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MOMENTUM 

 

Hareket hâlindeki bir cismin, hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvete momentum 

denir. Momentum (P), cismin kütlesi ve hızının çarpımıyla bulunur. 

 

           

 

 Hareket halindeki her cismin momentumu vardır. Momentum vektörel bir 

büyüklüktür. Yani bir büyüklüğü ve yönü vardır. 

 Momentum miktarı, hıza ve cismin kütlesine bağlıdır. Hızı artan bir cismin 

momentumu da artış gösterir. Aynı hızla hareket eden bir otomobil ile bir kamyonun 

momentumları, bunların kütlelerinin farklı olması sebebiyle aynı değildir. Kütlesi büyük olan 

kamyonun momentumu daha büyüktür. Hareket eden bir cisim hızını veya kütlesini 

değiştirirse momentum kazanır veya kaybeder.  

Hareket hâlindeki cisme dışarıdan bir kuvvet etki etmezse, cismin toplam 

momentumunda bir değişiklik olmaz. Bu momentumun korunumu ilkesi ile açıklanır. 

Momentum çarpışma olaylarında daima korunan bir niceliktir.  

Merkezimizde momentum konusu Newton topları isimli deney düzeneği ile kolay ve 

eğlenceli bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

AÇISAL MOMENTUM 

 

Momentumun bir eksene göre momentine açısal momentum denir. Açısal 

momentum dönme ve yuvarlanma hareketlerinde gözlenir. Dönen her cisim açısal 

momentuma sahiptir ve bu da aynı momentum gibi korunumlu bir büyüklüktür. Dönen bir 

sistemde dışarıdan etki eden bir tork yok ise sistemin toplam açısal momentumu sabit kalır 

ve dönmeye devam eder. 

                veya                      ile formülize edilebilir. 

Merkezimizde bulunan jiroskop ile açısal momentumun nasıl korunduğunu deneyerek 

hatta biraz başınız dönerek göreceksiniz. 



3 
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

 

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye 

zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

 

Bazı yenilenebilir enerji kaynakları tabloda verilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kaynak veya Yakıtı 

Hidroelektrik enerjisi Nehirler 

Rüzgâr enerjisi Rüzgârlar 

Jeotermal enerji Yeraltı suları 

Güneş enerjisi Güneş 

Biokütle enerjisi Biyolojik atıklar 

Dalga enerjisi Okyanus ve denizler 

Hidrojen enerjisi Su ve hidroksitler 

 

 

1. HİDROELEKTRİK ENERJİ 
 

Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden yararlanarak elektrik üretilir. 

Bu üretim şu şekilde gerçekleşir: akarsuyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece 

suyun yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır. Suyun potansiyel 

enerjisinden yararlanarak elektrik üretilir. Dünya enerjisinin % 20 si hidroelektrik santrallerde 

üretilir. 

 

2. JEOTERMAL ENERJİ 

 

 Latincede “jeo=yer”, “termal=ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile 

yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik üretimi de jeotermal 

buharın gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı 

kaplıcalardır. Jeotermal enerji ayrıca konutların ve seraların ısıtılmasını, dokuma sanayisi, 

konservecilik gibi birçok alanda yaralanılır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere 

atık madde verilmesine sebep olmaz. 
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3. GÜNEŞ ENERJİSİ 
 

Güneş diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturur. Dünyadaki 

hayatın temel enerji kaynağı da güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak elektrik 

enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini güneş 

panellerindeki güneş pillerinden oluşturur. Güneş’in Dünya'ya gönderdiği bir günlük enerji, 

tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır. Bilim 

Merkezimizde güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiğini güneş pilli uçaklar ve temiz enerji 

evi isimli deney aletlerimizle gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca Anadolu Üniversitesinin 2009 yılında 

yaptığı ve Tütkiye Formula-G yarışmasında 4.lük alan ORCA isimli güneş aracı Bilim 

Merkezimizde sergilenmektedir. 

 

4. RÜZGÂR ENERJİSİ: 

 

Rüzgârın hareket enerjisinden geçmişte yel değirmenleri ile yararlanılırdı, günümüzde 

ise rüzgâr jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgâr jeneratörü bir evin, 

okulun hatta bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir. 

 

5. BİYOKÜTLE( BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARI) ENERJİSİ: 
 

Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi 

denir. Örneğin çiftlik hayvanlarını dışkıları, ekinler, ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. 

maddelerden enerji elde edilir. Hayvan atıklarından biyogaz ve bitkilerden elde edilen 

biyodizel bu yöntemin uygulamalarından biridir. Peki, bu yöntemle nasıl enerji elde edilir? 

