekleşir. Önce β- bozunmasına uğ-
rayan çekirdeğin uğradığı gama bozunması denklemleri aşağıda gösterilmiştir. Bu denklemlerde * işareti 
gama bozunumuna uğrayan çekirdek için kullanılmıştır.

Bir X izotopu arka arkaya 2 alfa ışıması, 1 beta (β+ ) 
ışıması ve 1 gama ışıması yapıyor. 
Oluşan yeni elementin kütle numarası, atom numa-
rası ve enerjisi X izotopuna göre nasıl değişmiştir?

İzotop 2 alfa ışıması yaptığında kütle numarası 8, 
atom numarası 4 azalmıştır. Beta (+) ışıması ile küt-
le numarası değişmezken atom numarası 1 azalır. 
Gama ışımasında kütle ve atom numarası değişmez. 
Sonuç olarak X izotopunun kütle numarası 8, atom 
numarası 5 azalmıştır. Yapılan gama ışımasından do-
layı dışarı foton salınmasıyla izotopun enerjisi ilk du-
ruma göre azalmıştır.

Bir Y çekirdeği arka arkaya 3 alfa ışıması, 1 beta 
(+) ışıması ve 1 gama ışıması yapıyor. 
Bu durumda çekirdeğin atom numarası, kütle 
numarası ve enerjisi nasıl değişir?

Gama bozunumunda çekirdeğin atom ve kütle numarası değişmez.

SORU 1 ÇÖZÜM

UYGULAMA 2

4.3.3. NÜKLEER FİSYON VE FÜZYON OLAYLARI

Nükleer Fisyon
20. yüzyılın başlarında atomun iç dünyasının yavaş yavaş açığa çıkması ve çekirdeğin yapısının anlaşılma-
ya başlanması bilim insanlarını çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan etkiyi araştırmaya itti. Bu 
amaçla 1938 yılında Alman bilim adamları Otto Hahn (Atu Hann) ve Fritz Strassman (Fırits Şıtrasman) yeni 
ve daha ağır elementler elde etmek amacıyla uranyum gibi ağır bir elementi nötron bombardımanına tut-
tular. Ancak beklentilerinin tersine uranyumdan çok daha hafif elementler elde ettiler.

4.3. RADYOAKTİVİTE
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Görsel 4.3.9: Uranyum atomunun nötron bombardımanına tutulmasıyla gerçekleştirilen 
nükleer fisyon modeli

4.3. RADYOAKTİVİTE

1
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Nükleer enerji ile çalışan sistemler hakkında araştırma yaparak ulaştığınız bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Araştırma

Nükleer fisyon,         (uranyum) gibi ağır bir çekirdeğin daha küçük iki çekirdeğe bölünmesiyle meydana 
gelir. Görsel 4.3.9’da gösterilen nükleer fisyon reaksiyonu aşağıdaki denklemle ifade edilebilir:

235
  92 U                

Nötron
Uranyum-235 Nükleer 

fisyon

Meitner ve Frisch (Maitna ve Fırışh) isimli iki bilim in-
sanı yayımladıkları bir makale ile biyolojideki hücre 
bölünmesinden etkilenerek fisyon (bölünme) terimi-
ni ilk kez fizik biliminde kullandılar. Buradan yola çı-
kan Fermi, 1942 yılında ilk zincirleme fisyon tepkime-
sini Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago (Şikago) 
kentinde bir futbol stadyumunun altında gerçekleş-
tirdi. Böylece dünyanın ilk nükleer reaktörü yapılmış 
oldu. Nükleer santrallerde gerçekleşen zincirleme 
fisyon reaksiyonları Görsel 4.3.10’daki gibidir.

Görsel 4.3.10: Zincirleme gerçekleşen nükleer fisyon reaksiyonları
 

Yüksek 
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Enerji ihtiyacının her geçen gün  artması bu ihtiyacın 
çevreyi kirletmeden verimli bir şekilde giderilmesi-
ni zorunlu kılmaktadır (Görsel 4.3.11). Hem yüksek 
enerji verimliliği hem de çevre dostu olması nede-
niyle her geçen gün nükleer enerjiye ilgi artmakta-
dır. Bugün nükleer enerji kullanımında liderliği top-
lam enerji ihtiyacının %73’ünü nükleer enerjiden 
karşılayan Fransa yapmaktadır. Ülkemizin yüksek 
enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Akkuyu’da 
ve Sinop’ta iki nükleer santral planlanmış ve Akku-
yu’daki santralin inşasına başlanmıştır. Bu iki sant-
ralin devreye alınmasıyla enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılması ve yıllık elektrik ihtiyacının % 33’ünün bu 
iki nükleer reaktörden karşılanması planlanmakta-
dır. Bu sayede doğal gaz ithalatının azaltılarak ülke 
ekonomisine yıllık 7,2 milyar dolarlık bir katkı yapıl-
ması planlanmaktadır.

Nükleer reaktörlerin enerji üretmek dışında başka 
işlevleri de bulunmaktadır. Nükleer reaktörler tıp ve 
endüstride kullanılan yararlı izotopların üretilme-
sine de katkı sağlar. Kanser tedavisinde kullanılan 
kobalt-60, tiroid bozukluklarının teşhis ve tedavi-
sinde kullanılan iyot-131, doktorların vücudun içini 
görmek için kullandıkları çeşitli tarayıcı cihazlarda 
kullanılan teknesyum-99, kan akışının ölçülmesinde 
yararlanılan ksenon-133 bu izotoplardan bazılarıdır. 
Nükleer santrallerde üretilen fazla enerji ev ve sera-
ların ısıtılmasında, tuzlu sudan içilebilir su elde edil-
mesini sağlayan sistemlerde vb. kullanılmaktadır.

Nükleer enerjinin birçok olumlu özelliğinin yanında 
olumsuz yanları da vardır. Fisyon reaktörleri verimli 
birer enerji üreticisidir ancak radyoaktif atık üretir 
(Görsel 4.3.12). En zehirli ürünleri, binlerce yıl rad-
yoaktif kalabilen uranyum yakıtlarının kalıntıları ile 
plütonyum gibi yüzbinlerce yıl ömrü olan ağır ele-
mentlerdir. Bu tehlikeli atıklar her ne kadar küçük 
miktarda üretilse de bunlardan nasıl kurtulunacağı 
bugün de tartışılan bir konudur.

Görsel 4.3.11: Çekya’da bulunan nükleer santral

Görsel 4.3.12: Radyoaktif atıklar

Görsel 4.3.13: Atom bombasının patlamasını modelle-
yen bir tasvir

4.3. RADYOAKTİVİTE

Atom Bombası ve Nükleer Silahsızlanma

Fermi’nin 1942’de gerçekleştirdiği ilk zincirleme 
nükleer fisyon denemesinin sonuçları, bilimsel açı-
dan büyük bir başarıydı. Fakat o dönemki savaş ko-
şulları göz önünde bulundurulduğunda bu buluş, 
nükleer silah yapımının önünü açacağından savaşın 
gidişatı açısından son derece endişe verici  bir du-
rumdu (Görsel 4.3.13).  
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Japonya’nın Pearl Harbor baskınını gerçekleştirmesinin 
ardından dönemin ABD başkanı Roosevelt, Manhattan 
Projesi olarak bilinen nükleer bomba projesini başlata-
rak birçok bilim adamını ülkesinde topladı. Bu ekibin 
başına da Berkeley’den fizikçi Robert Oppenheimer’i 
(Rabırt Opınhaymır) getirdi. Ekip tarafından iki adet 
atom bombası üretildi. Bu bombalardan birincisi uran-
yum kullanılarak üretilmişti. İkinci bombada uranyuma 
ek olarak plütonyum da kullanılmıştır.

Görsel 4.3.14’te gösterilen “küçük çocuk” adı verilen 
bomba 1945 tarihinde Japonya’nın Hiroşima kentine, 
Görsel 4.3.15’te gösterilen “şişman çocuk” denilen 
ikinci bomba Japonya’nın Nagazaki kentine bırakıldı. 
Bu bombalar çoğu sivil yüz binin üzerinde insanın ölü-
müne yol açtı.

Bombaların yere düşmeden havada patlaması radyas-
yonun etkisini azaltmış olsa da bölgenin belirli bir süre 
bitki ve insan yaşamına uygun olmayan bir yer olarak 
kalmasına neden olmuştur.  İlk patlama anındaki ışık 
hüzmesi ve şok dalgası ile etraftaki bütün cisimler pa-
ramparça olmuştur.

Görsel 4.3.14: Hiroşima’ya atılan ilk atom bombası   
“Little Boy”

Görsel 4.3.15: Nagazaki’ye atılan ikinci atom bombası   
“Fat Boy”

4.3. RADYOAKTİVİTE

Günümüzde hâla birçok ülkenin elinde nükleer silahlar olduğu bilinmektedir. Teknolojinin geliş-
mesiyle çıkabilecek muhtemel bir savaşta can kayıplarının çok daha fazla olacağı aşikardır. Nükleer 
silahsızlanmanın dünya barışı açısından önemi üzerine bir araştırma yaparak ulaştığınız bilgileri 
rapor hâline getiriniz ve okul panolarında sergileyiniz.

 Araştırma

Nükleer Füzyon 

Nükleer füzyon, hafif atom çekirdeklerinin birleşerek 
ağır atom çekirdekleri oluşturmasıdır (Görsel 4.3.16). 
Hidrojenden ağır bütün elementler füzyonla oluş-
muştur. Ancak en hafif çekirdekleri birleştirmek bile 
oldukça zordur. Bu birleşme ve kaynaşmayı sağlamak 
için muazzam bir sıcaklığa ve basınca ihtiyaç vardır. 
Bu yüzden füzyon tepkimesi Güneş’in ve diğer yıldız-
ların iç kısımları gibi çok yüksek sıcaklığa sahip yerler-
de gerçekleşir. Güneş, enerjisinin önemli bir kısmını 
füzyon tepkimeleriyle üretir.

Görsel 4.3.16: Nükleer füzyon reaksiyonu

 Döteryum

 Trityum

 Helyum

 Nötron

 Enerji
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4.3.4. RADYASYONUN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Radyasyon, maddenin içinden geçerken madde üzerinde çeşitli etkiler meydana getirip maddeye zarar ve-
rebilir. Bugün teknolojinin gelişmesiyle beraber yaşam alanlarında bulunan radyasyon kaynakları da artmak-
tadır. Yaşam alanlarına radyasyonun bu kadar girmesi, insan sağlığına zarar vermekte ve bazı durumlarda bu 
zararların genler vasıtasıyla diğer nesillere aktarılmasına sebep olmaktadır. Bu zararlara sebep olan radyas-
yon türü iyonlaştırıcı radyasyon olarak bilinir.

İyonlaştırıcı radyasyon, sahip olduğu yüksek enerjiden dolayı etkileşime girdiği atom ya da moleküllerden  
elektron kopartarak biyolojik organizmaları olumsuz yönde etkileyen bir radyasyon türüdür. X-ışınları, γ 
ışınları ile α ve β parçacıkları tarafından meydana getirilir. Hücrenin bu ışın ya da parçacıkları soğurması so-
nucu meydana gelen uyarılma ve iyonlaşmalar hücreye zarar vererek hücrenin ölümüne yol açabilir. Tek bir 
hücrenin ölümü problem oluşturmasa da birçok hücrenin ölümü organizma için telafisi olmayan zararlara 
neden olabilir. Bu radyoaktif parçacıkların DNA ile doğrudan etkileşimi, hücrenin genetik bilgilerini taşıyan 
DNA zincirlerinde kırılmalara yol açarak kromozomlara zarar verebilir. Hücrenin genetik yapısındaki bu bo-
zulma, gelecek nesillere de aktarılarak kalıtımsal bozukluklara ve kansere sebep olabilir.

Radyasyonun zararlarının yanı sıra uygun dozlarda kullanıldığı sürece tıp, endüstri, teknoloji gibi birçok alan-
da yararı bulunmaktadır. Radyasyon; gıda sterilizasyonu, kanser tanı ve teşhisi, enerji üretimi, eski medeni-
yetler hakkında bilgi sağlanması gibi birçok alanda kullanılır.

Füzyon, evrendeki temel güç kaynaklarından biridir. İnsanoğlunun bu güç kaynağını kullanabilmesi du-
rumunda enerji sorunu ebediyen çözülür. Uzun zamandır bilim adamları füzyon tepkimelerini Dünya’da 
gerçekleştirmek için çalışmalar yapsa da henüz başarılı olamamışlardır. 

Yaşam alanlarında var olan radyasyon kaynaklarını, radyasyondan korunma yollarını ve radyas-
yon güvenliğini kapsayacak şekilde bir araştırma yaparak ulaştığınız sonuçları sınıfta arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

UYGULAMA 3
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını araştırarak özelliklerini açıklayınız.

 Araştırma

4.3. RADYOAKTİVİTE
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X-ışını cihazlarıyla yapılan bazı radyolojik incelemelerde hastaların maruz kaldığı ortalama etkin radyas-
yon doz değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. mSv (milisievert), radyasyonun insan vücudunda zararlı 
etkilerinin ölçümünde kullanılan uluslararası bir birimdir.

Radyolojik İncelemenin Adı Yıllık Etkin Doz (mSv/Yıl)

Kalp anjiyografisi 20,0

Bilgisayar tomografisi 8,0

Bel fıtığı tomografisi 1,80

Mamografi 1,10

Diş röntgeni 0,40

Bir canlı tarafından absorbe edilen radyasyon enerjisinin bünyeye olan etkisi kronik ve akut olmak üze-
re ikiye ayrılır. Kronik etkiler izafi olarak küçük radyasyonlara uzun süre maruz kalınması neticesinde 
meydana gelir. Akut etki ise tek ve büyük bir radyasyon dozuna kısa sürede (24 saat) maruz kalındığında 
ortaya çıkar. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun belirlediği doz limitleri vucuttaki organlara göre değiş-
kenlik gösterir.

Organ Yıllık Etkin Doz 
(mSv/Yıl)

Göz 15

Cilt 50

El-ayak 50

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Atom teorilerini tarihsel gelişim sırasına göre kısaca açıklayınız.

2. Bohr atom teorisini kısaca açıklayınız.

3. Bohr’un önceki atom teorilerinden faydalanarak kendi atom teorisini geliştirmesi, teorilerin ortak
     yanlarının olduğunu gösterir mi? 

4. Milikan yağ damlası, Thomson’ın e/m tayini, Rutherford saçılması deneylerinde hangi sonuçlara 
     ulaşılmıştır?

5. Atomun uyarılması ne demektir? Atom kaç farklı şekilde uyarılabilir? 

6. Modern atom teorisine göre atomun özelliklerini açıklayınız.

7. Stern-Gerlach deneyinin sonuçlarından yararlanılarak elektron spini kavramı nasıl bulunmuştur? 

8. Kozmik parçacıkların bıraktıkları izleri gözlemek için CERN’de nasıl bir deney düzeneği kurulmuştur? 
     Bu deney sonunda hangi parçacıklar ortaya çıkmıştır?  

9. Higgs bozonu çekim kuvvetlerinden hangisini oluşturur?

10. Kuvvet büyüklükleri dikkate alınarak doğadaki temel kuvvetleri açıklayınız.

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

B) 11. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
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      Cıva atomlarının bazı enerji seviyeleri şekildeki   
      gibidir.

       Cıva buharı 8,20 eV enerjili elektronlarla 
       bombardıman ediliyor.
       Buna göre elektronlar

  I.   8,20 eV
  II.  1,53 eV
  III. 0,84 eV

       enerjilerinden hangileri ile dışarı çıkabilir?

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

                     D II ve III         E) I, II ve III

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4

0

4,86

6,67

8,84

10,40

Enerji (eV)

     Cıva atomlarının bazı enerji seviyeleri şekildeki 
gibidir.

      Temel hâlde bulunan cıva atomlarını
   I.    10,10 eV enerjili fotonlar
   II.   4,60 eV enerjili elektronlar
   III.  6,67 eV enerjili fotonlar
   IV.  7 eV enerjili elektronlar
  taneciklerinden hangileri uyarabilir?

      A)  I veII               B) II ve III            C) II ve IV  

                  D) III ve IV            E) I, III ve IV

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4

0

4,86

6,67

8,84

10,40

Enerji (eV)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12. 13.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

n= ∞ n= ∞

11.  Bir kişi aşağıdaki işlemlerden hangisine maruz kalırsa radyasyon bakımından diğerlerine oranla daha 
       fazla etkilenir?

A) Bir yıl içinde dört diş röntgeni çektirme
B) İki yıl içinde üç kere kalp anjiyografisi yaptırma
C) Bir yıl içinde iki kere baş kısmının bilgisayar tomografisini çektirme
D) Beş yıl içinde beş kere mamografi yaptırma
E) Üç yıl içinde üç kere bel fıtığı röntgeni çektirme



227

4. 
 ÜNİTE

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

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hidrojen atomlarının bazı enerji seviyeleri 
şekildeki gibidir.

Temel hâlde bulunan hidrojen atomu, elektronlar-
la uyarıldığında hidrojen atomunun elektronları-
nın açısal momentumu 2h/π kadar artmıştır.
Buna göre uyarılmış hidrojen atomu temel  hâle 
geri dönerken kaç farklı dalga boylu foton yayı-
labilir?

 A) 3      B) 6        C) 9              D) 10   E) 15

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

       0

10,20

12,09

12,75

13,06

13,6

Enerji (eV)

Cıva atomlarının bazı enerji seviyeleri
 şekildeki gibidir.

Temel hâlde bulunan cıva buharı 7,67 eV 
enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. 
Buna göre yayılan fotonlardan en düşük 
frekanslı ışımanın enerjisi kaç eV olabilir?

A) 1    B) 1,81     C) 2,17      D) 3,98       E) 4,86

İyonlaşma

n=1

n=2

n=3

n=4

0

4,86

6,67

8,84

10,40

Enerji (eV)

14. 

15.

      Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi atom 
fiziği konusunda çalışmalar yapmamıştır?

 A) Asım Orhan Barut
 B) Behram N. Kurşunoğlu
 C) Issac Newton
 D) John Dalton
 E) Werner Heisenberg

      Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi modern 
atom fiziği konusunda çalışmalar yapmamıştır?

       
     

A) Erwin Schrödinger
     B) Feza Gürsey
     C) Louis De Broglie
     D) Nikola Tesla
     E) Paul Dirac

     Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda   
elektron bir üst yörüngeye çıkarsa

      I.   Açısal momentumu
      II.  Toplam enerjisi
      III. Yörünge yarıçapı
      niceliklerinden hangileri artar?

      A) Yalnız II          B) I ve II       C) I ve III  
           D) II ve III              E) I, II ve III

   
I.   Yıldızların ışığının mavi renge doğru kayması
II.  Yıldızların ışığının kırmızı renge doğru kayması
III. Mikrodalga seviyesinde yayılan kozmik ışınlar
Işık ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri 
büyük patlama teorisini destekler?

16.  

17.

18. 

19. 

n= ∞

n= ∞
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A B C
A)          α      β            γ
B)  β      γ            α
C)  β     α            γ
D)  γ     β          α
E)  γ                α          β

20. 

I.   Nötron
II.  Pion
III. Kaon
IV. Elektron

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

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

21.

     Verilen işaretlerden hangisi insanları radyasyo-
nun etkilerine karşı koruma amaçlı hazırlanmış 
bir uyarı levhasıdır?

C)

A)

D)

E)

B)

22.

       Aşağıdaki parçacıklardan hangisinin karşıt   
       parçacığı yine kendisidir?

A) Elektron          B) Foton             C) Kuark

 D) Nötron           E) Proton

23. 

   Abdus Salam, Sheldon Glashow ve Steven  
Weinberg isimli bilim insanları yaptıkları 
hangi çalışmadan dolayı 1979 Nobel Fizik 
Ödülü’nü almaya hak kazanmışlardır?

A) Elektromanyetik ve zayıf kuvvetin birleşik 
     bir kuvvet görünümünde olduğunu bulma-
     larından dolayı
B) Lazer spektroskopisinin gelişimine göster- 
     dikleri katkılardan dolayı
C) Tarayıcı tünel mikroskobunun tasarımların-
     dan dolayı
D) Kütle çekim dalgaları konusunda yaptıkları 
     çalışmalardan dolayı
E) Atom altı parçacıkların kütlesinin kökenine 
    dair yaptıkları çalışmalar ve Higgs bozonun 
    bulunmasına sağladıkları katkılardan dolayı

24. 

Yukarıda verilen atom altı parçacıklardan han-
gileri bir kuark ve bir antikuarkın birleşmesiyle
oluşmuştur?

       Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile ilgili
I. Ağır bir çekirdeğin daha küçük iki çekirdeğe 

bölünmesine füzyon adı verilir.
II. Atom bombasındaki enerji kaynağı fisyon 

tepkimeleridir.
III. Nükleer santraller füzyon tepkimeleri ile 

enerji üretir.
IV. Güneş ve yıldızlar enerjilerini füzyon tepki-

meleri ile üretir.

      
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

25.

A) Yalnız I               B) Yalnız II                C) I ve II    

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

A, B ve C ışınları girişkenliklerine göre radyoaktif 
ışınımları temsil etmektedir. 

  

Buna göre  A, B ve C ışınları hangileri olabilir?

A

B

C

KAĞIT ALİMİNYUM KURŞUN Kâğıt         Alüminyum         Kurşun

A
B
C
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12
6

Bir madde ile onun antimaddesinin        
         I. Yüklerinin işaretleri
         II. Yük miktarları
         III. Kütleleri

     Bir X elementi 1 alfa, 1 beta (-) ve 1 gama ışıması 
yaparak atom numarası 90, kütle numarası 231 
olan Y elementine dönüşüyor. 

 Buna göre X elementinin atom ve kütle numa-
rası kaçtır?

Verilen tepkimelerden hangisi füzyon 
tepkimesidir?

özelliklerinden hangileri farklıdır?

 Atom Numarası Kütle Numarası
A)   88   227
B)   89   231
C)   90   234
D)   91   235
E)    92   236

 C atomu kaç tane yukarı (u) ve aşağı (d) 
 kuarka sahiptir?

    u kuarkı                         d kuarkı
A)   12              6
B)   6              12
C)   12              18
D)   18              18
E)    18              24

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

26.

27. 

28. 

29. 

A) Yalnız I            B)Yalnız II          C) Yalnız III    
D) I ve II           E) I, II ve III

      1945 yılında üç gün arayla Japonya’nın Hiroşima 
ve Nagazaki kentlerine atılarak on binlerce in-
sanın ölümüne sebep olan 2 adet atom bomba-
sının yapımında aşağıdaki elementlerden han-
gileri kullanılmıştır?

A) Hidrojen ve helyum 
B)  Germanyum ve arsenik 
C)  Brom ve krom
D)   Uranyum ve plütonyum  
E)    Nobelyum ve lütesyum

32.

Aşağıdakilerden hangisi modern atom teori-  
sinde yer almaz?

 

31.

  A) Heisenberg belirsizlik ilkesi
  B) De Broglie olasılık dalgası
  C) Schrödinger dalga denklemi
  D) Kuantum sayıları
  E) Kepler Yasaları

Aşağıda verilen parçacıklardan hangisi kuark   
ve antikuarkın birleşiminden oluşmuştur?

30. 

  A) Elektron
  B) Mezon
  C) Nötrino
  D) Proton
  E) Foton

       Nükleer santrallerle ilgili 
I. Nükleer santraller, fosil yakıtlı santrallere 

oranla göreceli olarak daha yüksek inşaat ve 
yatırım maliyeti gerektirmektedir.

II. Nükleer santraller, iklim değişikliğine neden 
olan başta karbon dioksit (CO2) olmak üzere 
sera gazı emisyonlarına neden olmazlar.

III. Nükleer santrallerin denize yakın yerlere ya-
pılmasının temel nedeni, radyoaktif atıkların 
deniz diplerine gömülerek güvenli bir şekilde 
saklanabilmesidir.

       ifadelerinden hangileri doğrudur? 
      

33. 

  A) Yalnız I      B) Yalnız II          C) Yalnız III 
           
                        D) I ve II      E) I, II ve III

1
0n  

1
0n  

A)

B)

C) 

D) 

E) 

U92
240
$ Ba56

144 + Kr36
93 + 3n

U n92
235 + Ba56

140
$ Kr36

93+ 3n+

Al13
27 + He2

4
$

Po84
216 $ At85

216 e0
1+-

Al n15
30

0
1+

Al n15
30

0
1+

4
2He + 2

1H + 3
1H  1

0n  

  0
-1 e  

1
0 n  

$

3n
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MODERN FİZİK

ÜNİTE
5. 

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI
5.4. COMPTON SAÇILMASI VE
        DE BROGLİE DALGA BOYU

231



Bu bölümde; Michelson-Morley (Maykılsın-Morley) deneyi-
nin niçin yapıldığı, nasıl sonuçlandığı ve önemi, Einstein’nın 
özel görelilik teorisi, düşünce deneylerinin ne olduğu, kütle 
enerji dönüşümleri verilecektir.

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

     Anahtar Kavramlar

‘‘Bir insanın zekası verdiği cevaplardan 
değil, soracağı sorulardan anlaşılır.’’  
          
                                                      Albert Einstein

1. 
BÖLÜM

232

5.ÜNİTE

Özel Görelilik
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       HAZIRLIK

Görelilik kuramı 20. yy'ın çığır açan teorilerinden biridir. Einstein, gençliğinde okuduğu Aaron Bernstein’ın 
(Aoron Beritayn) Doğa Bilimleri Üzerine Popüler Kitaplar serisinden etkilenerek ışık üzerinde düşünmeye 
başlamıştır. Bu seride yer alan kitaplardan birinde bir ışık hüzmesi üzerinde oturulmanın hayal edildiği 
düşünsel bir deney bulunmaktadır. Einstein, bu deney üzerinde düşünmeye başlamış bu da onu ışık, uzay, 
zaman gibi konular üzerinde araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Popüler bir bilim kitabının 20. yy'ın en 
önemli bilim insanlarından birinin yetişmesinde etkisi olmuştur. Gençlerin ilgileri ve yetenekleri doğrul-
tusunda yönlendirilmesi geleceğin dahilerinin önünü açacaktır. Düşünmek, hayal etmek ve merak etmek 
genç bilim insanlarının ayrılmaz özellikleridir.

Astronotlar, yolculuklarında dünyadaki insanlara göre daha yavaş mı yaşlanırlar?

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

OKUMA PARÇASI
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5.1.1. MICHELSON-MORLEY DENEYİ (1887)

Newton, klasik fizik yasalarını ortaya koyduğunda 
küçük hızlar için başarılı sonuçlar elde etti. Ancak 
19. yüzyıla gelindiğinde Newton yasalarının atomik 
boyutlardaki ışık hızına yakın hızlarda hareket eden 
parçacıklarda geçerli olmadığı anlaşıldı. Klasik fizik-
ten kuantum fiziğine geçiş hızlandı. Albert Einstein 
ve Max Planck gibi bilim insanlarının teorileri kuan-
tum fiziğine önemli katkılar sağladı.

Maxwell, 19. yy’da ışığın elektromanyetik bir dalga 
olduğunu ve uzayda ışık hızıyla hareket ettiğini is-
patladı. Maxwell’in elektromanyetik dalgaların ya-
yılması için bir ortama ihtiyaç olup olmadığı ile ilgili 
bir önerisi yoktu. Bilim insanları, daha sonraları ışı-
ğın ilerlemek için bir ortama ihtiyacı olduğunu öne 
sürdüler. Buna paralel olarak ışığın uzayda ilerleme-
sinden hareketle uzayın ortam olduğu anlayışı geliş-
meye başladı. Ancak uzayın nasıl bir ortam olduğu 
konusunda farklı görüşler dile getirildi.

Bilim insanları, uzayın esir (eter) maddesi ile dolu 
olduğunu düşündüler. Esirin evreni kaplayan, kütle-
si olmayan ve hareketsiz (eylemsiz) bir madde oldu-
ğu fikri ortaya atıldı. Esirin ayrıca hareket eden nes-
nelerin hareketini engellemeyen esnek bir ortam 
olduğu öngörüldü.

Esirin varlığının kabul edilmesi durumunda gök ci-
simlerinin hareketi ortamda dalgalanmalar oluştur-
malıdır. Bu durum, su dolu bir kavanozun içindeki 
bilye hareket ettiğinde suda dalgalanmalar oluşması 
gibi düşünülebilir. Işığın esir ortamındaki dalgalan-
malarla aynı veya zıt yönlü hareket etmesi ışığın hı-
zında değişim meydana getirmelidir. Bilim insanları 
arasında tartışmalara sebep olan bu konuları Albert 
Abraham Michelson (Albırt Abraham Maykılsın) 
(Görsel 5.1.1) ve Edward Williams Morley (Edvırd 
Vilyıms Morley) (Görsel 5.1.2) bir deney yaparak 
açıklamaya çalıştı.  Güneş ışınları Dünya'ya gelirken 
ortamdaki dalgalanmalardan etkilenirse bu durum 
Güneş ile Dünya arasında esir maddesinin bulundu-
ğunu ispatlamış olacaktı.

