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İSTİKLÂL MARŞI
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.

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

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.

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.

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

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

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?

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.

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

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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FİZİK 2
Kitabımız, Açıköğretim Okullarında dönemlik kullanılmak
üzere ders notu olarak hazırlanmıştır.
Kitabımız, bir dönemde işlenecek olan üç üniteyi
içermektedir.
Üniteler, konu anlatımı, özet ve ünite sonu sorularından
oluşur.
Sözlük ve cevap anahtarları kitabın arka kısmında yer
alır.
Her ünite girişinde anahtar kavramlar ve her konu girişinde
konu içerisinde öğreneceklerimiz belirtilmektedir.
Bilgimizi Artıralım:
Galilleo gözlemlerinde fizik alanında bir
gelişme olan teleskobu kullanarak çizimler
yapmıştır. Çizimler incelendiğinde Ay’ın
yüzeyinin düz olmadığı girintili çıkıntılı olduğu
Satürün’ün uydularını, Güneş üzerindeki
karartıların gök cisimlerinin gölgeleri değil
bunların Güneş yüzeyindeki lekeler olduğu
anlaşılmaktadır.

Bilgimizi Arttıralım kutucukları genel kültür niteliğinde ek
bilgiler edinmemizi sağlar. Kitap genelinde mavi renkte
kullanılmıştır.

Özkütle =

kütle
hacim

d=

m
v

Konu anlatımı içerisinde formüller dikkatinizden
kaçmaması için sarı kutular ile gösterilmektedir.
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Organizasyon Şeması
ÖRNEK 1
Soru

Konum-zaman
grafikleri şekildeki gibi
olan Pelin, Berkan ve
Ayşe’nin hızlarının
büyüklükleri arasındaki
ilişki nedir?

Konum (m)

Pelin

Berkan

6X
5X
4X

Ayşe

3X
2X
X
0

Çözüm

Hız, v =

t

2t

3t

4t

5t

Zaman
(s)

Dx
eşitliği ile veriliyordu. Buna göre Pelin, Berkan ve Ayşe’nin
Dt

hızları sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
6x
=2x/t
3t

6x
4x
=3x/t vAyşe=
2t
3t
Elde edilen hız değerlerine göre Pelin, Berkan ve Ayşe’nin hızlarının
büyüklükleri arasındaki ilişki;
vBerkan > vPelin > vAyşe
olarak yazılabilir.
vPelin =

vBerkan =

Kitabmızda yeşil renkte göreceğimiz örnek soru ve çözümler yeralır.

1

Konum-zaman grafiği verilen Nehir, Deniz ve
Bilge’nin hız zaman grafiklerini çiziniz.
Konum (m)

5X

Nehir

4X

Deniz

3X
2X

Bilge

X
0

t

2t

3t

4t

5t

Zaman
(s)

Kendinizi denemeniz amacı ile yerleştirilmiş olan
uygulama bölümlerinin yanında veya altında bırakılan
kareli boşlukları cevap için kullanabilirsiniz.
Hayat Boyu Öğrenme
Life Long Learning

1. Ünite

ENERJİ
1. Bölüm
İş, Enerji ve Güç
2. Bölüm
Mekanik Enerji
3. Bölüm
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
4. Bölüm
Verim
5. Bölüm
Enerji Kaynakları
Anahtar kavramlar:
İş, enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, yerçekimi potansiyel
enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerjinin
korunumu, enerji dönüşümü, verim, yenilenebilir enerji,
yenilenemez enerji
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1. Bölüm

İŞ, ENERJI VE GÜÇ

Neler Öğreneceğiz?
İş, enerji ve güç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirmeyi
Mekanik iş ile ilgili hesaplamalar yapmayı,
Mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapmayı öğreneceğiz.

1. Ünite - ENERJİ

İŞ, ENERJI VE GÜÇ
İş Nedir?
“İş yapmak” günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bir ifadedir. Günlük
yaşantıda kullandığımız iş kavramı ile fiziksel anlamdaki iş kavramı birbirinden
farklıdır. Kitap okumak, ütü yapmak, kutu taşımak gibi olayların fiziksel
anlamda iş olup olmadığını değerlendirebilmek ve bu farkı açıklayabilmek için
fiziksel anlamda iş kavramını öğrenmeliyiz (Resim 1.1.a.b.c).

Resim1.1.b. Ütü yapan kişi

Resim 1.1.a. Kitap okuyan kişi

Fizik biliminde iş, bir cisme etki eden kuvvetin,
cisme etki doğrultusunda hareket etmesini
sağlamasıdır. Cisme etki eden net kuvvet cismin
kuvvet
doğrultusunda
yer
değiştirmesini
sağlıyorsa iş yapılmış demektir.
Şekil 1.1.a’daki cisim F kuvveti ile itilerek A
noktasından B noktasına getiriliyor. Uygulanan
kuvvet, cismi kendi doğrultusunda hareket
ettirerek cismin yer değiştirmesini sağlıyor
(Şekil 1.1.b). Bu durumda fiziksel anlamda iş
yapılmış olur çünkü kuvvet, cismin kendi etki
doğrultusunda yer değiştirmesini sağlamıştır.

F

Resim 1.1.c. Kutu taşıyan kişi

Hareket doğrultusu

m
A

∆x
Şekil 1.1.a. m kütlesinin F kuvveti ile itilmesi

F
A

∆x

B

m
B

Şekil 1.1.b. m kütlesinin F kuvvetinin etkisi ile ∆X kadar yer değiştirmesi
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Cisim üzerinde yapılan iş matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır:
İş = Kuvvet x Kuvvet doğrultusunda yapılan yer değiştirme
W = F . ∆x
İş skaler bir büyüklüktür ve SI’da birimi Joule (J)’dür.
Günlük yaşantımızda yaptığımız eylemlerin iş olup olmadığını incelemeye
örneklerle devam edelim:
Market arabasını iterken fiziksel anlamda iş
yapmış olur muyuz? Uyguladığımız kuvvet ile
arabanın hareket doğrultusu aynı olduğuna göre
fiziksel anlamda iş yapılmış olur(Resim 1.2).
Sırt çantasını Resim 1.3’teki gibi düz bir yolda
taşıyan kişi fizik anlamında iş yapmış olur mu?
Fiziksel anlamda iş yapılması için kuvvet ile hareket
doğrultusunun aynı olması gerektiğini biliyoruz. Sırt
çantasına etki eden kuvvet aşağı yönlü, hareket
doğrultusu ise kuvvetin etki doğrultusuna diktir.
Bu durumda çanta üzerine etki eden kuvvet iş
yapmamıştır. Resim 1.4’te ise öğrenci sırt çantası
ile
merdivenden
yukarı
çıkmaktadır.
Bu
durumda, çantaya etki eden kuvvetin hareket
doğrultusundaki bileşeni ile hareket doğrultusu
aynı olduğundan, öğrenci çantasını taşırken iş
Resim 1.2 Market arabasının itilmesi
yapmaktadır.

Resim 1.3. Düz yolda yürürken sırt çantası
taşıyan adam iş yapmaz.

Resim 1.4. Merdivenden yukarı çıkarken sırt
çantası taşıyan öğrenci iş yapar

Benzer şekilde bir cismi yerden kaldırırken de iş yapmış oluruz çünkü
cismi yerden yukarı doğru kaldırmak için hareket doğrultusu ile aynı doğrultulu
kuvvet uygularız. Bu durumda cisim kuvvet doğrultusunda hareket ettiği için
iş yapmış oluruz.
Bilgimizi Artıralım
Hareketli bir cisme hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanırsa negatif
iş yapılmış olur. İşin negatif olması cismin enerjisinin azaldığı anlamına
gelmektedir.

1. Ünite - ENERJİ

11

ÖRNEK 1
Bir vinç 500 kg yükü yerden 20 m yükseğe
çıkarıyor. Buna göre vinç kaç joule’lük iş yapmış
olur? (g= 10 N/kg)

500 kg’lık yükü kaldırabilmek için yüke ağırlığı kadar kuvvet
uygulamamız gerekir. Bu nedenle önce yükün ağırlığını bulmalıyız.
m= 500 kg g= 10 N/kg
G= m. g
G= 500.10= 5000 N
Vinç 5000 N kuvvet uygulayarak yükü kaldırabilir. Uygulanan kuvvet ve
hareket doğrultusu aynı doğrultuda olduğundan fiziksel anlamda iş yapılmış
olur. Yapılan işi hesaplayalım;
W= F. ∆x
W= 5000. 20
W= 100 000 J olur.

Soru

Çözüm

ÖRNEK 2
Soru

Hareket Doğrultusu
F= 100 N
Şekildeki sandık zemine paralel uygulanan 100 N’luk kuvvetle 50 cm
kadar çekilmektedir. Yapılan iş kaç joule’dür?

Çözüm

∆x= 50 cm= 0,5 m
W= F.∆x
W= 100 N.0,5 m
W= 50 j olur.

ÖRNEK 3
Fsür= 5 N

F= 15 N

Yatay zemindeki bir cisme zemine paralel 15 N’luk bir kuvvet
uygulanarak 7 m yol aldırılıyor. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetinin büyüklüğü 5 N olduğuna göre yapılan net işi bulunuz.
Fnet= F-Fsür
Fnet= 15-5= 10 N
Wnet= Fnet.∆x
Wnet= 10.7= 70 J

Soru

Çözüm
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Uygulama
1

Sürtünmesiz düzlemde şekildeki zemine paralel
kuvvetlerin etki ettiği kutu 10 m yer değiştiriyor.
Buna göre yapılan işi bulunuz.

3N

2
2N

15 N

20 N

Sürtünmeli bir zeminde bulunan koliye zemine
paralel 20 N’luk kuvvet uygulanarak koli 5 m
çekilyor. Sürtünme kuvveti 2 N olduğuna göre
yapılan net işi hesaplayınız.