Enerji elde edilecek atık maddeler güç santraline getirilir. Burada santralin çukuruna 

boşaltılarak yakılır. Bu yanma sonucu ortaya çıkan gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek 

elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Bir diğer yol ise; atık ve kalıntıları bekletme tankları 

denilen özel ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda zamanla çürüyen maddelerden 

metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma amaçlı kullanılır. Aynı yöntem hayvanların 

dışkılarında da kullanılır. 
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MEKANİK 
 

KÜTLE:  Değişmeyen madde miktarına denir. Eşit kollu tereziyle ölçülür, skaler bir 

büyüklüktür ve birimi kilogramdır. 

AĞIRLIK:  Kütle ve yer çekimi ivmesinin çarpımına denir. Yer çekimi ivmesi sabit olmadığı 

için ağırlık ta çekim ivmesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dinamometre ile ölçülür, 

vektörel bir büyüklüktür ve birimi Newton’dur. 

Bilim merkezimizde kütle ağırlık kavramlarını “Gezegen Ağırlık Sistemi” isimli deney 

aletimizle inceleyebilir, diğer gezegenlere gittiğimizde kütlemizin sabit kalıp ağırlığımızın nasıl 

değiştiğini görebilirsiniz. 

 

BASİT MAKİNALAR  

Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran aletlere basit makineler denir. Bu basit makineler 

kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı 

kolaylaştırır. 

 Kuvvet, yol, hız veya zamandan kazanç sağlamak için kullanırız. Fakat 

hepsinden ayni miktarda kazanç sağlanmaz.Birinden kazanç varsa, 

diğerlerinden aynı oranda kayıp vardır. Mesela kuvvetten kazanç sağlanmışsa 

yoldan, zamandan ve hızdan kayıp vardır. 

 Basit makineler de iş veya enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. Sadece iş 

kolaylığı sağlar. 

1.      KALDIRAÇLAR 

Bir destek noktası etrafında dönebilen sağlam yapılı çubuktan oluşan 

düzeneğe kaldıraç denir. Kaldıraçta, kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, 

yükün destek noktasına olan uzaklığına da yük kolu denir. Bir kaldıraçta kuvvetten kazanmak 

için kuvvet kolunun, yük kolundan büyük olması gerekir böylelikle cisimler ağırlığından daha 

küçük kuvvetlerle dengede tutulabilirler. Bilim Merkezi’nin yan tarafında bulunan kaldıraç ile 

bir arabayı kaldırarak gücünüzü denebilirsiniz. 

2.  PALANGALAR: 

Makaraların bir araya bağlanmasıyla elde edilir. Kuvvetten kazanç sağlamayı 

amaçlayan sistemlerdir. Bilim Merkezi’mizde kendinizi tek elinizle yukarıya kaldırmanın 

keyfini yaşayacaksınız. 
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3. DİŞLİ ÇARKLAR  

Hareketin hızını yönünü ve yerini değiştirmek için kullanılan düzeneklerdir. Dişlilerde 

çap ile diş sayısı doğru orantılıdır. Bilim Merkezimizde mıknatıslı dişliler ile istediğiniz çark 

sistemini kurup çalışmasını gözlemleyebilir, saat mekanizmasının içerisinde ki dişlilerin nasıl 

çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. 

 

 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ  

Akışkanlar mekaniği, akışkan olarak adlandırılan maddelerin (genel olarak sıvılar 

ve gazlar, bunların dışında da bazı diğer maddeler) fiziksel davranışlarını inceleyen bilim 

dalıdır. 

Herhangi bir cisim hava içerisinde hareket ettirildiğinde hareketine tesir eden değişik 

kuvvetler ortaya çıkar. İşte bu kuvvetlere “Aerodinamik kuvvet” ve planladığımız şekilde 

hareketini hava içerisinde devam ettirebilen cismin şekline de “Aerodinamik şekil” adı verilir. 

Hava içinde hareket eden cisimlere, Havanın gösterdiği direnç kanunlarına varmak için iki yol 

vardır: Birinci yol; model cisimler hava içerisinde hareket ettirilir. İkinci yol; durmakta olan 

model cisimler üzerine hava yollanır. Birçok kolaylıkları olması bakımından laboratuarlarda ve 

teknikte daha çok ikinci yol tercih edilir. 