BAKIŞ AÇISI

Elektromanyetik dalgalar için düşünülen esir fikri, ses dalgaları için de geçerli midir? 
Sınıfta tartışınız.

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

Görsel 5.1.1: Albert Abraham Michelson
                                  (1852-1932)

Görsel 5.1.2: Edward Williams Morley                                      
                                  (1838-1923)
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Bu deney için Michelson ve Morley, girişim ölçer (interferometre) düzeneği tasarladılar. Deneyde iki ayna 
birbirine dik olacak şekilde yerleştirilmiştir. Aynalardan biri var olduğuna inanılan esir maddesiyle aynı yön-
de, diğeri ise ona dik yerleştirildi. Şekil 5.1.1’de gösterilen deneyin aşamaları şu şekildedir:

1. Işık kaynağından çıkan ışık demeti ilk olarak ışık ayırıcısına (yarı geçirgen çift taraflı ayna) gelir.
2. Işık demeti, ışık ayırıcısında iki farklı yola ayrılır.
3. Işık demetinin bir kısmı yansıyıp M1 aynasına, bir kısmı yoluna devam edip M2 aynasına çarpar.
4. Işınlar, aynalarda yansıdıktan sonra ışık ayırıcısına geri döner.
5. M1 aynasından gelen ışığın bir kısmı ışık ayırıcısını  geçip ekrana ulaşır ve M2 aynasından gelen 
    ışığın yansıyan kısmı da ekrana varır.

Deneyde beklenen sonuç çıkmadı. Işık demetleri, farklı zamanlarda ekrana yansıyacaktı. Çift yarık dene-
yinde olduğu gibi ışıkta girişim gözlenecek ve girişimin saçakları faz farkına göre oluşacaktı. Ancak girişim 
saçağı  ışıkların ekrana hep aynı zamanda ulaştığını gösterdi.

Şekil 5.1.1: Michelson-Morley deney düzeneği

Deneyler, esir maddesinin var olduğunu ispatlamak adına yapılmış olsa da esirin olmadığı sonucuna varıl-
mıştır. Deney, sağladığı fiziksel verilerin dışında, bilimsel çalışmalarda sabırlı ve kararlı olmanın önemini de 
ortaya koymuştur. Uzun yıllar sabırla tekrarlanan deneyler ve deneylerde gösterilen kararlılık ileride kabul 
görecek başka sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.

M1 sabitlenmiş ayna

M2 hareketli ayna

Işık kaynağı

Çift taraflı
ışık ayırıcısı

Görüntüleme ekranı

Varsayılan esirin 
hareket doğrultusu

Işık demeti

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

Hareketli aynanın 
doğrultusu
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Esir maddesi, bilim için çok önemliydi. Çünkü evreni kapladığına inanılan bir maddeydi. Bu yüzden bilim 
insanları esir maddesini ispat etmek için çok çaba gösterdiler. Dünya’nın esirle birlikte sürüklendiğini dü-
şünen bilim insanları düşüncelerini kanıtlamaya çalıştılar. Deneyler, farklı bilim insanları tarafından farklı 
koşullarda birçok kez tekrarlandı. Deney, Dünya’nın farklı noktalarında, farklı yüksekliklerde, farklı mevsim-
lerde, farklı saatlerde tekrarlanmış fakat girişim deseninde herhangi bir değişiklik gözlenmemiş, esir mad-
desine işaret eden bir olay tespit edilememiştir. Esir fikri böylelikle bilim ve felsefe alanında son bulmuştur.

Michelson-Morley deneyinde ulaşılan sonuçların daha sonra teknolojide ne gibi gelişmelere 
yol açtığını ve ışık ölçer aletinin özelliklerini araştırınız.

Michelson-Morley deneyi hangi amaçlar için ta-
sarlanmıştır? 

Michelson-Morley deneyinin sonuçları nelerdir?

UYGULAMA 2

 Araştırma

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

UYGULAMA 1

ÇÖZÜM ALANI

ÇÖZÜM ALANI
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5.1.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ (1905)

Newton yasalarına göre elektronun hızı ışık hızından 
daha büyük değer alabilmektedir. Atom boyutun-
daki parçacıkların hızını hesaplamak için Newton 
mekaniği yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni bir 
çözüme ihtiyaç duyulmuştur.

Klasik fizikte Newton’a göre tüm gözlemciler aynı 
referans sisteminde olduğu için ölçülen zaman ara-
lıkları aynı olmalıdır. Eylemli veya eylemsiz referans 
sistemi aynı şekilde düşünülmelidir. Einstein’ın teo-
remine göre ise ölçülen zaman referans sistemine 
bağlıdır. Bir referans sisteminde gerçekleşen  iki olay 
başka bir referans sisteminde eş zamanlı değildir.

Newton mekaniğine göre hareket hâlindeki araçta 
bulunan kişiler birbirini duruyormuş gibi görür. Fa-
kat dışarıda duran (eylemsiz) biri araçtaki kişilere 
baktığında yolcuların aracın hızı ile doğru orantılı 
ilerlediğini gözler. Araç, sabit v hızıyla hareket ha-
lindeyken araç içindeki B yolcusu v hızıyla araç ile 
aynı yönde hareket ederse dışarıdaki A gözlemcisi 
B yolcusunun v1+v2 hızla gittiğini görür (Şekil 5.1.2).

Hareketsiz B yolcusu, elindeki feneri çalıştırdığında 
araç ile aynı yönde ilerleyen ışığın hızı c kabul edil-
diğinde c hızıyla ilerleyen ışığın hızı Newton meka-
niğine göre A gözlemcisi tarafından c+v olarak gö-
rülmelidir (Şekil 5.1.3). Klasik fizik için geçerli olan 
bu durum, ışık hızına yakın hızlarda göreli durum-
lar için geçerli değildir. Klasik fizikteki bu yaklaşım, 
Michelson-Morley deneyinin sonuçları ile çeliş-
mektedir. Bu deneyde ışığın hızının ortamın hare-
ketinden etkilenmediği ispatlanmıştı. 

Eş zamanlılık

 
BAKIŞ AÇISI

     Işık hızına yakın bir hızla  hareket eden bir araç farlarını yaktığında ışığın hızı iki katına çıkar mı?    
     Klasik fiziğe ve göreliliğe göre bu durumu tartışınız.

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

Şekil 5.1.2: Eylemsiz A gözlemcisi B yolcusunun hızının 
büyüklüğünü v1+v2 olarak algılar.

A

B
v2

v1
"

v1

v2

B

   A  
v

Şekil 5.1.3: Eylemsiz A gözlemcisi ışığın hızını klasik fiziğe 
göre c+v olarak algılar.

Işık
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Albert Einstein (Görsel 5.1.3), ışığın hızının kaynak 
veya gözlemcinin hareketinden etkilenmediğini, bu 
hızın her zaman c olduğunu özel görelilik teorisinde 
iki önerme ile açıklamıştır.

1. Fizik yasaları, tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır.

2. Işığın boşluktaki hızı, tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Işık boşlukta 
    2,99792458.108 m/s hızla hareket eder.

Görsel 5.1.3: Albert Einstein'ın (1879-1955) İstanbul’da 
Madame Tussauds müzesinde sergilenen balmumu figürü

BAKIŞ AÇISI

    Michelson-Morley deneyinde saçak genişliklerinin kaymaması Einstein’ın sunduğu özel 
    görelilik teorisi ile açıklanabilir mi?

Bilimde bazı olayların deneyleri yapılamayabilir. Deney, pratikte yapılamadığından varsayımlarla bilimsel 
yaklaşımlara ulaşılmaya çalışılır.  Olay, teorik olarak sunulup matematiksel bağlantılarla ispat edilir. Diğer 
teorilerle ilişkilendirilen varsayımların sonuçları yorumlanır ve olaylara bir açıklama getirilir. Bilimde bu 
deneylere düşünce deneyleri denir. 

Bilimde önemli bir yer tutan düşünce deneylerine önemli bilim insanları dahil olmuştur. Galileo’nun aynı 
yükseklikten bırakılan tüm cisimler aynı hızla yere düşer fikri bir düşünce deneyidir. Hava direncini sıfırla-
yacak bir fiziksel ortam yoktu. Newton, su dolu bir kova döndürüldüğünde suyun kova ile birlikte dönme-
diğini, su yüzeyinin düz olduğunu söylemiştir. Bu deneyin uzayda yapılması durumunda suyun kovadan ba-
ğımsız olarak döneceği düşüncesini ortaya atmıştır. Einstein’ın ortaya koyduğu özel görelilik teorisi düşünce 
deneyine dayanır. Bu teorinin fiziksel anlamda bir deneyi yapılmamıştır.

Schrödinger’in Kedisi düşünce deneyini araştırınız. Deneyle ilgili ilginç bulduğunuz noktaları 
sınıfta tartışmaya açınız.

 Araştırma

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
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Göreli Zaman

Belirli bir zaman aralığı farklı gözlem çerçevesinde farklı ölçülebileceği için bu gözlem çerçevesinde ölçülen 
zamana göreli zaman denir. Somut olarak iki gözlemci düşünülürse A gözlemcisi Dünya üzerinde durgun-
ken B gözlemcisi Dünya dışında ışık hızına yakın bir hızda hareket etsin. A ve B gözlemcilerinin ölçtüğü 
zaman farklı olacaktır. B gözlemcisinin ölçtüğü zaman Dünya'daki gözlemciye göre olduğu için göreli bir 
zamandır. Düşünce deneyinin bağıntısı şu şekilde verilebilir:

Δt Dünya üzerinde ölçülen zaman, Δt' ışık hızına yakın bir hızda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü zaman, 
ɣ ise dönüşüm katsayısıdır ve 1’den büyüktür. Bu durumda bağıntıdaki Δt süresinin Δt' süresinden daha 
büyük olduğu anlaşılır. Δt > Δt' durumuna zamanın genişlemesi denir. Buna göre hareket halindeki bir saat 
sabit bir saate göre daha yavaş çalışır.

Zamanın genişlemesi 1970'lerde yapılan bir deney-
le ispatlanmaya  çalışılmıştır (Görsel 5.1.4). Dünya 
üzerinde bir laboratuvarda ve bir uçakta çok hassas 
atom saati bulundurulmuştur. Jet uçağı Dünya etra-
fında doğu ve batı yönünde dolandırılmış ve uçak-
taki saat ile labarotuvardaki zaman kıyaslanmıştır. 
Uçakta hareket hâlindeki saatin sabit saate göre 
daha yavaş çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Zamanın genişlemesini gösteren bir diğer deney de 
müon atom altı parçacık deneyidir. Uzaydan Dün-
ya’ya gelen müon parçacıkları ışık hızına çok yakın 
hızlarda hareket eder. Müonların yarılanma süresi 
2 mikrosaniye (μs) dir. Buna göre müonların yaşam-
larının 600 metre içinde sona ermesi gerekir. Bu 
durumda müonlar yeryüzüne ulaşamamalıdır. Yer-
yüzüne ulaşmaları ancak zamanın genişlemesi ile 
açıklanabilir. Yeryüzünde ölçülen yarı ömürlerinin 
16 μs olması yine zamanın genişlemesini kanıtlar.

Görsel 5.1.4: Hafele (Hafıl) ve Keating (Kidin), atomik 
saatleri ile Boeing 747 uçuşlarında

Zamanın genişlemesine ilişkin başka düşünceler de ileri sürülmüştür. Bunlardan biri de ikizler paradoksudur. 
Bu paradoksa göre
1. Dünya’da 20 yaşında olan ikiz kardeşlerden biri Dünya’da kalırken diğeri ışık hızına yakın bir hızla uzayda 
     seyahat edip Dünya’ya dönecek. 
2. Uzayda seçilen bir noktanın Dünya'da bekleyen kardeş için gidiş geliş süresi 40 yıl olacak.
3. Bu durumda Dünya’da bekleyen kardeşin yaşı 20+40=60 olacak. 
4. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden kardeş için geçen zamanın ise 40 yıldan daha az olması 
    beklenmektedir. Bu durumda uzaya giden kardeş Dünya'ya döndüğünde 60 yaşından daha küçük olacaktır.

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

    Δt= ɣ.Δt'
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Zaman aralığı gözlemcinin bulunduğu sisteme göre 
değişebildiği gibi uzunluk da gözlemcinin sistemine 
bağlı olarak değişebilir. Buna göreli uzunluk denir. 
Bu düşünce deneyinde durgun hâlde iken uzunluğu 
L0 ile tanımlanan cismin hareket hâlinde iken uzun-
luğu L olur. L ile L0 arasındaki bağıntı şu şekildedir: 

 L0= ɣ.L

ɣ dönüşüm katsayısının 1'den büyük olduğu göz 
önüne alındığında L0'ın L’den daha büyük olduğu an-
laşılır. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bir cis-
min uzunluğu durgun hâldeki uzunluğuna göre daha 
kısa olur. Buna uzunluk büzülmesi denir. Bu durum 
başka bir referans sistemine göre olduğundan buna 
göreli uzunluk da denilebilir. Uzunluk kısalması sa-
dece hareket doğrultusunda gerçekleşir (Şekil 5.1.4). 
Cisim v hızıyla +x yönünde hareket ettiği için sadece 
L0 uzunluğu kısalır ve L olur. h uzunluğu hareket doğ-
rultusunda olmadığı için değişmez.

Görsel 5.1.5: İkizler paradoksunda zamanla oluşması beklenen yaş farkı

BAKIŞ AÇISI

1. Saatinizi bir an için ışık hızıyla hareket hâlinde olan araçtaki saate göre ayarladığınızı varsayınız.   
    Özel görelilik teorisine göre bu düşünce deneyini başarmak mümkün müdür? 

2. İkizler paradoksu düşünce deneyini kısa bir zaman aralığı için gerçekleştirmek mümkün müdür? 
    

Göreli Uzunluk

Şekil 5.1.4: Hareket doğrultusundaki uzunluğun kısalması

h

L

L0

+y

+x

vh

v=0

Dünya’da duran gözlemci için geçen 40 yıl hareketli için 10 yıl olarak geçmiştir. Bu durum zamanın genişle-
mesi ile açıklanabilir. Böylece hareketli için yaşlanma gecikmiş olur (Görsel 5.1.5).

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

Hareket yönü
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BAKIŞ AÇISI

Düşünce deneyinde uzunluktaki büzülme gerçek bir kısalma mıdır yoksa bir algı yanılması mıdır? 
Bu durum fiziksel deneylere dönüştürülebilir mi? 

Dikdörtgenler prizmasının a, b ve c boyutlarındaki 
uzunlukları eylemsiz gözlem çerçevesinde verilmiştir. 
Prizma ışık hızına yakın hızlarda ok yönünde ilerliyor.

Buna göre prizmanın boyutları nasıl değişir? 

Silindir şeklindeki cismin eylemsiz gözlem çerçeve-
sinde boyutları verilmiştir. Silindir levha ışık hızına 
yakın hızlarda ok yönünde ilerliyor.

Buna göre yeni şeklin hareket doğrultusundaki 
r uzunluğu ve silindirin yüksekliği nasıl değişir?

Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin 
uzunluklarında büzülmelerin gözleneceği varsayı-
lır. Bu büzülmeler sadece hareket doğrultusundaki 
uzunluklarda gerçekleşir. 

b ve c uzunluğu hareket yönüne dik olduğundan 
uzunlukları değişmez. 

a uzunluğu hareket yönünde olduğundan kısalır.

SORU 1 ÇÖZÜM

SORU 2 ÇÖZÜM

v
h

r

c

a
b

v

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin 
uzunluklarında büzülmeler hareket doğrultusunda-
ki uzunluklarda gerçekleşir.  

r uzunluğu hareket doğrultusunda olduğu için aza-
lır, yükseklik hareket doğrultusunda olmadığı için 
değişmez. 
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Üçgen levhanın durgun gözlem çerçevesinde 
ölçülen uzunlukları verilmiştir. Levha, ışık hızına 
yakın v büyüklüğündeki hızla hareket ettiğinde 
durgun gözlemci, hareket doğrultusundaki uzun-
lukların yarısının büzüldüğünü görüyor.

Buna göre levhanın hareket hâlindeki alanı kaç 
a2 olur?

0

6a

6a 12a

v

y

x

UYGULAMA 3

5.1.3. KÜTLE-ENERJİ EŞ DEĞERLİĞİ

Einstein, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden par-
çacığın toplam enerjisini şu şekilde ifade etmiştir: 

     E= ɣ.m.c2

Burada E enerjiyi, m kütleyi, c ışık hızını  ve ɣ dö-
nüşüm katsayısını ifade eder. Bir cismin kütlesi hızla 
değişmez. Bir cismin durgun hâldeki kütlesi ile hare-
ket hâlindeki kütlesi aynıdır. Kütle enerjiye enerji de 
kütleye dönüşebilir. Durgun hâldeki enerji bağıntısı 
E0=m.c2  şeklinde ifade edilir. Bu eşitlik parçacıkların 
durgun hâlde bile yüksek bir enerjiye sahip olduğu-
nu gösterir.

Görsel 5.1.6'daki çekirdek tepkimelerindeki nükleer 
zincir reaksiyonlarında kütle kaybı olmaktadır. Bu 
kayıp kütlenin enerjiye dönüştüğü ve ışıma yoluyla 
fazla enerjinin ortama salındığı bilinmektedir.

Görsel 5.1.6: Nükleer zincirleme reaksiyonun şematik  
gösterimi

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

ÇÖZÜM ALANI
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 Klasik fiziğe göre küçük hızlarda hareket eden m kütleli bir cismin toplam enerjisi, kinetik ve potansiyel 
 enerjilerinin toplamıdır. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden m kütleli bir cismin enerjisi ise üç yapıda
 ifade edilir.

Durgun kütle enerjisi (E0), cismin hareket etmediği hâldeki enerjisini ifade eder. Her cismin durgun hâlde
bir enerjisi bulunur (E0=m.c2).

E, cismin sahip olduğu toplam enerjiyi ifade eder (ɣ.m.c2).
 Ek, cismin hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerjidir. Parçacığın hareket hâlindeki toplam 
 enerjisi ile durgun hâldeki enerjisinin farkına eşittir. Kinetik enerji şu şekilde ifade edilir:

Ek= ɣ.m.c2-m.c2

Ek=( ɣ-1)m.c2

Işık hızına yakın v hızıyla hareket eden m kütleli cismin momentumu şu şekilde ifade edilir:

    P= ɣ.m.v

Burada P momentum, ɣ dönüşüm katsayısını ifade eder.

 a) Işık hızına yakın hızlarda hareket eden parça-   
         cıkların kinetik enerjileri şu şekilde bulunur:
         Ek=( ɣ-1)m.c2

       
         (ɣ-1)c2 ifadesi üç parçacık için aynı olduğuna      
          göre parçacıkların kütlesi (m) kinetik enerji     
          sıralamasını verir. Bu durumda sıralama
          EK >EL >EM    şeklinde bulunur.
    
     b) Parçacıkların momentumu P= ɣ.m.v  formü- 
          lü ile bulunur. ɣ dönüşüm katsayısı ve v hızı     
          üç parçacık için aynı olduğuna göre parçacık-
          ların kütleleri momentum sıralamasını verir.       
          Bu durumda PK >PL >PM  sonucu bulunur.
           

       K, L ve M parçacıkları ışık hızına yakın hızlarda 
    eşit büyüklükteki hızlarla hareket etmektedir.
    Parçacıkların kütleleri arasında mK >mL >mM 
    ilişkisi bulunmaktadır.

     Buna göre
 a) Parçacıkların kinetik enerjilerini
 b) Parçacıkların momentumlarını
         büyüklüklerine göre sıralayınız.

SORU 3 ÇÖZÜM

Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bir cismin 
a) Kütlesindeki
b) Uzunluğundaki
c)  Toplam enerjisindeki
     değişim için ne söylenebilir?

UYGULAMA 4

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK

ÇÖZÜM ALANI



Bu bölümde siyah cisim ışıması, Planck hipotezi, 
kuantum fiziğinin nasıl ortaya çıktığı, dalga boyu 
ışıma şiddeti grafiğinin klasik ve kuantum fiziğinde 
ne anlama geldiği verilecektir.

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ

    Anahtar Kavramlar

"Bilim, doğanın nihai gizemini çözemez 
çünkü biz, çözmeye çalıştığımız 
gizemin bir parçasıyız."  

                                                           Max Planck

2. 
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5.ÜNİTE

Siyah Cisim Işıması
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İki atom altı parçacık, birbirinden ne kadar ışık yılı uzak olsa da birbirini etkiler. Bu olay, kuantum fiziğinin 
en temel teorilerinden biri olan kuantum dolanıklık teorisi ile açıklanmaktadır. Kuantum dolanıklık teorisi-
ne göre elektron kendi ekseninde sağa dönüyorsa dolanık eşi sola dönmeye başlar. Elektronların birbirini 
etkilemelerinin aynı kuantum durumunu paylaşmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Einstein, parçacıklar arasında gerçekleşen bu etkileşimi kabul etmemiştir. Ancak ABD Ulusal Standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsünde (NIST) çalışan fizikçiler, yıllar sonra kuantum fiziğinde uzaktan etkileşim olduğunu 
kanıtlamışlardır.

       HAZIRLIK

   Çok yüksek sıcaklıklara sahip bir yıldızın sıcaklığı nasıl ölçülebilir?

 

OKUMA PARÇASI
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5.2.1. KUANTUM FİZİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Kuantum fiziği atomu ve atomdan daha küçük yapı-
daki atom altı parçacıkları inceler. Newton yasala-
rının atomik boyutlarda ve çok yüksek hızlarda ge-
çerli olmadığı 19. yüzyıla gelindiğinde anlaşılmıştı. 
Klasik fizikte belli olan hız, konum, enerji gibi fiziksel 
kavramlar atomik boyutta olasılıklarla ifade edilir.

Işık dalga mı yoksa parçacık mı sorusu kuantum me-
kaniğine girişi hızlandırdı. Önce çift yarık deneyi ve 
Maxwell'in elektromanyetik teorisi ile ışığın dalga, 
sonrasında kara cisim ışıması ile parçacık olduğu 
öne sürüldü.

De Broglie dalga boyunun bulunması, olasılık dalga-
larının dalga fonksiyonlarıyla açıklanması, parçacıkla-
rın konum ve hızının aynı anda aynı doğrulukta ölçü-
lemeyeceğinin anlaşılması, ışığın kuantum paketleri 
olarak yayıldığının  keşfedilmesi kuantum fiziğinin ka-
pılarını açmıştır. 20. yy'da birçok bilim insanının katkı-
ları ile atomik yapılar klasik fizik yerine kuantum fiziği 
ile açıklanmaya başlanmıştır. Görsel 5.2.1’de kuan-
tum fiziğine katkı veren çoğu Nobel Fizik Ödülü'ne 
sahip 29 bilim insanın toplu fotoğrafı verilmiştir.

Görsel 5.2.1: 1927 yılında elektronlar ve fotonlar ile ilgili düzenlenen 5. Solvay (Solvey) Uluslararası Konferansına 
katılan bilim insanlarının fotoğrafı

Solvay Konferansı fizik  ve kimya 
alanında çözüm bekleyen konuların 
görüşüldüğü konferansın adıdır. İlk 
Solvay Konferansı 1911'de yapılmıştır. 
Bu toplantıda kuantum ve radyasyon 
konulu yaklaşımların klasik fizik ve 
kuantum fiziği ile birlikte anlatılmasının 
zorlukları ele alınmıştır. Konferansın 
üç yılda bir yapılması planlanmıştır. Bu 
konferanslarda fizik alanında şu konular 
ele alınmıştır: 2005 Uzay ve Zamanın 
Kuantum Yapısı, 2008 Yoğun Madde 
Kuantum Teorisi, 2011 Kuantum Dünya-
sı Teorisi, 2014 Astrofizik ve Kozmoloji, 
2017 Canlılığın Fiziği (uzay, zaman ve 
biyolojide bilgi).

      BİLGİ

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
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5.2.2. SİYAH CİSİM IŞIMASI

Siyah cisim ışımasını bulan Max Planck (Görsel 5.2.2) 
kuantum fiziğinin de kurucusu rolünü üstlenmiştir. 
Max Planck’ın öncü olduğu durum daha sonra Einstein 
gibi birçok ünlü bilim insanı tarafından teorilerle geliş-
tirilmiştir. Siyah cisim ışıması, 20. yy’da ortaya çıkmış 
klasik fizikle açıklanamayan durumlardan biridir. 

Bir maddenin sıcaklığı sıfır kelvinin üzerinde ise ener-
jisi vardır, molekülleri titreşim yapar ve elektroman-
yetik dalga yayar. Cisimlerin sıcaklığı artırıldığında 
atomlar uyarılır ve uyarılan atomlar fazla enerjilerini 
dışarıya elektromanyetik dalga hâlinde ışık yayarak 
atar. Cisimlerin yaydığı ışığın rengi sıcaklığı ile deği-
şebilir. Maddenin sıcaklığı çok düşük ise madde kı-
zılötesi ışık yayar ve gözle görülmez. Sıcaklığı arttıkça 
madde görünür bölgede ışık yayar. Sıcaklıkla orantılı 
olarak kırmızı renkten mor renge doğru değişim göz-
lenir. Sıcaklık daha fazla artırılırsa morötesi ışık yayılır 
ve bu ışık gözle görülmez.

Siyah cisim, üzerine düşen ışıkları yuttuğu ve sadece 
kendi sıcaklığından dolayı ışıma yaptığı için seçilmiş-
tir. Siyah renk dışında başka bir renge sahip madde-
ler hem kendi sıcaklığından dolayı hem de dışarıdan 
aldığı ısıdan dolayı ışık yayar.

Siyah cisim ışıması ile ilgili Gustav Robert Kirchoff 
(Gustaf Robert Kirşof) bir deney gerçekleştirmiştir. 
İçi siyah renkte olan şekli önemsiz bir kovuğa delik 
açmış ve delikten ışık göndermiştir. Işık yüzeylerden 
yansıdıkça oyuk içinde he men hemen ışığın tamamı 
soğurulmuş ve ışık oyuktan dı şarıya çıkamamıştır 
(Şekil 5.2.1). Kovuktan dışarıya çıkan ışık cismin sı-
caklığından kaynaklandığı için bu ışımaya siyah cisim 
ışıması denir.

Görsel 5.2.2: Max Planck (1858-1947)

Şekil 5.2.1: Kovuk içinde ışığın soğurulma modeli

Deney adının siyah cisim 
olmasının sebebi, siyah 
rengin görünür bölge ışık-
larını soğurma özelliğine 
sahip olmasından kaynak-
lanır. Klasik fizikte siyah 
renk diğer renklerle aynı 
şekilde düşünülmüştü.

      BİLGİ

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
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Siyah cisim ışıması siyah renkte olan kor hâline gel-
miş kömürde görülür (Görsel 5.2.3). Kor hâline gel-
miş kömürün sıcaklığı yaklaşık 5 000 K civarındadır. 
Güneş ve yıldızların dış sıcaklıkları da bu civarda 
olduğundan Güneş ve yıldızların ışıması siyah cisim 
ışımasına örnek gösterilebilir. 

Görsel 5.2.3: Kor hâline gelmiş siyah kömürün ışıması

BAKIŞ AÇISI

Siyah cisim ışımasına günlük hayattan başka örnekler veriniz ve örneklerin özelliklerini belirtiniz.

Max Planck, hipotezini açıklarken hangi bilim insanlarının çalışmalarını kullanmıştır? Araştırınız.

Yapılan çalışmalar neticesinde siyah cismin farklı sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaptığı ışımanın siddeti-
nin dalga boyuna göre grafiği Grafik 5.2.1’de verilmiştir. Işıma şiddeti, belirli bir dalga boyuna denk gelen 
en büyük enerjiyi göstermektedir. 

Grafik 5.2.1: Farklı sıcaklıklara göre siyah cisim ışımasında ışıma şiddeti dalga boyu ilişkisi

 Araştırma

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
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Klasik fiziğin uzun dalga boylu ışımaları açıklasa bile 
kısa dalga boylu ışımaları açıklamada yetersiz kaldığı 
görülür. Klasik fiziğe göre tüm cisimler üzerine düşen 
ışığı soğurur ve bu enerjiyi farklı değerde ivmeli hare-
ket yapan elektrik yüklerine aktarır. Elektrik yükleri de 
bu enerjiyi farklı dalga boyunda ışık olarak yayar. Klasik 
fiziğe göre sıcaklık artırıldıkça ışınımın enerjisi artmakta 
dalga boyu azalmaktaydı. Fakat yayılan ışınların dalga 
boyu bilinemiyordu. Grafik 5.2.2 incelendiğinde farklı 
dalga boylarında ışımaların olmadığı, sadece tek bir 
dalga boyunda ışımanın kuvvetli gerçekleştiği görülür. 
Grafikten anlaşılacağı üzere klasik fizikte enerji sonsuza 
gider ve süreklidir. Kuantum fiziğinde ise bu bir çeliş-
kidir. Çünkü dalga boyunun çok küçük olması enerjiyi 
sonsuza götüremez. Enerji kuantum fiziğinde sürekli 
değil kesiklidir. Klasik fizikte dalga boyunun bulunama-
ması ve enerjinin sürekli sayılması gibi yetersizlikler ve 
çelişkiler kuantum fiziğinin doğuşunu hızlandırmıştır. 
Planck bu durumu klasik fizikle açıklamaya çalışsa da 
başarılı olamamıştır. 20. yy’ın başlarında Max Planck'ın 
siyah cisim ışımasının klasik fizikle açıklanamadığını 
göstermesi, bilim insanlarının yeni yasalar ve teoriler 
aramaya başlamasına neden olmuştur.