İş ve Enerji İlişkisi
Enerji, günlük yaşantımızın her alanında var
olan bir fiziksel niceliktir. Örneğin, vücudumuzdaki
yaşamsal faaliyetlerin meydana gelmesi için enerjiye
ihtiyacımız vardır. Kalbimizin kanı pompalaması,
yediğimiz yiyeceklerin midede sindirilmesi gibi olaylar
besinlerden aldığımız enerji ile gerçekleşir. Aracımızı
çalıştırmak için gerekli olan enerjiyi benzin ve motorin
gibi yakıtlardan elde ederiz. Belki de bunlardan en
önemlisi, günlük yaşamımızda önemli bir yer tutan,
elektrikli aletleri kullanabilmemiz için gerekli olan ve
barajlardan elde edilen elektrik enerjisidir (Resim 4.4).
Kısacası bir işi yapabilmek için enerjiye ihtiyacımız
vardır. Bu nedenle enerji iş yapabilme yeteneği
olarak tanımlanır. E sembolü ile gösterilen enerji
Resim 1.5. Elektrik enerjisi elde edilen baraj skaler bir büyüklüktür ve SI’da birimi joule (J)’dür.
Bir cisim üzerine uyguladığımız kuvvet o cisim üzerinde iş yapıyorsa cisme
enerji aktarılmış demektir. Yani ne kadar iş yaparsak o kadar enerji harcarız.
Bu olay fizik biliminde “İş - Enerji Teoremi” olarak adlandırılır. İş ve enerji
arasındaki bu ilişki matematiksel olarak, iş W, cismin enerjisindeki değişim ∆E
olarak gösterirsek:
W= ∆E
olarak ifade edilir. Cisme aktarılan bu enerji kinetik enerji, potansiyel enerji,
ısı veya ışık enerjisi olabilir. Evrenden doğaya, doğadan canlıların yaşamına
ve maddeye kadar her şeyin varlığı enerji ile ilgilidir.

1. Ünite - ENERJİ

Güç Nedir?
Güç, bir işin ne kadar kısa sürede yapıldığının bir ölçüsüdür. İş, enerji
değişimine eşit olduğuna göre güç kavramı cisim üzerine enerjinin ne kadar
hızlı aktarıldığını ya da enerjinin dönüştüğünü de ifade eder.
Günlük yaşamda güç kavramını doğru kullanıyor muyuz? Güçlü kişi
denildiğinde daha kuvvetli bir kişiden mi söz edilmektedir? Bu sorunun doğru
cevabını aşağıdaki örnek ile vermeye çalışalım.
Şekil 1.2’de görülen 5 katlı bir
binanın inşaatında çalışan Ahmet ve
Mehmet çimento torbalarını binanın
en üst katına taşıyorlar. Bu işi Ahmet
10 dakikada, Mehmet ise 8 dakikada
yapıyor. Sizce iki işçiden hangisi daha
güçlüdür? İkisi de aynı işi yaptığı için
aynı güce sahiptir diyebilir miyiz?
Yukarıda tanımladığımız güç
kavramına göre çimento torbasını
en kısa sürede üst kata çıkaran işçi
en güçlüdür. Çimento torbalarının
ağırlığı eşit ve aynı yüksekliğe
çıkarıldığından Ahmet ve Mehmet
aynı miktarda iş yapmışlardır fakat
Mehmet bu işi daha kısa sürede
yaptığı için Mehmet Ahmet’ten daha
Şekil 1.2 Çalışan Ahmet ve Mehmet
güçlüdür.
Güç matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır:
Aktarılan enerji
Yapılan iş
Güç =
=
Geçen zaman
Geçen zaman
		
DE
W
P=
=

Dt

Dt

Güç skaler bir büyüklüktür ve SI’da birimi watt (W)’tır.
Güç sadece canlı varlıklarla ilgili değildir. Cansız varlıkların da gücünden
bahsedilebilir. Örneğin bir tünel inşaatında kürek kullanarak kazılan 20 m’lik
çukur, iş makinesi kullanılarak çok daha kısa sürede kazılabilir (Resim 1.6 ve
1.7). Burada iş makinesinin daha güçlü olduğunu söyleriz.

Resim 1.6. Kürek kullanarak kazılan çukur

Resim 1.7. İş makinesi ile çukur kazılması

Bir diğer örnek olarak arabaların gücünden bahsedebiliriz. Aynı anda
harekete başlayan iki otomobilden hızını, dolayısıyla kinetik enerjisini en kısa
sürede arttıran otomobil daha güçlüdür.
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Bilgimizi Artıralım

1Beygir gücü=746 watt
Fizikçi ve mühendis James Watt (Ceyms
Vat),1872 yılında beygir gücü kavramını
kullanmıştır. Ürettiği buhar makinelerinin
güçlerini müşterilerine daha iyi anlatabilmek ve
makinelerin güçlerini birbiriyle karşılaştırabilmek
için bu birimi geliştirmiştir. At o yıllarda günlük
yaşantıda gücünden yararlanılan bir hayvan olduğu için seçilmiştir. Atın bir
saatte yaptığı iş makinenin yaptığı işle eşleştirilerek makinelerin gücünün
karşılaştırılmasını sağlamıştır. Günümüzde de hâlen beygir gücü motorların
ve arabaların güçlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

ÖRNEK 4
Soru

Çözüm

15 kg kütleli koli 2 m yüksekliğindeki merdivenlerin başlangıcındaki A noktasından alınarak B
noktasına 60 s’de taşınıyor. Buna
göre,
a) Yapılan iş kaç joule’dür?
b) Koliyi 12 m yükseğe çıkarmak
için gerekli güç kaç wattır?
15 kg
c) Aynı yük 30 s de A noktasından
B noktasına getirilmek istenirse
A
kaç wattlık güç harcanır?
(g= 10 m/s²)

B

12 m

a) Cismi yerden kaldırmak için en az ağırlığı kadar kuvvet uygulanacağı
için önce ağırlığı bulmalıyız.
G= m.g
G= 15.10= 150 N olduğuna göre koliye F= 150 N kuvvet uygulanmalıdır.
12 m yükseğe çıkarıldığında yapılan iş
W= F.∆x
W= 150. 12= 1800 j olur.
b)

t= 60 s’ de harcanan güç için
P= W/t bağıntısından
P= 1800/60 = 30 watt olarak bulunur

c)

t= 30 s’de harcanan güç
P= 1800/30= 60 watt olarak bulunur.

Elde edilen bu sonuca göre işin yapılma süresi kısalması isteniyorsa
daha fazla güç gerektiği görülmektedir.

1. Ünite - ENERJİ
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ÖRNEK 5
Bir arabanın 100 m/s hıza 10 s’de ulaşması için motor arabaya
1560000 j’lük enerji aktarmaktadır.
Buna göre arabanın gücünü ne kadardır?
P=
P=

Dönüştürülenen erji
eşitliğinde verilen değerler yerine yazılırsa
Zaman

1560000
= 156000 watt
10

sonucu elde edilir.

Bilgimizi Artıralım
Kilowatt-saat yalnızca elektrik enerjisini
faturalandımakta kullanılan bir enerji birimidir.

Uygulama
1

Bir makara 10 kg’lık yükü 1 dakikada 20
metre yükseğe çıkarıyor. Makaranın gücünü
hesaplayınız. (g= 10 m/s²)

2

Ahmet 50 N ağırlığındaki bir çantayı 4 m
yükseklikteki duvarın üzerine 5 s’de çıkarıyor.
Buna göre Ahmet ne kadar güç harcamıştır?

3

Bir bahçıvan içerisinde toprak bulunan el
arabasını iterek kinetik enerjisini 2 saniyede 20 J
değiştiriyor.
Buna göre bahçıvan ne kadar güç harcamıştır?

Soru

Çözüm
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2. Bölüm

MEKANIK ENERJI

Neler Öğreneceğiz?

• Öteleme kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri,
• Yerçekimi potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri,
• Esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri inceleyeceğiz.

1. Ünite - ENERJİ

ÖTELEME KINETIK ENERJISI
Bir cisim üzerine yapılan işin cismin enerjisinde değişiklik meydana
getirdiğini ifade etmiştik. Cisim hareket ediyorsa ve bir iş yapıyorsa o cismin
bir enerjisi vardır. Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik
enerji denir. Eğer cisim bir doğru üzerinde hareket ediyorsa sahip olduğu bu
kinetik enerjiye öteleme kinetik enerji adı verilir.
Peki, öteleme kinetik enerjisi nelere bağlıdır? Bunu belirlemek için bir
oyuncak kamyon ve bir tahta blok kullanarak belirlemeye çalışalım.
Şekil 1.3’teki kütlesi m olan kamyonun v
büyüklüğündeki hız ile tahta bloğa
çarptığını düşünelim. Kamyon tahta bloğu
bir miktar sürükler ve durur. Bu durumda
kamyon tahta blok üzerine iş yapmıştır ve
bu işi kinetik enerji olarak tahta blok
üzerine aktarmıştır.
Aynı kamyon 3 v hızı ile aynı tahta
bloğa çarparsa ne olur?