 

Tecrübeyle görülen aerodinamiğin en önemli deney aracı bilim deney merkezimizde 

de bir modeli yer alan “rüzgar tüneli”dir. Rüzgar tüneli, hava gibi hareketli bir gaz içinde 

bulunan katı cisimlere gazın uyguladığı etkinin incelenmesi, araştırılması ve yorumlanması 

için tasarlanmış ve üretilmiş içindeki havanın hareket ettirildiği ve hızının ayarlanabildiği 

tünellere denir. Denenecek uçak, roket, otomobil, hatta köprü ve bina modelleri önce rüzgar 

tünelinde denenir. Model, rüzgar tünelinde, deneme hızına göre şiddeti ayarlanan bir hava 

akımına tutulur. Modelin akım içerisindeki davranışı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılır ve 

modele aerodinamik bir biçim verilmeye çalışılır. Günümüzde, ses hızının üzerindeki akım 

hızlarında dahi çalışabilen rüzgar tünelleri inşa edilmiştir. 

 

 

BERNOULLİ PRENSİBİ NEDİR?  

1738 yılında Hollandalı Matematikçi Daniel Bernoulli’nin ortaya attığı teoriye göre 

eğer bir yerde hava hızlanırsa, orada basınç düşer. Yani, hareket halindeyken hava gibi 

akışkanların, basıncı azalır 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9Fkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1216&Bilgi=hava
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1216&Bilgi=hava
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1316&Bilgi=ak%C4%B1m
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UÇAKLARIN UÇMA PRENSİBİ  

1. Tonlarca ağırlıkta olan uçaklar, havada bir kuş misali uçarak mesafeleri kısaltır. 

Toplumda genellikle uçakları havada tutan şeyin motor olduğu sanılmaktadır. Fakat aksine 

uçağın havada kalmasını sağlayan yapı, uçakların kanatlarıdır. Motorun uçmadaki rolü, 

öndeki havayı alarak arkaya doğru itmesidir. Bu olay, uçağa itme gücü sağlamaktadır. 

Motorun sağlamış olduğu bu itme gücü, uçağın ileri yönde hareket etmesini sağlar. Uçakların 

kanatlarının yapısı kesiftir. Bu kesif yapı nedeniyle, uçak ileri yönde hareket ettiği zaman 

kanadın alt tarafında yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti doğmaktadır. Bu olurken hava da 

uçağa karşı bir direnç göstermektedir. 

 

 

 

 

 

Kanatların kaldırma kuvvetleri vardır. Uçağın hızı arttığında paralel olarak kanatların 

kaldırma kuvvetleri de artış gösterir. Kanatlarda oluşan kaldırma kuvveti, hava direncinin ve 

yer çekiminin toplamından fazladır. Böylece, uçaklar pistte belli hıza ulaştıktan sonra 

havalanmaya başlar. 

Bu bize şunu kazandırır, Bernoulli prensibine göre akışkanların hızı arttığında 

basınçları düşer. Bu şekilde kanadın üzerindeki basınç azalmış olacak altındaki basınç fazla 

olacak ve bize kaldırma işlemini sağlayacaktır. 

 

BERNOULLİ ÜFLEYİCİSİ  

Hava üfleyicisi topun etrafında alçak basınç alanı yaratır. Çevredeki normal basınç 

topu, alçak basınç alanına doğru iter. Üfleyicinin yönü değiştiğinde top da aynı yönde yer 

değiştirir. 

 

RÜZGAR TÜNELİ  

 

Rüzgar tünelinin içine yerleştirilen farklı parça ve boyutlardaki şekiller ile kanat yapısı 

incelenerek, aerodinamik şekillerde hareket inceleme fırsatı sağlanır. 
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DOĞA OLAYLARI  

Doğada meydana gelen olaylara doğa olayları denir. Doğa olayları herhangi bir yerde 

normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da 

çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Doğa olaylarının, afetlere neden 

olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili 

olmaktadır. 

 

DEPREMLER  

Deprem; yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin 

dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır 

Tarihi kaynaklara göre en şiddetli deprem 1201 yılında Mısır’ın kuzeyinde meydana 

gelmiş ve 1 milyondan fazla insan ölmüştür. Yine aynı şekilde Çin’in Şançi şehrinde 1556 

yılında meydana gelen depremde 830 bin insan hayatını kaybetmiştir. 

20. yüzyılda meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen ülkeler genellikle 

Hindistan, Çin, Afganistan, İran, Endonezya gibi kalabalık nüfuslu Asya ülkeleridir. Aynı 

şiddetteki iki depren meydana geldiklerin yerin özelliklerine bağlı olarak çok farklı etkiler 

yapabilir. Depremin yol açtığı hasarın boyutları ile ölü ve yaralı sayısının az ya da çok oluşu o 

bölgedeki nüfus yoğunluğuna, binaların dayanıklığına, altyapı hizmetlerine, zemin özelliğine, 

depremin yangın, toprak kayması ve tsunamiye yol açıp açmamasına bağlıdır.  