Grafik 5.2.2: Klasik fizikle kuantum fiziğine göre ışığın 
şiddetinin dalga boyuna göre değişimi

Grafik 5.2.1 şu şekilde yorumlanabilir: Cisim şiddetli ışımasını sadece tek bir sıcaklık değerinde ve dalga    
boyunda yapabilir. Cisim en şiddetli ışımasını gerçekleştirdiğinde ışımanın dalga boyu ile sıcaklığı ters oran-
tılıdır. Wien Yasası ile bu durum şu şekilde ifade edilir:
  
    λmax.T

 =2,898.10-3 m.K

Burada 2,898.10-3 Wien sabitidir. Wien Yasası'na göre düşük sıcaklıklar kızılötesi, yüksek sıcaklıklar morötesi 
ışıma yapar.

K, L, M cisimlerinden yayılan ışımaların maksimum
dalga boylarının tepe noktaları arasındaki ilişki
λM>λL>λK şeklindedir.

Wien Yasası'na göre K, L, M cisimlerinden yayılan 
ışımaların maksimum dalga boylarının tepe nokta-
ları ile cisimlerin sıcaklıkları ters orantılı olmalıdır.

W= λ.T  

formülüne göre sıcaklıklar dalga boyları ile ters 
orantılıdır. Dalga boyları λM>λL>λK olduğundan sıcak-
lıklar

TK>TL>TM olmalıdır.

SORU 1 ÇÖZÜM

K

Işıma 
şiddeti

Dalga 
boyu

L

M

Buna göre bu cisimlerin sıcaklıkları arasındaki ilişki
nedir?

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ

Dalga boyu

Işıma şiddeti

Klasik fiziğe göre

Deneysel sonuç

E= ∞
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Bir cisim oda sıcaklığında (yaklaşık 24 0C) bekletil-
mektedir. Daha sonra cisim belli bir sıcaklığa kadar 
ısıtılıyor. 

Buna göre cisimden yayılan elektromanyetik dal-
gaların türü hakkında ne söylenebilir?

0 K sıcaklığının üzerindeki tüm cisimler elektroman-
yetik dalga yayar. Oda sıcaklığı düşük bir sıcaklık oldu-
ğundan ilk durumda kızılötesi ışık yayar. Cisim ısıtılın-
ca belli bir renkte görünür ışıma yapabilir (4  000 K ile 
7  000 K arasında). Cisim daha fazla ısıtılırsa morötesi 
ışıma yapabilir (7      000 K üzerinde).

SORU 2 ÇÖZÜM

Bir siyah cismin T1 sıcaklığında iken 3λ dalga boy-
lu ışıma, T2 sıcaklığında iken λ, T3 sıcaklığında 2λ 
dalga boylu ışıma yaptığı gözleniyor.

Buna göre T1, T2 ve T3 sıcaklıklarını büyüklükle-
rine göre sıralayınız.

Kor bir kömürden yayılan ışımanın dalga boyu λ1, 
Güneş’ten yayılan ışımanın dalga boyu λ2 ve yıldı-
rımın yeryüzüne düşerken yaptığı ışımanın dalga 
boyu λ3 olsun.

Dalga boylarını büyüklüklerine göre sıralayınız. 
(Kömürün yaklaşık sıcaklığı 750 K, Güneş'in yak-
laşık yüzey sıcaklığı 5 750 K, yıldırımın yaklaşık sı-
caklığı 30 000 K)

UYGULAMA 1

UYGULAMA 2

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ

        SİMÜLASYON 1

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda sıcaklık değerini değiştirerek dalga boyu ile ışıma şiddeti 
arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.

https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum_tr.html

ÇÖZÜM ALANI

ÇÖZÜM ALANI



251

2. 
BÖLÜM

Planck Hipotezi
Klasik fizikte siyah cisim ışımasında enerjinin kesilmeden sonsuza kadar çıkması morötesi felaket olarak 
adlandırılmıştı. Planck, bu durumun klasik fizikle açıklanamayacağını söyleyerek 20 yy’ın başlarında bir 
hipotez öne sürmüştür. Planck, ışıma şiddeti dalga boyu grafiğini yorumlamak için bir denklem aramıştır. 
Işığı klasik fizikte olduğu gibi dalga modeli olarak değil kuantlardan oluşan paketler şeklinde düşünmüştür. 
Planck’ın hipotezi şu şekildedir:

1. Siyah cisim ışıması yapan bir cismin moleküllerinin enerjisi kesikli değerler alabilir. 

n kuantum düzeyi, f ışınımın frekansı, h Planck sabiti (6,626.10-34 J.s) olmak üzere ışınım enerjisi En kuan-
tumlu olup şöyle ifade edilir:

   En = n.h.f

2. Moleküller, kesikli paketler hâlinde enerji yayar ve soğurur. Moleküller bir kuantum seviyesinden 
diğer kuantum seviyesine geçiş yapar. 

Moleküllerin, ardışık iki kuantum düzeyi arasındaki geçişleri sırasında oluşan enerji farkı şu şekilde ifade 
edilir:

   E= h.f

Planck’ın önerdiği kesikli enerji kuantum fiziğinin 
temeli sayılır. Şekil 5.2.2'deki yatay düz çizgiler ku-
antum sayılarına karşılık gelen moleküllerin kuan-
tumlu enerji seviyelerini gösterir. Siyah cisim ışıması 
kuantum fiziğinin başlangıcı sayılabilir. Planck,  siyah 
cisim ışıması grafiğini matematiksel denklemlerle 
ifade etmeye çalışmıştır. Bilim insanları siyah cisim 
ışıması fikrinden yola çıkarak çeşitli teoriler sun-
muşlardır.

00

hf

2 hf

3 hf

4 hf

1

2

3

4

Moleküllerin enerji seviyeleri Kuantum sayıları

Şekil 5.2.2: Planck'a göre kuantumlu enerji seviyeleri

Planck hipotezine göre enerji paketler hâlinde 
yayılır ve h.f formülüyle bulunur.

Siyah cisim ışımasında enerji artacağı için ışımanın
dalga boyu azalır. Enerji frekans ile doğru, dalga 
boyu ile ters orantılıdır. 
Buna göre I, II ve III yargıları doğru olur.

SORU 3 ÇÖZÜM

Planck hipotezine göre

I. Taneciklerin sahip olduğu enerji kuantum yapıda 
h.f'ye eşittir.

II. Enerji paketler hâlinde yayılır.
III. Siyah cisim ışımasında sıcaklık arttıkça ışınımın 

dalga boyu azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ



Bu bölümde foton kavramı, fotoelektrik olaya etki eden 
değişkenler, fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygula-
maları verilecektir.

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

    Anahtar Kavramlar

"Dünya; kötüIük yapanIar yüzünden 
değiI, seyirci kaIıp hiçbir şey yapma-
yanIar yüzünden tehIikeIi bir yerdir."   
    
                                           Albert Einstein

3. 
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Güneş enerjisiyle çalışan otomobillere aslında elektrikle çalışan otomobil demek gerekir. Güneş ışığı kullanılan 
araçlarda bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için güneş gözeneklerinden faydalanılır. Güneş enerjisi-
nin elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmasıyla otomobilin hareket etmesi sağlanır. Araç güneş ışığının 
olmadığı durumlarda depoladığı elektrik enerjisini kullanmaktadır. 

Elektrik enerjisine dönüştürülen güneş ışığı bir pilin içinde depolanır. Bu araçlar dünya için zararlı olan fosil ya-
kıtlar kullanmadığından dolayı çevre dostudur. Bu otomobillerin geleceğin otomobili olacağı düşünülmektedir.

       HAZIRLIK

  
     Sizce otomobillerde fosil yakıtların yerine hangi enerji kaynağı kullanılmalıdır? 
             

      
                   Sebebini  açıklayınız.

OKUMA PARÇASI
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5.3.1. FOTON KAVRAMI
Max Planck’ın siyah cisim ışıması konusundaki fikirlerinden etkilenen Einstein, ışığın enerji paketlerinden 
oluşuyor olabileceğini düşündü. Einstein, Planck’ın atomlara uyguladığı matematiksel kuant (enerji paketi) 
fikrini ışığa uygulamıştır. Işığı oluşturan bu enerji paketleri sonradan foton adını almıştır. Maxwell denk-
lemleriyle özetlenen ışığın dalga tanımıyla çeliştiği için başlangıçta bu fikre pek sıcak bakılmamıştır. Ancak 
yapılan deneyler, Einstein’ın ışık taneciği fikrini desteklemiştir.

• Fotonlar, elektromanyetik dalgaların yapı taşları olduklarından ışık hızıyla gider.
• Fotonlar, kütlesiz olmalarına rağmen proton ve elektron gibi kütleli parçacıklarla etkileşime girebilir.
• Fotonlar, yüksüzdür ve kararlı yapıdadır.
• Durgun kütleleri ve durgun enerjileri yoktur.
• Enerjileri, elektromanyetik dalganın dalga boyu ve frekansına bağlıdır.

5.3.2. FOTOELEKTRİK OLAY
Fotoelektrik ışığın tanecikli yapısını ortaya koyan ilk 
olaydır. Bir kaynaktan yayılan fotonların bir madde 
yüzeyine düşürülmesi suretiyle maddeden elektron 
koparılması şeklinde gerçekleşir. Bu olayda maddenin 
yüzeyinden  yayılan elektronlara fotoelektron adı ve-
rilir (Görsel 5.3.1). Fotoelektrik olayda foton bir par-
çacık olarak bir başka parçacıkla (elektronla) etkileşir.

Görsel 5.3.1: Fotoelektrik etki modeli 

Fotoelektrik olay, ilk defa 1887 yılında Heinrich 
Rudolf Hertz (Görsel 5.3.2) tarafından elektroman-
yetik dalgaların varlığını kanıtlamaya çalışırken orta-
ya konulmuştur.

Görsel 5.3.2: Heinrich Rudolf Hertz

Hertz’in Fotoelektrik ile İlgili Çalışmaları

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

Enerjisi atomun 1. uyarılma düzeyinden fazla olan bir 
elektron atomu uyarabilirken enerjisi 1. uyarılma se-
viyesinden fazla olan bir foton atomu uyaramamak-
tadır. Bu durumu ve yukarıda anlatılanları göz önün-
de bulundurarak foton kavramını kısaca açıklayınız.

UYGULAMA 1

 Elektron

 Fotoelektron

 Çekirdek

  Foton

ÇÖZÜM ALANI
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Şekil 5.3.1: Hertz’in fotoelektrik etkiyi gözlemlediği düzeneğin şematik gösterimi

Hertz, Şekil 5.3.1’de gösterilen düzeneği tasarlamıştır. Bu düzenekte bobin, verici (primer) devredeki iki küre-
sel elektrot arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yükleme yapmaktadır. Bu iki metal küre arasında kıvılcımlar 
nedeniyle oluşan morötesi ışınlar, alıcı (sekonder) devrede bulunan küresel elektrotlardan birine düşerek 
buradan elektron söker. Sökülen bu elektronların diğer küresel elektrota ulaşmasıyla alıcı devrede bir foto-
elektrik akım  meydana gelir. Bu düzenekte vericideki morötesi ışıma engellenecek olursa fotoelektrik akım 
da kesilmekte, engellenmediği durumda ise fotoelektrik akım tekrar oluşmaktadır. Hertz yaptığı bu deneyle 
fotoelektrik etkiyi hava ortamında gözlemleyen ilk bilim insanı olmuş ve yüksek enerjili ışınların metal topuz-
lardan elektron sökebildiğini göstermiştir.

Hertz’in üzerinde fazla durmadığı bu olayın tümüyle açıklığa kavuşturulması 1905 yılını bulmuştur. Einstein, 
Planck’ın kuantalama kavramını elektromanyetik dalgalar için kullanarak ışığın bir enerji paketi olarak dü-
şünülebileceğini söylemiştir. Bu enerji paketleri, daha sonraları Gilbert Newton Lewis (Gilbırt Nivtın Livıs) 
tarafından foton olarak adlandırılacaktır. h Planck sabiti olmak üzere bir foton

ile verilen E enerjisine sahiptir. c ışık hızı olmak üzere frekans, dalga boyu ve hız arasında  

eşitliği vardır. Bundan dolayı bir fotonun enerjisi, 

eşitliği ile de bulunabilir. Fotonun enerjisi hesaplanırken enerji birimi (joule) yerine elektron volt da kulla-
nılabilir. Elektron volt ile joule arasında 1eV = 1,6.10 -19 J eşitliği vardır.

BAKIŞ AÇISI

Hertz’in bu deneyinde primer devrede morötesi yerine kızılötesi ışın oluşması durumunda 
neler olabilir?

Metal 
Küreler

Kıvılcım

Verici Alıcı
(Primer Devre) (Sekonder Devre)

Morötesi Işın

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

e

e

e"

"
" Fotoelektron

 E = h.f

 f = c/λ 

E h.f h.c= =
m λ

-

+
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UYGULAMA 2

Frekansı 3.1015 Hz olan bir fotonun 
a) Dalga boyu kaç  Å dur?
b) Enerjisi kaç eV'tur?
(c= 3.108 m ⁄s; h.c=12     400 eV.Å;1 m=1010 Å)

Dalga boyu 4 000 Å olan bir fotonun
a) Frekansı kaç s-1 dir?
b) Enerjisi kaç eV'tur?
(c= 3.108 m ⁄s; h.c=12 400 eV.Å; 1Å =10-10 m)

SORU 1 ÇÖZÜM

Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi

Şekil 5.3.2: Fotosel devre düzeneği

                Üreteç                            Ampermetre

Şekil 5.3.2’de gösterilen fotosel düzeneği, ışığı oluş-
turan fotonların enerjisini elektrik enerjisine dö-
nüştürmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu düzenekte 
havası boşaltılmış bir cam tüpte bir üretecin  negatif 
kutbuna bağlı metalik katot levhası bulunur. Ürete-
cin pozitif kutbuna bağlanmış metal levha ise anot 
levha adını alır. Anot ve katot levha birbirine temas 
etmediği için karanlık bir ortamda devre tamamla-
namaz ve devredeki ampermetreden akım geçmez.

Katot levha üzerine yüksek enerjili tek renkli ışık 
düşürüldüğünde ampermetre tarafından katot ve 
anot arasında bir elektron akışı olduğunu gösteren 
akım ölçülür. Böylece fotoelektrik olay gerçekleşir. 
Katot levhaya düşürülen bir foton, enerjisini bu me-
talde bulunan elektronlardan birine verir ve kendisi 
soğurulur. Bir foton ancak bir elektron sökebilir. 

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

  Katot                                                                Anot

-     +

                                                          
Fotoelektron

Bir fotonun dalga boyu λ=c/f eşitliği ile hesaplanır.

  

Fotonun enerjisi E=h.c/λ= 12     400/1  000=12,4 eV
bulunur.

λ 3.10
3.10 1.10 m 100015

8
7= = =m - m=1 000 Å

A

ÇÖZÜM ALANI
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SORU 2 ÇÖZÜM

Tablo 5.3.1: Bazı Metallerin Eşik Enerjisi

Bağlanma enerjisi 4,70 eV olan bakır metalinin 
üzerine 
  a) Bir tane 1,9 eV enerjili 
  b) İki tane 4,7 eV enerjili
  c) Üç tane 5,5 eV enerjili foton yollandığında yü- 
      zeyden kaç elektron koparılabilir?

Katot levha üzerine gönderilen bir foton ancak bir 
elektron sökebilir. Bu sebeple gelen fotonun ener-
jisinin metalin bağlanma enerjisinden büyük ya da 
en azından bağlanma enerjisine eşit olması gerekir. 
   
a) Fotonunun enerjisi elektronun metale bağlanma 
       enerjisinden düşük olduğu için foton elektron   
       sökemez.   
 b) 2 foton, 2 elektron söker.  
 c)   3 foton, 3 elektron söker.

Fotonun yüzeyden elektron sökebilmesi için gerekli 
olan en küçük enerji değerine o levhanın bağlan-
ma (eşik) enerjisi denir. Eşik enerjisi metalin cinsi-
ne bağlıdır. Sodyum, potasyum, lityum  ve  sezyum  
gibi  alkali  metallerin sahip oldukları elektronların  
bağlanma  enerjileri  çok  düşük olduğundan bu 
metallerin yüzeylerinden görünür ışıkla elektron 
sökmek mümkündür. Bu  nedenle  fotosel  yapımın-
da genellikle alkali metaller kullanılır. Ancak alkali 
metaller havadaki oksijen ile tepkimeye girip metal 
özelliklerini yitirebildikleri için alkali metal kullana-
rak hazırlanacak bir fotosel tüpünün vakumlanarak 
havasının alınması şarttır. 

Tablo 5.3.1'de bazı metallerin eV cinsinden bağlan-
ma enerjileri gösterilmiştir.

UYGULAMA 3

Bağlanma enerjisi 4,50 eV olan demir metali üze-
rine 2 tane 4,4 eV enerjili, 1 tane 5 eV enerjili, 3 
tane de 5,2 eV enerjili foton gönderiliyor. 

Metal yüzeyden toplam kaç elektron sökülebilir?

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

ÇÖZÜM ALANI

Metal Eşik Enerjisi(eV)

Sezyum (Cs) 1,90

Potasyum (K) 2,23

Sodyum (Na) 2,28

Lityum (Li) 2,50

Alüminyum (Al) 4,08

Kurşun (Pb) 4,14

Çinko (Zn) 4,31

Demir (Fe) 4,50

Bakır (Cu) 4,70

Gümüş (Ag) 4,73

Platin (Pt) 6,35
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UYGULAMA 4

Fotoelektrik deneyi yapmak isteyen bir bilim in-
sanı fotosel devrede çinko metalden yapılmış bir 
katot levha kullanıyor.

Bu bilim insanı kızılötesi, mavi ve morötesi ışın-
lardan hangisini ya da hangilerini kullanırsa 
fotoelektrik akımı elde etme imkânı daha faz-
ladır? (Bu ışınların enerjileri için elektromanyetik 
dalga spektrumundan faydalanınız.)

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

Metal üzerine gönderilen bir fotonun bu metalden elektron sökebilmek için sahip olması gereken mini-
mum frekans değerine eşik frekansı (f0) bu frekansa ait minimum dalga boyuna ise eşik dalga boyu (λ0) 
denir. Einstein, fotoelektrik olayı enerji korunumundan yararlanarak şu denklemle ifade etmiştir:

Bu denklem, katot levhaya düşürülen  fotonun enerjisinin metalin bağlanma enerjisinden yüksek olduğu 
durumlarda fotonun metal yüzeyden elektron sökerek kalan enerjisini de söktüğü bu elektrona aktardığını 
ifade eder. Bu olay sonunda foton metal yüzey tarafından soğurulur. Elektrona aktarılan enerji ne kadar 
fazla olursa elektron o kadar yüksek bir hızla katottan ayrılacaktır. Bu durumda elektronun maksimum 
kinetik enerjisi

olarak ifade edilir. Bu eşitlikte m elektronun kütlesini, v ise elektronun maksimum hızını göstermektedir. 
v hızıyla katot levhadan fırlayan elektronun anot levhaya ulaşmasıyla devre tamamlanacak ve bir akım 
oluşacaktır. Devrede oluşan bu akıma fotoelektrik akım adı verilir. 

Fotoelektrik denkleminde enerji değerleri frekans cinsinden yazılırsa bu denklem

şeklini alır. Burada h Planck sabitini ifade etmektedir. Fotoelektrik denklemi, ışığın dalga boyu cinsinden 
yazıldığında

 

Efoton = E bağlanma + Ek(max)

şeklinde ifade edilebilir.h c h c
2
1 mv

0
= +
m mλ λ 0

m.v2

hf hf 2
1 mvo= + m.v2h.f = h.f0

E 2
1 mvkinetik

2= m.v2Ek(max)

ÇÖZÜM ALANI
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1. Simülasyonda ekranın üst kısmında yer alan elektromanyetik dalga spektrumundan yüksek 
enerjili bir ışın seçiniz (örneğin morötesi ışın).

2. Elektromanyetik spektrumun üst kısmında yer alan ışık şiddetini sıfırdan başlayarak yavaş 
yavaş artırınız. 

3. Devreden akım geçmeye başladığını gözlemlediniz mi? Eğer devreden akım geçiyorsa ışık 
şiddetinin yani katot levhaya gönderilen foton sayısının artırılmasının devreden geçen akı-
ma bir etkisi oldu mu?

4. Işık şiddetini yüksek bir değerde sabitleyip ışığın enerjisini değiştirerek devreden akım ge-
çip geçmediğini gözlemleyiniz. 

5. Tüm bu işlemleri yaparken katot levhanın cinsini değiştirerek metallerin bağlanma enerji-
sinin fotoelektrik olaya etkisini gözlemleyiniz. Hangi metali kullandığınızda devreden daha 
önce  akım geçmeye başladı? 

6. Bu simülasyondaki metallerin bağlanma enerjilerini gözlemlerinize göre küçükten büyüğe 
doğru sıralayınız.

        SİMÜLASYON 2

Fotoelektrik olaya etki eden birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerin başlıcaları şunlardır: Kullanı-
lan ışığın frekansı ve enerjisi, kaynağın ışık şiddeti, katot metalinin eşik enerjisi, güç kaynağının bağlanma 
şekli ve uçları arasındaki potansiyel fark. 

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonda fotoelektrik olayını inceleyiniz.

https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/photoelectric

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

Fotoelektrik Olay  Fotoelektrik olaya etki eden değişkenlerin gözlenmesi ve 
 yorumlanması
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5.3.3. FOTOELEKTRONLARIN MAKSİMUM KİNETİK ENERJİLERİNİN IŞIĞIN
           FREKANSINA BAĞLI DEĞİŞİMİ

Einstein’ın fotoelektrik denklemine göre kullanılan ışığın frekansının metalin eşik frekansının altında kaldı-
ğı durumlarda katot levhadan elektron sökülememektedir. f fotonun frekansını, f0 kullanılan metalin eşik 
frekansını göstermek üzere

• f < f0 ise metalden elektron sökülemez.
• f=f0 ise metalden elektron sökülür. Ancak elektrona kinetik enerji aktarılamaz.
• f >f0 ise metalden elektron sökülür ve fotonun kalan enerjisi elektrona aktarılır.

Bu veriler ışığında fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin fotonun frekansına bağlı değişim grafiği 
Şekil 5.3.3’teki gibidir.

Şekil 5.3.3: Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin fotonun frekansına bağlı değişim grafiği 

Grafiğin eğimi h Planck sabitini verir.

Bazı metaller için fotoelektronun maksimum kinetik 
enerjisinin fotonun frekansına bağlı değişim grafiği 
Şekil 5.3.4'te çizilmiştir.

Şekil 5.3.4: Farklı metaller için fotoelektronların maksi-
mum kinetik enerji ve frekans grafiği 

Şekil 5.3.4 incelendiğinde farklı metaller için çizilen 
tüm doğruların birbirine paralel olduğu görülür. Bu-
nun sebebi tüm doğruların eğiminin h Planck sabiti-
ni vermesidir. Ayrıca grafiklerin enerji eksenini kes-
tiği değerler, o metalin bağlanma enerjisini, frekans 
eksenini kestiği tüm değerler ise eşik frekanslarını 
gösterir.

Fotoelektronların 
maksimum kinetik enerjisi

Frekans
α0

Ek

f0

-Ebağ

Katottan sökülen elektronun 
maksimum kinetik enerjisi

Gelen fotonun
frekansı

Eşik frekansı

Bağlanma enerjisi

α α α α

4,31

4,70

0
2,28

f(s-1)

6,35

Ek(max)(eV)

So
dyu

m

Çinko
Bakır

Platin
yu

m

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

f

f
E

h
0

bag =f f
E

0

k

- =tan =atanα = EbağEk =hf f
E

0

k

- =
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Bir fotosel devrede ışığın frekansına bağlı olarak 
koparılan elektronların kinetik enerji değişim gra-
fiği verilmiştir. Bu grafikten hareketle

a) Grafiğin eğimini bulunuz.

b) Katot levhanın eşik enerjisini bulunuz.

c) 5.1014 s-1 frekanslı ışık katot levha üzerine gön-
    derildiğinde kopan fotoelektronların maksi- 
    mum kinetik enerjisini hesaplayınız.
   (h=6,62.10-34 J.s)

SORU 3 ÇÖZÜM

Fotoelektronların maksimum kinetik 
enerjisi (10-20 joule)

Frekans
(1014 s-1)2

0

-Eb

5

5.3.4. FOTOELEKTRONLARIN MAKSİMUM KİNETİK ENERJİSİ İLE METALİN 
                    EŞİK ENERJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bir iletkenin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. SI'da birimi amperdir 
ve A şeklinde gösterilir. Fotoelektrik olayda akım iki başlık altında incelenebilir:

UYGULAMA 5

Gümüş ve alüminyum metali için maksimum 
kinetik enerji ve frekans grafiğini çizerek grafikle-
rin eğimlerini karşılaştırınız. 
(Gümüşün bağlanma enerjisi 4,73 eV, alüminyu-
mun bağlanma enerjisi 4,08 eV'tur.)

Ek

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

a) Grafiğin eğimi h Planck sabitine eşittir. Bundan 
     dolayı grafiğin eğimi 6,62.10-34 e eşit olur.

b)

c) 
 

2.10
E

14
b = 6,62.10-34

Eb = 13,24.10-20 J

Eb = 19,86.1020 J
3.10

E
14

K = 6,62.10-34

tanα =

tanα =

ÇÖZÜM ALANI
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Fotoelektrik Akım (i0 akımı): Üreteçsiz bir dev-
rede katottan sökülen elektronların anoda ulaşma-
sıyla oluşmuş devre akımıdır (Şekil 5.3.5). Devrenin 
katoduna bağlanma enerjisinden daha büyük enerjili 
fotonların düşürülmesiyle elde edilir. Katottan kopan 
fotoelektronların bir kısmı  anoda ulaşarak devreyi 
tamamlar. Aşağıda verilenler uygulandığında i0 akımı 
artar.

Şekil 5.3.5: Üreteç bağlanmamış fotosel devre

• Işık şiddeti artırıldıkça (kaynaktan çıkan foton sayısı 
artırıldıkça) katottan sökülen elektron sayısı da ar-
tar. Böylece anot levhaya daha çok elektron çarpar.

• Katot levhaya gönderilen fotonların enerjisi ne kadar 
büyükse fotoelektrona aktarılan enerji de o kadar 
fazla olacaktır. Kinetik enerjisi büyük olan fotoelek-
tronların anoda ulaşma ihtimali de o kadar yükselir.

• Katot levha için eşik enerjisi küçük olan bir metal 
seçilmesi durumunda fotoelektrona aktarılan enerji 
artar.

• Katot ve anot levhaların yüzey alanlarının artırılması 
levhadan sökülen elektron sayısını artırdığından 
devre akımını da artırır.

• Anot ile katot arasındaki mesafe azaltılırsa foto-
elektronların anoda çarpma olasılığı artar.

Maksimum Akım (imax akımı): Devreye bağ-
lanan üretecin negatif kutbu katot levhaya, pozitif 
kutbu ise anot levhaya bağlandığında iki metal lev-
ha arasında anottan katoda doğru bir elektrik alan 
oluşur (Şekil 5.3.6). Bu elektrik alan katot levhadan 
sökülen tüm elektronlara etki ederek bu elektron-
ların anot levhaya ulaşmasını sağlar. Bu durumda 
devrede maximum akım oluşur. imax akımı,

• Işık kaynağının şiddeti (katoda düşen foton sayısı) 
    ile doğru orantılıdır.
• Katot levhanın alanı ile doğru orantılıdır.
• Sökülen her elektron, karşı levhaya ulaşacağından 
   fotonun enerjisine bağlı değildir.
• Bağlanma (eşik) enerjisine (katotta kullanılan 
   metalin cinsine) bağlı değildir.
• Anot levhanın alanına bağlı değildir.
• Katot ve anot arasındaki mesafeye bağlı değildir. 

Şekil 5.3.6: Üreteç bağlı fotosel devre

Şekil 5.3.7: Fotoelektrik devrede akımın potansiyel farka 
göre değişimi

Şekil 5.3.7’de görüldüğü gibi gerilim artarak belirli  
bir değere ulaştığında katot levhadan koparılan tüm 
elektronlar anot levhaya ulaşır ve akım en büyük de-
ğerini alır. Akımı maksimum yapan bu gerilim değeri-
ne doyma gerilimi denir. 