v
m

Şekil 1.3. kamyon ve tahta blok

Bu durumda kamyonun hızı ilk duruma göre daha fazla olduğundan
çarpmadan sonra tahta bloğu daha uzun mesafe sürükleyerek duracaktır.
Bu da bize kamyonun hızı daha fazla iken tahta blok üzerinde daha fazla iş
yaptığını dolayısıyla öteleme kinetik enerjisinin ilk duruma göre daha fazla
olduğunu gösterir.
Şimdi de Şekil 1.4’teki gibi
v
kamyonun arka kasasına kum
yükleyerek
kütlesini
10 m’e
çıkarttığımızı düşünelim. Kamyon
10m
v hızı ile tahta bloğa çarpsın. Sizce
kamyon tahta bloğu ilk duruma göre
ne kadar mesafe sürükleyecektir?
Tabi ki daha fazla sürükleyecektir.
Şekil 1.4. Kütle artarsa yapılan iş artar
Çünkü kamyon ilk duruma göre
daha fazla kuvvet uygulayacak ve
tahta bloğun daha fazla sürüklenmesini sağlayacaktır. Bu da bize kamyonun
kütlesi arttırıldığında tahta blok üzerine yaptığı işin dolayısıyla öteleme kinetik
enerjisinin daha fazla olduğunu ifade eder.
Buna göre verilen bilgilerden aşağıdaki sonucu çıkarabiliriz:
Hareket eden cismin öteleme kinetik enerjisi hızı ve kütlesi ile
ilişkilidir.
Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde hareket eden bir cismin
öteleme kinetik enerjisinin cismin kütlesi ve hızının karesi ile doğru orantılı
olduğu belirlenmiştir. Buna göre kinetik enerjiyi matematiksel olarak aşağıdaki
gibi yazılır.
Kinetik enerji =
KE =

1
m . v2
2

1
(kütle x hızın karesi)
2
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YER ÇEKIMI POTANSIYEL ENERJISI
Cisimler hareketsiz olduğunda da enerjiye sahip olabilirler mi? Eğer bir
cisim bulunduğu konumdan dolayı iş yapabiliyorsa o cismin enerjisi vardır
denilebilir.
Örneğin bir kitabın yerden belirli bir yükseklikten yere düşmesini sağlayan
kuvvet yer çekim kuvvetidir. Yer çekim kuvveti kitap belirli bir yükseklikten
zemine düşünceye kadar kitap üzerinde iş yapar. Bu durumda kitap
konumundan yani yerden yüksekliğinden dolayı bir enerjiye sahiptir diyebiliriz.
Kaynağı yer çekimi kuvveti olan bu enerjiye yer çekimi potansiyel enerjisi
adı verilir.
Yer çekimi potansiyel enerjisi nelere bağlıdır? Bu sorunun cevabını
aşağıdaki etkinlik ile anlamaya çalışalım.

3
2
1

h

2h

3h

Bir kum havuzuna üç adet dart okunu Şekil 1.
5’te gösterilen yüksekliklerden bırakıldığında sizce
hangisi daha derine batar? 3h yüksekliğinden
bırakılan değil mi? Dart oklarının ağırlıkları eşit
olduğundan etki eden kuvvet aynıdır. Ancak
bırakıldıktan kum zemine çarpıncaya kadar geçen
sürede kuvvet doğrultusundaki en fazla yer
değiştirmeyi 3h yüksekliğinden bırakılan ok
yaptığı için 3. okun yer çekimine karşı yaptığı iş
en büyük olur. Bu nedenle 3 nolu dart okunun yer
çekimi potansiyel enerjisi daima büyüktür.

Şekil 1.5. Eşit kütleli dart oklarından
yüksekliği fazla olanın yer çekimi potansiyel
enerjisi daha fazladır

m

h

2m

h

3m

h

Şimdi de aynı kum havuzuna kütleleri m, 2m
ve 3m olan üç adet dart okunu aynı yükseklikten
bırakalım ( Şekil 1.6). Sizce hangisi daha derine
batar? Bu sorunun cevabı 3m kütlesine sahip olan
olacaktır. Çünkü 3m kütleli dart okunun ağırlığı
dolayısıyla iş yapan kuvvetin büyüklüğü fazladır.
Bu nedenle 3m kütleli dart okunun yer çekimi
potansiyel enerjisi daha büyüktür diyebiliriz.

Şekil 1.6. Aynı yükseklikten bırakılan dart
oklarından kütlesi büyük olanın yer çekimi
potansiyel enerjisi daha fazladır

Yapılan bu açıklamalardan sonra yer çekimi potansiyel enerjisinin nelere
bağlı olduğunu aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu yer çekimi potansiyel
enerjisi ağırlığı ve yerden yüksekliği ile doğru orantılıdır.

1. Ünite - ENERJİ
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Yer çekimi potansiyel enerjisi matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır.
Yer çekimi potansiyel enerjisi = Ağırlık x yerden yükseklik
EP = G. h = m. g. h
Yer çekimi potansiyel enerjisini
cismin konumundan dolayı sahip
olduğu enerji olarak tanımladık. Bu
nedenle bir cismin potansiyel enerjisi
hesaplanırken mutlaka bir referans
noktası belirlenmelidir. Örneğin,
Şekil 1.7’deki m kütleli kutunun masa
ve zemine göre potansiyel enerjisi
aynı değildir çünkü cismin masa
ve zeminden olan yüksekliği yani
konumu farklıdır.

m

h2

h1
Masa

Zemin
Şekil 1.7. Cismin yer çekim potansiyel enerjisi referans
noktasına göre değişir

ESNEKLIK POTANSIYEL ENERJISI
Kuvvetin cisim üzerine etkilerinden biri de şekil değişikliğidir. Bir cismin
şeklinde değişiklik meydana getiren kuvvet ortadan kaldırıldıktan sonra
cisim tekrar eski şekline geri dönüyorsa bu tür cisimlere esnek cisim denir.
Sünger, sarmal yay ve paket lastiği gibi cisimler esnek cisimlerdir.(Resim
1.8.a.b.c)
a

b

Yer çekimi
kuvveti

c

Resim 1.8.a. Sünger, b. Yay, c. Paket lastiği

Esnek cisimlerin yapıldığı maddenin özelliğine göre bir esneklik sınırı
vardır. Bu sınır aşılırsa esnek cisimde kırılma ve kopma meydana gelebilir.
Örneğin yayın esneklik sınırı, birim uzunluk başına düşen kuvveti ifade edilen
ve k sembolü ile gösterilen yay sabiti ile belirlenir. Yay sabiti büyük olan yayın
esneklik sınırı da büyüktür.
Şimdi yayın esneklik potansiyel enerjisinin nelere bağlı olduğunu
inceleyelim.
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Denge Durumu

a
F

Gerilmiş Yay

Sıkışmış Yay

b

F
Sıkışma miktarı

x

x

c
Gerilme miktarı

Şekil 1.8 .a.b.c. Yaya kuvvet uygulanması ile denge konumundan uzaklaşması

Bir yayda gerilme veya sıkışma olmadığında yayın boşta kalan ucunun
bulunduğu nokta denge noktasıdır. Şekil 1.8.a ‘da yay ucuna bağlı olan
cisim ile denge durumundadır. Şekil 1.8.b’de yay ucuna bağlı cisim x kadar
çekilerek yayın uzaması sağlanıyor. Bu durumda yay üzerinde yayın denge
konumuna geri dönmesini sağlayan geri çağırıcı kuvvet (F) adı verilen
kuvvet oluşur. Bu kuvvet cismi denge konumundan uzaklaştıran kuvvet
ile eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Cisim serbest bırakıldığında bu kuvvet
tarafından denge noktasına doğru çekilir. Yay cisme kuvvet uygulayarak
hareket etmesini sağladığına göre yay cisim üzerinde iş yapmıştır. İş
yapılabilmesi için enerji gerektiğini biliyoruz. Gergin yay cisim üzerinde
iş yaptığına göre bir enerjiye sahip olmalıdır. İşte bu enerji esnek yayda
depolanmış olan esneklik potansiyel enerjisidir.
Şekil 1.8.c’deki gibi cisim itilerek yay x kadar sıkıştırıldığında yine yay
üzerinde denge konumuna geri çağırıcı kuvvet (F) oluşacaktır. Cisim serbest
bırakıldığında bu kuvvet tarafından denge noktasına doğru itilir. Bu durumda
da geri çağırıcı kuvvet iş yapmıştır ve bu iş gerekli enerji, yay sıkıştırıldığında
üzerinde depo edilen esneklik potansiyel enerjisidir.
Yapılan bu açıklamalara göre esnek bir yayın potansiyel enerjisinin nelere
bağlı olduğunu aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
Esnek bir yayın esneklik potansiyel enerjisi yay sabiti ve sıkışma ya
da gerilme miktarına bağlıdır.
Yayın yay sabiti (esneklik katsayısı) k ve uzama veya sıkışma miktarı x
olmak üzere, yayda depo edilen esneklik potansiyel enerji matematiksel olarak
aşağıdaki gibi yazılır:
1
Yay sabiti x yer değiştirme miktarının karesi
2
1
PE (esneklik) = k . x2
2

Esneklik potansiyel enerji =

1. Ünite - ENERJİ
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MEKANIK ENERJI
Kinetik enerji, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin nelere bağlı olduklarını öğrendik. Günlük yaşantımızda hareketli
bazı cisimler incelediğinde hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahip
olabileceğini görürüz. Resim 1.9. a. b.’ de görülen martıların ve helikopterin
hızından dolayı kinetik enerjisi aynı zamanda yerden yüksekte olmasından
dolayı da yerçekimi potansiyel enerjisi vardır.
a

b

Resim 1.9.a. Martılar b. Helikopter

Öyleyse cisimler yerçekimi potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisine aynı
anda sahip olabilir. Bir cismin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisi
ile konumundan kaynaklanan yerçekimi potansiyel enerjisinin toplamına
mekanik enerji denir.
Bir cisim üzerine iş yapılırken
enerjisinde
değişiklik
meydana
geldiğini biliyoruz. Şekil 1.9’daki
gibi belirli bir yükseklikten bırakılan
bir topun düşerken herhangi bir
noktadaki enerjilerinin neler olduğunu
inceleyelim. Topun bırakıldığı andan
yere düşünceye kadar yer çekimi
kuvveti cisim üzerinde iş yapar. Yer
çekimi kuvvetinin yaptığı iş sırasında
kinetik ve potansiyel enerjisindeki
değişimin toplamı topun mekanik
enerjisidir.