 

TSUNAMİ 

Dev dalgalara Japonca’da tsunami adı verilir.Tsunamiler okyanus ya da denizlerin 

tabanında oluşan depreme bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi meydana gelen 

tektonik olaylar sebebiyle denizde açığa çıkan enerji sonucunda meydana gelen uzun 

periyotlu deniz dalgasını temsil eder. 7,5 ve üstü şiddetteki depremler tsunami oluşturmaya 

daha müsaittir. 

26 Aralık 2004 tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve 

sonrasında meydana gelen dev tsunami dalgaları başta Endonezya olmak üzere birçok ülkeyi 

etkilemiş ve yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olmuştur. 

 

HORTUMLAR 

Hortum oluştuğunda gücü sayesinde çevreye birçok zararı dokunur. Öncelikle bir 

rüzgar türüdür ve rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşmaktadır. Hortum, 

gökyüzünün derinliklerinde meydana gelir ve yeryüzüne doğru spiral şeklinde iner. 
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DALGALAR 

Dalga hareketi titreşim (salınım) olayı ile yakından ilgilidir. Ses dalgaları, deprem 

dalgaları, gerilmiş yaydaki dalgalar ve su dalgaları gibi bütün dalgalar, titreşim kaynakları 

tarafından oluşturulur. Bir ses dalgası, hava gibi bir ortam içinde ilerlerken ortamın 

molekülleri ileri-geri titreşir. Su dalgaları da bir havuzda yayılırken,su molekülleri aşağı yukarı 

doğru titreşir.Dalgalar bir ortamdan geçerken ortamın parçacıkları periyodik olarak 

hareketine devam eder.Böylece; parçacıkların hareketi, salınan bir sarkacın yada yay bağlı bir 

kütlenin hareketine çok benzer. 

Çoğumuz çocukken, bir çakıl taşını havuza düşürdüğümüzde, dalgaların oluştuğunu 

görmüşüzdür. Çakıl taşının oluşturduğu sarsıntı küçük havuzun kenarında son bulur. Eğer, 

sarsıntının yakınında yüzen bir yaprağın hareketini dikkatlice incelerseniz, onun ilk konumu 

etrafında aşağı-yukarı hareket ettiğini, fakat sarsıntı kaynağından asla uzaklaşmadığını veya 

ona yaklaşmadığını görürsünüz. Yani su dalgaları (ya da sarsıntı) bir yerden başka bir yere 

hareket eder, fakat su onunla birlikte sürüklenmez. 

Bilim Deney Merkezimizin doğa olayları bölümünde başta 1999 yılında ülkemizde 

yaşanmış olan 7.4 şiddetinde depremi yaşayabileceğiniz deprem simülatörü olmak üzere, 

girdap modelleri ve dalga havuzuyla doğa olaylarını gözlemleme şansı bulacaksınız. 

DİNOZORLAR  

 

Yaklaşık 160 milyon yıl önce, dinozorlar yerküre üstündeki en geniş hayvan 

topluluğuydu. Ancak, günümüzden 65 milyon yıl önce, çok kısa bir sürede soyları tükendi. 

Dinozorların neden yok olduğu sorusunun yanıtı yıllarca araştırıldı. Bütün olasılıkla, bu 

sorunun yanıtı hiçbir zaman tam olarak verilemeyecek. 

 

  Yeryüzünde çok sayıda dinozor türü bulunmaktaydı. Bunlardan kimi bitkilerle 

beslenirken, kimi et yiyordu. En kalabalık otçul dinozor türleri, apatosaur ve brachiosaur idi. 

Bunlar gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardı. Örneğin; apatosaur 30 ton ağırlık ve 21 metre 

uzunluğa ulaşabiliyordu.  

 

  Diğer otçul dinozorlar, kendilerini etçil dinozorlardan korumaya yarayacak özel 

silahlara sahipti. Örneğin triceratop, başında üç boynuz taşırken, ankylosaur çıkıntılı 

kemiklerle korunuyor, stegosaur’un kuyruğunda ise sivri dikenler bulunuyordu.  

 

  Etçil dinozorlar, tıpkı insanlar gibi arka ayaklarının üzerinde 

yürüyorlardı. Tyrannosaur, Carnotaurus gibi bazıları son derece büyükken, 

compsognathus (yaklaşık 5,5 kg ve 60 cm) gibileri de son derece küçüktü. Bunların daha 

sonra kuşlara evrimleştiği düşünülür. İlk kuşlardan biri archaeopteryx idi ve kısmen dinozora 

benziyordu.  

http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/apatosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/brachiosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/apatosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/triceratop
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/ankylosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/stegosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/et%C3%A7il
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/tyrannosaur
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/carnotaurus
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/compsognathus
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/archaeopteryx
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Bilim Merkezi’mizde en çok eğleniceğiniz yerlerden birisi de dinozor mağrası olacaktır. 