Akım

Potansiyel
Fark

0

İm

İ0

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

Katot                                                                Anot

                                                          
Ampermetre

                                                          
Ampermetre

                                                          
Fotoelektron

A

Katot                                                                Anot

                 Üreteç                          Ampermetre

-      +

                                                          
Fotoelektron

A
                 Üreteç                          Ampermetre

Vdoyma
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Durdurma Gerilimi: Bir fotosel devrede ürete-
cin pozitif kutbu katot levhaya, negatif kutbu ise 
anot levhaya bağlanırsa levhalar arasında katottan 
anoda doğru bir elektrik alan oluşur (Şekil 5.3.8). 
Bu elektrik alandan dolayı fotoelektronlar hareket 
yönlerine ters bir elektriksel kuvvetin etkisinde kalır.

Üretecin gerilimi artırıldıkça fotoelektronların hare-
ket etmeleri zorlaşır ve anoda ulaşan elektron sayısı 
gittikçe azalır. Üretecin gerilimi belli bir değere ulaş-
tığında hiçbir elektron anoda ulaşamaz ve devre 
akımı sıfır olur. Devre akımını sıfırlayan bu gerilimin 
en küçük değerine durdurma gerilimi denir. Dur-
durma gerilimine devre akımını kesmesinden dolayı 
kesme potansiyeli (Vk) de denir.

Şekil 5.3.8: Üretecin ters bağlandığı fotoelektrik devre

Bu eşitlik fotoelektrik denklemde yerine yazılırsa

  Efoton = Ebağlanma + Ek(max)

  Efoton = Ebağlanma + e.Vk

formülü elde edilir.

Eşik enerjisi 4 eV olan bir fotosel lambaya gönderi-
len fotonların dalga boyu 1 240 Å dur. 
Buna göre  fotoelektronları durdurabilecek gerilim 
kaç volttur? (h.c=12   400 eV.Å)

Katota düşürülen fotonun enerjisi E=h.c/ λ bağıntı-
sıyla hesaplanır.

E=12   400/1    240 =10 eV

Durdurma gerilimi ise

E f=E0+eVk

10=4+Vk  denkleminden Vk=6 V bulunur.

SORU 4 ÇÖZÜM

Şekil 5.3.9: Bir fotoselde oluşan akımın yavaşlatıcı ve hız-
landırıcı gerilime bağlı değişim grafiği

Fotoelektrik Akım

imax

i0

-Vkesme

Yavaşlatma 
ve durdurma

Hızlandırma
ve doyma

Vdoyma Gerilim0

Doyma gerilimi, durdurma gerilimi, i0 akımı ve maksi-
mum akım Şekil 5.3.9’daki grafikte bir arada verilmiştir.

Bu olayda elektronları durdurmak için yapılan iş, 
elektronların kinetik enerjilerine eşit büyüklüktedir.

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

          Üreteç                            Ampermetre

-      +

Katot                                                                Anot

                 Üreteç                          Ampermetre

                                                          
Fotoelektron

A

eV 2
1 mvk = m.v2e.Vk
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Eşik enerjisi 0,5 eV  olan bir fotoselin katoduna 
dalga boyu 2  480 Å olan fotonlar gönderiliyor. 
Buna göre devreden akım geçmemesi için geri-
limi 1,5 V olan pillerden kaç tanesi seri bağlan-
malıdır? (h.c=12        400 eV.Å)

UYGULAMA 6

Özdeş fotosel lambalara gönderilen K ve L ışınlarının 
akım ve gerilim grafiği verilmiştir. 

Verilen bu grafiğe göre K ve L ışınlarının
a) Işık şiddetlerini
b) Enerjilerini
b) Frekanslarını
c) Dalga boylarını karşılaştırınız.

SORU 6 ÇÖZÜM

a) Fotosel devrelerde elde edilen maksimum akım 
değerlerinin eşit olması, K ve L ışınlarının fo-
ton sayılarının (ışık şiddetlerinin) eşit olduğunu 
gösterir.

b) K’nin durdurma (kesme) geriliminin L’nin 
durdurma (kesme) geriliminden büyük olması, K 
fotonlarının enerjisinin L fotonlarının enerjisin-
den büyük olduğu anlamına gelir.

c) Enerji ile frekans doğru orantılı olduğundan        
K’nin frekansı L’nin frekansından daha büyüktür.

d) Enerji ile dalga boyu ters orantılı olduğundan 
K’nin dalga boyu L’nin dalga boyundan küçüktür.

İmK=İmL

VLVK

İoL

İoK
L

K

Gerilim

Akım

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

Gümüş metalinin bağlanma enerjisi 4,73 eV’tur.
Gümüş metalinin eşik dalga boyunu hesaplayınız. 
(h.c=12     400 eV.Å)

E0=h.c/ λ0 bağıntısı kullanılarak eşik dalga boyu 
hesaplanabilir.
4,73= 12    400/ λ0
λ0=2      621,56 Å sonucuna ulaşılır.

SORU 5 ÇÖZÜM

ÇÖZÜM ALANI
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Özdeş fotosel lambalara gönderilen K ve L foton-
larının akım-gerilim grafiği verilmiştir.

Verilen bu grafiğe göre K ve L ışınlarının
a) Işık şiddetlerini
b) Enerjilerini
b) Frekanslarını
c) Dalga boylarını karşılaştırınız.

UYGULAMA 7

5.3.5 FOTOELEKTRİK OLAYIN GÜNLÜK HAYATTAKİ UYGULAMALARI

Fotoelektrik olayın günlük hayatta olumlu ve olum-
suz etkileri vardır. 

Fotoelektrik etki ile günlük yaşamda birçok alanda 
karşılaşılmaktadır. Alarm sistemlerinde, musluklarda 
(Görsel 5.3.3), otomatik kapılarda, yangın ve duman 
dedektörlerinde, trafik ışıklarında, sokak lambaları-
nın güneş ışığına göre kontrol edilmesinde, asansör-
leri durduran kumanda sistemlerinde, bacalardaki 
duman yoğunluğunun ölçülmesinde, kağıt havlu 
cihazlarında, matbaacılıkta renk ayrımı yapılmasını 
sağlayan sistemlerde fotoelektrik devreler kullanılır.

Sahte güneş gözlükleri güneşten gelen  zararlı ışın-
ları istenilen düzeyde süzemediği için göze zarar 
vermektedir.

Fotoelektrik olayının günlük hayattaki olumlu (musluklarda hijyenin sağlanması gibi) ve olumsuz 
(sahte güneş gözlüklerinin kullanımı gibi) etkilerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Araştırma

imK

VK

i0K

gerilim

akım

imL

VL

L

K

i0L

Görsel 5.3.3: Fotoselli musluk

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

ÇÖZÜM ALANI
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SORU 7 ÇÖZÜM

Katoda düşürülen fotonun enerjisi E=h.c/ λ bağın-
tısıyla hesaplanır.
Efoton= 12    400/2     480= 5 eV

Eüreteç= e.4V = 4 eV

Üreteç, fotoelektronları destekleyecek şekilde bağ-
landığından dolayı fotoelektronların enerjisi

Eelektron= Efoton+ Eüreteç- Ebağlanma

Eelektron= 5 + 4-2= 7 eV olarak hesaplanır.

Katot metalinin bağlanma enerjisi 2 eV'tur. Katot me-
taline düşürülen fotonların dalga boyları 2 480 Å dur.

5.3.6. FOTOELEKTRİK OLAYLA İLGİLİ HESAPLAMALAR

Buna göre fotoelektronların maksimum kinetik 
enerjisi nedir? (h.c=12    400 eV.Å)

A

Işık

AnotKatot

4V

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

Buna göre aynı fotosel devrenin katoduna 2 480 Å 
dalga boylu ışık düşürüldüğünde durdurma gerili-
mi kaç volt olur? (h.c=12     400 eV.Å)

Katoda düşürülen bir fotonun enerjisi E = h.c / λ 
bağıntısıyla hesaplanır.
E=12     400/1    240 = 10 eV
Fotonun enerjisi ve durdurma gerilimi bilindiğine 
göre metalin bağlanma enerjisi hesaplanabilir.

Efoton= E0+ eVk

10 = E0 + 6
E0 = 4 eV

2    480 Å dalga boylu bir fotonun enerjisi
E=12    400/2 480= 5 eV bulunur.
Eşik enerjisi ve fotonun enerjisi bilindiğine göre 
durdurma gerilimi

Efoton= E0 + eVk

5 = 4 + Vk

Vk= 1 V bulunur.

Fotosel devrenin katoduna 1 240 Å dalga boylu ışık 
düşürüldüğünde durdurma gerilimi 6 V olmaktadır.

SORU 8 ÇÖZÜM

+ _
A

Katot Anot

Işık

      -         +
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5.3.7. FOTOELEKTRİK ETKİNİN KULLANILDIĞI TASARIMLAR  

5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI

7. Hazırlamış olduğunuz sunum ve rapora mutlaka bir kaynakça ekleyiniz. Çalışmalarınız esnasında size yardımcı  
    olan kişi ve kuruluşlar varsa bir teşekkür  kısmı  oluşturup ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ediniz.
8. Tasarlamış olduğunuz ürünü ve proje raporunu belirtilen tarihte öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sınıfta sununuz.  
   

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ 
KAZANIMLARI

DERECELER

Çok iyi İyi Orta Geçer Zayıf

5 4 3 2 1

HAZIRLIK SÜRECİ:
Projenin amacını belirleme 

Amaca uygun çalışma planı hazırlama

Grup içinde görev dağılımı yapma
Grup üyeleriyle uyum içerisinde  
çalışma

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

İÇERİK:

Fotoelektrik etkinin kullanıldığı 
bir ürün tasarlama
Ürünü günlük hayatta
kullanılabilme
Özgün ürün hazırlama

SUNUM SÜRECİ:

Türkçeyi doğru kullanma
Sunumu ilgi çekici bir şekilde 
sunma
Sunumda beden dilini etkili 
kullanma

Verilen sürede sunumu yapabilme

TOPLAM PUAN:

Not: Değerlendirme ölçeğindeki toplam puanı 5/3 ile çarparak  
         100'lük not sistemine çeviriniz.

PROJE PUANLAMA ÖLÇEĞİ

FOTOELEKTRİK ETKİNİN GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRICI  UYGULAMALARI 

İÇERİK Fotoelektrik etkinin kullanıldığı günlük hayatı kolaylaştıracak tasarım yapma

BEKLENEN 
PERFORMANS

Bilgi düzeyini geliştirme, araştırma becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, yorumlama bece-
risi, ürün tasarlama, Türkçeyi doğru kullanma

SÜRE 15 gün

DEĞERLENDİRME Puanlanma ölçeği

Bu çalışmada sizden fotolektrik et-
kinin kullanıldığı günlük hayatı kolay-
laştıracak tasarım yapmanız isten-
mektedir. Bu tasarıma başlamadan 
önce fotoelektrik olayın teknoloji-
deki uygulama alanlarını araştırma-
nız beklenmektedir.     Çalışma sırasında 
aşağıdaki adımları takip etmeniz size 
kolaylık sağlayacaktır.

Üçer kişilik gruplar oluşturunuz.

Tasarım süresince neler yapacağını-
zı planlayınız. Grup üyeleri arasında 
yapmış olduğunuz plan çerçevesinde 
adil bir görev dağılımı yapınız.

Projenizin giriş aşamasında farklı kay-
naklar kullanarak fotoelektrik etki-
nin teknolojideki             uygulama alanlarını 
araştırınız.

Topladığınız bilgilerden yararlanarak 
fotoelektrik etkinin kullanıldığı günlük 
hayatı kolaylaştıracak yeni bir ürün 
tasarlayınız. Proje tasarımında kulla-
nılacak materyalleri ve teknikleri bu 
bölümde açıkça ortaya koyunuz.

Tasarım sürecinde proje çalışmasının 
nasıl yapıldığını, hangi araç ve gerecin 
kullanıldığını açıklayan ve tasarlanan 
ürünü tanıtan bir rapor hazırlayınız.

Çalışma sonunda tasarladığınız ürünü 
ve bu ürünün günlük hayata katkısını 
anlattığınız bir sunum hazırlayınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Bu bölümde Compton olayında foton ve elektron etkileşimi, 
ışığın tanecik ve dalga doğası, De Broglie dalga boyu bağıntı-
sı ve madde-dalga ilişkisi verilecektir.

5.4. COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE DALGA BOYU

    Anahtar Kavramlar

‘‘Kuantum teorisini öğrenince şok 
  olmayan biri anlamamış demektir. ’’
                                                       Niels Bohr

4. 
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Compton Olayı

De Broglie Dalga Boyu
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Kendiliğinden ışık yayan cisimler doğal ışık kaynaklarıdır. Doğal ışık kaynağı denildiğinde akla Güneş gelir. 
Güneş ışınları her yöne doğrusal olarak yayılır ve ilerlemek için herhangi bir ortama ihtiyaç duymaz.

Işık, fotoelektrik olayda enerjisini elektrona aktarabilir. "Yeryüzüne yüksek enerjili gama ışınları gelmedi-
ğine göre bu ışınlar Dünya’ya ulaşmadan önce atmosferin yüksek noktalarında elektronlara çarpıp yönmü 
değiştiriyor? Işık elektrona çarptıktan sonra elektronun ve fotonun yönü değişebilir mi?" gibi sorular akılla-
ra gelebilir.  Compton, bu soruların cevabını 1927’de bulmuş ve Nobel Ödülü'ne layık görülmüştür.

       HAZIRLIK

    Fotonun cam veya su gibi maddelerden geçerken hızının azalması foton elektron 
    etkileşimi ile açıklanabilir mi?

OKUMA PARÇASI
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Şekil 5.4.1’de Compton saçılması modellenmiştir. Bu olayda bir X-ışını fotonu, elektronlardan birine esnek 
olarak çarpmış ve  enerjisinin bir kısmını elektrona aktararak saçılmaya uğramıştır. Bu olay, bilardo topları-
nın esnek çarpışmasına benzetilebilir. Compton saçılmasında
• Foton soğurulmaz.
• Gelen foton, saçılan foton ve elektron aynı düzlemdedir.
• Fotonun çarpışmadan önceki ve sonraki hızı (c) aynıdır. Foton ışık hızıyla hareketine devam eder. 
• Çarpışmadan sonra fotonun enerjisi ve frekansı azalır (E>E' ve f >f').
• Saçılan fotonun dalga boyu gelen fotonun dalga boyundan büyüktür (λ < λ').
• Çarpışma esnek olduğundan enerji korunur. Çarpışmadan önceki enerji çarpışmadan sonraki enerjiye 
   eşittir. f gelen fotonun frekansı, f' saçılan fotonun frekansı ve EK saçılan elektronun kinetik enerjisi olmak 
   üzere bağıntı şu şekilde yazılabilir:
                     

Einstein’ın E enerjili bir fotonun bir parçacık gibi tek bir yöne gittiği ve belli bir momentum taşıdığı sonu-
cuna ulaşmasının ardından Arthur Holly Compton (Artur Hali Kamptın), bu düşünceyi bir adım ileri götür-
dü (Görsel 5.4.1). Compton, bir X-ışını fotonunun karbon atomunun son yörüngesindeki bir elektrona çar-
parak saçılmasını, fotonları belli bir enerjiye ve momentuma sahip parçacıklar gibi düşünerek açıklamıştır 
(Görsel 5.4.2). Bu olayda X-ışını fotonunun enerjisi, elektronun karbon atomuna bağlanma enerjisinden 
çok büyük olduğu için bu elektron serbest veya durgun sayılabilir.

Görsel 5.4.1: Arthur Holly Compton (1892-1962) Görsel 5.4.2: Compton olayı modeli

5.4.1. COMPTON OLAYINDA FOTON VE ELEKTRON ETKİLEŞİMİ

Şekil 5.4.1: Compton saçılması modeli

Saçılan foton

Saçılan elektron

Durgun elektron
Gelen foton

E=h.f e- 

x 

y 

e- f>f'

E ' =h.f '

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU

E = E�+ EK
h.f = h.f�+ EK    

 Durgun 
elektron

 Saçılan 
elektron

 Saçılan   
 foton

 Gelen     
 foton

 Çekirdek
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Şekil 5.4.2: Compton saçılmasında momentumun 
korunumu

http://www.kcvs.ca/site/projects/physics_files/compton-scattering/compton-scattering.swf

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki Compton saçılması simülasyonunu inceleyiniz.

1. Başlat düğmesine basarak durgun hâldeki elektronun üzerine X-ışını fotonu gönderiniz.

2. Foton elektron çarpışmasından sonra ne gözlemlediniz? Foton ve elektron hangi yöne 

     
hareket etti?

3. Sizce foton elektrona çarptıktan sonra fotonun hızında bir azalma oldu mu?

4. Simülasyonun ilgili bölümlerinden fotonun saçılma açısı ve dalga boyunu değiştirerek foton 

    
ve elektron çarpışmasını birkaç kez tekrarlayınız.

Pe

P

αθ

        SİMÜLASYON 3

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU

 P=P�+Pe

P�
"

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

    Compton Saçılması   Compton saçılmasının açıklanması

• Momentum korunur. Gelen fotonun momentumu (P), çarpışmadan sonra saçılan fotonun momentumu 
   (P') ile saçılan elektronun momentumunun (Pe) vektörel toplamına eşittir (Şekil 5.4.2).

• Işığın tanecikli yapısını destekler.
• Saçılan fotonun dalga boyu gelen fotonun dalga    
    boyundan büyüktür. Compton; 00, 450, 900 ve 1350 
    lik saçılma açıları için yapmış  olduğu gözlemler
    sonucu saçılan fotonun dalga boyu ile gelen foto-
    nun dalga boyu arasındaki farkı

 

olarak ifade etmiştir. Bu eşitlikteki θ açısı, fotonun 
geliş doğrultusu ile saçılma doğrultusu arasındaki 
açıdır. Ayrıca                                                                                                                                                 ifadesi Compton dalga 

boyu olarak bilinir ve 0,024 Å luk bir değeri vardır.

Δλ= (λ�_   λ)                (1- cosθ)m .c
h 1 cos'

e
= - = -Om m m i^ ^h h

λ c m c
h

c
e

=m



272

5. 
ÜNİTE

5.4.2. COMPTON SAÇILMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR

Compton olayında 12,4 Å dalga boylu bir X-ışını foto-
nu serbest bir elektrona çarparak enerjisinin %80'ni 
elektrona aktarıyor. 

Buna göre
a) Elektrona aktarılan enerji kaç eV'tur? 
b) Saçılan fotonun dalga boyu kaç Å olur?
c) Gelen ve saçılan foton arasındaki dalga boyu far- 
    kı kaç Å dur? (h.c=12   400 eV. Å)

Gelen fotonun enerjisi E = h.c/λ bağıntısıyla bulunur.

a) E=12     400/12,4=1  000 eV
     Bu enerjinin %80'i elektrona aktarılıp %20'si fo- 
     tonda kaldığına göre saçılan elektronun enerjisi   
     800 eV, saçılan fotonun enerjisi ise 200 eV olur.

b) Saçılan fotonun dalga boyu için E = h.c/ λ eşitliği 
     kullanılabilir.
     200=12    400/ λ
     λ=12     400/200=62 Å bulunur.

c) ∆λ=62-12,4=49,6 Å 

10 Å dalga boylu bir X-ışını fotonu, serbest bir 
elektrona çarparak geliş doğrultusuna göre
900 açıyla saçılıyor. 

Buna göre 
a) Fotonun dalga boyu kaç Å artmıştır?
b) Saçılan fotonun dalga boyu kaç Å'dur? 
(Compton dalga boyu=0,024 Å, cos 900=0)

a) Saçılan ve gelen fotonun dalga boyu arasındaki 
     farkı hesaplamak için 
 
   

    eşitliği kullanılabilir.
    ∆λ= 0,024.(1-cos900)= 0,024 Å bulunur.

b) Gelen fotonun dalga boyu 0,024 Å artacağından  
     dolayı saçılan fotonun dalga boyu
     λ�=10+0,024=10,024 Å bulunur.

SORU 1 ÇÖZÜM

SORU 2 ÇÖZÜM

SORU 3 ÇÖZÜM

Compton olayında saçılan foton geliş doğrultusu ile 
370 lik açı yaparak saçılıyor. 

Saçılan ve gelen fotonun dalga boyları arasındaki 
fark 

bağıntısıyla hesaplanabilir. Gelen fotonun dalga boyu 

∆λ= 0,024.(1-cos370)= 0,0048 Å artmıştır.Geliş 
doğrultusu

Gelen foton

Saçılan elektron

Saçılan foton

370

Buna göre gelen fotonun dalga boyu kaç Å art-
mıştır? (Compton dalga boyu=0,024 Å, cos 370=0,8   
cos530=0,6)

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU

Δλ= (λ�_   λ)=             (1- cosθ)m .c
h 1 cos'

e
= - = -Om m m i^ ^h h

Δλ= (λ�_   λ)=             (1- cosθ)m .c
h 1 cos'

e
= - = -Om m m i^ ^h h
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E enerjili fotonlar kullanılarak yapılan bir Compton 
deneyinde saçılan elektronun enerjisi E/2, saçılan 
fotonun dalga boyu λ1 olmaktadır. Gelen fotonun 
enerjisi 4E yapıldığında saçılan elektronun enerjisi 
3E/2, saçılan fotonun dalga boyu λ2 olmaktadır. 

Buna göre λ1/ λ2 oranı kaçtır?

Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer 
yönleri nelerdir? Bu olaylar ışığın hangi karak-
teristik yapısını desteklemektedir?

UYGULAMA 1

UYGULAMA 2

5.4.3. COMPTON VE FOTOELEKTRİK OLAYININ BENZER YÖNLERİ

Compton, yaptığı deneyle Einstein’in foton mo-
mentumu fikrini kullanarak foton elektron çiftinin 
çarpışmasında enerjinin ve momentumun korun-
duğunu göstermiştir. Compton, fotoelektrik olayla 
oluşan ışığın tanecikli yapıda olması fikrini, ışığın ta-
necik modeli ile sağlam temellere oturtmuştur. Bu 
durum, dönemin bilim insanlarını ışığın hem dalga 
hem de tanecik özelliğini ortaya koyan bir model 
oluşturma gayreti içerisine itmiştir.

      BİLGİ

Arthur Holly Compton 
kendi adıyla adlandırılmış 
Compton etkisini bulma-
sından dolayı 1927 yılında 
Nobel Ödülü almıştır.

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU

ÇÖZÜM ALANI

ÇÖZÜM ALANI
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UYGULAMA 3

5.4.4. IŞIĞIN İKİLİ DOĞASI
Newton'ın ışığın davranışını parçacık olarak nitelendirmesinden sonra 17. yüzyılda Christiaan Huygens, 
ışığın parçacıkların akışı şeklinde değil dalgalar hâlinde yayıldığı fikrini ileri sürmüştü. Buna rağmen 19. 
yüzyıl başlarına kadar ışığın dalga kuramı arka planda kalmıştır. Thomas Young ve Augustin Fresnel'in  ışığın 
girişimini ve kırınımını dalga modeline dayanarak açıklamaları, ışığın dalga modelinin bir anda ön plana 
çıkmasını sağlamıştır. 1873 yılında Maxwell denklemlerinin ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu ispat-
lamasıyla ışığın dalga kuramı hemen hemen tamamlanmıştır.

Einstein’ın 1905 yılında “Enerji kuantaları cismin yüzey tabakasını delerek içine girer ve enerjisini, kısmen 
elektronlara kinetik enerji olarak aktarır.” diyerek ışığın tanecik karakterini ortaya koyması, ışığın hem par-
çacık hem de dalga gibi davranabileceği fikrini tartışmaya açmıştır. Bu fikri başlangıçta birçok bilim insanı 
kabul etmekte zorlandıysa da 1923 yılında Compton’ın X-ışınlarının atomlardaki elektronlar tarafından sa-
çılımı üzerine yaptığı deneyler ve 1927 yılında Davisson ve Germer tarafından kristallerin yüzeyine çarpan 
elektronlarda kırınım ve girişim etkilerinin gözlenmesiyle bu fikir sağlam temellere oturmuş oldu.

 Aşağıda verilen ışık olayları ışığın hangi karakteristik özelliğini desteklemektedir? Uygun 
 kutucuğu ya da kutucukları işaretleyiniz.

IŞIK OLAYI DALGA TANECİK IŞIK OLAYI DALGA TANECİK

Compton Saçılması Işığın Kırılması

Siyah Cisim Işıması Işık Demetlerinin Birbiri-
nin İçinden Geçişi

Fotoelektrik Olay Işığın Gölge ve Yarı 
Gölge Oluşturması

Işığın Girişimi Aydınlanma

Işığın Kırınımı Işığın Aynı Anda 
Yansıması ve Kırılması

Işığın Yansıması Işığın Polarizasyonu 
(Kutuplanması)

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU
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5.4.5. MADDE VE DALGA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Compton saçılmasından bir yıl sonra 1924 yılında 
Louis De Broglie madde parçacıklarının da dalga gibi 
davranabileceğini ileri sürdü. De Broglie (Görsel 5.4.3), 
her nesnenin kendine özgü bir dalga boyu olduğu yani 
tanecik dalga ikiliğinin sadece fotonlara özgü olmadığı 
fikrini ortaya koydu. Üç yıl sonra çift yarıkta girişim de-
neyinin elektronlarla tekrarında elektronların da per-
dede girişim deseni oluşturduğunun gözlenmesi mad-
de dalgası fikrini güçlendirdi. Bu gözlemler, parçacık 
olarak düşünülen elektronların ve protonların hatta 
daha büyük bazı moleküllerin bile dalga gibi davrana-
bildiğini ortaya koydu. 

Görsel 5.4.3: Louis De Broglie 
                            (1892-1987)

1. Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

2. 1927 yılında Clinton Davisson (Kılintın Devisın ve Lester Germer (Lestır Jörmır) tarafından 
    elektronlarla yapılan çift yarık deneyini araştırınız. Vardığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA 4

Elektronların dalga 
özelliğini keşfetme-
sinden dolayı 1929 
yılı Nobel Fizik Ödülü 
De Broglie’ye 
verilmiştir.

      BİLGİ

De Broglie m kütleli parçacıkların 

ile ifade edilen bir dalga boyuna sahip olabileceğini 
ispatlamıştır. Kütlesi m, hızı v olan bir parçacığın mo-
mentumu P = m.v olacağından De Broglie bağıntısı 

şeklinde yazılabilir. Net bir şekilde görüldüğü gibi bu 
eşitlik maddenin hem dalga karakterini (λ), hem de 
tanecik karakterini (m) ortaya koymaktadır.

5.4 COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE  DALGA BOYU

P
h=mλ

λ m.v
h=
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1. Michelson-Morley deneyinin yapılış aşamaları-
nı, amacını ve sonuçlarını açıklayınız.

2. Michelson-Morley deneyinin çok defa farklı in-
sanlar tarafından farklı şekillerde tekrar edilmiş 
olmasının sebepleri nelerdir?

3. Özel görelilik teorisinde düşünce deneyleri niçin 
önemlidir?

4. Klasik fizikte ve kuantum fiziğinde eş zamanlı-    
lık neyi ifade eder?

5. Bir yıldızın sıcaklığı nasıl ölçülebilir? 

6. Fotoelektrik olayının teknolojideki uygulama-
larına örnek vererek çalışma prensibini kısaca 
açıklayınız.

7. Fotonun elektrona çarpması sonucu saçılmasını 
gösteren bir model çiziniz.

8. Rudolf Hertz yaptığı deneylerini hangi amaç           
için uygulamıştır? Çalışmalarının sonunda neler 
bulmuştur?

9. 

+ -

AnotKatot
Işık

10. Fotoselin katot metaline 3    100 Å dalga boylu
       ışık düşürülüyor.

Katot metalinin eşik enerjisi 1,2 eV olduğuna göre 
a) Elektronları durdurma gerilimi kaç volttur?

b) Üretecin kutupları yer değiştirilip 2 volt gerilim 
uygulanırsa metalden kopan elektronların mak-
simum kinetik enerjisi kaç eV olur?

   (h.c=12 400 eV.Å)

13. Siyah cisim ışımasıyla ilgili
       I.  Sadece tek bir dalga boyunda çok şiddetli bir 
           ışıma yapabilir.
 II. Dalga boyu-ışıma şiddeti grafiği klasik fizikle   
           yorumlanamaz.
 III. Sıcaklık en şiddetli ışımanın dalga boyuyla ters   
            orantılıdır.
 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I          B) I ve II   C) I ve III
 
      D) II ve III    E) I, II ve III

14. Einstein’ın özel görelilik teorisine göre
       I.  Durgun ve hareketli gözlemciler aynı referans   
             sisteminde değildir.
       II. Durgun ve hareketli cisimlerden çıkan ışıkların   
             hızı aynıdır.
       III.Işık hızı referans sistemine göre değişir.
      
      

yargılarından hangileri doğrudur?

      A) Yalnız I         B) I ve II C) I ve III
 
  D) II ve III E) I, II ve III

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz
     ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

11. Proxima Centauri yıldızına bakıldığında bu yıldı-
zın yaklaşık 4,2 yıl önceki hâli mi görülür? 

12. Güneş'in bir anda söndüğü varsayılırsa Dünya   
        8,3 dakika daha aydınlıkta kalır mı?

B) 11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre 
     cevaplayınız.