Potansiyel
enerji
Potansiyel
ve kinetik
enerji

Şekil 1.9. Top başlangıçta potansiyel enerjiye sahipken
düşerken hem potasiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir

Mekanik enerji matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır:
Mekanik enerji = Kinetik enerji + Potansiyel enerji
Emekanik= KE + PE
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3. Bölüm

ENERJININ KORUNUMU VE
ENERJI DÖNÜŞÜMLERI

Neler Öğreneceğiz?
• Enerjinin bir türden başka bir türe dönüştüğünde toplam enerjinin
korunduğunu öğreneceğiz.

• Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için
harcadıkları enerjiyi karşılaştıracağız.

1. Ünite - ENERJİ
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ENERJININ KORUNUMU
Şehirler arası kara yolunda ilerlerken bazen
yol üzerinde lastik izleri ile karşılaştığınız olmuştur
(Resim 1.10). Bu izler yolda ilerleyen aracın
herhangi bir durumda sürücünün aniden frene
basarak yavaşlaması sonucunda oluşur. Araç freni
sürücü frene bastığı anda tekerlekleri kilitler. Bu
anda tekerlek ile yol arasındaki sürtünme kuvveti
artar. Sürtünme kuvvetinin etkisi ile aracın kinetik
enerjisinin büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
Tekerleğin aşırı miktarda ısınması sonucunda,
lastiğin üst yüzeyinde erime meydana gelir. Bu
durum lastiğin asfalt yola yapışarak araç duruncaya
kadar yola siyah iz bırakmasına neden olur. Bu olay
sırasında duyulan ses aracın kinetik enerjisinin ısı
enerjisinden başka ses enerjisine dönüştüğünü
gösterir. Frenleme sırasında sürtünmeden dolayı
kinetik enerjinin bir kısmı ışık enerjisine de dönüşür.
Bir orkestrada keman sanatçısının keman
yayını tellerin üzerinde hareket ettirdiğinde çıkan
sesi duymuşsunuzdur. Sanatçı keman yayını
teller üzerinde sürterken ona bir kinetik enerji
kazandırır. Sürtünme nedeniyle yay ve teller ısınır.
Bu sırada keman yayının kinetik enerjisinin çoğu
ses enerjisine dönüşür (Resim 1.11).
Şekil 1.11’de bir kayakçının sürtünme kuvvetinin yok denecek kadar az
olduğu yarış parkurunda A noktasından E noktasına gelinceye kadar enerji
dönüşümü görülmektedir. Kayakçının A noktasında hareketsiz olduğu için
kinetik enerjisi sıfır, yer çekim potansiyel enerjisi 50.000 J’dur. Kayakçının
B, C, D ve E noktalarındaki toplam enerjisinin değişmediği görülmektedir.
Kayakçının hareketi boyunca kinetik ve yer çekimi potansiyel enerjilerindeki
değişimler eşittir. Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına
mekanik enerji adı verildiğini biliyoruz. Sürtünmenin olmadığı ortamda mekanik
enerjinin değeri sabit kalır. Eğer kayakçının kaydığı parkur sürtünmeli olsaydı
sürtünmeden dolayı hareket enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşeceğinden
mekanik enerjinin toplamı her noktada eşit olmayacaktır.

Resim 1.10.
Karayolunda
fren izi

Resim 1.11.
Keman

Şekil 1.11.
Sürtünmenin
ihmal edildiği
ortamda enerji
değişimi
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Dünya üzerinde sürtünmenin hiç olmadığı bir ortam yoktur. Örneğin belirli
bir yükseklikten bırakılan bir topa bizim gözlerimizle göremediğimiz hava
molekülleri hareketi süresince sürtünme kuvvetinin etki etmesine neden olur.
Sürtünme nedeniyle kinetik enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşeceği için
yere çarptığında kinetik enerjisi potansiyel enerjisinden küçüktür.
Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi enerji hiçbir zaman yok olmaz
ancak bir enerji türünden başka bir enerji türüne dönüşür. Bu durum enerjinin
korunumu yasası olarak adlandırılır:
Enerji yoktan var, vardan da yok olmaz ancak bir türden başka bir
türe dönüşebilir. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi değişmez.
Bir cisim üzerinde iş yapıldığında cismin enerjisinde değişiklik meydana
geldiğini biliyoruz. Peki yapılan her iş hedeflenen enerjiye dönüşür mü? Bu
sorunun cevabını aşağıdaki örnekle vermeye çalışalım.

F= 10 N

F= 10 N
Fsür= 0 N

5m
Fnet= 9 N

F= 10 N
Fsür= 1 N
Şekil 1.12.
Sürtünme
kuvvetinin
yapılan işe
etkisi

(a)

(b)

5m
Şekil 1.12.a’da verilen sistem sürtünmesizdir. Çünkü cisme etki eden F=
10 N’luk kuvvet cismin 5 m’lik yer değiştirmesi boyunca değişmemiştir. Cisim
üzerine yapılan iş 50 J’dür. Şekil 1.12.b’de ise yüzey ile cisim arasında
sürtünme kuvveti olduğundan cismin 5 m’lik yer değiştirmesi sırasında etki
eden net kuvvet 9 N’a ve cisim üzerine yapılan iş 45 J’e düşmüştür. Buradan da
görülüyor ki F = 10 N’luk kuvvetin yaptığı işin tamamı cisme aktarılamamıştır.
Sürtünmeden dolayı 5 J’lük enerji ısı enerjisine dönüşmüştür.

BESİNLERDEN KAZANDIĞIMIZ ENERJİ VE GÜNLÜK
ENERJİ İHTİYACIMIZ

Canlılar fiziksel a nlamda i ş y apmasalar d a e nerji harcarlar.
Büyümek, gelişmek, canlılıklarını sürdürebilmek ve günlük aktivitelerini
gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Canlılar ihtiyacı
olan bu enerjiyi besinlerden sağlar (Resim 1.12). Bir yetişkin
insanın günde ortalama ihtiyacı olan enerji miktarı için yaklaşık
kadınlar için 1400 cal - 1600 cal erkekler için 1800 cal - 2000 cal
olarak belirtilebilir. Bu değerler yaklaşık değerlerdir. Elbette
masa başında çalışan bir kişi ile inşaatta veya tarlada çalışan
bir kişinin ihtiyacı olan enerji miktarı farklıdır çünkü yaptıkları iş
için
harcadıkları enerji farklıdır. Günlük bedensel aktivitelerimizi
Resim 1.12. Bazı besin
arttırdığımızda
enerji ihtiyacımızda artacaktır.
çeşitleri
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Hareket etmediğimizi varsaydığımız bir durumda vücudumuzun enerji ihtiyacı var mıdır?
vücudundaki
Bir kişi gün boyunca uyusa bile
organların yaşamsal faaliyetleri gerçekleşmesi için enerjiye
ihtiyacı vardır. Vücut dinlenme halindeyken yaşamsal
fonksiyonlarının devamı için gerekli olan minimum enerjiye
bazal metabolizma denir. İnsanların yürümek, koşmak (Resim
1.13), merdiven inip çıkmak, düşünmek gibi faaliyetleri
yapabilmesi için bazal metabolizma hızlarından daha fazla
enerjiye ihtiyaçları vardır. Bunu için daha çok enerji (yüksek
kalori) veren besinler tüketmeye dikkat etmelidirler ancak
burada dikkat edilmesi gereken nokta gerektiği kadar enerji
alınmasıdır. Gerektiğinden fazla enerji alınması enerjinin
vücutta toplanmasına ve kilo artışına sebep olabilir. Daha
ileriki zamanlarda ise obezite sorunu ile karşılaşılabilir.
Gerektiğinden az enerji alınması durumunda ise kişi kendisini
halsiz ve yorgun hissedebilir. Bu durum bazı hastalıklara da
neden olabilir.
Besinlerden alınan enerji yeterli miktarda ise vücudun enerji
dengesi sağlanmış olur. Bunu için günlük beslenmede çeşitli
besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeye dikkat
edilmelidir. Bir günde vücuda alınan besinlerden vücudun
ihtiyacı kadar protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, su ve
mineral alınmasına özen gösterilmelidir. Bu besin gruplarından
herhangi birinin fazla ya da az alınması insan sağlığının
bozulmasına neden olur.
Besinlerden elde edilen enerji miktarı joule ya da kalori
birimi ile ifade edilir. Paketlenmiş gıda maddelerinin üzerinde
enerji birimi genellikle kalori (cal) cinsinden yazılır (Resim 1.14).

Resim 1.13. Koşan insanlar

Resim 1.14. Paketlenmiş
üründe besin içeriği tablosu

Tablo 1. 1’de yaklaşık 60 kg kütleye sahip sağlıklı bir bireyin fiziksel
etkinliğine göre enerji kullanımı verilmiştir.
Fiziksel etkinlik

Bir saatteki yaklaşık
enerji kullanımı (cal)

Uyumak

70

Oturmak, dinlenmek

84

Tempolu yürüyüş veya ev işi yapmak

240

Koşmak veya top oynamak

383

Temizlik yapmak

215

Merdiven inip çıkmak

469

Televizyon izlemek

78

Ayakta durmak

72

Oturarak yemek yemek

84

Tablo 1.1. Fiziksel etkinliklere göre enerji kullanımı
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4. Bölüm

VERIM

Neler Öğreneceğiz?
• Verim kavramının ne demek olduğunu,
• Tarihsel süreçte tasarlanmış olan verim artırıcı sistem örneklerinin
çalışma prensiplerini öğreneceğiz.

1. Ünite - ENERJİ

VERIM
Evrende toplam enerjinin korunduğunu vardan yok, yoktan var olmadığını
ancak başka tür bir enerjiye dönüşebileceğini öğrendik. Ayrıca bir yerden başka
bir yere enerjiyi aktarabileceğimizi biliyoruz. Günlük yaşamımızda evlerimizdeki
elektrikli aletlerde, otomobillerde, aydınlatmada kullanmaktayız. Aletlerde
harcanan enerjinin hepsi amacımız doğrultusunda mı harcanmaktadır?