SES 

 Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin oluşturduğu maddesel (tanecikli) ortamlarda 

dalga şeklinde yayılabilen enerji türüne ses denir. Ses, maddeyi oluşturan taneciklerin 

titreşimlerinden dolayı oluşan bir enerji türüdür. Ses, madde değil bir enerji türüdür.Ses 

üreten varlıkla (madde ya da cisme) ses kaynağı denir.   

Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. Boşlukta ses yayılmaz.  

Bunun nedeni de ses kaynaklarının titreşimleri sonucu yaydıkları titreşim enerjilerinin 

yayılabilmesi için taneciklere ihtiyaç vardır. Boşlukta tanecik olmadığı için ses kaynağının 

titreşim sonucu yaydığı titreşim enerjisi taşınamaz ve ses yayılamaz. 

Havası boşaltılmış bir fanusun içinde çalan zilin sesi duyulmaz. Çünkü saatin yaydığı 

ses dalgalarının taşınabileceği bir madde yoktur. Bu olayı merkezimizdeki vakumda zil 

düzeneğiyle deneyimleyebilirsiniz. 

Frekans: 1 saniyede oluşan ses dalgası sayısına frekans denir. Bir kaynaktan bir 

saniyede üretilen dalga sayısı ne kadar fazla ise sesin frekansı o kadar büyük olur. Dalga sayısı 

arttıkça frekans artar, frekans arttıkça ses incelir. Dalga sayısı azaldıkça frekans azalır, frekans 

azaldıkça ses kalınlaşır. Bir cisim ne kadar hızlı titreşirse o kadar yüksek frekanslı ses üretir. 

Frekansın birimi hertz’dir. Hz şeklinde gösterilir. Hertz, 1 sn.deki titreşim sayısını ifade eder. 

Bas ve Tiz seslerin oluşumunu ksilofon havuzu ve sesli borular düzenekleriyle 

deneyimleyebilirsiniz. 

 

SESİN ÖZELLİKLERİ   

SESİN YÜKSEKLİĞİ (PES VE TİZ SESLER):  

İnsan kulağı 20 Hz ile 20000 Hz (20 kHz) aralığındaki sesleri duyabilir. Bu aralığın 

altındaki ses dalgalarına ses altı, üstündekilere ise ultrason (ses üstü) denir. Pek çok canlı, 

insanın duyamayacağı frekansa sahip sesleri duyabilir. Yunus, yarasa gibi hayvanlar ultrasonik 

sesler çıkartırlar. Köpekler, 50 Hz ile 45000 Hz, kediler 45 Hz ile 85000 Hz aralığındaki sesleri 

duyabilirler. 

 

GÜRÜLTÜ:  Düzensiz frekanslı sesler gürültü olarak adlandırılır. Bir sesin gürültü olup 

olmadığı ses düzeyine bakılarak belirlenir. Ses düzeyi, ses şiddeti ile ilgilidir.  

 

SESİN TINISI: Bazı müzik aletlerinin verdiği sesin frekansı ve şiddeti aynı olabilir. Mesela 

piyano ve mandolin ile aynı parça çalındığında bu farklılığın belirlenmesi sesin tınısı ile 

mümkün olur. Çünkü piyano ve mandolinin oluşturduğu bir nota sesi birbirinden farklıdır. 
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Yani; ses kaynaklarını birbirinden ayıran ve sesin hangi ses kaynağından geldiğini tanıtan ses 

özelliğine tını denir. 

SESİN YANSIMASI 

Seste ışık gibi yansıma özelliğine sahiptir. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir 

yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Sesin yansıması için 

kullanılan yüzeyin ışıkta olduğu gibi düzgün ve pürüzsüz olması gerekir. Fakat yansımanın 

olabilmesi için yüzeyin parlak olmasına gerek yoktur. 

Yansıma olayında ses kaynağından çıkan ses dalgalarının çarptığı yüzeyin düzgün veya 

pürüzlü olması, yüzeyden yansıyan ses dalgasının miktarını değiştirmez. Yüzey düzgün ve 

pürüzsüz ise yansıma düzgün olacağı için ses dalgaları aynı doğrultuya gönderilir ve o 

doğrultuda ses şiddeti artar ve ses daha net duyulur. Yüzey pürüzlü ise yansıma dağınık 

olacağı için ses dalgaları farklı doğrultulara gönderilir ve (bir doğrultudaki örneğin kulak 

doğrultusundaki) ses şiddeti azalır. 