      Işık elektromanyetik dalgalar sınıfındadır. Işığın 
hızı  sabit ve saniyede yaklaşık 300 000 km/s'dir. 
Güneş sisteminde Güneş dışında yıldız bulunma-
maktadır. Dünya ile Güneş arası uzaklık yaklaşık 
olarak 149,5 milyon km'dir. Güneş’ten gelen 
ışıkların Dünya’ya ulaşması yaklaşık 8,3 dakika  
sürmektedir. Güneş’ten sonra Dünya’ya en yakın 
yıldız Proxima Centauri (Proksima Sentoari) yıl-
dızıdır. Bu yıldıza ışık hızıyla gidilmeye kalkışılsa 
yaklaşık 4,2 yıl sürerdi.

    Bağlanma enerjileri E ve 2E eşik frekansları f0 ve 2f0 
olan X ve Y metallerine f frekanslı 4E enerjili foton 
gönderiliyor. Gönderilen ışığın, frekans-maksi-
mum kinetik enerji grafiklerini çiziniz.
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15. Kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına 
       I.  Planck hipotezinin kabul görmesi
 II. Wien Yasası'nın kabul edilmesi
 III. Siyah cisim ışımasının sonuçları
       olaylarından hangileri sebep olmuştur?
 A) Yalnız I            B) I ve II             C) I ve III
  
        D) II ve III     E) I, II ve III

16. Planck hipotezine göre
       I.   Işık sadece dalga hâlinde yayılır.
 II.  Işınımın enerjisi kuantumludur.
 III. Moleküllerin enerji seviyeleri sürekli olarak  
             değişir.
       yargılarından hangileri doğrudur?
 A) Yalnız I          B) Yalnız II       C) I ve II
 
         D) II ve III      E) I, II ve III

17. Bir astronot bir araçla ışık hızına yakın hızda 
       hareket etmektedir. 

       Buna göre
      

 I.    Durgun gözlemciye göre geçen zaman daha 
            kısadır.
 II.  Durgun gözlemciye göre aracın boyu kısalır.
 III. Astronota göre aracın uzunluğu değişmemiştir.
       yargılarından hangileri doğru olur?
 
       A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) I ve II
 
                 D) II ve III          E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi fotonun özelliklerinden 
 değildir?

 A) Yüklü parçacıklarla etkileşime girmez.
 B) Kütlesi ve yükü yoktur.
 C) Enerjisi frekansı ile doğru orantılıdır.
 D) Boşlukta ışık hızıyla yayılır.
 E) Momentumu vardır.

19. Dikdörtgen levha ışık hızına yakın bir v hızıyla
       hareket etmektedir. 

     Durgun bir gözlemciye göre
      I.   Levhanın b uzunluğu
      II.  Levhanın a uzunluğu
      III. Levhanın alanı
      niceliklerinden hangileri değişir?

      A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III
   
       D) II ve III     E) I, II ve III  

a

b v

20. Fotoelektrik etkinin kullanıldığı günlük hayatı   
kolaylaştıracak tasarımlar bulunmaktadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi fotoelektrik olayın 
       günlük hayattaki uygulamalarından biri 
       değildir?

    A) Hijyen sağlanması amacıyla kullanılan  sensörlü   
         musluklar
    B) Yangınlara erken müdahele için kurulan duman 
         dedektörleri
    C) Tasarruf sağlanması amacıyla kullanılan kâğıt
         havlu cihazları
    D) Anne ve bebeğin sağlığının bozulmaması için   
         kullanılan ultrason cihazları
     E) Güneş ışığından tasarruf için kurulan sokak lam-
         baları

21. X ve Y maddelerine eşlik eden De Broglie dalga 
boyları eşittir. 

 Buna göre bu maddelerin
 I.   Kütleleri
 II.  Hızları
 III. Momentumları
       niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine 
       eşittir?
 A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III       

        D) I ve II                E) I ve III

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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22. Işık; bazı durumlarda tanecik modeli, bazı du-
rumlarda dalga modeli, bazı durumlarda ise 
hem tanecik hem dalga modeli ile açıklanabil-
mektedir.              Buna göre

       I.   Fotoelektrik olay ve Compton saçılması
 II.  Işığın doğrusal yolla yayılması
 III. Çift yarıkta girişim olayı
 IV. Tek yarıkta kırınım olayı
 V.    Düzlem aynada görüntü oluşumu 

durumlarından kaç tanesi hem dalga hem de 
       tanecik modeliyle açıklanır?

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

23. Compton ve fotoelektrik olaylarının ortak yön-
       leri bulunmaktadır.
 
       Buna göre

       verilerinden hangileri her iki olayda da geçerlidir?

       A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III       
   
                 D) I ve II                 E) I ve III

24.        I.    v hızıyla hareket eden bir arabaya
 II.   Işık hızıyla yayılan fotonlara
 III.  Hareket eden yüklü parçacıklar

      Madde ile ilgili yukarıdaki durumlardan 
      hangilerine bir dalga eşlik eder?

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

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

25. Compton olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden   
       hangisi yanlıştır?

 A) Gelen fotonun enerjisi soğurulmaz.
 B) Saçılan foton daha yavaştır.
 C) Gönderilen fotonun momentumu azalır.
 D) Saçılan elektronun momentumu gelen fo-
            tonun momentumundan daha küçüktür.
 E) Saçılan fotonun dalga boyu, gelen fotonun 
           dalga boyundan daha büyüktür.

27. Compton saçılması deneyinde serbest elektrona 
gönderilen fotonun dalga boyu 62 Å, elektrona 
çarptıktan sonra saçılan fotonun dalga boyu  
124 Å dur.

       Buna göre saçılan elektronunun kinetik ener-
jisi kaç eV'tur? (h.c=12 400 eV Å)

      A) 50      B) 100     C) 150     D) 200    E) 250

28. Fotoelektrik olayda katottan elektron sökmek 
için aşağıdaki değişkenlerden hangisi etkili 
değildir?

 A) Elektronun metale bağlanma enerjisi
 B) Gönderilen fotonun enerjisi
 C) Gönderilen foton sayısı 
 D) Metalin cinsi
 E) Gönderilen fotonun rengi

 I.   Klasik fizik ile açıklanamaz.
 II.  Işığın tanecikli yapıda olduğunu gösterir.

 
III. Foton ve elektron esnek çarpışma yapar.

26. Compton saçılması deneyinde, serbest elektrona 
gönderilen foton, enerjisinin dörtte birini dur-
makta olan elektrona vererek saçılmaktadır. 

  
      Bu durumda gelen fotonun dalga boyunun 
      saçılan fotonunun dalga boyuna oranı kaçtır?

      A) 1/4      B)1/2       C) 1/3      D) 3/4    E) 4/5
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29. Compton saçılması deneyinde serbest elektro-
       na gönderilen fotonun dalga boyu λ, elektrona   
       çarptıktan sonra saçılan fotonun dalga boyu 
       6 λ/5'tir.
 
 Saçılan elektronunun enerjisi E olduğuna göre 

gönderilen fotonun enerjisi kaç E'dir?

 A) 4         B) 5         C) 6            D) 7          E) 8

30.
  

       I.   Katottan elektron koparmak için gönderilen  
            fotonun enerjisi elektronun katoda bağlanma             
            enerjisine eşit veya ondan büyük olmalıdır.
       II.  Katottan elektron koparılmasıyla foton 
                       soğurulur.
 III. Bir foton birden fazla elektron sökebilir.
       Fotoelektrik olayla ilgiliverilenlerden hangi-
       leri doğrudur?
  
          A) Yalnız I          B) Yalnız II         

C) Yalnız III
       

   
           

D) I ve II             E) I ve III

31. Einstein, 1921’de hangi çalışması ile Nobel Ödülü 
        almıştır?
       A) Özel görelilik teorisiyle
 B) Kütle-enerji eşitliğiyle
 C) Işık hızının değerini bulmasıyla
 D) Fotoelektrik etkiyi açıklamasıyla
 E) Zamanın genişlemesini açıklamasıyla

32. Fotosel lamba bağlanmış bir devrede katoda gön-
derilen ışığın frekans-maksimum kinetik enerji 
grafiği verilmiştir. 

 

 Buna göre gönderilen ışığın frekansı kaç f0 dır? 

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

ff0

-E0

4E0

0

Frekans

33. Bir metale dalga boyu 4 000 Å olan ışık düşürülün-
       ce koparılan elektronların kinetik enerjileri 1,1 eV
       oluyor. 

 Aynı metale dalga boyu 2 000 Å olan ışık 
       gönderilirse kopan elektronların kinetik 
       enerjisi kaç eV olur? (h.c=12      400 eV.Å )

  A) 3,1        B) 4         C) 4,2  D) 5 E) 6,2

34. Bir fotosel devreye  λ dalga boyunda ışık dü-
şürülmektedir. Devredeki elektronlar ters bağlı 
üreteç ile durdurulmak isteniyor.

 Devrenin durdurma gerilimini artırmak için 
 I.   Elektronun maksimum kinetik enerjisini 
            artırma
 II.  Gelen fotonun λ dalga boyunu azaltma
 III. Metalin eşik enerjisini azaltma
 işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

       A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III       
                
         D) II ve III          E) I, II ve III

35. Kütle ile ilgili

 I.   Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisim-
            lerin kütleleri artar.
 II.  Çekirdek tepkimelerinde kütle enerjiye  dönü-  
            şebilir.
 III. Çekirdek tepkimelerinde enerji kütleye dönü-
            şebilir.
       yargılarından hangileri doğrudur?

       A) Yalnız I            B) I ve II      C) I ve III
 
          D) II ve III       E) I, II ve III

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Fotoelektronların maksimum 
kinetik enerjisi
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                     TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
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6.4. NANOTEKNOLOJİ
6.5. LAZER IŞINLARI



Bu bölümde, görüntüleme cihazlarının (röntgen, MR, PET, 
tomografi, ultrason, sonar, termal kamera, radar) çalışma 
ilkeleri verilecektir.

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
1. 

BÖLÜM

     
“İnsanın ilerlemesi kesinlikle buluşa 
bağlıdır.”
    Nikola Tesla (Nikola Tesla)
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Anahtar Kavramlar

Görüntüleme Teknolojileri
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2011 yılında Amerika’da erken doğum sonucu dünyaya gelen bir bebek, önceleri hiçbir problemi yokken 
6. haftaya geldiğinde bir anda nefes alma problemi yaşamaya başladı. Doktorlar tarafından bebeğin so-
luk borusunda zayıflık ve çökme tespit edildi. Birtakım tıbbi yöntemlerle soluk borusu geçici olarak açılan 
bebek evine gönderildi. Fakat bu soruna kalıcı bir çözüm bulunamamıştı. Ailesinin umutlarının tükendiği 
bir noktada doktorlarla mühendislerin ortak çalışmaları sonucu yeni bir uygulama gerçekleştirildi. Tıbbi 
görüntüleme teknolojileri kullanılarak 3D yazıcı ile kişiye özel üretilen yapay bir destek sayesinde bebeğin 
soluk borusundaki çökme giderildi ve bebek tekrar sağlığına kavuştu. Teknolojinin gelişmesi ile tıp alanında 
da insanların hayatını kolaylaştıran yenilikler ortaya çıkmaktadır.

       HAZIRLIK

1. Sağlık kuruluşlarında gördüğünüz teknolojik aletler nelerdir?

2. Gördüğünüz bu cihazların çalışma prensibinde fizik biliminin etkisi var mıdır?

OKUMA PARÇASI

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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Fizik ve teknoloji birbiriyle yakından ilişkilidir. Günlük 
hayatta kullanılan teknolojilerin temelinde fizik bili-
minin yasa ve teorileri yer almaktadır. Fizikte yapılan 
keşifler yeni teknolojilerin üretilmesini sağlamakta-
dır. Başta tıp, eğitim, mühendislik alanlarında olmak 
üzere gelişen teknolojiler hayatı kolaylaştırmaktadır. 
Örneğin tıp alanında biyomedikal mühendislerin ta-
sarladıkları birçok teknolojik ürün sayesinde teşhis ve 
tedavi olanakları artmıştır. Fizik yasaları temel alına-
rak oluşturulan ve insanoğlunun tanılama yeteneğini 
artıran bu teknolojilere görüntüleme cihazları denir.

Röntgen
Wilhelm Conrad Röntgen, 1890 yılında başlayan 
çalışmaları sonucunda 1895’te X-ışınlarını keşfetmiş-
tir. Wilhelm Conrad, Crookes tüpü adı verilen içi boş 
bir cam tüpün içine yerleştirilen iki elektrottan (anot 
ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışmıştır. Bu 
çalışması sırasında katottan kopan elektronlar anoda 
gelmeden cama çarparak ışımalar yapmıştır. Bu ışına 
bilinemeyen anlamında X-ışını adını vermiştir. İlk Nobel 
Fizik Ödülü, X-ışını keşfinden dolayı Wilhelm Conrad 
Röntgen’e verilmiştir. X-ışını tüpünün (Görsel 6.1.1) 
katodundan gönderilen yüksek enerjili elektronlar, 
anoda ulaştığında metal içinde yavaşlayarak durur. Me-
tale çarpan elektronlar bu ivmeli hareket sonucunda 
elektromanyetik dalga hâlinde ışıma yapar ve X-ışın-
larını oluşturur. X-ışınları kısa dalga boyuna ve yüksek 
enerjiye sahip yüksüz ışınlardır. Tüm elektromanyetik 
dalgalar gibi X-ışınları da elektrik ve manyetik alandan 
etkilenmez. Röntgen cihazı (Görsel 6.1.2) tıpta kullanı-
lan en eski görüntüleme cihazlarından biridir. Vücudun 
tamamına veya bir bölümüne röntgen cihazından gön-
derilen X-ışınları; bu bölgenin kalınlığına, içerdiği mad-
denin yoğunluğuna ve atomik yapısına göre etkileştiği 
maddede kırınıma uğrayarak röntgen filmine ulaşır. 

Tıp alanında kullanılan X-ışınları yüksek enerji taşıdık-
larından canlı hücrelere zarar verebilir. Hastanelerde 
röntgen çekimi yapılan alanların çevrelerine  X-ışınla-
rının zararlarını belirten uyarı levhaları (Görsel 6.1.3) 
konularak zararlı etkilere karşı insanlar uyarılmaktadır.

6.1.1. GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

Görsel 6.1.2: Röntgen cihazı

Görsel 6.1.3: Hastanelerde kullanılan radyasyon uyarı 
levhası 

Görsel 6.1.1: X-ışını tüpü

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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MR (Manyetik Rezonans) 
Manyetik rezonans görüntüleme, 1946’da tanımlan-
masına rağmen ilk olarak 1973 yılında kullanılmıştır. 
Ülkemizde ise ilk kez 1989 yılında İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılmaya başlanmış-
tır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), nükleer 
manyetik rezonans görüntüleme ya da manyetik re-
zonans tomografi isimleri ile de anılır. Sağlık alanında 
kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Canlı 
dokulara manyetik alan içerisinde gönderilen radyo 
dalgalarının etkisi ile hareket eden hidrojen atomu-
nun yaptığı ışımaları görünür hâle getiren cihazlara 
MR cihazı (Görsel 6.1.4) denir. Çalışma prensibi ola-
rak hidrojen atomunun çekirdeğinde bulunan proton 
güçlü bir manyetik alanın etkisinde bırakılır ve üze-
rine radyo dalgaları gönderilir. Hastalıklı dokulardaki 
su miktarı sağlıklı dokuya göre daha fazla olduğundan 
hastalıklı dokudaki proton yoğunluğu da fazla olur. 
Radyo dalgaları ile karşılaşan protonlar yoğunluk, da-
ğılım ve dizilişlerine göre farklı sinyaller oluşturur ve 
bu sinyaller MR cihazı tarafından görüntüye dönüş-
türülür. MR cihazlarında radyasyon kullanılmadığın-
dan bu cihazlar canlı dokular için zararlı değildir. MR 
cihazı yumuşak dokuların görüntülenmesinde, beyin 
ve omurilik hastalıklarının teşhisinde ve kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının tespitinde kullanılır. 

Tomografi
Tomografi (Kesityazar) 1915 yılında icat edilmiş fakat 
genel kullanıma geçmesi 1930 yılını bulmuştur. Kesit 
ve görüntüleme kelimelerinin Yunanca karşılıklarının 
birleşmesiyle oluşan tomografi, X-ışınlarını kullanarak 
vücudun belirli bir kesitinin görüntülenmesini sağla-
yan radyolojik bir tanılama aracıdır (Görsel 6.1.5). 
Günümüzde tomografi cihazı bilgisayar yazılımları ile 
birlikte çalışmaktadır. Bilgisayarlı tomografide tanı-
lanmak istenen bölgeye gönderilen 360 derece dö-
nen X-ışınları farklı dokularda farklı oranlarda soğuru-
lur ve gönderilen X-ışınlarındaki değişim dedektörler 
aracılığıyla tespit edilir. Toplanan ışınlar bilgisayar ya-
zılımı ile işlenir ve hasarlı ya da hastalıklı bölge tespit 
edilmiş olur. Bilgisayarlı tomografinin röntgen görün-
tülemeye göre tercih edilmesinin nedenleri arasında 
daha yüksek çözünürlük elde edilmesi ve kesitler şek-
linde görüntü alındığı için daha detaylı inceleme yapı-
labilmesi bulunmaktadır. Tomografi de X-ışınları kul-
lanıldığından canlı dokular için zararlı olabilmektedir.

Görsel 6.1.5: Tomografi cihazı

Görsel 6.1.4: Manyetik Rezonans (MR) cihazı

Vücudunda metal protez, kalp pili olan 
kişilerin MR cihazına girmeleri  neden 
sakıncalıdır? Araştırınız.

 Araştırma

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) (Görsel 6.1.6), 
damar yolu ile vücuda enjekte edilen radyoaktif 
maddenin biriktiği dokuları görüntüleyen nükleer 
tıp cihazının adıdır. PET taramaları; kan akışı, oksijen 
kullanımı ve şeker dengesi gibi önemli vücut fonksi-
yonlarını ölçerek organ ve dokuların ne kadar sağ-
lıklı çalıştığını değerlendirmede doktorlara yardımcı 
olur. PET taramalarının çoğu günümüzde bilgisayarlı 
tomografi (BT) taraması ile birlikte yapılmaktadır. 
Bu birleştirilmiş tarama yöntemine PET/BT denir. 
Bu cihazlar vücuttaki anormal metabolik durumla-
rın yerini belirler. Birleştirilmiş tetkik yöntemi tek 
tek yapılan iki taramaya göre daha doğru teşhis sağ-
lar. Bu yöntemin özellikle kanser, parkinson benzeri 
hastalıkların tanılamasında önemli bir yeri vardır.

Ultrason (USG)
Ses, dalgalar hâlinde yayılan titreşimlerdir. Ses dal-
gaları boyuna dalgalardır ve diğer dalgalar gibi yan-
sıma özelliğine sahiptir. İnsan kulağının duyma  eşiği 
20 hertz ile 20 000 hertz değerleri arasındadır. 1917 
yılında Paul Langévin (Pol Lengevin) kuartz kristali-
ni kullanarak insan kulağının duyamayacağı yüksek 
frekanslı ses dalgalarını üretmiştir. İnsan kulağının 
duyamayacağı yüksek frekanslı bu ses dalgalarına 
ultrasonik ses dalgaları denir. Ses dalgalarının gö-
rüntülenmek istenen bölge üzerine düşürülmesi ve 
yansıyan ses dalgalarının işlenmesi ile görüntüleme 
yapılmasını sağlayan cihaza ultrason görüntüleme 
(USG) cihazı denir (Görsel 6.1.7).

Ultrason cihazları, çalışması sırasında herhangi bir 
radyasyon yaymaması ve eş zamanlı görüntü elde 
edilebilmesinden dolayı sıklıkla kullanılır.

Ultrasonik ses dalgalarından tıp, denizcilik ve askerî 
savunmada yararlanılır.

Görsel 6.1.7: Ultrason cihazı

Görsel 6.1.6: Pozitron emisyon tomografi cihazı

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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Ses dalgaları, vücuttaki organlardan ya da dokulardan farklı hızlarda geçer. Tablo 6.1.1’de ses dalgalarının 
yayılma hızları verilmiştir. Ses dalgalarının hız farkı kullanılarak dalgaların yansımaları bilgisayar ekranında 
görüntüye dönüştürülür. 

Ortam Yoğunluk Hız (m/s)

 Hava        0,001         330

 Kan         1,0       1560

 Kas        1,06       1570

 Kemik        1,85       3360

 Yağ        0,93       1480

Tablo 6.1.1: Ses Dalgalarının Farklı Ortamlarda Yayılma Hızları

Sonar
Bilim dünyasındaki birçok teknolojik gelişmede oldu-
ğu gibi sonar teknolojisinde de doğadaki örneklerden 
yola çıkılmıştır. Yarasalar uçarken yönlerini ultrasonik 
ses dalgalarını kullanarak bulur. Yunuslar, su altında 
yüksek frekanslı ses dalgalarını birbirleri ile haberleş-
mek için kullanır. 

Sonar [Sound Navigation and Ranging (Saund Nevi-
geyşin end Rencing)] “Ses Denizcilik ve Uzaklık Sap-
tama” anlamına gelen İngilizce ifadenin baş harflerin-
den oluşur. Sonar cihazının çalışma prensibi yüksek 
frekanslı ses dalgalarının bir engele çarpıp yansıması-
na dayanır. Günümüzde sonar cihazları denizcilik sek-
töründe yoğun olarak kullanılmaktadır (Görsel 6.1.8). 
Ses kaynağında üretilen ses, su altında herhangi bir ci-
sim ile karşılaşıncaya kadar ilerler. Ses dalgaları cisme 
çarptıktan sonra geri döner. Dalganın hedefe gönderil-
mesi ile geri dönmesi arasında geçen süreden yarar-
lanılarak cismin uzaklığı saptanır. Elde edilen veriler 
bilgisayarda işlenerek hedefin görüntüsü oluşturulur. 
Sonar cihazı; deniz altı haritaları çıkarmakta, deniz altı 
maden araştırmalarında, balıkçılıkta, askerî donanma-
larda sıklıkla kullanılır. Balıkçılar; balıkların cinslerini, 
sürünün yoğunluğunu ve bulundukları derinliği sonar 
yardımı ile tespit eder.

Görsel 6.1.8: Gemilerde kullanılan sonar

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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       BİLGİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında 
denizaltıların yerini tespit edebil-
mek bir ihtiyaca dönüştüğü için 
sonara duyulan ilgi artmıştır.
1915 yılında Paul Langévin ku-
varsın piezoelektrik özelliklerini 
kullanarak "denizaltıları tespit 
etmek için yankı bulma yeri" ola-
rak adlandırılan ilk denizaltı tipi 
algılama aygıtını icat etti.

 İlk radar hangi amaçla nerede 
 kullanılmıştır?

 Kara yolları trafik kontrollerinde
 radar ne amaçla  kullanılır?

Radar

Ses dalgaları gibi elektromanyetik dalgaların da yan-
sıma özelliği vardır. Radar [Radio Detection And Ran-
ging (Redyo Detekşın end Rencing)] “radyo ile tespit 
etme ve mesafe belirleme” anlamına gelen İngilizce 
ifadenin baş harflerinden oluşur (Görsel 6.1.9). Radar 
radyo dalgalarının bir engele çarpıp yansımasını temel 
alır. Engele çarpıp yansıyan radyo dalgaları kullanılarak 
cisimlerin uzaklıkları, hareket yönleri ve hızları hakkın-
da bilgi edinilir. Radarlar hava radarı ve deniz radarı 
olarak ikiye ayrılır. Sivil ve askerî alanda sıklıkla kulla-
nılır. Uçak ve gemi trafiğinin kontrol edilmesi, hava 
durumu hakkında bilgi edinme amacıyla ve arama 
kurtarma araçları ile hız sensörlerinde radarlardan ya-
rarlanılır. Askerî alanda ise gözetleme, gözlem, erken 
uyarı ve füze savunma sistemlerinde kullanılır. Radar 
kullanılan trafik kontrollerinin de sürücülerin hız sınır-
larına uymaları konusunda yapıcı etkisi vardır.

Görsel 6.1.9: Radar cihazı

UYGULAMA 1

Radarların ve sonarların çalışma prensiplerindeki temel farkları açıklayınız.

 Araştırma

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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Termal Kameralar

Termal kameralar, cisimlerin şekillerini ve yaydıkları 
kızılötesi ışıma yoğunluklarını görüntüleme sistemidir 
(Görsel 6.1.10). Sıcaklıkları -273 0C (0 K) nin üstündeki 
sistemler etraflarına enerji yayar. 

Termal kameralarda maddeler yaydığı ısı enerjisine 
göre farklı renklerde görüntülenir. Görsel 6.1.11’de 
bilgisayarda çalışan bir kişinin termal kamera ile alın-
mış görüntüsü yer almaktadır. Termal kameralar ge-
nellikle güvenlik alanlarında kullanılmaktadır. Özellik-
le gece görüş sistemlerinde, güdümlü füze ve benzeri 
askerî sistemlerde termal kameralardan yararlanılır.

Görsel 6.1.10: Termal kamera

Görsel 6.1.11: Bilgisayarda çalışan bir kişinin termal 
kamerada görüntüsü

Röntgen, tomografi, PET, ultrason, sonar, radar ve termal kameralar gibi görüntüleme cihazlarından 
seçtiğiniz bir veya birkaç tanesinin çalışma prensibini, yapımında ve kullanımında temel alınan fizik 
yasa ve teorilerini araştırınız. Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

Sınıfta paylaşılan görüntüleme cihazları ile ilgili öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak fizik bilimi ile 
görüntüleme teknolojileri arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

 Araştırma

Termal kameralar kullanılarak elektrik 
tesisatlarındaki aşırı yüklenen ve arızaya 
sebep olan bölgelerin kolaylıkla bulunma-
sının fizik bilimi ile ilişkisi nedir?

 Araştırma

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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Görsel 6.1.13: LCD televizyon

Görsel 6.1.12: LCD ekran katmanları

Ayna
Cam filtre

Cam filtre

Negatif elektrot

Pozitif elektrot

Polarize film

Polarize film

Görüntüleme

Sıvı kristal katman

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

 
6.1.2. LCD VE PLAZMA TEKNOLOJİLERİ

Işık, ilk yatay polarize film ve cam filtre sisteminden 
geçerken filmin özelliğine göre polarize olur. Ardın-
dan elektrik akımı ile kutuplanmış sıvı kristal mole-
küller ışığa yön vererek polarizasyonunu değiştirir. 
Çıkış kısmında bulunan diğer polarize film, ışık ile 
aynı polarizasyon yönüne sahip ise ışık diğer tarafa 
geçer. Eğer aynı kutuplanmaya sahip değilse ışık en-
gellenir veya zayıflatılır. Renkli LCD’lerde her piksel 3 
alt pikselden oluşur. Bu alt pikseller kırmızı, mavi ve 
yeşildir. Bu alt piksellerin her biri 256 farklı renk tonu 
taşır. Az yer kaplamaları, düşük enerji tüketimleri ve 
katot ışınlı tüplere göre yok denecek kadar az radyas-
yon yaymaları LCD teknolojisinin avantajlarıdır. Bu 
nedenlerle LCD’ler bilgisayar ekranları ve televizyon-
larda (Görsel 6.1.13) yoğun olarak kullanılmaktadır.

LCD (Sıvı Kristal Ekran)
LCD’nin açılımı “Liquid Crystal Display”dir (Sıvı Kris-
tal Ekran). LCD teknolojisinde sıvı kristaller kulla-
nılır. 1888 yılında Avusturyalı bilim insanı Friedrich 
Reinitzer (Fridrih Raynitzar), kolesteril benzoat isimli 
madde üzerinde çalışmalar yaptığı sırada, bu madde-
nin iki farklı erime sıcaklığına sahip olduğunu keşfetti. 
İlk erime sıcaklığında madde ne tam olarak katı ne de 
tam olarak sıvıydı. 