Resim 1.15. Ampül

Ampülü (Resim 1.15) kullanmaktaki amacımız elektrik enerjisini ışık
enerjisine çevirmektir. Ancak filaman bir ampüle verilen elektrik enerjisinin
bir kısmı ışık enerjisine dönüşürken daha büyük bir kısmı da ısı enerjisine
dönüşür yani amacımız dışında harcanır. Enerji bir türden başka bir türe
dönüşürken sisteme verilen enerji ile sistemden amaç doğrultusunda alınan
enerji birbirine eşit değildir çünkü örneklerimizdeki gibi amacımız dışında
dönüşümler olmaktadır. Bu durumu aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
Sitemi çalıştırmak
için kullanılan enerji

=

Amaç
doğrultusunda
kullanılan enerji

+

Amaç dışı harcanan
enerji

Bir filaman ampulü (akkor lamba) % 10 verim ile çalışmaktadır. Bu şu
anlama gelmektedir: Ampule gelen elektrik enerjisinin sadece %10’u ışık
enerjisine dönüşmektedir. Enerjinin geri kalan % 90’lık kısmı ısı olarak
yayılmaktadır. Tablo 1.2’de bazı araçların verimi verilmiştir.
Araçlar

Verim(%)

Filaman Ampül

10

Floresan Lamba

50

Elektrik Motoru

80

Dizel Motor
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Tablo 1.2. Bazı araçların verimi

Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim
denir. Verim kavramı matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır:
Verim =

Sistemde yapılan iş
Sistemde harcanan enerji
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Bilinçli birer tüketici olarak verimliliği arttırmak için tedbirler almalıyız. Bunun
için alınabilecek en basit önlem tasarruf yapmaktır. Günlük yaşantımızda
bulunduğumuz her ortamda enerji tasarrufu yapabiliriz. Aşağıda enerji
verimliliğini arttırmak için yapılabileceklerden bazıları sıralanmıştır.

Şekil 1.13.
Enerji kimlik belgesi

•
Elektrikli aletleri satın alırken aletlerin enerji verimliliğine göz önünde
bulundurmalıyız. Aletlerin üzerinde enerji verimliliğini gösteren ve sınıflandıran
etiketler (enerji kimlik belgesi) bulunmaktadır (Şekil 1.13). A,B,C sınıfı olmak
üzere verimlilikleri sıralanmaktadır. A sınıfı en verimli enerji kullanımına
sahip anlamına gelir. Aynı işin daha az enerji harcayarak yapılması enerjiden
tasarruf edilmesi demektir. Enerji tasarrufu yapmak için enerji verimliliği
yüksek elektrikli aletler, makineler kullanmalıyız. Enerji verimliliğinin yüksek
olması ekonomik anlamda tasarruf sağlayacaktır.
• Binalarda ısı yalıtımı yapılması kış mevsiminde ısı enerjisi kaybını
önlerken, yaz mevsiminde klima kullanımını en aza indirir.
• Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolmadan kullanılmaması elektrik
enerjisinden tasarruf sağlarken gereksiz su harcamasını azaltacaktır.
• Aydınlatmada kullanılan lambalar gereksiz ise söndürülmelidir. Ayrıca
aydınlatmada tasarruflu ampul kullanımı elektrik enerjisi tasarrufu
sağlayacaktır.
• Ulaşım için kullanılan araçların periyodik bakımlarının yapılması yakıt
tasarrufu sağlayacaktır.

1. Ünite - ENERJİ
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TARIHSEL SÜREÇTE VERIM ARTTIRICI SISTEMLER
İnsanlık tarihine bakıldığında yüzyıllarca bir
yakıttan yararlanmadan, hiçbir yerden enerji
almadan çalışan makinalar yapmaya uğraşılmıştır.
Bilim insanları devri daim makineleri adını verdikleri
makineleri yaparak dışarıdan enerji almadan
kendi kendine sonsuza kadar çalışabileceğini
düşünmüşlerdir. Bu konuda bilinen en eski örnek
bir kez çalıştıktan sonra sonsuza dek durmadan
çalışacağı iddia edilen tekerlektir ( Şekil 1.14).
Tekerlekte serbest halde bulunan bilyelerin
dönüş sırasında ağırlıklarından dolayı tekerleğin
sonsuza kadar döneceği düşünülüyordu ancak
bunun mümkün olmadığı görüldü çünkü bilyelerle
tekerlek yüzeyi arasındaki sürtünme kuvveti
dikkate alınmamıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi
dünyada sürtünmesiz ortam bulunmamaktadır.
Şekil 1.15’te görülen düzenekte ise bir kabın
içerisindeki suyun cam boru aracılığı ile sürekli
devri daim olacağı düşünülmüştür ancak kılcallık,
sürtünme ve bir süre sonra suyun buharlaşması
göz önüne alındığında suyun sürekli olarak akacağı
söylenemez.
Dünyada sürtünmenin olmadığı bir ortam
yoktur. Buna göre enerji kaybının olmadığı bir
makine henüz daha yapılmamıştır.

Şekil 1.14. İlk devri daim makinesi

Şekil 1.15. Başka bir devri daim makinesi

ÖRNEK
Flaman bir ampül verilen 50 j’lük enerjinin 45 j’lük kısmını ısı enerjisine,
5 j’lük kısmını ise ışık enerjisine dönüştürebilmektedir. Buna göre bu
ampulün verimini hesaplayınız.
Sistemde yapılan iş enerji olarak aktarılıyordu. Buna göre 5 J’lük enerji
sisteme aktarılan enerjidir. Verim bağıntısında verilen değerler yerine
konulduğunda
Verim= (Sistemde yapılan iş)/(Sistemde harcanan enerji)
Verim=

1
5
=
=0,1 çıkan sonucu 100 ile çarptığımızda verimi % olarak
10
50

ifade etmiş oluruz.
0,1.100=10 Ampülün verimi % 10 olarak ifade edilir.

Soru

Çözüm
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5. Bölüm

ENERJI KAYNAKLARI

Neler Öğreneceğiz?
• Enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirmeyi
öğreneceğiz.

1. Ünite - ENERJİ

ENERJI KAYNAKLARI
Yaşadığımız toplumda teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaşam
standartlarının yükselmesi enerji ihtiyacımızı artırmıştır. Evlerimizde,
fabrikalarda, taşıtlarda vb. ortamlarda tükettiğimiz enerji miktarı her geçen
gün artmaktadır. Günümüzde ihtiyacımız olan enerjiyi farklı kaynaklardan elde
edebiliyoruz. Şimdi bu enerji kaynaklarını yenilenebilir enerji kaynakları ve
yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye başlık altında inceleyelim.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
İnsan ömrü ile kıyaslandığında kısa sürede yerine konulabilen enerji
kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları adı verilir. Güneş, rüzgar,
hidroelektrik, jeotermal, gel git, biyokütle (biyoenerji), dalga ve hidrojen enerjileri
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjilerdir. Yenilenebilir
enerji kaynakları enerji üretirken çevre koşulları ve tarım arazileri dikkate
alındığında çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir
enerji kaynakları insanlığın sağlıklı bir şekilde devamlılığı için gereklidir.
Yenilenebilir enerji santrallerini kurmak maliyetlidir ancak elde edilen enerji,
kaynağın sınırsız oluşu ve çevreye olan olumsuz etkisinin yok denecek kadar
az olması kuruluş maliyetinin fazlalığını önemsiz kılmaktadır. Şimdi bu enerji
kaynakları hakkında kısa bilgi edinelim.

Güneş Enerjisi

Dünyamızın enerji kaynağının Güneş olduğunu
biliyoruz. Güneş (Resim 1.16) ışınları sayesinde
enerjisini dünyamıza ulaştırır. Güneş ışınları
kullanılarak ısı ve elektrik enerjisi elde edilir.

Resim 1.16. Güneş

Hidroelektrik Enerji

Yüksekten akan suyun sahip olduğu enerjiye
hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerjiden
elektrik enerjisi üretilen santrallere de HES adı
verilir (Resim 1.17).

Resim 1.17.
Hidroelektrik santrali

Jeotermal Enerji

Yerin alt katmanlarından gelen sıcak sulardan
elde edilen enerjidir. Yurdumuzun bazı bölgelerinde
evlerin ısıtılmasında da kullanılmaktadır (Resim
1.18).

Resim 1.18.
Jeotermal enerji

Rüzgar Enerjisi

Rüzgarlı bölgelere kurulan rüzgar türbinlerinin
hareketi ile elde edilir. Türbinlerdeki hareket
enerjisinde elektrik enerjisi elde edilir. Ülkemizde
son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır (Resim
1.19).

Resim 1.19.
Rüzgar türbini
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Biyokütle enerjisi

Çöp ve atıklardan, fosseptik veya yakıt için
yetiştirilen bitkilerden elde edilir. Biyokütle elektrik
enerjisi üretiminde kullanılır (Resim 1.20).
Resim 1.20. Biyokütle

Gel git Enerjisi

Güneş-Ay ve Dünya arasındaki Kütle çekim
kuvvetinin etkisiyle Dünya üzerindeki suların günde
2 defa yükselip alçalmasından yararlanılarak
elektrik enerjisi elde edilir (Resim 1.21).

Resim 1.21. Gel git enerjisi

Dalga Enerjisi

Deniz ve okyanus dalgalarından yararlanılarak
üretilen enerjidir. Bu enerjiden elektrik enerjisi elde
edilir (Resim 1.22).