Yansıtıcı yüzey olarak düzgün ve pürüzsüz yüzey kullanıldığında sesin daha net 

duyulmasının nedeni, sesin o yüzeyde düzgün yansımaya uğramasıdır. Ayrıca parabolik 

(çukur) yansıtıcı ve toplayıcılar kullanıldığında fısıltı tonundaki seslerin bile metrelerce 

uzaktan net duyulabildiğini merkezimizdeki Fısıltı Çanakları düzeneğiyle deneyimleyebilirsiniz 

OPTİK 

Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını kısmını yansıtabilen yüzeylere ayna denir. 

Aynaların bir yüzeyi çok iyi parlatılmış, diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile 

kaplanmıştır. 

 

DÜZLEM AYNALAR  

Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düzlem ayna denir. Düzlem aynaya düşen ışınlar 

aynada yansıma kanunlarına göre yansırlar. Düzlem aynalarda daima düzgün yansıma 

görülür. 

DÜZLEM AYNADA GÖRÜNTÜNÜN ÖZELLİKLERİ  

1- Zahiridir yani aynanın arkasında oluşur. 

2- Aynanın arkasında oluşur. 

3- Düzdür. 

4- Cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı eşittir. 
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5- Cismin boyu, görüntünün boyuna eşittir. 

6- Cisme göre sağlı solludur.  

7- Görüntü aynaya göre simetriktir. 

Merkezimizde düzlem ayna ile el becerisini bir arada deneyimleyebileceğiniz  çiz 

çizebiliyorsan düzeneğiyle düzlem aynaların görüntü özelliklerini pekiştirebilirsiniz 

KÜRESEL AYNALAR : 

Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel aynalar 

çukur ayna ve tümsek ayna olarak iki çeşittir. 

 

A) ÇUKUR AYNA :  

Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur ayna (konkav ayna = iç bükey ayna) 

denir. Çukur ayna, cisimlerin görüntülerini büyütebilme ve gelen paralel ışınları bir 

noktada toplayabilme özelliğine sahiptir. 

ÇUKUR AYNADA GÖRÜNTÜNÜN ÖZELLİKLERİ  

Çukur aynada cismin bulunduğu yere göre görüntünün özellikleri farklıdır. 

 

a.  Cisim odak noktasından uzakta ise; 

– Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü büyür. 

– Görüntü terstir. 

– Görüntü gerçektir. 

b.  Cisim odak noktası ile ayna arasında ise; 

– Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü büyür. 

– Görüntü düzdür. 

– Görüntü zahiridir yani aynanın arkasında oluşur. 

Çukur yüzeylerin bu özelliğini Fısıltı çanakları ve 3 boyutlu miroscop 

düzenekleriyle deneyimleyebilirsiniz) 

B) TÜMSEK AYNA  
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Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara tümsek ayna denir. Tümsek ayna, 

cisimlerin görüntülerini küçültebilme ve gelen paralel ışınları dağıtma 

özelliğine sahiptir. 

Tümsek Aynada Görüntünün Özellikleri :  

Tümsek aynada cisim nerede bulunursa bulunsun görüntünün özellikleri 

aynıdır. Cisim nereye konursa konsun; 

– Görüntü daima cisimden küçüktür. 

– Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü daha da küçülür. 

– Görüntü düzdür. 

– Görüntü zahiridir yani aynanın arkasında oluşur. 

 

ELEKTRİK  

Atom çekirdeği etrafındaki elektronun veya elektronların potansiyel enerjisinin 

artması sonucu başka bir atom yörüngesine (orbital) sıçramasına (kuantum sıçrama) 

ELEKTRİK denir. Elektrik yıldırım, elektrik akımı-alanı gibi yaygın olarak bilinen birçok olguyu 

bünyesinde barındırmasının yanı sıra, endüstriyel uygulamalarda elektriğin önemi oldukça 

büyüktür. Benjamin Franklin'in uçurtma deneyi elektriğin ilk kanıtlarındandır. Günümüzde 

ise, elektrik uygarlığın ayrılmaz parçası konumundadır. 

Bazı nesneleri birbirine sürttüğümüzde, özellikle bunlar bazı plastik eşyalarsa, bir 

parça elektrik oluşur. Eşyanın içinde hapsolan bu elektriğe “statik elektrik” denir. 

Elektrostatik duran veya çok yavaş hareket eden elektrik yüklerini inceleyen bir bilim dalıdır.  

 

ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ  

1.         Sürtünme ile elektriklenme  

Ebonit çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ebonitin (-) , yün kumaşın (+) yüklendiği 

görülür. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde camın (+), ipek kumaşın ise (-) yüklendiği 

görülür. Sürtünme ile elektriklenme yalnızca bazı yalıtkan maddeler arasında gözlenebilir. 