Katı ve sıvı arası kimyasal özelliklere sahip, bir katı 
kadar düzenli olmayan ama belli bir derecede dizi-
lişe sahip olan maddelere sıvı kristal madde denir. 
Sıvı kristallerin en önemli özelliği içerisinden geçen 
ışınları istenilen doğrultuda yönlendirebilmesidir. 
Böylece görüntünün kısa mesafelerde ekran üzerine 
düşürülmesi sağlanır. LCD panellerin görüntü oluş-
turma sistemi, bazı katmanların üst üste getirilme-
siyle sağlanır (Görsel 6.1.12). Bu katmanlar arkadan 
öne doğru

• yansıtıcı ayna
• polarize film ve cam filtre
• negatif elektrot
• sıvı kristal katman
• pozitif elektrot
• cam filtre ve polarize film şeklinde sıralanır. 
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Plazma
Plazma maddenin 4. hâlidir. Yüksek sıcaklık ve ba-
sınç altında gazın iyonize olmuş hâline plazma de-
nir. Plazma teknolojisi ile ilgili çalışmalar 1960’larda 
başlamış ve ilk örnek 1964’te üretilmiştir. İlk ticari 
ürün 1990’larda Japonya’da piyasaya çıkmıştır. Plaz-
ma teknolojisinin esası piksele dayanır. Pikseller de 
alt piksellerden oluşur. Ekranı oluşturan her bir alt 
piksel kırmızı, yeşil ve mavi renklerden birisini yayan 
mikroskobik floresanlar gibi davranır. Bu alt pikselle-
rin ışık yoğunlukları değiştirilerek farklı renk tonları 
elde edilir. Plazma ekranlarda (Görsel 6.1.14) iki cam 
ekran arasında neon ve xenon gazları vardır. Bu gazla-
ra elektrik verildiğinde gazlar plazma hâline geçer ve 
etrafa ultraviyole (morötesi) ışınlar yayar. Morötesi 
ışık da hücrelerdeki fosforu harekete geçirip hücre-
lerin görünür ışık yaymasını sağlar. Plazma ekranlar, 
LCD ekranlarla yaklaşık aynı oranda güç tüketir. Plaz-
malarda bir pikselin aydınlanması için tek bir plazma 
hücresinin çalışması yeterlidir. Siyah görüntü o hücre-
nin sönmesi ile sağlandığından siyah renkler gerçeğe 
çok yakındır. Bununla birlikte siyah rengin bulunduğu 
hücreler çalışmadığı için belirli oranda enerji tasar-
rufu sağlanmış olur. Hücrenin ışık şiddeti, kullanılan 
enerji ile doğrudan ilişkili olduğundan hücre içinden 
ekrana yansıyan ışığın şiddeti ayarlanarak enerji tü-
ketimi azaltılmış olur. Plazma ekranlarda hücrelerin 
yaydığı ışığın şiddetinde belirli bir zaman sonra azal-
malar meydana gelmektedir. Bu sorun, hücreye ışık 
şiddetini sağlayan iyonize gazın etkisinin  azalması ile 
oluşmaktadır. Bu özellik nedeniyle plazma ekranlar 
yaklaşık olarak 60 000 saatlik bir ömre sahiptir. 

Görsel 6.1.14: Plazma ekran modeli

Ön cam

Elektrot

Elektrot

Kasa

Arka cam

Koruyucu katman
Koruyucu katman

Koruyucu katman

Gaz içeren hücre

1. LCD ve plazma teknolojilerinin çalışma prensipleri ile ilgili araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bil-
gileri sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 
2. Sınıf içerisinde paylaşılan LCD ve plazma ile ilgili bilgilerden yola çıkarak fizik bilimi ile görün-
tüleme teknolojileri arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

      BİLGİ

1936 yılında Macar mühendis 
Kalman Tihanyi (Kalman Tiha-
ni) plazma ekran fikrini ortaya 
atmıştır. Ancak ilk plazma ek-
ran bu fikrin ortaya atılmasın-
dan 28 yıl sonra 1964 yılında 
üretilebilmiş ve kullanıma su-
nulmuştur. Üretilen bu ekran 
yalnızca bilgisayar monitörle-
rinde kullanılmıştır. Televizyon 
ekranlarında plazma ilk defa 
1970 yılında kullanılmıştır.

 Araştırma

Görüntüleme

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
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Bu bölümde; yarı iletken teknolojisinin gelişimi, P tipi ve N tipi 
yarı iletkenler, yarı iletkenlerin teknolojideki kullanım alanları, 
diyot, transistör, LED, fotodiyot, fotodirenç ve güneş pilleri kav-
ramları verilecektir.

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

Anahtar Kavramlar

“Engeller, zorluklar beni yıldıramaz. Her 
engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz 
değişime iter. Gözünü bir yıldıza diken 
kişi kararını değiştirmez.”
       
            Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)292

6.ÜNİTE

Yarı İletken

Transistör

Diyot

LED

Güneş Pili
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6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ
İnsanlık, ihtiyaçların icatları doğurduğu bir teknoloji çağında yaşıyor. Ülkeler, gelişen teknolojilerin en iyisini 
elde etmek amacıyla bir yarış hâlindeler. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin ait oldukları ülkelere ekonomi, 
eğitim, sağlık, savunma vb. alanlarında katkıları giderek artmaktadır. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde 
teknoloji merkezleri kurulmaktadır.

Ülkemizde birçok üniversitede bulunan ve ekonomiye önemli katkı sağlayan, öğrencilere ve girişimcilere ha-
yallerini gerçekleştirme fırsatı veren bu merkezlere teknopark denilmektedir. Teknoparklarda üniversiteler, 
teknoloji şirketleri ve girişimciler araştırmalar yaparak yeni teknolojiler geliştirmektedir. Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için çok önemli bir yere sahip olan bu merkezler, ülkemizin teknoloji alanında dışa bağımlılığını 
azaltarak ve yerli yazılımların kullanılmasını sağlayarak ciddi bir ekonomik değer üretmektedir. Dünya çapın-
da tanınan teknoparklara Japonya, Güney Kore, Malezya ve İngiltere teknoparkları ve ABD’de yer alan Silikon 
Vadisi örnek gösterilebilir. Özellikle Silikon Vadisi’nin dünyada önemli bir yeri vardır. 

Teknoloji merkezlerinin ortak bir alanda toplanmasının ilk örneği olan Silikon Vadisi’nin ismi, bölgede yoğun 
olarak silikon çip (yonga) üretilmesinden gelir. Stanford Üniversitesinin kurulmasından sonra kampüs yakını-
na bir bir kurulan şirketlerde işe alınan bilim insanları ve girişimciler günümüzde kullanılan birçok teknolojik 
ürüne imza attılar. İlk işlemcilerden ilk bilgisayarlara, dünyaca ünlü internet sayfalarından robotik çalışmalara 
kadar birçok farklı alanda üretilen teknolojiler bu merkezden çıkmıştır. Bu merkez ABD ekonomisinin can 
damarlarından biridir. Çağı yakalama yönünde hedefleri olan ülkemizde de Silikon Vadisi benzeri merkezlere 
yapılan yatırımlar giderek artmaktadır. 2017 yılı itibariyle ülkemizde 64 teknopark ve teknokent içinde  4 308 
firmada 41 000’den fazla kişi istihdam edilmektedir. Bu şirketlerin ihracatı 2017 yılında yaklaşık 2,4 milyar 
doları geçmektedir. 2018 yılında Türkiye’deki teknopark sayısı 81’e ulaşmıştır.

HAZIRLIK

1. Günlük hayatta gördüğünüz gelişen ve değişen teknolojik ürünler ile fizik biliminin 
     ilişkisi hakkında örnekler veriniz?

2. Teknolojinin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

OKUMA PARÇASI
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6.2.1. YARI İLETKEN MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

Maddeler, fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde sınıflandırılır. Bunun yanında madde 
elektriksel olarak iletken, yalıtkan ve yarı iletken başlıkları altında bölümlere ayrılmaktadır. Üzerinden ge-
çen akıma çok direnç gösteren maddelere yalıtkan, az direnç gösteren maddelere iletken denir. Yarı ilet-
ken maddeler, akıma karşı gösterdikleri zorluğa göre iletkenler ile yalıtkanlar arasında kalan maddelerdir. 
Yarı iletkenler, normal hâlde yalıtkan olmalarına rağmen ısı, ışık, elektriksel gerilim ve manyetik dış etkilerle 
iletken hâle geçen maddelerdir. Dış etkenler kaldırıldığında yarı iletken madde yalıtkan hâle geri döner.

Yarı iletken maddeler doğada bulunabileceği gibi laboratuvar ortamında da üretilir. Elektronik devre eleman-
larının büyük bir bölümü yarı iletken madde olan silisyum (Görsel 6.2.1:a) ve germanyum (Görsel 6.2.1:b) 
elementlerinden üretilmektedir. Doğada daha kolay bulunduğu ve daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu 
için silisyum elementi germanyum elementine göre daha fazla tercih edilmektedir. Silisyum ve germanyum 
elementlerinin son yörüngelerinde dörder elektron olmasından dolayı bu elementler başka elementler ile 
katkılanarak iletken hâle gelebilmektedir. Bu olay sonucunda

• N tipi ve
• P tipi yarı iletkenler elde edilir.

Silisyum Germanyum

Görsel 6.2.1: a) Silisyum atom modeli Görsel 6.2.1: b) Germanyumun atom modeli

N Tipi Yarı İletkenler

Son yörüngesinde 4 elektron bulunduran silisyum ya da germanyumun içine son yörüngesinde 5 elektron 
bulunduran arsenik (ya da bizmut, fosfor ve antimon) maddesi karıştırılırsa arseniğin 4 elektronu komşu 
elektronlarla kovalent bağ yapar. Bir elektron boşta kalır. Serbest hâle geçen beşinci arsenik elektronu 
kristal yapıdaki madde içinde dolaşır. Elektron yönünden zengin olan bu karışıma N tipi yarı iletken denir.
N tipi yarı iletkenin oluşumunda kullanılan katkı maddeleri elektron çoğalmasına neden olduğundan bun-
lara verici (donör) denir. N tipi yarı iletken hâline gelen maddenin serbest hâle geçmiş elektronları çok 
olduğu için bunlara çoğunluk taşıyıcıları denir. N tipi maddede elektrik akımının taşınmasında çoğunluk 
olan elektronlar görev yapar.

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ



295

2. 
BÖLÜM

P Tipi Yarı İletkenler

Son yörüngesinde 4 elektron bulunan silisyum ya da germanyumun içine son yörüngesinde üç elektron 
bulunan indiyum (ya da galyum, bor, alüminyum) karıştırılırsa indiyumun üç elektronu komşu elektronlarla 
kovalent bağ yapar. Silisyum ya da germanyumun elektronlarından birisi bağ yapacak indiyum elektronu 
bulamaz ve dışarıdan elektron almak ister.

Elektrona ihtiyaç olan yer bir oyuk (boşluk) ile ifade edilir. Oyuk, her an elektron çekmeye uygun durumda 
olduğundan pozitif yüklü kabul edilir. Oyuk yönünden zengin, elektron yönünden fakir olan bu tip karışıma 
da P tipi yarı iletken denir. 

P tipi yarı iletkenin oluşumunda kullanılan maddeler elektron azalmasına neden olduklarından bunlara 
alıcı (akseptör) adı verilir.

6.2.2. YARI İLETKEN MALZEMELERİN TEKNOLOJİDEKİ ÖNEMİ

P-N Eklemi

P tipi ve N tipi maddeler yalın hâlde elektriksel işlev-
leri yerine getiremezler. P ve N tipi malzeme bir ara-
da kullanılırsa oluşan bu birleşime P-N eklemi denir 
(Şekil 6.2.1). P-N birleşimi, elektronik alanda devre 
elemanlarının yapımında kullanılır.

Diyot

Diyot tek yönde elektrik akımını ileten bir devre ele-
manıdır. Diyotun P kutbuna “anot”, N kutbuna da 
“katot” adı verilir. Genellikle alternatif akımı doğ-
ru akıma dönüştürmek için doğrultucu devrelerde 
kullanılır. Diyotun devre sembolü Şekil 6.2.2: a’daki 
gibidir. Diyot, N tipi madde ile P tipi maddenin bir-
leşiminden oluşur. Bu maddeler ilk birleştirildiğinde 
P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elekt-
ronlar iki maddenin birleşim noktasında buluşarak 
birbirini nötrler ve burada yüksüz bir bölge oluşur. 
Bu yüksüz bölge, kalan diğer elektron ve oyukların 
birleşmesine engel olur (Şekil 6.2.2: b). 

Yüksüz bölge

Şekil 6.2.2: b) Diyotun yapısı

Anot Katot

P tipi yarı iletken N tipi yarı iletken

Şekil 6.2.2: a) Diyotun
devre sembolü

Şekil 6.2.1: Diyot PN eklemi

P tipi yarı iletken

N tipi yarı iletken

P-N eklemi

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ
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Transistör

Transistör, elektronik devrelerde girişe uygulanan akım 
veya gerilim değerini yükseltme, akımın geçişine izin 
verip vermeme durumuna göre de anahtarlama gö-
revi olan yarı iletken devre elemanıdır (Görsel 6.2.2). 
Yapısı, diyotun yapısına benzer özellikler gösterse de 
devredeki işlevi diyottan farklıdır. Transistörler iki tane 
N maddesi ile bir P maddesi ya da iki P maddesi ile bir 
N maddesi birleşiminden oluşur. 

Transistörlerin icadından önce elektron lambaları kul-
lanılmıştır. Transistörlerin icadı ile birlikte elektronik 
alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Transistörle-
rin elektron lambalarına göre başlıca üstünlükleri şöyle 
sıralanabilir:

• Boyutları küçüktür ve az enerji harcar.
• Uzun ömürlüdür.
• Daha dayanıklıdır.
• Üretimleri daha kolay ve ekonomiktir.

Görsel 6.2.2: Transistörler

Transistör gibi elektronik devre elemanlarının temel yapı taşlarından biri kumdur. Kumun elektro-
nik devre elemanı oluncaya kadar geçirdiği işlemleri araştırınız. Araştırmalarınızı arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

 
Günümüzde kullanılan teknolojik araçların (Görsel 6.2.3) 
işlemcilerinin içerisinde milyonlarca transistör bulun-
maktadır. Transistörler 22 nanometre, yani saç telinin 5 
binde biri boyutundadır. Bir bilgisayar işlemcisinde kul-
lanılan transistörlerin sayısı arttıkça o işlemcinin hızı ve 
yapabildiği işlem sayısı da artmaktadır. Örneğin bilgisa-
yarlarda kullanılan 4 çekirdekli yüksek performanslı iş-
lemcilerde yaklaşık 1,7 milyar transistör bulunmaktadır. 

Görsel 6.2.3: Bugün kullanılan teknolojik araçlar

UYGULAMA 1

Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini örneklerle açıklayınız.

 Araştırma

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ
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6.2.3. LED (Işık Yayan Diyot)
LED [Light Emitting Diode (Layt Imiding Dayd )] keli-
melerinin kısaltılmış hâlidir. Işık yayan diyot anlamına 
gelir. Her diyotta olduğu gibi, LED’lerde de P-N eklemi 
vardır. P-N eklemi içinden akım geçtiği anda bu akım 
elektronların ve oyukların hareketlenmesine neden 
olur. Hareketlenen elektron daha düşük bir enerji 
seviyesine geçer ve bir miktar enerjiyi foton olarak  
yayar. Bu şekilde elektrik akımını ışık enerjisine dö-
nüştüren devre elemanına LED denir (Şekil 6.2.3).

LED’in yaydığı ışığın rengi, içerisindeki yarı iletken 
maddeye galyum, arsenik, fosfor, indiyum gibi kimya-
salların katılma oranları ile ilgilidir. 

Şekil  6.2.3: Işık yayan diyot

Kasa

Tel Bağ

Katot

Anot

Görsel 6.2.4: LED’ler

Transistörün mucidi ve süper iletkenlik teorisinin 
fikir babası John Bardeen’in (Con Bardin) ilk dokto-
ra öğrencisi olan elektrik mühendisi Nick Holonyak 
(Nik Holonyak), doktorasını bitirdikten sonra alçak 
gerilim devre elemanlarının geliştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapmıştır. 1962 yılında LED’lerin görünür 
kırmızı ışık vermesini sağlayarak tarihe geçmiştir. 

Ticari aydınlatma LED’lerinin mucidi ise Shuji Naka-
mura’dır (Şuji Nakamura). Nakamura, 1977’de üni-
versiteyi bitirdikten sonra işe girdiği şirkette LED’ler 
üzerine çalışırken önce mavi sonra beyaz LED’i üret-
meyi başarmıştır. Özellikle mavi LED’i bulması 2014’te 
Nobel Ödülü kazanmasını sağlamıştır. LED’lerle ilgili 
40’ın üzerinde patenti vardır.

LED’ler düşük gerilimle çalıştığından ekonomiktir (Görsel 6.2.4). Flamanlı ampullerin ömrü yaklaşık 1 000 
saat iken LED’lerin ömrü 50 000 ila 100 000 saat aralığındadır. Birden fazla LED birleştirilerek çok güçlü ışık 
elde edilebilir. Bu üstünlüklerinden dolayı LED’ler kumandalarda, televizyonlarda, akıllı cihazlarda, aydınlat-
mada ve araba farlarında kullanılır. 

LED’lerin tersi olarak ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren devre elemanlarına fotodiyot denir. Fotodi-
yotlar; hırsız alarm sistemlerinde, TV, müzik seti gibi cihazların uzaktan kumanda aletlerinde, otomatik açı-
lır kapanır kapı sistemlerinde ve otomatik çalışan gece lambalarında ışık algılayıcısı olarak kullanılmaktadır. 
Üzerine düşen ışık yoğunluğu arttığında direnci düşen devre elemanına fotodirenç (LDR) denir. Fotodirençler 
aydınlatma sistemlerinde kullanılmaktadır. En sık uygulama alanı ise sensörlü lamba sistemleridir. Yine dış 
kapı zillerinde bulunan buton aydınlatma devresinin içinde fotodirenç vardır.

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA 2

 LED, fotodiyot ve fotodirenç teknolojisinin kullanım alanlarını örneklerle açıklayınız.
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Şekil 6.2.4: Güneş pili

Görsel 6.2.5: Güneş panellerinin bulunduğu arazi

n �pi yarı i letken

p �pi yarı i letken

Güneş Işınları

A

          Güneş ışınları

                P tipi yarı iletkenler

          N tipi yarı iletkenler

  Bölge
Toplam Güneş 

Enerjisi
(kWh/m2-YIL)

Güneşlen-
me Enerjisi
(SAAT/YIL)

Güneydoğu Anadolu 1460 2993
Akdeniz 1390 2956
Doğu Anadolu 1365 2664
İç Anadolu 1314 2628
Ege 1304 2738
Marmara 1168 2409
Karadeniz 1120 1971

Tablo 6.2.1: Coğrafi Bölgelerin Yıllık Güneş Enerjisi Üre-
tim Kapasitesi

i

i

6.2.4. GÜNEŞ PİLLERİ 

Güneş pilleri, üzerlerine düşen ışık enerjisini iç fo-
toelektrik (fotovoltaik) etkileşim sonucunda elektrik 
enerjisine çeviren sistemlere denir (Şekil 6.2.4). Gü-
neş pili fotovoltaik pil olarak da adlandırılır. Güneş 
pillerinde yarı iletken maddeler kullanılır. Diyotların 
çalışma prensibine benzer bir yöntemle çalışır. Gü-
neş pilleri N ve P tipi tabakaların üst üste getirilmesi 
ile elde edilir. Tabakalar üzerine güneş ışığı düştü-
ğünde ışığın enerjisi ile N tabakasından P tabakasına 
elektron geçişi sonucu elektrik akımı meydana gelir.

Fotovoltaik hücre, üzerine düşen güneş ışığının 
enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı 
iletkendir. Bir fotovoltaik hücre, boyut olarak çok kü-
çüktür. Birden fazla sayıda güneş pili birbirine paralel 
ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. 
Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül 
adı verilir. Gerekirse bu modüller birbirine seri ya da 
paralel bağlanarak fotovoltaik bir dizi oluşturulabilir.

Türkiye, coğrafi konumu bakımından güneş enerji-
si kullanımının uygun olduğu bir ülkedir. Türkiye’nin 
birçok bölgesinde kurulmaya başlanan güneş tarlala-
rı ile enerji gereksiniminin bir kısmı karşılanmaktadır 
(Görsel 6.2.5). Bu durum Türkiye’nin enerji bakımın-
dan dışa bağımlılığını azaltmaya hizmet eder. Ülke 
ekonomisine ciddi katkıları vardır. Türkiye’nin güneş 
enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin coğrafi bölge-
lere göre değişimi Tablo 6.2.1’de gösterilmiştir.

Güneş pilleri 1958’lerden beri kullanılmaktadır. Bu 
piller bugün neredeyse hayatın her alanına girmiş 
bulunmaktadır. Güneş enerjisi ve pilleri; park, bahçe, 
sokak ve otopark aydınlatmalarında, trafik işaret lev-
halarında, sıcak su üretiminde, hesap makinelerinde, 
saatlerde, evlerde elektrik enerjisi ihtiyacının karşı-
lanmasında, deprem ve hava gözlem istasyonlarında, 
billboardların (duyurumluk) aydınlatılmasında, cep 
telefonlarının şarj edilmesinde, GSM vericilerinin, 
radyo istasyonlarının, yapay uyduların ve güneş ara-
balarının enerji ihtiyacının giderilmesinde kullanıl-
maktadır. 

      Ülkemizde kurulan güneş tarlalarını araştırınız.           
      Güneş pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki    
      yerini arkadaşlarınızla tartışınız.

 Araştırma

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

Güneş pillerinin çalışma ilkelerini açıklayınız.

UYGULAMA 3
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GÖZLENECEK ÖĞRENCİ 
KAZANIMLARI

DERECELER

Çok 
iyi İyi Orta Geçer Zayıf

5 4 3 2 1

HAZIRLIK SÜRECİ:

Projenin amacını belirleme 

Amaca uygun çalışma planı hazırlama

Grup içinde görev dağılımı yapma

Grup üyeleriyle uyum içerisinde  çalışma

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

İÇERİK:

Güneş pillerinin kullanıldığı günlük hayatı 
kolaylaştıran tasarım yapma

Ürünü günlük hayatta kullanılabilme

Özgün ürün hazırlama

SUNUM SÜRECİ:

Türkçeyi doğru kullanma

Sunumu ilgi çekici bir şekilde sunma

Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma

Verilen sürede sunuyu yapabilme

TOPLAM PUAN:
Not: Değerlendirme ölçeğindeki toplam puanı 5/3 ile çarparak 100’lük not   
         sistemine çeviriniz.

PROJE PUANLAMA ÖLÇEĞİ
Bu çalışmada sizden güneş 
pillerinin kullanıldığı günlük 
hayatı kolaylaştıracak tasa-
rımlar yapmanız istenmek-
tedir. Bu  tasarımlara başla-
madan önce güneş pillerinin 
uygulama alanlarını araştır-
manız beklenmektedir. Çalış-
ma sırasında aşağıdaki adım-
ları takip etmeniz size kolaylık 
sağlayacaktır.

Beşer kişilik gruplar  oluştu-
runuz.
Tasarım süresince neler ya-
pacağınızı planlayınız Grup 
üyeleri arasında yapmış ol-
duğunuz plan çerçevesinde 
adil görev dağılımı yapınız.
Projenizin giriş aşamasında 
güneş pillerini temel alan 
günlük hayatta kullanılan 
uygulama örneklerini araş-
tırınız.
Tasarım sürecinde proje ça-
lışmasının nasıl yapıldığını, 
hangi araç ve gerecin kul-
lanıldığını açıklayan ve ta-
sarlanan ürünü tanıtan bir  
rapor hazırlayınız.

6.2.5. GÜNEŞ PİLLERİNİN KULLANILDIĞI GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TASARIMLAR

5. Çalışma sonunda tasarladığınız ürünü ve bu ürünün günlük hayata katkısını anlattığınız bir sunum hazırlayınız.
6. Hazırlamış olduğunuz sunum ve rapora mutlaka bir kaynakça ekleyiniz. Çalışmalarınız esnasında size yardımcı    
     olan kişi ve kuruluşlar varsa bir teşekkür kısmı oluşturup ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ediniz.
7. Tasarlamış olduğunuz ürünü ve proje raporunu belirtilen tarihte öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sınıfta sununuz.

GÜNEŞ PİLLERİNİN GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALARI

İÇERİK Güneş pillerinin tasarımı

BEKLENEN 
PERFORMANS

Bilgi düzeyini geliştirme, araştırma becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, 
yorumlama becerisi, Türkçeyi doğru kullanma

SÜRE 15 gün

DEĞERLENDİRME: Puanlama anahtarı

1.

2.

3.

4.
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Bu bölümde; süper iletkenlerin icadı, nasıl çalıştıkla-
rı, nerelerde kullanıldıkları, parçacık hızlandırıcıları ve 
manyetik levitasyonun ilkeleri verilecektir.

6.3. SÜPER İLETKENLER

Anahtar  Kavramlar

“Bu dünyanın gerçek mantığı 
olasılıkların hesabıdır. “
   

                     James Clerk Maxwell
300
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6.3. SÜPER İLETKENLER

Fizikte elektrik ile ilgili sorular çözülürken iletken maddenin direnci her ne kadar ihmal edilse de her mad-
de, elektrik akımına karşı bir direnç gösterir. İletkenin direnci nedeniyle akım, yani elektronların hareketi, 
başladığı andan bir süre sonra maddenin ısınması problemi ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta bu ısınma 
problemi nedeniyle bilgisayarlar gereken verimlilikte kullanılamamaktadır. Isınma sorununun verebileceği 
zararları engellemek amacıyla büyük teknoloji şirketlerinin bilgisayar sistemleri, soğutucu ortamlarda tu-
tulmaktadır. Grafik işleme özelliği yüksek olan bilgisayarlarda çözülemeyen ısınma sorunu nedeniyle bilgi-
sayarlar kendi kendine kapanmaktadır. Bilgisayarlardaki fanlar bu ısıyı dışarı vermek için kullanılmaktadır. 
Fakat fanlar genellikle yeterli olmamaktadır. İletkenin sıcaklığı arttıkça direnci de arttığından elektronik 
devreler daha  fazla ısınmaktadır. Teknoloji hızla ilerlemekte ve insanoğluna her alanda yeni katkılar sun-
maktadır. Eğer çalışan elektronik cihazlarda oluşan ısınma problemi giderilirse teknoloji de ivme kazana-
caktır. Peki, ısınmayan bilgisayar yapmak mümkün müdür? Süper bilgisayarlar hayatı nasıl değiştirebilir? Bu 
ünitede bu soruların cevapları aranacaktır.

1. Sizce ulaşılabilecek en düşük sıcaklık değeri kaçtır? Bu sıcaklık değerinin altına
     inilememesinin nedeni ne olabilir?

2. Bilgisayarların işlem hızlarındaki artışı kendi kullandığınız cihazlarda gerçekleştirdiğiniz 
     işlemlerden yola çıkarak açıklayınız.

HAZIRLIK

6.3. SÜPER İLETKENLER

OKUMA PARÇASI
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6.3.1. SÜPER İLETKENLER

Sıcaklığı belirli bir değerin altına düşürüldüğü zaman 
doğru akıma karşı elektriksel dirençleri sıfır olan mal-
zemelere süper iletken denir. 1908 yılında Heike Ka-
merling Onnes (Hayke Kamerling Ons) helyumu sıvı-
laştırmayı başardı. Bu başarısından sonra sıvı helyumu 
kullanarak metallerin elektriksel dirençlerinin düşük sı-
caklıklardaki değişimini (Grafik 6.3.1) araştırmaya baş-
ladı. 1911 yılında sıvı helyum ile kritik sıcaklık (TC) olarak 
belirlediği 4,2 K sıcaklığına kadar soğutulduğunda cıva-
nın elektriksel direncinin ölçülemeyecek kadar küçük 
bir değere düştüğünü gözlemledi. Daha sonra yapılan 
ölçümlerde bu değerin sıfır olduğu anlaşılmıştır. Bu 
olay, süper iletkenliğin keşfi olarak kabul edilmektedir. 
Heike Kamerling Onnes bu çalışmadan dolayı 1913 yı-
lında Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. Grafik 6.3.1: İletkenlerin ve süper iletkenlerin direnci-

nin sıcaklığa bağlı değişim grafiği 

Sonraki yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda başka elementlerin ve bileşiklerin de [1913 yılında kurşunun 
(Pb) 7,2 K, 1930 yılında niyobyumun 9,2 K] süper iletken olduğu keşfedildi. Altın, gümüş, bakır gibi sıradan 
fakat iyi bir iletkenin direnci, sıcaklığı düştükçe azalır. Fakat sıcaklığın mutlak sıfıra (-273 0C) yaklaştığı durum-
larda bile direnç sıfır olmaz. Süper iletken malzemelerde ise sıcaklık belirli bir değerin altına düştüğünde 
malzeme süper iletken duruma geçer. Bir elektrik akımı, süper iletken malzemenin içinden hiçbir kaynaktan 
güç almaya ihtiyaç duymadan akmaya devam edebilir. 

Şekil 6.3.1: Normal iletken ve süper iletkenin dış manyetik 
alanla etkileşimi

Süper iletkenlerin tamamı Meissner (Maysner) etkisi olarak adlandırılan bir özellik gösterir. Walther Meissner 
(Volter Maysner) ve Robert Ochsenfeld (Rober Ohsenfayld) tarafından 1933 yılında gözlemlenen bu etki, 
süper iletken malzemelerin süper iletken durumdayken (sıcaklığı kritik sıcaklığın altındayken) manyetik alanı 
dışarlamasıdır. Manyetik alanı tümüyle dışarlama özelliğine diyamanyetik özellik denir. Dış manyetik alanın 
şiddeti, süper iletken bir malzemenin içine girdikten çok kısa bir süre sonra sıfırlanır. Bu nedenle tüm süper 
iletkenler kusursuz diyamanyetik özellik gösterir (Şekil 6.3.1). 1957’de fizikçiler John Barden, Leon Cooper 
(Liın Kupır) ve John Schrieffer (Con Şirifır) soyadlarının baş harflerinden oluşan BCS teorisi olarak bilinen ça-
lışmalarını yayımlamışlar ve 1972 yılında kendilerine Nobel Ödülü’nü kazandıran bu çalışma ile ilk kez süper 
iletkenliğin fiziksel temelini açıklamışlardır. Süper iletkenliğin BCS tanımında temel düşünce, Cooper çifti ola-
rak adlandırılan elektron çiftinin davranışına dayanmaktadır. 