Hidrojen Enerjisi

Resim 1.22. Dalga enerjisi

Hidrojen gazından elde edilen enerjiye denir.
Hidrojen enerjisinden elektrik enerjisi elde edilir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Kullandıkça tükenen insan ömrü göz önüne alındığında kendini
yenileyemeyen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir.
Yenilenemeyen enerji kaynakları kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar ve nükleer
enerji kaynaklarıdır. Kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlardan elde edilen
enerjinin maliyeti düşüktür ancak çevreye zarar vermektedir. Nükleer enerji
üretimi sonucunda oluşan atıkların saklanması ve olası bir kazaya karşı üst
düzeyde önlemler alınması gereklidir.

Fosil Yakıtlardan Elde Edilen Enerji

Kömür, doğalgaz, petrol (Resim 1.23) gibi
kaynaklardan elde edilen enerjidir. Fosil yakıtlar,
canlı kalıntılarının yüzyıllarca basınç altında
kalması ile oluşmaktadır. Fosil yakıtlardan ısı,
elektrik ve ışık enerjisi elde edilir.

Resim 1.23. Petrol arama
kuyusu

Nükleer Enerji

Radyoaktif elementlerin çekirdekleri bozunma
tepkimeleri sonunda açığa çıkan enerjidir. Nükleer
enerji nükleer santrallerde üretilir ve burada
elektrik enerjisine dönüştürülür. Nükleer (Resim
1.24) santrallerde üst seviyede güvenlik tedbirleri
ve nükleer atıklarının çevreye zarar vermemesi için
özel önlemler alınır. Mersin ilinin Gülnar ilçesinde
bulunan Akkuyu mevkiinde inşaa edilmekte olan
nükleer enerji santrali tamamlandığında Türkiye’nin
ilk nükleer santrali olacaktır.

Resim 1.24. Nükleer
enerji santrali

1. Ünite - ENERJİ

Kullandığımız enerjiyi çeşitli kaynaklardan elde etmekteyiz. Enerji
kaynaklarının özellikle de fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı olduğu bilinmektedir.
Enerji kaynaklarını kullanırken ve seçerken maliyeti, erişilebilirliği, üretim
kolaylığı, toplum, teknoloji ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurulmalıdır.
Ülkemizde kullanılan enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan elde
edilmektedir. Fosil yakıtların yenilenemez enerji kaynağı olduğunu biliyoruz.
Fosil yakıtlar yönünden sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemiz dışarıdan enerji
ithal etmektedir. Hem dışa bağımlı olmamak hem de çevre kirliliği açısından
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmalıdır.
Enerji üretiminin maliyeti, kaynakların sınırlı oluşu ve çevresel etkileri göz
önüne alındığında enerji tasarrufu dünya ve ülkemiz için oldukça önemlidir.
Bu nedenle enerjiyi tasarruflu kullanmaya dikkat etmeli ve gerekli tedbirleri
almalıyız.
Aşağıdaki pasta grafiğinde ülkemizin 2021 yılı Nisan ayına ait kurulu
gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı verilmiştir.

Grafik 1.1. Türkiye'nin 2021 Nisan ayı kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı.
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ENERJİ
1. Bölüm :İş, Enerji ve Güç
a) İş Nedir?
Günlük yaşantıda kullandığımız iş kavramıyla fiziksel anlamda iş kavramı farklıdır. Fiziksel anlamda
iş, bir cisme etki eden kuvvetin cismi kendi etki doğrultusunda yer değiştirmesini sağlamasıdır. Kuvvet
ile hareket doğrultusu birbirine dik ise fiziksel anlamda iş yapılmamış olur.
Yapılan işi matematiksel olarak hesaplamak istersek;
İş= Kuvvet.Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme
W=F.∆X
İş skaler bir büyüklüktür,
SI birim sisteminde İş birimi joule’dür ve j ile gösterilir.
1joule= 1 N.1 m
Joule= N.m dir.
b) İş - Enerji İlişkisi
İş yapabilmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. E ile
gösterilir, SI birim sisteminde enerjinin birimi joule’dür. Ne kadar iş yaparsak o kadar enerji harcarız.
Harcadığımız bu enerji cisme aktarılır.
W=∆E
Cisme aktarılan bu enerji kinetik, potansiyel ısı veya ışık enerjisi olabilir.
c) Güç
Güç bir işin ne kadar kısa sürede yapıldığının bir ölçüsüdür. Güç cismin üzerine enerjinin ne kadar
kısa sürede aktarıldığının ifade eder. P ile gösterilir, skaler bir büyüklüktür ve SI’da birimi watt’dır.
İş makinelerinin, arabaların da gücü vardır. Aynı anda harekete başlayan iki otomobilden hızını,
dolayısıyla kinetik enerjisini en kısa sürede belli bir değere ulaştıran daha güçlüdür.
P=
P=

=

w
t

=

dönüştürülen enerji
zaman

2. Bölüm: Mekanik Enerji
1. Öteleme Kinetik Enerjisi
Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Eğer bir cisim doğru üzerinde
hareket ediyorsa bu enerjiye öteleme kinetik enerjisi denir. Hareket eden cismin öteleme kinetik enerjisi
cismin hız ve kütlesi ile ilişkilidir.
1
KE=
m . v²
2
2. Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi
Kaynağı yerçekimi olan enerjiye yerçekimi potansiyel enerjiye denir. Bir cismin konumundan
dolayı sahip olduğu yer çekimi potansiyel enerjisi ağırlığına ve yerden yüksekliği ile doğru orantılıdır.
Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi= Ağırlık×yerden yükseklik
PE= G.h= m.g.h
3. Esneklik Potansiyel Enerjisi
Bir cisim şeklinde değişiklik oluşturan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline geri dönüyorsa bu
tür cisimlere esnek cisim denir. Esnek bir yayın potansiyel enerjisi yay sabiti ve sıkışma ya da gerilme
kuvvetine bağlıdır.
1
Esneklik potonsiyel enerjisi=
yay sabiti×yer değiştirmenin karesi
PE=

1
2

2

k.x

2
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4. Mekanik Enerji: Bir cismin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisi ile konumundan
kaynaklanan potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji denir.
Mekanik Enerji= Kinetik enerji + Potansiyel enerji
ME=KE+PE
3.Bölüm:
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
1. Enerjinin Korunumu
Dünya üzerinde sürtünmenin olmadığı ortam yoktur. Sürtünme nedeniyle kinetik enerjinin bir kısmı
ısı enerjisi, ses enerjisi, ışık enerjisine dönüşür. Araçların fren yapması sırasında çıkan ses, ışık ve ısıyı
buna örnek verebiliriz. Enerjinin korunumu yasasına göre; enerji yoktan var, vardan da yok olamaz
ancak bir türden diğerine dönüşebilir. Dönüşüm sırasında toplam enerji değişmez.
2.Besinlerden Kazandığımız Enerji ve Günlük Enerji İhtiyacımız
Canlılar fiziksel anlamda iş yapmasalar da enerji harcarlar. Büyümek, gelişmek, canlılıklarını
sürdürebilmek ve günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu enerjiyi
besinlerden sağlanır, bir yetişkin insanın günde ortalama ihtiyacı olan enerji miktarı için yaklaşık
kadınlar için 1400cal-1600cal erkekler için 1800cal-2000cal olarak belirtilebilir. Vücut dinlenme
halindeyken yaşamsal fonksiyonlarının devamı için gerekli enerjiye bazal metabolizma enerjisi denir.
Günlük kalori ihtiyacımızdan fazlasını veya daha azını alırsak dengesiz beslenmiş oluruz.
4.Bölüm:
Verim
1.Verim
Enerji bir türden başka bir türe dönüşürken sisteme verilen enerji ile sistemden amaç
doğrultusunda alınan enerji birbirine eşit değildir, amaç dışında dönüşümler olmaktadır.
Sitemi çalıştırmak için kullanılan enerji= Amaç doğrultusunda kullanılan enerji + Amaç dışı
harcanan enerji
Bir sistemin yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim denir.
VERİM=
Biliçli tüketici olarak enerji verimliliğini artırmak için; elektrikli aletler satın alırken enerji
verimliliğine dikkat etmeliyiz, binalarda ısı yalıtımı yapmalıyız, tasarruflu ampüller kullanmalıyız,
arabaların ve makinelerin bakımını zamanında yaptırmalıyız.
2.Tarihsel Süreçte Verim Artırıcı Sistemler
İnsanlık yüzyıllarca bir yakıttan yararlanmadan hiçbir yerden enerji almadan çalışan makinalar
yapmaya uğraşmışlardır. Dışarıdan enerji almadan kendi kendine sonsuza kadar çalışabileceği düşünülen
makinelere devri daim makineleri denir. Dünyada sürtünmesiz bir ortam olmadığı için enerji kaybının
olmadığı makineler henüz yapılamamıştır.
5.Bölüm:
Enerji Kaynakları
1.Yenilenebilir Enerji Kaynakları
İnsan ömrü ile kıyaslandığında kısa sürede yerine konulabilen enerji kaynaklarına yenilenebilir
enerji kaynakları denir. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, biokütle
enerjisi (biyoenerji), gel git enerjisi, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi.
2.Yenilenemez Enerji Kaynakları
Kullandıkça tükenen insan ömrü göz önüne alındığında kendini yenileyemeyen enerji kaynaklarına
yenilenemez enerji kaynakları denir. Yenilenemeyen enerji kaynakları fosil yakıtlar ve nükleer enerji
kaynaklarıdır.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
aynı, hareket, ısı, dönüştürülen, watt, yükseklik , enerji
A)

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun

olan kelimeyi yazınız.
1.

Cisme uygulanan kuvvet ile cismin hareket doğrultusu ………… ise fiziksel anlamda iş
yapılmış olur.

2.

İş yapabilme yeteneğine ……… denir.

3.

Birim zamanda yapılan işe veya …………. enerjiye güç denir.

4.

Bir sistemde 1 saniyede 1 joule’lük iş yapılıyorsa gücü 1 ……… olur.

5.

Yerçekimi potansiyel enerjisi cismin kütlesine ve bulunduğu ……….......... ile orantılıdır.

6.