 

2.         Etki ile elektriklenme 

Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldığında aynı tür yükler birbirini itip, zıt 

yükler birbirini çekeceği için cisimlerin üzerinde bir yük hareketi oluşacaktır. 
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3.  Dokunma ile elektriklenme 

Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken -dokundurulduğunda aralarında yük 

alışverişi olur süre sonra yükler dengelenerek yük alışverişi durur. 

Topraklama:  Yüklü bir cismi nötr hale getirmek için torağa dokundurulması olayına 

topraklama denir. 

 

DOĞADA ELEKTRİK 
 

Yıldırım, elektrik yükünün atmosferden yeryüzüne aktarılmasıdır. Sürtünme ile 

üretilen elektriğe örnek olarak sayılabilir. Bu sürtünme, bulutlar arasında gerçekleşip, su 

buharı kümelerinin elektrik yükü edinmesine neden olur. Olağan şartlar altında, hava yalıtkan 

olarak işlev görür ve bu yük bulutlarda bulunmaya devam eder. Ancak bulutlar birikip elektrik 

yükleri arttığında, havanın yapısını yerel olarak değiştirip plazmaya dönüştürürler ve bu 

plazma aracılığı ile yüklerini yeryüzüne iletirler.Yüksek binaları, kuleleri yıldırımdan korumak 

için yıldırımlık yapılır. Yıldırımlık (paratoner), toprağa bağlı sivri uçlu bir metal çubuktur. Bu 

uca düşen yıldırımdaki elektrik, iletken bir kablo yardımıyla toprağa aktarılır. Böylece 

paratoner yardımıyla yıldırımın tehlikelerinden korunuruz. 

Bulutlarda biriken elektrik yalnız yeryüzüne değil,  bulutun bir noktasından diğer bir 

noktasına da boşalabilir. Bu olaya şimşek denir. Gerek şimşek, gerekse yıldırım, ışık ile birlikte 

şiddetli bir ses meydana getirir. Bu sese gök gürültüsü denir. Işık, sesten çok daha hızlı yayılır. 

Şimşeklerin çaktığı bir havada ilk önce parlak ışığı görür sonrada gök gürültüsünü duyarız. 

Örneğin; gök gürültüsünün şimşekten bir saniye sonra duyulması yıldırımın 350 metre uzakta 

oluştuğunu bize gösterir. 

 

BİLİM DENEY MERKEZİ’NDEKİ ELEKTRİK DENEY ALETLERİ  

 

Van de Graaf Jeneratörü:  Metal, içi boş küremize üst elektrot vardır ve kayışa çok küçük 

bir mesafede bulunur ama asla dokunmaz. Alt tarafta bulunankayışlar birbirine sürtünmeye 

başlar. Kayışlar eksi, elektrot pozitif yükle yüklenir. Sürtünme ile üst elektrot tarafından 

pozitif yükleküre yüklenir. Alt tarafta bulunan rulmanın kayışlar tarafından negatif 

yüklenmesiyle topraklama küresi de negatif yüklenir.Potansiyel farkından dolayı topraklama 

küresi yaklaştırılınca kıvılcımlar oluşur. Cihazımız çalışır durumdayken küreye 

dokunduğumuzda elektrik yükleri saç tellerimize geçer. Aynı işaretli elektrik yükleri birbirini 

iter ve olabildiğince uzağa gitmek ister. Böylece saç telleri ayrılır ve havalanır. 

Yakup Merdiveni:  Alt kısımları birbirine daha yakın, üst kısımları biraz daha uzak, düşey 

durumdaki iki bakır çubuktan oluşur. Alt kısmından yüksek voltajlı (yirmibin volttan fazla) bir 
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elektrik akımı uygulanır. Önce alt kısımda başlayan elektrik arkı yukarı doğru çıkar. Tamamen 

yukarı çıktıktan sonra ark kaybolur ve alttan bir yenisi başlar.İki iletken arasında bir elektrik 

şeraresi (ark) başlaması için santimetre başına 30 kilovolt gerilim gereklidir. Bu yüzden Yakup 

Merdiveninin başlangıcında (alt kısımda) iletkenlerin birbirine uzaklığı, uygulanacak gerilime 

orantılı olmalıdır.İki iletkenin birbirine en yakın olan alt noktasında bir elektrik arkı 

oluştuktan sonra yüksek sıcaklık sebebi ile iyonlaşan havanın delinme gerilimi düştüğünden, 

ark iletkenler boyunca yukarı doğru çıksa da kesilmez. Ancak mesafe iyonlaşmış ve ısınmış 

havaya rağmen uygulanan gerilimin atlama mesafesini aşarsa ya da ark iletkenlerin sonuna 

gelirse delinme gerçekleşmez ve ark söner. Ark söndüğünde iletkenler arasında akım 

akmayacağından iletkenler arası gerilim ilk seviyesine gelir, yeni bir ark tekrar alt taraftan 

başlar. 