Cooper çifti olarak adlandırılan bu elektron çiftleri 
bozon gibi davranır. Bozonlar için Pauli Dışarlama İl-
kesi geçerli değildir. Süper iletkenler; manyetik güç 
depolama sistemleri, maglev trenleri, maglev rüz-
gâr türbinleri, parçacık hızlandırıcılar, süper iletken 
kablolar gibi teknolojilerde kullanılmaktadır.

S

N

 Normal İletken    Süper  İletken

0 TC

6.3. SÜPER İLETKENLER

Normal iletken

Süper iletken

Direnç

Sıcaklık
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Şekil 6.3.1: Normal iletken ve süper iletkenin dış manyetik 
alanla etkileşimi

Maglev Treni (Manyetik Levitasyon)

Her maddenin bir kütlesi vardır. Yer çekiminin ol-
duğu bir ortamda maddeye yer çekimi kuvveti etki 
eder. Bu kuvvete ağırlık denir. Maddenin ağırlığına 
rağmen mekanik bir destek almadan havada asılı 
kalması veya belirli bir alanda hareket etmesi ola-
yına levitasyon denir. Manyetik levitasyon ile ilgili 
günümüzde en yaygın uygulama maglev trenleridir 
(Görsel 6.3.1). Maglev treni, süper iletken maddeler-
de görülen manyetik itme kuvveti (Meissner etkisi) ile 
havada asılı kalır. Bu trende motor yoktur. Bu trenler, 
elektromıknatıslar yardımıyla hareket eder. Maglev 
treninin içinde hareket ettiği kanalın yan taraflarında 
ve trenin tabanında yan yana dizili elektromıknatıslar 
vardır. Trenin tabanındaki ve raylardaki mıknatıslar 
arasında bir itme kuvveti meydana gelir. Tren, oluşan 
bu manyetik itme kuvveti ile raya temas etmeden ha-
reket eder. Böylelikle sürtünme sonucunda oluşacak 
enerji kaybı en aza indirilmiş olur. Maglev trenleri ile 
500 km/h hıza ulaşılmıştır. Bu hız büyüklüğü, nere-
deyse bir uçağın ortalama uçuş hızına yakındır. 

Parçacık Hızlandırıcılar

Parçacık hızlandırıcılar, yüklü parçacıkları elektrik 
alan kullanımı ile yüksek hızlara çıkaran, manyetik 
alanın kullanımı ile demet hâlinde tutan düzenek-
lerdir (Görsel 6.3.2). Parçacık hızlandırıcılarda kul-
lanılan manyetik alanın çok güçlü olması için süper 
iletkenlerden yararlanılır.

Parçacık hızlandırıcılarının başta nükleer fizik ve te-
mel parçacık fiziği deneyleri olmak üzere malzeme 
fiziğinden X-ışınlarına, çevre atıklarının etkisiz hâle 
getirilmesinden nükleer atıkların temizlenmesine, 
toryuma dayalı nükleer santrallerden biyotekno-
loji ve nanoteknolojiye kadar birçok kullanım alanı 
vardır. Dünyadaki parçacık hızlandırıcılardan en bili-
nenleri Tablo 6.3.1’de verilmiştir.

Görsel 6.3.1: Maglev treni

Görsel 6.3.2: Parçacık hızlandırıcı tünel modeli

Tablo 6.3.1: En Çok Bilinen Parçacık Hızlandırıcı Merkezleri

CERN Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi

DESY Almanya Parçacık Hızlandırma 
Laboratuvarı

FNAL Fermi (Fermi) Ulusal Laboratuvarı

SLAC Stanford (Sitenfırt) Hızlandırma 
Merkezi

JLab Jefferson (Cefirsın) Ulusal Laboratu-
varı

ESS Avrupa Nötron Kaynağı Projesi

UYGULAMA 1

Süper iletkenlerin temel özelliklerini açıklayınız. Kullanım alanlarına örnekler veriniz.

6.3. SÜPER İLETKENLER

6.3.2. SÜPER İLETKENLERİN TEKNOLOJİDEKİ KULLANIM ALANLARI



4. 
BÖLÜM

Bu bölümde; nanobilimin temelleri, fizik bilimi ile 
nanobilim ve nanoteknolojinin ilişkisi, nanomal-
zemeler ve nanomalzemelerin teknolojideki kul-
lanım alanları verilecektir.

6.4. NANOTEKNOLOJİ

Anahtar Kavramlar

“Herkes bilim insanı olarak doğar. 
Doğduğumuz andan itibaren yıldızların 
neden ışık verdiğini bilmek isteriz.”
      
                                Michio Kaku (Mişo Kaku)
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Nanobilim

Nanoteknoloji
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6.4. NANOTEKNOLOJİ

Vücudun sadece bir bölgesinin tedavisi için alınan ilaç, dolaşım sistemine girer ve tüm vücuda yayılır. Vücu-
da giren ilacın etken maddesi elbette birtakım yan etkilere de sebep olmaktadır.

Bilim insanları, ilaçların hem yan etkilerini azaltacak hem de pahalı tedavilerin maliyetini düşürecek bir 
çözüm üstünde çalışıyor. Amaçları çok küçük robot kuryeleri, ilaçları hedef bölgeye taşıyıp bırakmaları için 
kullanmak. Bilim insanları, söz konusu teknolojinin iltihap, kanser, diyabet ve damar tıkanıklığı gibi hasta-
lıkların tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyorlar. 

İlerleyen yıllarda nanoteknolojide sağlanacak gelişmelerin kanser tedavisinde daha etkili sonuçlar doğura-
cağı öngörülmektedir. Nanotaşıyıcıların özellikleri iyileştirilerek kanser ilacının tümörlü bölgeye taşınması 
ve daha etkili bir tedavi uygulanması amaçlanmaktadır.

1. Sizce insanoğlunun yapmayı başardığı en küçük robottan yaklaşık kaç tanesi bir saç 
     teline sığar?

2. Makro ve mikro âlem sizin için ne ifade ediyor?

HAZIRLIK

6.4. NANOTEKNOLOJİ

OKUMA PARÇASI
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6.4.1. NANOBİLİM
Yunancadan alınan “nano” kelimesi cüce anlamına 
gelmektedir. Ayrıca kısaltma olarak metrenin mil-
yarda biri olarak da kullanılır (1 nm= 10-9 m).

Maddenin nano boyuttaki fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bilim 
dalına nanobilim denir. Nanobilim alanında çalışan 
bilim insanlarının nano boyutlu maddeyi işleyip kul-
lanmak için geliştirdikleri sayısız uygulamaya da na-
noteknoloji denir.

Nanoteknoloji kavramı ilk olarak 1959 yılında Richard 
Feynman’ın ( Richırd Feyman) ‘‘There is plenty of room 
at the bottom.’’ (Aşağıda daha çok yer var.) başlıklı kon-
feransında tek tek atomları kullanarak belli problemle-
rin gelecekte çözümlenebileceği fikrini öne sürmesiyle 
bilim insanları arasında tartışılmaya başlandı. Görsel 6.4.1: Taramalı tünelleme mikroskobu

Teknoloji yeterli olmadığı için 1981 yılına kadar bu alanda deneyler yapılamamıştır. 1981’de taramalı tünel-
leme mikroskobunun icadı nanoteknolojinin gelişmesini sağlamıştır (Görsel 6.4.1). Bu mikroskobun kulla-
nılmasıyla iletken bir yüzeydeki atomların yerleri değiştirildi. Gerd Binning (Gert Bining) ve Heinrich Rohrer
(Henrih Roher) bu buluşlarıyla 1986 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmışlardır.
 
Yeni teknolojilerin birçok alanda başarıyla uygulanması, bilim insanlarını  gün geçtikçe daha küçük boyut-
lara inmeye yönlendirmiştir. Bu uygulamalar onları daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayarak daha 
hızlı çalışabilen aygıtlar ve sistemler geliştirmek zorunda bırakmıştır. 

Bugün maddeyi atomik boyutlarda inceleyip işlemek fikri ve uygulamaları, bilim ve teknolojiye yeni boyut-
lar kazandırmıştır. Gelecek yüzyılın teknolojisi diye adlandırılan bu gelişmeler nanobilim ve nanoteknoloji 
dönemini başlatmıştır. Bu gelişmelerin fizik bilimi ile doğrudan ilişkisi vardır. Özellikle fiziğin alt alanların-
dan olan katıhal fiziği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda elektronik ve nanoteknolojik alanlar ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle fizik ve teknoloji arasında birbirlerini tamamlayan bir ortaklık vardır. Birinde oluşan 
gelişme diğerinde yenilik olarak insanlığa ulaşır. Nanobilimin doğada da karşılığı vardır. Doğadaki nanomal-
zemeler ancak yapay nanoyapılar bulunduktan sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Örümceğin ağı, ipek böce-
ğinin dokuduğu ipek, kelebeğin kanatlarında yer alan renk çeşitliliği, kertenkelelerin duvara tutunması ve 
DNA moleküllerinin yapısı nanobilimle açıklanabilir.

Lotus çiçeği hangi nanoteknolojik gelişmeye ilham kaynağı olmuştur? Araştırınız.

 Araştırma

6.4. NANOTEKNOLOJİ
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6.4.2. NANOMALZEMELER

Nanoteknolojide kullanılan malzemelere nanomal-
zeme (Görsel 6.4.2), bu malzemeleri inceleyen bilim 
dalına da nanomalzeme bilimi denir. Çeşitli metaller, 
yarı iletken ve yalıtkan maddeler nano boyutlarda 
incelenirse bu nanomalzemelerin mekanik, manye-
tik, optik ve kimyasal özelliklerinde büyük değişimler 
meydana geldiği gözlemlenir. Örneğin normalde al-
tın sarı renktedir ve hiç reaksiyona girmez fakat nano 
seviyede altın kırmızı renkli ve aktif nano bir malze-
medir. Bakırın rengi normalde kırmızımsı olduğu hâl-
de nano boyutlarda cam gibi şeffaf olur. Nanotekno-
loji, malzemelerin bu değişken özelliklerini kullanarak 
yeni malzeme ve uygulamalar geliştirilmesini sağlar. 
Bu teknolojinin temelinde iki önemli hedef vardır. Bi-
rincisi yeni nanomalzemeler üretmek, ikincisi ise bü-
yük boyutlu maddelerin atomik yapısında değişimler 
yaparak bu maddelere yeni özellikler kazandırmaktır. 

6.4.3. NANOMALZEMELERİN KULLANIM ALANLARI

Nanoteknoloji ile üretilmiş birçok ürün farkında olunmasa da hayatın önemli bir parçası hâline gelmiştir. 
Organik ışık yayan diyotlar (OLED), fotovoltaik filmler, çizilmeyen ve kendini temizleyen camlar, leke tutma-
yan kumaşlar, akıllı kumaşlar, biyolojik implantlar, nanoparçacıklı boyalar, karbon nanotüp örnekleri nano-
teknoloji ile üretilmiştir. Bunların yanında tekstil sektöründe karbon liflerden yararlanılarak su tutmayan ve 
yanmayan kumaşlar elde edilmiştir. Bu kumaşlar, itfaiyeciler gibi riskli işlerde çalışanların kıyafetlerinde de 
kullanılmaktadır. Otomobil boyalarının nanoparçacıklarla hazırlanması sonucu çizilmez boyalar üretilmesi 
mümkün olmuştur. Bilgi işleme alanında çok önemli yeri olan nanoteknoloji, artık hayatın her noktasında 
kendini göstermektedir. Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeni yön-
temlerde de nanoteknolojiden faydalanılmaktadır. Bu sayede geliştirilen yeni ürün, hizmet ve yöntemler 
günlük hayatı kolaylaştırmaktadır.

Görsel 6.4.2: Nanomalzeme modeli

      BİLGİ

Karbon nanotüplerin yüzey alanları 
çok geniş (1 gramları 
500 m2 yer kaplar.) ve yüzeyde 
tutma özelikleri yüksek olduğu için 
bu tüpler zehirli kimyasal maddele-
rin, tuzların ve biyolojik kirleticilerin 
sudan ayrılmasında uygun bir zar 
olarak kullanılabilir. Böylece hem 
deniz suyundan içme suyu elde edi-
lebilir hem de temiz suya ulaşma 
imkânı bulunmayan bölgelerde 
yaşayan binlerce insan temiz su 
kullanabilir.

UYGULAMA 1

Nanobilimin ve nanomalzemenin temel özel-
liklerini açıklayınız. Nanomalzemelerin tekno-
lojideki kullanım alanlarına örnekler veriniz.

6.4. NANOTEKNOLOJİ6.4. NANOTEKNOLOJİ
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Bu bölümde lazer, maser ve uyarılmış emisyon 
kavramları; lazerlerin oluşumu, özellikleri ve kul-
lanım alanları verilecektir.

6.5. LAZER IŞINLARI

Anahtar Kavramlar

“Bilim, nesillere yayılan bir ekip çalışma-
sıdır. Meşalenin öğretmenden öğrenciye 
geçmesidir.” 

          Neil deGrasse Tyson (Nıil Dıgrays Taysın)
308
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6.5. LAZER IŞINLARI

Hologram kelimesi Yunanca “holos (tam görüntü)” ve “gram (yazılı)” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. 
Hologram, lazer ışınlarının kullanılması ile oluşan 3 boyutlu görüntüdür.

Hologram ilkesi, 1947 yılında Dennis Gabor (Dönis Gebır) tarafından ortaya atılmış ancak bu teknolojinin ilk 
uygulaması 1963 yılında yapılmıştır. Dennis Gabor, geliştirdiği holografi yöntemiyle 1971 Nobel Fizik Ödü-
lü’nü kazanmıştır. Hâlâ araştırma ve geliştirme çalışmaları devam eden hologram teknolojisi artık gerçek 
hayatta kullanılabilir hâle gelmiştir. Bu teknolojinin okullarda, seminerlerde, mitinglerde, toplantılarda ve 
daha birçok alanda örneklerini görmek mümkündür.

Dokunulabilir hologram tekniği üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Japon bilim insanları dokunulabilen 
ve dokunmaya tepki verebilen hologram üretmeyi başarmışlardır. Bu hologramları üretmek için çok güçlü 
lazer ışınları kullanılmaktadır. Odaklanan lazer enerjisi havayı iyonize etmekte ve oluşan küçük plazma nok-
talar “peri ışıkları” adı verilen görüntüler oluşturmaktadır. Yakın gelecekte hologram teknolojisinin daha 
fazla gelişmesi ile evlerde kullanılan televizyon vb. cihazlarda köklü değişiklikler olması beklenmektedir.

HAZIRLIK

Özellikle göz, kalp ve hassas iç organların ameliyatlarında cerrahlar neşter yerine 
ne kullanmaktadır?

6.5. LAZER IŞINLARI

OKUMA PARÇASI
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6.5. LAZER IŞINLARI

Lazer kelimesi, [Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation (Layt Emplifikeyşın bay Sitimu-
leytıt Emişın Of Reydieyşın)] “Uyarılmış Emisyon Yoluyla Işığın Şiddetlendirilmesi” anlamına gelen İngilizce 
ifadenin baş harflerinden oluşur. Temelde lazer, atomların enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri 
ile oluşan ışımalara dayanır. Uyarılmış emisyon yolu ile aynı fazlı, eşit frekanslı, eşit enerjili ve aynı yönlü 
fotonları oluşturan ışık kaynağına lazer denir. 

Albert Einstein, 1917 yılında uyarılmış emisyon teorisini açıklamıştır. Einstein'ın uyarılmış emisyon teorisini 
temel alan Charles Townes (Çarls Tawns) ve Arthur Schawlow (Artur Şavlov) 1958 yılında mikrodalga ışınla-
rı kullanarak “MASER”i (Short For Microwave Amplification By Stimulated Emission Of Radiation) geliştirdi. 
MASER, lazerin gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Maser uzay araştırmalarında radyo sinyallerini 
güçlendirmek için kullanılmıştır. 1960 yılında Theodore Maiman (Teodor Meymen), yakut kristal çubuk 
etrafına sarılı güçlü bir ampulü yakarak lazeri icat etmiştir.

https://phet.colorado.edu/sims/lasers/lasers_tr.jnlp

Genel Ağ’da verilen aşağıdaki simülasyonu inceleyiniz.

        SİMÜLASYON 1

6.5.1. LAZER IŞINLARININ OLUŞUMU

     1. Enerji seviyelerini ışığın rengine göre düzenleyerek uyarılmış emisyon oluşmasını sağlayınız.
    
     2. Birden fazla atomun uyarılmış emisyona uğraması sonucu ortaya çıkan lazer ışınını
          oluşturunuz.
    

6.5. LAZER IŞINLARI

   SİMÜLASYONUN ADI    SİMÜLASYONUN AMACI

 Lazer Işınının Oluşumu Lazer ışınının oluşumunun incelenmesi
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Şekil 6.5.1’de iki ucunda birbirine paralel aynalar 
(biri tam yansıtıcı diğeri yarı geçirgen) bulunan ve 
lazer için gerekli madde (katı, sıvı, gaz, yarı iletken) 
ile dolu kuvars tüp gösterilmektedir. Tüpün içindeki 
atomlar, uyarıldığı zaman üst enerji seviyelerine çı-
kar. Uyarılan bu atomlar, üst enerji seviyesinden alt 
enerji seviyelerine dönerken foton yayınlar. Bu olaya 
uyarılmış ışıma denir. Şekil 6.5.2’de görüldüğü gibi 
(hν = E3 - E2) enerji seviyelerinin farkı kadar enerji-
ye sahip fotonlar, atomlara çarptığında bu atomları 
uyararak elektronlarını bir alt enerji seviyesine geç-
meye zorlar. Bu sırada gelen fotonla aynı yönlü ve 
aynı enerjili bir foton daha yayınlanır. Bu fotonlar 
yarı geçirgen ve tam yansıtıcı aynalardan yansıyarak 
atomları foton yaymaya zorlar ve kendileriyle aynı 
yönlü fotonlar oluşturur. Aynalardan sürekli yansı-
yarak sayısı artan aynı fazlı bu fotonlar, belli sayıya 
ulaşınca lazer ışığı olarak dışarı çıkar.

Lazer Işınının Özellikleri

1. Lazer ışını aynı frekans ve fazda fotonlar oluş-
    turduğu için tek renklidir ve bu renk lazerin     
    cinsine göre değişebilir.
2. Normal ışın gibi dağılmaz, sapma miktarı 
    oldukça azdır.
3. Yüksek enerjili lazer ışınları delme, kesme,
    kaynak yapma vb. işlemlerde kullanılabilir. 
4. Lazer ışını, atmosferik doğa olaylarından 
     (yağmur, kar, sis vb.) etkilenir.

Şekil 6.5.1: Lazer tüpü

Uyarılmış FotonlarGelen Foton

Gelen Fotonhf=E3- E2

hf=E3- E2

E3

E2

Şekil 6.5.2: Uyarılmış ışıma
E2

E3

Dünya’dan gönderi-
len lazer ışını, Apollo 
11’in Ay’a bıraktığı 
bir aynadan yansıyıp 
hiç sapmadan geri 
dönmüştür. Işığın bu 
esnada aldığı yol 
750 000 km’dir.

      BİLGİ

6.5. LAZER IŞINLARI

UYGULAMA 1

Lazer ışınlarının elde edilişini açıklayınız.

%100 yansıtıcı       
            ayna

Elektron
Atom

Lazer ışını
Kuvars 
tüp

%95 yansıtıcı 
         ayna

Foton
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1. Malzeme Üretimi ve İşlenmesi
Lazer kaynağı, kesim (Görsel 6.5.1) ve lehimleme iş-
lemlerinde sanayide sıkça kullanılmaktadır. Lazerler, 
ayrıca malzeme yüzeylerinin çok ince tabaka ile kap-
lanmasında kullanılır. Lazer 3D yazıcılar ile üç boyutlu 
karmaşık parçaların imalatı yapılabilmektedir. 

2. Ölçüm ve Analiz
Mesafe, alan, hacim ölçümlerinde lazerler hassas 
sonuçlar verir. Yön ve seviye tespitinde, hız kontrol 
radarlarında; havada uçakların, denizde gemilerin 
koordinatlarının tespitinde kullanılır. Marketlerde 
ve lojistik hizmetlerdeki barkod okuma sistemlerin-
de lazerlerden yararlanılır.

3. Tıp
Birçok hastalığın tanısında ve tedavisinde kullanılır. 
Diş, diş eti ve göz operasyonlarının (Görsel 6.5.2) 
büyük bir bölümü lazerle yapılır. Burun kanamaları-
nın tedavisinde etkilidir. Cilt tedavisinde, bakımında 
ve estetikle ilgili uygulamalarda lazerden faydalanıl-
maktadır. 

4. Savunma Sanayisi
Askerî alanda hedef saptama, mesafe ölçme gibi 
konularda lazerler kullanılmaktadır.

5. Gösteri, Eğlence ve Reklam Sektörü
CD ve DVD çalarlarda, blue-ray okuyucularda lazer 
ışığı kullanılır. Tarihî mekânların siluetlerinin ışıklan-
dırılmasında ve eğlence mekânlarındaki lazerli ışık 
gösterilerinde lazer kullanılmaktadır (Görsel 6.5.3).
 
6. İletişim ve Haberleşme
Lazer sinyalleriyle oluşturulan verilerin fiber optik 
kablolar kullanılarak en az kayıpla uzak mesafele-
re aktarılması sağlanmaktadır. 

Görsel 6.5.2: Göz operasyonunda lazer kullanımı

Görsel 6.5.1: Lazer kesim

6.5.2. LAZER IŞINININ KULLANIM ALANLARI

6.5. LAZER IŞINLARI

Görsel 6.5.3: Lazer ile ışıklandırılan İstanbul Boğazı
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5. 
BÖLÜM

 Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun Ay yörüngesindeki bir uzay aracına gönderilmesini 
 sağlayan teknoloji hakkında araştırma yapınız. Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 6.5.3. LAZER IŞINLARININ CANLILAR    
            ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Lazer ışınları yüksek enerjiye sahiptir. Lazer ışınları 
düşürüldükleri yüzeyi 103 K/s hızıyla ısıtabilir ve bu 
yüzeylerde hasara sebep olabilir. Orta şiddette çalı-
şan lazerler bile göze zarar verebilir. Yüksek şiddet 
düzeyine sahip lazerler ciltte yanıklar meydana geti-
rebilir. Bazı lazerler o kadar güçlüdür ki çok kısa bir 
sürede kalıcı hasara neden olabilir. Bu etkilerinden 
dolayı lazerlerin satışı ve kullanımı düzenlemelere 
tabidir. Görsel 6.5.4’te lazer radyasyonu uyarı lev-
hası gösterilmektedir.

Görsel 6.5.4: Lazer radyasyonu uyarı levhası

Türkiye’de ve dünyada lazerle yapılan yanlış işlemlerin hangi sağlık sorunlarına yol açtığı hak-
kında araştırma yapınız. Ulaştığınız verileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA 2

Lazer ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler veriniz.

 Araştırma

 Araştırma

6.5. LAZER IŞINLARI
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6. 
ÜNİTE

1. Termal kameraların çalışma prensibini açıklayınız.

2. Radarların ve sonarların çalışma ilkelerine göre ortak yanları nelerdir?

3. Nanobilim ve nanoteknoloji kavramlarının farkı nedir?

4. LCD ve plazma teknolojilerinin temel farklılıkları nelerdir?

5. Doğal nano yapılara örnekler veriniz.

6. Ultrason görüntüleme tekniği tıpta hangi amaçlarla kullanılır?

7. Lazer ışınları teknolojide hangi alanlarda kullanılmaktadır?

8. Röntgen, MR, Tomografi, PET, Ultrason cihazlarından hangilerinde X-ışınları kullanılır?

9. Nano boyutta maddenin hangi özelliklerinde değişim olabilir?

10. Süper iletkenlerin teknolojide kullanılmasının avantajları nelerdir?

11. Parçacık hızlandırıcılarında çok güçlü mıknatıslar kullanılmasının temel sebebi nedir?

12. Nanomalzemelerin genel özellikleri nelerdir?

13. Led, fotodiyot ve fotodirenç devre elemanlarının teknolojideki kullanım alanları nelerdir?

Türkiye’de son yıllarda alternatif enerji kaynaklarına özellikle güneş enerjisine ilgi artmaktadır. Bu artan ilgiye 
yapılan yatırımlar örnek olarak verilebilir. 

Konya’da yaşayan bir çiftçi ayçiçeği, mısır ve yonca yetiştirdiği tarlasını sulamak ister. Fakat sulama için kulla-
nabileceği bir su kaynağı bulamaz. Diğer çiftçiler gibi jeneratör kullanarak kuyudan su çekmeyi planlar. Fakat 
jeneratörde elektrik maliyetinin fazla olmasından dolayı bunu uzun süre karşılayamayacağını düşünür. Çiftçi 
alternatif yollar ararken temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisine yönelir ve arazisine 220 
adet güneş paneli kurdurtur. Bu güneş panellerinden elde ettiği elektrik sayesinde tarlası için gerekli olan 
suya ulaşır. Çiftçinin güneş paneli kullanması sonucunda kurak arazinin verimi artmış böylece bu arazi hem 
çiftçinin hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunmuştur.

Sinop’ta yaşayan bir vatandaş, bir düğüne katılmak için Almanya’ya gittiğinde ayna gibi parlayan güneş pa-
nelleri dikkatini çeker ve bunların ne olduğunu sorar. Bunların güneş paneli olduğu, elektrik üretimi için kulla-
nıldığı ve ihtiyaç fazlası elektriğin devlete satıldığı cevabını alır. Memleketi Sinop’a döndüğünde bu fikri iyice 
araştırır ve köydeki evinin bahçesine güneş panelleri kurdurtur. Bahçesindeki güneş panellerinden elektrik 
üretip kullanan vatandaş bu enerjiyi bitmeyen bir hazineye benzetmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

B) 14, 15, 16 ve 17. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
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6. 
 ÜNİTEÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

18. Hastanelerde yaralı veya hastalara tanı konul-   
       masına yardımcı
       I.   MR çekimi 
       II.  Röntgen çekimi
       III. Tomografi çekimi 
       tetkiklerinden hangilerinde X-ışınları kullanılır?

A) Yalnız I     B) I ve II            C) II ve III                  
               D) I ve III  E) I, II ve III

İzmir’de geçimini hayvancılıkla sağlayan bir vatandaş sabahları erken saatte elle sağdığı ineklerin sütünü ara-
cıyla müşterilerine ulaştırır. Bazı çiftçilerin sütü makine yardımıyla sağdıklarını ve böylece daha fazla miktarda 
süt elde ettiklerini öğrenir. Bu çiftçiler elektrikle çalışan motorlu araçlar kullandıkları için sütü bozulmadan 
hızlı bir şekilde taşımaktadırlar. Bu araçların elektrik masrafını karşılayamayacağını düşünen vatandaşın yar-
dımına güneş enerjisi yetişir. Vatandaş elektriğini güneş panellerinden sağladığı süt sağma makinesi ile sağ-
maya, sonra da güneş panelleri ile aküsünü doldurduğu motoru ile dağıtmaya başlar. Maliyetleri düşüren 
vatandaş eskisine oranla daha fazla kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 
Atlasına (GEPA) göre yıllık toplam güneşlenme süresi 2,737 saat (günlük toplam 7.5 saat), yıllık toplam gelen 
güneş enerjisi 1,527 kWh/m² dir (günlük toplam 4.2 kWh/m²).
(http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes)

14. Güneş enerjisi kullananların bu enerjiye yönelmelerindeki başlıca nedenler nelerdir?

15. Güneş enerjisi kullanımının ekonomi dışındaki katkıları nelerdir?

16. Güneş enerjisi yukarıda verilen örnekler dışında hangi alanlarda kullanılabilir?

17. Güneş enerjisi kullanımının ülkemize katkıları nelerdir?

19. Güneş pilleri ile ilgili 
       I.   Verimleri düşüktür.
       II.  Fotovoltaik hücrelerden oluşur.
       III. Mobil kullanım için ideal enerji kaynaklarıdır.
      yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

20. Termal kameralar ile ilgili 
       I.   Cisimlere dokunmadan sıcaklığı algılar.
       II.  Sadece ışıklı ortamlarda çalışır.
       III. Kızılötesi ışımaları tespit eder.
       yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III 
              
               D) I ve III  E) I, II ve III

21. PET ( Pozitron Emisyon Tomografi) ile ilgili 
       I.   X-ışınları kullanır.
       II.  Ses dalgalarının yansıma prensibini kullanır.
       III. Canlılar için zararlı değildir.
       ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

                  D) I ve III E) I, II ve III
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6. 
ÜNİTE

26. I.   Leke tutmayan kumaşlar
       II.  Kendini temizleyen camlar
       III. Kendi enerjisini üreten lambalar
      Yukarıdaki ürünlerden hangileri nanoteknoloji  
      kullanılarak üretilmiştir?