Saç kurutma makinesinde elektrik enerjisi, …………... ve ……......... enerjisine dönüşür.

B)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olduğunu düşündüklerinize D, yanlış olduğunu

düşündüklerinize Y yazınız.
7.

Farklı yaylara aynı kuvveti uyguladığımızda yayda depolanan esneklik potansiyel enerji

aynı olur. (
8.

)

Kullandığımız enerjinin tamamı işe dönüşmez sürtünmeden dolayı ısı, ses ve ışık

enerjisine dönüşür. (
9.

)

Öteleme kinetik enerjisi hareket eden cismin kütlesine ve yüksekliğine bağlıdır. (

)

10. Bir sistemin ya da aletin bir enerji türünü, başka bir enerji türüne ne kadarını
dönüştürebileceğimiz o sistemin verimine bağlıdır. (

)

11. Fiziksel anlamda iş yapmasak da vücudumuz enerji harcar.(
C)

)

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

12. Aşağıdakilerden hangisi iş birimi olan joule eşittir?
A)

watt

B) N.m

C) m/s

D) j/s

13. Bir kargo görevlisi 60 N’luk yükü zemin kattan merdivenlerle 4. kata çıkarmaktadır. Her
katın yüksekliği
A)

15

2,5 m olduğuna göre görevli kaç joule’lük iş yapmış olur?
B) 10

C) 600

D) 150

14. Bir yük asansörü 300 N’luk bir yükü 20 m yükseğe 1 dakikada çıkarmaktadır. Buna göre
asansörün gücü kaç watt’tır?
A)

10000

B) 25

C) 250

D) 100

1. Ünite - ENERJİ
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15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde enerji ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) Mekanik enerji cismin kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisinin toplamına denir.
B) Bir cisim kinetik enerji ve potansiyel enerjiye aynı anda sahip olamaz.
C) Kuvvetin yaptığı iş enerjiye dönüşerek cismin mekanik enerjisinde değişikliğe neden olur.
D) Evrende toplam enerji korunur, vardan yok yoktan var olmaz ancak başka tür bir enerjiye
dönüşür.
16. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmış olur?
A) Kitap okuyan çocuk
B) Sandığa kuvvet uygulayan ancak

hareket ettiremeyen çocuk

C) Elinde çantayla doğrusal bir yolda yürüyen çocuk
D) Sandığı iterek hareket ettiren çocuk
17. Bir sporcu 300 j’lük enerjinin 75 j ‘ünü kullanarak bir yokuşu çıkıyor geriye kalan enerjisi ise
ısı enerjisine dönüşerek etrafa yayılıyor. Buna göre bu koşucunun verimi % kaçtır.
A)

% 75

B) %2,5

C) % 25

D) % 4

18. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
A)

Kömür

B) Nükleer enerji

C) Doğal gaz

D) Biyokütle enerjisi

2. Ünite

ISI VE SICAKLIK
1. Bölüm
Isı ve Sıcaklık
2. Bölüm
Hâl Değişimi
3. Bölüm
Isıl Denge
3. Bölüm
Enerji İletim Yolları
3. Bölüm
Genleşme
Anahtar Kavramlar
ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge,
enerji iletim hızı, genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen
sıcaklık, küresel ısınma
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1. Bölüm

ISI VE SICAKLIK

Neler Öğreneceğiz?
• Isı ve sıcaklık kavramlarını örneklerle açıklamayı,
• Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırmayı,
• Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplama yapmayı,
• Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirmeyi,
• Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen
değişimin bağlı olduğu değişkenleri öğreneceğiz.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ
Isı ve sıcaklık kavramları günlük yaşantımızda sıkça kullanılmakla birlikte
çoğunlukla birbiriyle karıştırılmaktadır. Isı da sıcaklık da maddenin atom veya
moleküllerinin enerjisi ile ilgilidir ancak farklı kavramlardır. Maddeyi oluşturan
atom ve moleküller hareket hâlindedir. Titreşim dönme ve öteleme hareketi
yaparlar. Hareket hâlinde oldukları için her birinin kinetik enerjisi vardır.
Sıcaklık, bir sistemde rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik
enerjisinin bir göstergesidir. Maddenin molekül veya atomlarının ortalama
kinetik enerjisi artarsa sıcaklığı da artar. Sıcaklık, skaler bir büyüklüktür,
termometre ile ölçülür. SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin’dir ancak
günlük yaşantıda çoğunlukla Celcius derece (˚C )kullanılır.
Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettiğinde
bir süre sonra sıcaklığı yüksek olan maddeden
sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır (Şekil
2.1). Maddeden maddeye veya aynı maddenin
bölgeleri arasında aktarılan enerjiye ısı denir.
Maddeye enerji aktarıldığında maddenin ortalama
kinetik enerjisinin artmasına yani sıcaklığının
artmasına neden olur. Q sembolü ile gösterilen ısı
skaler bir büyüklüktür. SI’da birimi joule’dür ancak
kalori de ısı birimi olarak kullanılır ( 1 kalori (cal) =
4, 18 J). Isı miktarını direk olarak bir aletle ölçemeyiz
ancak kalorimetre kabı yardımıyla hesaplayabiliriz.

ISI

Sıcaklığı
Yüksek
Madde

Sıcaklığı
Düşük
Madde

Şekil 2.1. Isı aktarımı

Şimdi bir örnek üzerinden ısı ve sıcaklık kavramlarını inceleyelim:
İçine farklı miktarda su bulunan iki özdeş kabı
özdeş ocaklar üzerinde ısıtalım (Resim 2.1.). Aynı
süre sonunda sıcaklıkları ölçüldüğünde miktarı
az olan suyun sıcaklığının daha yüksek olduğu
görülür. Suya aktarılan enerji, su moleküllerinin
kinetik enerjisini artırır. Miktarı az olan suyun
molekül sayısı daha az olduğu için kinetik
enerjilerinin ortalaması daha fazladır. Kütlesi fazla
Resim 2.1. Ocak üzerinde içinde farklı
olan suyun ise molekül sayısı da fazla olacağından
miktarda su bulunan kaplar
kinetik enerjilerinin ortalaması daha az olur.
Sıcaklık maddenin atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir
göstergesi olduğu için miktarı az olan suyun sıcaklığı fazla; miktarı fazla olan
suyun sıcaklığı daha az olur. Isı ve sıcaklık kavramlarını öğrendik. Çevremizde
bazen rastladığımız “vücut ısısı”, “suyun ısısı”, “havanın ısısı” kullanımları
yanlıştır. Doğru kullanım “vücut sıcaklığı”, “suyun sıcaklığı”, “havanın sıcaklığı”
şeklinde olmalıdır.
Isının sıcaklıkları farklı iki cisim arasında aktarılan enerji olduğunu öğrendik.
Peki aktarılan bu enerji daha sonra ne oluyor? Bunun için iç enerji kavramını
açıklayalım.
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İç Enerji Nedir?
Maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin kinetik enerjileri olduğunu
biliyoruz. Maddenin atom ve moleküllerinde bulunan kimyasal bağlardan
dolayı sahip oldukları bir de potansiyel enerjileri vardır. Maddenin atom
veya moleküllerinin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisi ile kimyasal
bağlardan kaynaklanan potansiyel enerjisinin toplamına iç enerji denir. İç
enerji türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Birimi joule’dür. İç enerji maddenin
miktarına, cinsine ve sıcaklığına bağlıdır.
Maddeye dışardan enerji verildiğinde atom veya moleküllerin kinetik
enerjisi artar, maddede iç enerji olarak depolanır sonuç olarak sıcaklığı artar.
Eğer madde dışarıya enerji veriyorsa iç enerjisi azalır dolayısıyla sıcaklığı
azalır.
Yukarıda iç enerji ile ilgili verilen bilgilere göre ısı enerjisi alan bir maddenin
iç enerjisi artar. Biz bu enerji artışını maddenin sıcaklığındaki artış olarak
hissederiz.

TERMOMETRE ÇEŞITLERI
Sıcaklığın skaler bir büyüklük olduğunu ve termometre ile ölçüldüğünü
belirtmiştik. Maddelerin sıcaklık artışıyla birlikte boylarında, hacimlerinde,
dirençlerinde değişiklik meydana gelir. Maddelerin veya ortamların sıcaklığını
ölçmek için termometre kullanırız. Termometreler, maddenin sıcaklık karşısında
değişikliğe uğramasından (genleşmesinden) yararlanılarak yapılmıştır.
Sıcaklık arttığında madde genleşir. Kullanılacağı sıcaklık aralığına uygun olan
madde seçilerek farklı termometreler yapılmıştır. Sıvılı termometreler, gazlı
termometreler, metal termometreler olmak üzere farklı termometreler vardır.
Şimdi bu termometreleri tanıyalım.

a) Sıvılı Termometreler
Günlük yaşantımızda kullandığımız termometreler sıvılı termometrelerdir
(Resim 2.2). Cıva ya da renklendirilmiş alkol kullanılır. Sıvılı termometreler,
kullanılan sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasındaki sıcaklıkları
ölçebilir. Haznesi olan bir kılcal boru üzerinde derecelendirme yapılmıştır,
sıcaklık artınca genleşen sıvı boruda yükselir böylece sıcaklığı ölçmüş oluruz.
Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde alkollü termometre kullanılır.
Sıvılı termometrelerin hassasiyetinin bağlı olduğu değişkenleri aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz.
• Kullanılan kılcal borunun kesitine,
• Kılcal borunu cinsine,
• İçindeki sıvının cinsine,
• Haznenin büyüklüğüne,
• Bölme sayısına bağlıdır.

Resim 2.2.
Sıvılı termometre

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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b) Gazlı Termometreler
Gazlar katı ve sıvılara göre sıcaklıktan daha fazla etkilenir.
Bu nedenle gaz kullanılarak yapılan termometreler sıcaklık
farkına diğer termometrelere göre daha duyarlıdır (Resim 2.3).
Dolayısıyla düşük sıcaklıklarda daha hassas ölçüm yapmak için
gazlı termometreler kullanılır.