Plazma Küresi:  Havası boşaltılıp çeşitli gazlarla doldurulmuş cam kürenin merkezinde çok 

yüksek potansiyele sahip bir kürecik vardır ve elektrot görevini görür. Bu cam içindeki argon, 

neon ve kripton gazları karışımının içinden düşük bir basınçta (0,01 atmosferden düşük), 

alternatif akım geçirilerek aslında bir transformatör oluşturulur.Yüksek potansiyelin sebep 

olduğu elektrik alandan dolayı gazlar iyonize olarak plazma haline geliyor.Cam yalıtkan 

olduğu için plazma iplikleri cam kürenin yüzeyinde son buluyor.Eğer kürenin yakınına bir 

floresan lamba yaklaştırılacak olursa etkiyle elektriklenme zıt işaretli yüklerin hareketine, 

aynı etkinin floresan içinde oluşarak lambanın ışımasına sebep olur. 

DENGE VE MOMENT 

 

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre 

momentlerinin toplamının sıfır olması haline DENGE denir. Denge halinde bulunan bir cismin 

ivmesi de sıfırdır. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği sürece cismin denge hali 

bozulmaz.  

Bir kuvvetin momenti, kuvvetle, destekle kuvvetin etkime çizgisi arasındaki düşey 

uzaklığın çarpımı olarak tarif edilir. Vektörel bir büyüklüktür.  

Bir kapıyı açmak için ittiğiniz vakit, bir kuvvet uygularsınız, kapı menteşesi etrafında 

döner. Kuvvetin döndürme etkisine moment adı verilir. Herhangi bir cismin, onun etrafında 

döndüğü yere, buradaki halde menteşeye destek denir. 

 

BİLİM DENEY MERKEZİ’NDEKİ DENGE İLE İLGİLİ DENEY ALETLERİ  

Cambaz Bisikleti:  Yerçekimi bize düşey doğrultuda kuvvet uygular. Bisiklet yan 

tarafa yatsa dahi altındaki ağırlık diğer tarafa gideceği için ağırlık merkezinin ekseni herzaman 

ipin üzerindedir. Buda bizim dengede durmamızı sağlar. 
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Tırmanan koni:Bütün cisimler yerçekiminden dolayı bir ağırlığa sahiptir. Ağırlıklarından 

dolayı eğik düzlem üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanır. Düzeneğimiz, bir koni ve 

koninin ilerlediği eğimli bir yoldan oluşmaktadır. Kütle merkezinin hareketini göstermek için 

tasarlanmıştır. Eğimli yüzey cismi tırmanıyor olarak algılamamıza sebep olur. Aslında cismin 

ağırlık merkezi, genişleyen yüzey ve uçlara doğru incelen cisim nedeniyle aşağıya doğru 

hareket eder. 

FOUCAULT SARKACI 
 

Adını Fransız fizikçi LéonFoucault'dan alan, ilk defa deneysel olarak Dünya'nın kendi 

ekseni çevresinde döndüğünü kanıtlayan sarkaç düzeneğidir.Bir sarkacın asılma noktası 

değiştiği halde salınımı değişmediğini gözleyen Foucault, yeterince büyük bir sarkaç harekete 

geçirildiğinde, bunun salınım düzeninin değişmeyeceğini, fakat yerin, yani Dünya'nın hareket 

edeceği kuramını geliştirmiştir. Eğer Dünya dönüyorsa, Dünya ile birlikte sarkacı izleyen 

gözlemciler de dönecekler, buna karşın sarkacın salınım düzlemi hareketsiz kalacaktı. Bu 

nedenle sarkacın salınım düzlemi gözlemcilere göre yavaşça hareket ediyor gibi görünecekti. 

Gerçekte ise, gözlemcilerin dolaysız bir yolla izlemiş oldukları olay, Dünya'nın kendi etrafında 

dönmesinin bir sonucudur. 

Kuzey Kutbu ya da Güney Kutbu'nda, bir sarkacın salınım düzlemi, altındaki Dünya 

dönmeye devam ederken, yıldızlara göre değişmeden sabit kalacaktır. Tam turunu 

tamamlaması bir gün sürecektir. 

Dünya'daki pek çok kurum, müze ve laboratuarlarda, Foucault sarkacına benzeyen 

sarkaçlar bulunmaktadır. Hatta Güney Kutbu'nda da bir Foucault sarkacı bulunur. Türkiye'de 

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi binasında ve Ege Üniversitesi Rasathanesi, Eskişehir 

Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Ankara'da MTA'ya bağlı müzede de Foucault 

sarkacı bulunmaktadır. 

 

 

 