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

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

27. Lazer ışığı ile ilgili
       I.   Tek renklidir.
       II.  Sapma miktarı azdır.
       III. Çok güçlü olduğundan tıpta kullanılmaz.
       yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I         B) I ve II           C) II ve III 
                  D) I ve III       E) I, II ve III

22. Diyotlar ile ilgili 
      I.   Akımı tek yönde geçirir.
      II.  Işık elde etmede kullanılır.
      III. Alternatif akımı doğru akıma 
           dönüştürmede kullanılır. 

       yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I        B) I ve II      C) II ve III 
             
               D) I ve III           E) I, II ve III

23. Süper iletkenler ile ilgili 
       I.   Parçacık hızlandırıcılarında kullanılır.
       II.  Maglev treninde kullanılır.
       III. Elektrik enerjisini iletmede kullanılır.
      yargılarından hangileri doğrudur?
  

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

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

25. Diyot ve transistörler yarı iletken maddelerden  
       yapılır. Yarı iletkenler ile ilgili
       I.   Normal şartlarda yalıtkandır.
       II.  Normal şartlarda iletkendir.
       III. Isı, ışık ve manyetik etkilerle iletken hâle   
            gelir.
       yargılarından hangileri doğrudur?

    A) Yalnız I       B) I ve II            C) II ve III 
             
              D) I ve III             E) I, II ve III

28.  I.   Yarı iletkenlerden yapılmıştır.
            II.  Tek yönlü akım geçirir.
        III. Anahtarlama elemanı olarak kulanılır.
        IV. Devrelerde yük depolar.
        Yukarıdaki ifadelerden hangileri transistörle-
        rin özelliği değildir?

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

                   D) I ve III     E) II ve IV

29.  Maglev trenleri ile ilgili 
        I.   Saatte 500 km hıza ulaşabilir.
        II.  Süper iletken teknolojisi ile yapılmıştır.
        III. Sürtünme kuvvetinden kaynaklı enerji 
             kayıpları fazladır.
       IV. Manyetik itme kuvveti ile hareket eder.
       yargılarından hangileri doğrudur? 

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

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

24. Lazerin etkileri ile ilgili 
          I.   Ciltte yanıklar oluşturabilir.
       II.  Tıpta kullanılmaz.
       III. Göze direkt temasta zarar vermez.
       ifadelerinden hangileri doğrudur?                           A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) II ve III 
                               D) I ve III   E) I, II ve III

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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 ÜNİTE

30. Lazer ışınlarıyla ilgili 
        I.    Sanayide kesme, delme ve kaynak işlerinde    
              kullanılır.
        II.   Askerî alanlarda hedef saptama  ve mesafe  
              ölçmede kullanılır.
        III. Tıpta hastalıkların tedavi edilmesinde 
              kullanılır.
             yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

31.
   

        I .  Sonar
        II.  Termal kamera 
        III. MR cihazı
        IV. Ultrason
        V.  Radar
        Yukarıdaki teknolojik sistemlerden hangileri 
        sesin yansıması ilkesi ile çalışır? 

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

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

32.  I.   LCD teknolojisi
II.  Plazma teknolojisi
III. Ultrason cihazı
IV. Lazer ışını

       Yukarıda verilen teknolojilerden hangile-
        rinde sıvı kristaller kullanılır?  

   A) Yalnız I       B) Yalnız II          C) II ve III 
                           D) I ve III           E) I, II ve IV

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

33.  I.   Örümcek ağı
       II.  Kertenkelenin duvara tutunması
       III. Kelebeklerin kanatlarındaki renk çeşitliliği
       Yukarıda verilen durumlarından hangileri 
       nanobilim ile açıklanabilir?

       A) Yalnız I         B) Yalnız II                C) II ve III  
            
                       D) I ve III              E) I, II ve III

34. Güneş pilleri ile ilgili 
      I.   Radyo vericilerinin enerji ihtiyacının karşı-
                  lanmasında kullanılır.
      II.  Park, bahçe ve sokakların aydınlatılmasında
                     kullanılır.
      III. Evlerin elektrik ihtiyacının giderilmesinde        
                     kullanılmaz.
          yargılarından hangileri doğrudur?      
      A) Yalnız I            B) Yalnız II             C) I ve II  
                    
                      D) I ve III               E) I, II ve III  

35. Transistör ve elektron lambaları karşılaştırıl-
       dığında transistörle ilgili 
        I.   Elektron lambalarına göre ekonomiktir.
        II.  Elektron lambalarına göre kısa ömürlüdür.
        III. Elektron lambalarına göre boyutu küçük-   
              tür ve daha az enerji harcar.
        yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

36. Üzerinden geçen akıma direnç göstermeyen  
       iletkenlere süper iletken denir. 
       Bir iletkenin süper iletken hâle gelmesi için
        I.   Kritik basınç
        II.  Kritik sıcaklık
        III. Kritik özkütle
        niceliklerinden hangileri gerekli ve yeterlidir?

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

                      D) II ve III               E) I, II ve III           
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  CEVAP ANAHTARLARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  CEVAP ANAHTARLARI

1. ÜNİTE TEST

C.

19 A
20 D
21 B
22 B
23 E
24 E
25 B
26 A
27 D
28 D
29 C
30 E
31 A
32 E
33 C
34 C
35 D
36 A

3. ÜNİTE TEST

C.

14 D
15 A
16 B
17 A
18 A
19 C
20 D
21 C
22 C
23 A
24 C
25 B
26 C
27 E
28 A
29 B
30 B
31 E
32 E
33 C

  4. ÜNİTE TEST

B. C.

11 C
12 B
13 D
14 D
15 B
16 C
17 D
18 E
19 E
20 D
21 C
22 D
23 B
24 A
25 D
26 A
27 D
28 D
29 A
30 B
31 E
32 D
33 D

 5. ÜNİTE TEST

C.

13 E
14 B
15 E
16 B
17 D
18 A
19 E
20 D
21 C
22 B
23 D
24 E
25 B
26 D
27 B
28 C
29 C
30 D
31 D
32 E
33 C
34 E
35 D

  6. ÜNİTE TEST

C.

18 C
19 E
20 D
21 A
22 E
23 E
24 A
25 D
26 B
27 B
28 E
29 E
30 E
31 B
32 A
33 E
34 C
35 D
36 B

          5. ÜNİTE
                 A.
 
 10. a)  2,8 eV

       b)  4,8 e

2. ÜNİTE TEST

C.

14 A
15 C
16 A
17 A
18 C
19 D
20 D
21 E
22 D
23 C
24 C

1. ÜNİTE
   A. 

 
 1. a)                                                       b) 5/9 m/s2

     
2. 4
8. 32/27
9. mküre>mdisk=msilindir           10.

11. 2 m/s
12. K cismi sabit kalır. L cismi 1 yönünde 
       hareket eder.       

          3. ÜNİTE 
A.

9.  2.10-15 Tesla

10. 3/2

           2. ÜNİTE 
 A.

1. 8/7    

3.

4. I ve II

5. M noktası

6.  a) 20 cm

     b) 8 s 

     c) 0,15 m/s

7. I ve III
8. Yalnız II

2

2
23

3

A

Bv1

a1

a2
v2

1200
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UYGULAMA  CEVAP ANAHTARLARIUYGULAMA  CEVAP ANAHTARLARI

1. Ünite 1. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. Ünite 2. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. Ünite 3. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. Ünite 4. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. Ünite 5. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

2. Ünite Uygulama Cevap Anahtarı

1. a) 9 F    4. a) 40 N        5. d/4        6. 1
        b) d/5       b) 18 kg

B

C

r

r

O

"

"
amer

amer

"

"

1.

2. a) 8/3 m/s2    3. 24 N    5. 4/3     6. 4 m.g ve m.g  
7. 8,68 m    8. 40 m     9. II, III ve IV

2. LK +y yönünde         LL +x yönünde       
4. α/2    
5. 5/6       
6. 9 642,86 m/s      
7. 3ω/5

1.   a) 8/3    
     b)       
     c) 4/3
     d)

2 2
1

2

1. Öteleme, dönme, öteleme, dönme                 
 3. a) Yarıya düşer.     5. IM>IL>IK     6. tdisk>tküre     
      b) 1/8’ine düşer. .   7. m.v2

7. 1,1 cm  
9. a) Desen yukarı kayar, saçak aralığı artar.       
        b) Desen aşağı kayar, saçak aralığı değişmez.
        c) Saçak aralığı azalır, saçak sayısı artar.

  10. 13/8               11. 9/10  
12. Yüksek frekans, düşük frekans, 
       yüksek frekans, yüksek frekans

5. a) 5 cm
    b) 4. dalga katarı

4. a) 6 cm
    b) 2. düğüm çizgisi

3. a) 6λ      b) L ve M düğüm, N dalga katarı   

3. Ünite 1. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. B bölmesi                  2. 1) λ/2, λ, λ/2, 0                                                              

1. a) 24 s                  3. a) 0,5 s-1                  
    b) M noktası            b) 24 cm/s            
            c) 72 cm/s2

            d) 3,6 N
            e) 12       cm/s3

4. 8 m ve 4 m
5. 2/9
6. a) 40 N/m
        b) 10 cm

  4. I, III ve IV    

4. Ünite 1. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
1. λL >λK  >λM >λN   3. a) 6 ışıma   b) 0,66 eV
c) 0,01 eV, 0.67 eV, 2,56 eV, 12,76 eV

 5. 2,30 eV enerjili foton atomu uyarıp soğurulabilir 
     fakat 3,40 eV enerjili foton atomu uyaramaz.

4. Ünite 2. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı

1. 2/3-1/3-1/3 = 0      2. 2/3+1/3 = +1  
4. 4 proton + 3 nötron = 11 yukarı kuark + 10 aşağı kuark

5. F1 elektromanyetik kuvvet         
        F2 güçlü nükleer kuvvet 
        F3 kütle çekim kuvveti   
6. Kuarklar, baryonlar, atom, molekül

4. Ünite 3. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
2.  Atom numarası 7 azalır, kütle numarası 12 azalır, 
    enerjisi azalır.

5. Ünite 1. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
3. 9a2     4. a) Değişmez     b) Azalır      c) Artar
5. Ünite 2. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
1. T2 >T3  >T1          2. λ1 >λ2 >λ3

5. Ünite 3. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
2. a) 7,5 1014 s-1      3. 4 tane   6. 3 tane   7. a) IK>IL
        b) 3,1 eV                                                         b) EK=EL

                                             c )  fK=fL
                                 d)  λK= λL

5. Ünite 4. Bölüm Uygulama Cevap Anahtarı
1. 5        2. Işığın tanecikli yapısını destekler.     

3 cm/s

1
2 2
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FİZİKTE KULLANILAN SABİTLERFİZİKTE KULLANILAN SABİTLER

UZUNLUK BİRİMLERİUZUNLUK BİRİMLERİ

Nicelik                                   Sembol Yaklaşık Değeri

Işık hızı c 2,99792458.108  m/s

Elektronun yükü e 1,6∙10-19 C

Elektronun durgun kütlesi me 9,1·10-31 kg

Protonun durgun kütlesi mp 1,67.10-27 kg

Coulomb sabiti k N.m2/C2

Compton dalga boyu λc 0,024 Å

Birimi                Sembolü          Metre 
Cinsinden Değeri

1 angstrom Å  10-10 m
1 mikron μ 10-6 m

1 milimetre mm 10-3 m
1 santimetre cm 10-2 m
1 desimetre dm 10-1 m

Birimi                Sembolü  Metre 
Cinsinden Değeri

1 metre m 10o m
1 dekametre dam 101 m
1 hektometre hm 102 m
1 kilometre km 103 m
1 megametre Mm 106 m

Sembol/ Açılımı

A amper   
Å angstrom

cd candela

C coulomb
dak dakika   
dev devir
eV elektronvolt
g gram

Hz hertz
J joule  

cal kalori
K kelvin  
kg kilogram

kcal kilokalori

Ön Ek      /   Sembol   /  Büyüklük ( Çarpan)

Piko p 10-12

Nano n 10-9

Mikro μ 10-6

Mili m 10-3

Santi c 10-2

Desi d 10-1

Deka da 101

Hekto h 102

Kilo k 103

Mega M 106

Giga G 109

Sembol / Açılımı

lm lümen
lx lüks

MeV megaelektronvolt

m metre
N newton
h saat
s saniye

0C derece selsiyus
T tesla
V volt
W watt

Wb weber

Sembol  /  Açılımı       Sembol  /  Açılımı

 α Alfa  μ Mü

 β Beta          υ Nü

 Δ  Delta  ω Omega

 ε Epsilon   π Pi

 φ  Fi   ρ Ro
      γ Gama   Σ Sigma

 λ Lamda   θ Teta

BİRİMLERİN STANDART SEMBOLLERİ BÜYÜKLÜKLERİN SEMBOLLERİBÜYÜKLÜKLERİN SEMBOLLERİBİRİMLERİN STANDART SEMBOLLERİ 
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açısal hız  : Yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açı.
açısal momentum : Herhangi bir cismin eylemsizlik momentiyle orantılı olan vektörel nicelik.
ağırlık   : Bir gezegenin üzerinde bulunan cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir.
akut   : Tıp biliminde kısa sürede veya hızlı ilerleyen hastalıkları betimleyen terim.                 
alfa bozunması  : Atom çekirdeğinin alfa taneciği yayarak kararlı hâle gelmesi. 
amortisör  : 1. Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların 
                                              gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. 2. Bu düzeni kuran öge,  
                                              yumuşatmalık.
atom   : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi  
     oluşturan parçacık.
atom altı  : Atomu oluşturan her temel tanecik için kullanılan terim.
    

baryon   : Kütlesi protona eşit veya daha büyük olan hadron grubundaki parçacıkların                                                
                                              genel adı.
bilim   : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan 
                                              yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.                                             
bozon   : Madde parçacıkları arasındaki etkileşimlere etki eden kuvvet taşıyıcıları.
bulgu   : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda 
                                              elde edilen şey.
büyük patlama  : Evrenin oluşumuna sebep olduğu varsayılan patlamayı betimleyen terim. 
 

 

Compton olayı  : Bir fotonun elektronla esnek çarpışma yaparak saçılması.
Coulomb kuvveti : İki noktasal elektrik yük arasındaki itme veya çekme.
çizgisel momentum : Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik. 

dalga leğeni  : Su dalgası oluşturmak amacıyla hazırlanan deney düzeneği.
De Broglie dalga boyu : Çizgisel momentuma sahip bir hareketliye eşlik eden dalganın dalga boyu.
değişken  : Bir kümenin bir dizi değerler alabilen değişken niceliği.
diyamanyetik  : Manyetik alanı tümüyle dışarlayan malzemeler.
diyagram  : Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.
doku   : Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü.

elektron spini  : Elektronun dönme hareketini tanımlayan terim.
elektromanyetik : Elektrik ve mıknatıs olaylarının her ikisiyle de ilgili olan. 
elektromanyetik dalga : Boşlukta ışık hızıyla yayılan, manyetik ve elektrik alanlarından oluşan enerji  
     dalgaları. 
eliptik yörünge  : Şekli elips olan yörünge.                                              

SÖZLÜK
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emisyon  : Bir cismin ışın yayması olayı. 
esir   : Michelson-Morley deneyine kadar uzayı kapladığına inanılan madde.
eylemsiz referans : Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton’ın hareketle ilgili 
                                              ilk yasası).

frekans   : Birim zamanda oluşan titreşim sayısı.
fisyon   : Ağır bir radyoaktif izotop çekirdeğinin nötron, proton vb. bir parçacıkla 
                                              bombardıman edilerek, kütle numaraları birbirine yakın iki ayrı çekirdeğe 
                                              dönüştürülmesi olayı.
fotoelektron  : Fotoelektrik etki sırasında, atom tarafından fırlatılan elektron. Işığın metal 
                                              yüzeyinden söktüğü elektron.
foton   : Kütlesi ve yükü olmayan ışık hızıyla hareket eden enerji paketi.
fotovoltaik pil  : Üzerine düşen güneş ışığının enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistem.
füzyon   : Hafif çekirdeklerin çok yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıklarda kaynaşıp daha   
                                              ağır çekirdeklere dönüşürken dışarıya bol ısı yayması.

gluon   : Güçlü nükleer kuvvete aracılık eden alan parçacığı.

gondol   : Venedik sandalına benzeyen ve ileri geri salınım hareketi yapan lunaparak 
                                              oyuncağı.
göreli   : Bir başka olaya veya harekete bağlı olan.

             

hertz   : Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi.
hipotez   : Varsayım. Deneylerle tam olarak kanıtlanmamış teori.
Hooke Yasası  : Bir yaya uygulanan kuvvet ile yaydaki uzama veya sıkışma miktarı arasındaki 
                                              ilişkiyi belirten yasa. 
Hubble Yasası  : Gök cisimlerinin Dünya’ya göre uzaklaşma hızlarının uzaklıklarına oranını 
                                              belirleyen yasa.
hüzme   : Işık demeti.

 

ışıma   : 1. Enerjinin elektromanyetik dalga şeklinde yayılması. 2. Aradaki ortamı 
                                              ısıtmadan veya bir maddi ortam olmaksızın ısı enerjisinin bir kaynaktan bir 
                                              alıcıya akması. 3. Radyoaktif ışımaların yayılması.
ivme   : Birim zamandaki hız değişimi tutarı; hızın değişim hızı. 
iyonlaşma  : 1. Nötral bir atom veya molekülün elektron kazanması veya kaybetmesi işlemi. 
                                              2. Bir molekülün iki veya daha fazla negatif ve pozitif yüklü birimlere ayrılması.
iz düşüm  : Belirli bir uzam bilgisel (geometrik) yolla uzayın bir noktasına ya da noktaların 
                                              bir kümesine, bir doğrunun ya da bir yüzeyin bir noktasını ya da noktaların bir 
                                              kümesini karşılık getirme işlemi. 

 F
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kararsız parçacıklar : Çok kısa bir süre gözlenebilen kısa ömürlü parçacıklar.
kedigiller  : Kedi, aslan, kaplan, pars vb. hayvanları içine alan etçil memeli hayvanlar sınıfı.
kırınım   : Dalgaların dar bir aralıktan geçerken bükülmesi olayı.
kızılötesi  : Dalga boyu kırmızı ışıktan büyük ve ısı ışınlarından oluşan gözle görülmeyen       
                                              ışınım. 
kinetik enerji  : Cismin hareketi sebebiyle sahip olduğu enerji. 
kolon   : Sütun veya katlardaki döşemeleri birbirine bağlayan düşey boru.
kronik   : Tıp biliminde uzun süreli hastalıkları betimleyen terim.
kuartz   : Kuvars. 
kuvars   : Hızlı sıcaklık değişmelerine ve asit etkisine dayanıklı deneylik aygıtların 
                                              yapımında kullanılan renksiz ya da ak, doğal silis örtü. 

lazer   : Uyarılmış emisyon yoluyla aynı fazlı eşit frekanslı eşit enerjili ve aynı yönlü  
     fotonları oluşturan ışık kaynağı.
levitasyon  : Maddenin ağırlığına rağmen mekanik bir destek almadan havada asılı kalması 
                                              veya belirli bir alanda hareket etmesi olayı.
limit   : Sınır.
limit hız  : Cisme etki eden kuvvetlerin eşitliği sonucu ulaşılan sabit hız değeri.
 

makro alem  : Büyük dünya, evren.
mekanik  : 1. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
                                              2. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.  
mezon   : Bir kuark bir antikuarktan oluşan atom altı parçacıkların genel ismi.
mikroskobik  : Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan.

nesne   : Belli bir ağırlığı, hacmi ve rengi olan her türlü cansız varlık. 
 

olasılık dalgası  : Madde dalgaları.
optik   : 1. Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. 2. Görme ile ilgili olan.
                                              

paradoks  : 1. Aykırı düşünce. 2. Çelişki. 3. Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir 
                                              yargı içermeyen karşıtlık.
periyodik  : Süreli. Belirli aralıkla tekrarlanan.
piksel   : 1. Bir diyot seri dedektörü veya bir yük aktarım dedektöründe tek bir dedektör 
                                              elemanı. 2. Resim ögesi.
presesyon  : Bir cismin yalpalanması ile bazı noktalarının yer değiştirmesi.
psikolojik  : Ruh bilimsel.
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radar   : Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen,    
                                             genellikle uçak ve gemilerde kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt.
rezonans  : 1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. 2. Titreşim.

salınım   : 1. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi. 2. Bir    
                                              dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.
samanyolu  : Güneş sisteminin de içinde bulunduğu gökada (galaksi). 
santrifüj  : Merkezcil kuvvetten yararlanarak bir karışımın taşıdığı çökebilir ögeleri ayırıp 
                                              çöktürmekte kullanılan laboratuvar aleti.       
sarkaç   : Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı    
                                              cisim.
sekonder  : İkincil.
senkronize  : Aynı zamanda vaki olma, birlikte hareket etme ve işleme, aynı tarihe ve saate   
                                              tesadüf ettirme. 
sensör   : Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt.
SI   : Uluslararası ölçü birimi kuruluşu.
simülasyon  : Öğrenmek amacıyla benzerini yapma.
spektrum  : Beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçirilmesi ile elde edilen bütün renk    
                                              ve dalga boylarını içeren çizgiler. 
sonar   : Batmış olan nesnenin ve yüzeye yakın balıkların yerini ve durumunu yansılanan   
                                              ses dalgalarıyla belirleyen sistem.

 R

 S

tasarım   : Görsel ya da zihinsel bir işlemin tasarlanması.
tambur   : Silindir biçiminde kap.
teori   : Bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, 
                                              görüş, kuram.
termal   : Isıl, ısı ile ilişkili.
transistör  : Germanyum veya silisyum elementlerinin yarı iletkenlik özelliklerinden 
     yararlanılarak imal edilen, elektronik tüplerin elektrik titreşimlerini genişletmekte   
                                             kullanılan sağlam yapılı ve uzun ömürlü alet.
türbin   : Su, buhar, gaz gibi herhangi bir akışkanın hareket enerjisiyle ve birtakım özel  
                                             düzenler yardımıyla dönerek çalışan araç. 

ultrasonik  : Kulağın duyamayacağı kadar yüksek ses, ultrasonik ses dalgalarıyla ilgili olan. 
uydu   : Evrensel çekim kuvveti etkisiyle Kepler Yasaları uyarınca bir gezegen çevresindeki 
                                              kapalı yörüngeler üzerinde dolanan gök cisimleri.
uzman   : Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse. 

yapay   : Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, 
                                              suni, sentetik.
yarı ömür  : Radyoaktif maddelerin baştaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zaman.
yuvarlanma  : Bir cismin yer değiştirirken hem dönme hem de öteleme hareketi yapması.

 T
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basit harmonik hareket 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108 
bilgisayarlı tomografi 285, 286 
Bohr atom modeli 183, 188, 192, 195, 197, 198
büyük patlama 202, 203, 204

C

Compton dalga boyu 271, 273 
Compton saçılması 270, 271, 272, 274 , 275
Cooper çifti 302 

Ç

çekirdek kararlığı 216 
çekirdek kuvveti 216 
çizgisel hız 21, 22, 47, 56, 62, 87

D

De Broglie dalga boyu 246, 275 
denge noktası 102, 104, 106, 107, 108, 110 
diyot 295, 296, 297, 298, 307
doyma gerilimi 262, 263
dönerek öteleme hareketi 44, 45, 50
dönme hareketi 20, 22, 43, 44, 45, 47, 50, 56 
dönme kinetik enerjisi 47, 50 
durdurma (kesme) gerilimi 263 
düğüm çizgisi 134, 135, 137, 138, 140
düşünce deneyi 238, 240
düzgün çembersel hareket 20, 21, 22, 26, 29, 30, 
31, 103, 107

E

elektromanyetik dalga 73, 160, 164, 165, 166, 167, 
168, 170, 197, 234, 247, 254, 255, 259, 284
elektron yakalama 219 
eşik dalga boyu 258 
eşik enerjisi 257, 259, 261, 262
eşik frekansı 258, 260 
eylemsizlik 28, 46 
eylemsizlik momenti 46, 47, 59, 60, 61, 62

F

fisyon 178, 220, 221, 222
Franck- Hertz deneyi 191, 192 
frekans 21, 101, 104, 118, 119, 132, 160, 161, 164, 
165, 177, 182, 185, 251, 254, 258, 259, 260, 270, 
286, 287, 311
fotoelektrik akım 255, 258, 262, 263 
fotoelektrik olay 254, 256, 258, 259, 261, 265, 266, 
267, 273, 274 
fotoelektron 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263
fotosel 256, 257, 262, 265 
füzyon 178, 220, 223, 224
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G 

gama bozunumu 219, 220
gama ışınları 165, 167, 168, 269
genlik 104, 107, 108, 110, 119, 134
geri çağırıcı kuvvet 104, 108, 110, 111 
girişim 133, 134, 135, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 159, 164, 165, 
235, 274, 275
girişim deseni 133, 134, 135, 140, 143, 144, 145, 
146, 150, 151, 152, 157, 169, 236
göreli uzunluk 240 
göreli zaman 239 
görüntüleme cihazları 284, 289
görünür bölge 147, 167, 187, 247,  
graviton 212
güneş enerjisi 223, 253, 298 
güneş pili 298 

H

harmonik hareket 102

I 

ışık şiddeti 259, 262, 291 
ışıma 164, 182, 183, 185, 188, 189, 191, 193, 195, 
216, 217, 242, 247, 248, 249, 251, 255, 284, 285, 
289, 310, 311,  

İ

iyonlaşma enerjisi 186, 189, 193, 194

K 

karanlık saçak 145, 149, 151, 152, 156
kararsız çekirdek 217, 218 
karbon 270, 307 
katot ışınları 179, 180, 181, 
Kepler Kanunları 86, 88
kızılötesi ışık 166

kırınım 130, 131, 132, 151, 152, 153,  154, 156, 
157, 159, 164, 165, 274, 284
kırınım deseni 130, 131, 151, 152, 156, 157, 
kuark 203, 206, 207, 208, 209, 212, 
kütle çekim ivmesi 75 
kütle çekim kuvveti 46, 70, 71, 72, 74, 75, 87, 203, 
211, 212
kütle enerji eş değerliği 242

L

Lazer 15, 309, 310, 311, 312, 313
LCD 290, 291
LED 297 
Lepton 203, 206, 209, 212
Lyman serisi 187, 188

M

maksimum akım 262, 263
manyetik rezonans 285 
merkezcil ivme 22, 23 
merkezcil kuvvet 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 
40, 59
merkezî aydınlık saçak 147, 150, 153
mezon 208, 209, 212 
mikrodalgalar 165, 166, 310
morötesi ışık 167, 247, 291 

N

nanoteknoloji 195, 303, 305, 306, 307 
nötron 168, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 
216, 217, 218, 219, 220, 221
nötrino 206, 209, 218, 219
N tipi yarı iletken 294, 295, 298 
Nükleon 211, 21

O 

oyuk 247, 295 
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Ö

öteleme hareketi 44, 45, 50 
özel görelilik 237, 238, 240

P

paradoks 239, 240
Pauli dışarlama ilkesi 302 

periyodik hareket 20, 102 
periyot 21, 22, 74, 87, 90, 104, 110, 111, 115, 116, 
134, 137, 140
plazma 290, 291, 294, 309
proton 178, 180, 182, 183, 203, 204, 205, 206, 207, 
209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 254, 285
P tipi yarı iletken 294, 295, 298 

R 

radyasyon 15, 165, 223, 224, 246, 284, 285, 290, 313 
radyoaktif çekirdek 216 
radyoaktif madde 216, 218 
radyoaktivite 216, 217 
radyo dalgaları 165, 167, 285, 288 
Rutherford atom modeli 181, 182, 183

S

saçak genişliği 146, 147, 150, 152, 154 
siyah cisim ışıması 247, 248, 249, 250, 251, 254, 274
sonar 287, 288, 289 
süper iletken 195, 204, 297, 302, 303 
sürekli ışıma 182, 183 

T 

termal kamera 166, 289
Thomson atom teorisi 179, 180, 181
titreşim 102, 103, 118, 119, 134, 177, 247, 286 
transistör 296, 297

U

ultrason 161, 286 
uyarılma 183, 186, 187, 188, 189, 193, 224
uyarılma enerjisi 185, 186, 193 
uzanım 104, 105, 106, 107, 108, 110, 141
uzunluk büzülmesi 240, 241 

X

X-ışınları 159, 165, 168, 181, 217, 224, 274, 284, 285, 
303

�

Wien Yasası 249 

Y 

yapıcı girişim 143, 149 
yarıçap vektörü 56, 87 
yarı iletken 294, 295, 296, 297, 298, 307, 311 
yıkıcı girişim 134, 143, 145 

Z 

zamanın genişlemesi 239, 240