Resim 2. 3 .Gazlı
termometre

c) Metal Termometreler
Sıcaklığın çok yüksek olduğu fabrikalarda ve fırınlarda
sıcaklık ölçmek için metal termometreler kullanılır (Resim 2.4).
Resim 2.4. Metal
termometre

d) Pirometre
Sıcaklığın yaklaşılmayacak kadar yüksek olduğu veya
temas edilmeden ölçüm yapmak istediğimiz durumlarda
kullanılan termometredir. Sıcaklık ölçümü kızılötesi ışınlarla
yapılır (Resim 2.5).

Resim 2.5. Pirometre

Bilgimizi Artıralım
Hasta termometreleri, vücut sıcaklığın ölçmek için 30˚C ile
45˚C arası bölmelendirilmiştir. Hasta termometrelerinin dijital
olanları da kullanılmaktadır. Son yıllarda hastaya veya
bebeklere temas etmeden ölçüm yapan termometreler de
kullanılmaktadır.

SICAKLIK ÖLÇEKLERI
Günlük yaşantımızda sıvılı termometreleri kullanmaktayız.
Termometreler ölçeklendirilirken deniz seviyesinde saf suyun donma
ve kaynama noktaları referans olarak alınmıştır. Bilim insanları Celcius,
Fahrenheit, Kelvin tarafından kendi adlarıyla anılan farklı sıcaklık ölçekleri
geliştirilmiştir. Bütün bu sıcaklık ölçeklerinde suyun kaynama sıcaklığı ve
donma sıcaklığı aynı paralel çizgi üzerinde gösterilmiştir (Şekil 2.2).

Celcius

32

Fahrenheit

373
100 bölme

0

212
180 bölme

Donma Noktası

100
100 bölme

Kaynama Noktası

273

Kelvin

Şekil 2.2.
Sıcaklık ölçekleri
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Tablo 2. 1’de farklı sıcaklık ölçeklerine göre termometreler, sıcaklık birimleri
ve referans aralıkları verilmiştir.
Termometre

Suyun donma
sıcaklığı

Sıcaklık birimi

Suyun kaynama
sıcaklığı

Celcius

˚C

0 ˚C

100 ˚C

Fahrenheit

˚F

32 ˚F

212 ˚F

Kelvin

K

273 K

373 K

Tablo 2.1. Farklı sıcaklık ölçeklerine göre termometreler

Sıcaklık ölçekleri kendi arasında bir birine dönüştürülebilir. Bunun için
aşağıdaki eşitliği kullanabiliriz. Bu eşitlik ile herhangi bir X termometresinin
ölçeği ile de dönüşüm yapılabilir.
C
F - 32 K - 273
X - DS
=
=
=
100
180
100
K.S - D.S

Kelvin termometresi ile Celcius termometresi arasındaki bağıntı kısaca
C = K – 273 olarak da yazılabilir.

ÖRNEK
Soru

Normal vücut sıcaklığı Fahrenheit cinsinden 98,6˚F olarak belirtilmektedir.
Bu sıcaklığın Celcius cinsinden kaç ˚C olduğunu heaplayınız.

Çözüm

F=98,6˚F
C= ?

C
98,6
=
100 212 − 32
98,6
C
C = 54,7°C
=
100 180

Uygulama
1

Bir X termometresi yapılıyor, suyun kaynama
noktası 110˚X donma noktası 30˚X olarak
belirleniyor. Buna göre X termometresinde 50˚X
olarak ölçülen sıcaklık kaç Celcius derece olur?

Bilgi Notu:
Mutlak Sıfır Nedir?
Moleküllerin hareketsiz
kaldığı kabul edilen,
ulaşılabilen en düşük
sıcaklığa mutlak sıfır denir.
Kelvin termometresinde bu 0
K değerine eşittir. Celcius
termometresinde mutlak
sıcaklık değeri yaklaşık -273
0C

değerine eşittir.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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ÖZ ISI VE ISI SIĞASI
Eşit kütlede farklı maddeleri özdeş ısı
İlk Sıcaklık
İlk Sıcaklık
kaynağı üzerinde ısıtırsak sıcaklıklarındaki
25 oC
25 oC
değişik nasıl olur? inceleyelim. Bunun için
ilk sıcaklıkları aynı olan eşit miktarda su ve
25 C
25 C
zeytinyağını kullanalım. Bu iki sıvıya eşit
0
0
miktarda enerji vererek sıcaklıklarını 100˚C’ye
ulaşmalarını gözlemleyelim (Şekil 2. 3).
Yapılan gözlem sonucunda zeytinyağının
sıcaklığının 100˚C ulaşması için geçen
sürenin, suyun sıcaklığının 100˚Cye
ulaşması için geçen süreden daha kısa
olduğu belirlenmiştir. Bu da demek oluyor ki
zeytinyağına verilen enerji suya verilen
enerjiden daha azdır. Aynı zamanda ilk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan zeytinyağı
ve suya eşit miktarda enerji verdiğimizde veya aldığımızda sıcaklıklarındaki
değişim miktarı da aynı olmayacaktır.
o

o

Eşit kütledeki farklı maddeler ısı aldıklarında ya da verdiklerinde sıcaklıklarında
eşit miktarda değişiklik meydana gelmez. Maddeler arasındaki bu farklılık
maddenin kendine özgü bir özelliği olan öz ısı kavramı ile açıklanabilir. Öz ısı, bir
saf maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1ᵒC arttırmak için gerekli ısı miktarı olarak
tanımlanır. Öz ısı c sembolü ile gösterilir ve SI’da birimi joule / kg. ᵒC veya cal/g.
ᵒC’dir.
Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve maddenin kütlesine bağlı
değildir.
Suyun öz ısısı 1cal/g.ᵒC’dir. Bu 1 gram suyun sıcaklığını 1 ᵒC arttırmak için
verilmesi gereken ısı miktarının 1 kalori olduğunu ifade eder. Tahtanın öz ısısı ise
0,26 cal/g.ᵒC ‘dir. Bu da bize 1 gram tahta parçasının sıcaklığını 1 ᵒC arttırmak için
0,22 kalori ısı verilmesi gerektiğini ifade eder.
Tablo 2. 2’de bazı saf maddelerin öz ısıları verilmiştir.
Madde

c (cal/g. ᵒC)

c (J/kg. ᵒC)

Su

1,000

4186

İnsan vücudu

0,83

3470

Etanol

0,55

2300

Parafin

0,51

2100

Buz (0 ᵒC)

0,50

2100

Buhar (100 ᵒC)

0.46

1920

Alüminyum

0,21

880

Cam

0,15

600

Demir

0,11

460

Bakır

0,093

390

Civa

0,033

140

Kurşun

0,031

130

Tablo 2.2. Bazı saf maddelerin öz ısı değerleri

Şekil 2.3.
Farklı
maddelerin
sıcaklık değişimi
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Öz ısı ile ilgili verilen bilgileri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz,
• Öz ısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Saf maddelerin öz ısıları da
farklıdır.
• Öz ısı maddenin miktarına bağlı olarak değişmez.
• Eşit miktarda farklı cins maddelere eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısısı
az olan sıvının sıcaklığı daha fazla artar.
• Eşit miktarda farklı cins maddelerin çevreye verdikleri ısı, öz ısısı fazla
olanın daha fazladır.
Suyun öz ısısı diğer maddelere göre daha fazladır. Denizlerin karalardan
daha geç ısınıp soğumasının nedeni de budur. Bu durum meltem rüzgarlarının
oluşmasına neden olur. Gündüz karaların sıcaklığı daha fazla arttığı için,
denizden karaya doğru gündüz meltemi eser. Gece ise deniz karadan daha
sıcak olduğu için, denizden karaya doğru gündüz meltemi eser.
Termometre yapımında öz ısısı düşük sıvılar kullanılır. Öz ısısı düşük
olan sıvının sıcaklık artışı fazla olacağı için termometre daha hassas ve hızlı
ölçüm yapar. Cıvanın öz ısısı 0,033 cal /g. ᵒC, suyun öz ısısı 1cal/g. ᵒC’dir.
Bu nedenle termometre içerisinde cıva kullanmak daha hızlı ve hassas ölçüm
yapılmasını sağlar.
Bir maddenin sıcaklığını 1ᵒC değiştirmek için gerekli ısı miktarına ısı
sığası ya da ısı kapasitesi adı verilir. Isı sığası C sembolü ile gösterilir ve
SI’da birimi cal/ ᵒC veya J/ ᵒC’dir. Isı sığası maddenin kütlesine ve cinsine
bağlı olduğundan maddeler için ayırt edici özellik değildir. Matematiksel olarak
ısı sığası aşağıdaki gibi yazılır:
Isı sığası = Kütle x Öz ısı
C= m . c
10 g demir ile 500 g demirin öz ısıları aynı olmakla birlikte ısı sığaları
farklıdır. Çünkü 500 g demirin kütlesi daha büyük olduğundan ısı sığası 10 g
demirin ısı sığasından fazladır.
Isı sığasını maddenin kütlesine göre değişim grafiği Grafik 5.1’de verilmiştir.
Grafiğin eğimi maddenin öz ısısına eşittir.
Eğim =

Isı sığası
Kütle

= Öz ısı

C (Isı sığası)

0

\

m (Madde miktarı)

Grafik 2.1. Maddenin kütlesine bağlı olarak ısı sığasındaki değişim

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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ISI ALAN VE ISI VEREN MADDELERIN
SICAKLIK DEĞIŞIMI
Hâl değişimi sıcaklığında olmayan saf bir madde ısı aldığında ya da ısı
kaybettiğinde sıcaklığı değişir. Maddenin sıcaklığındaki bu değişim, maddenin
aldığı ya da kaybettiği ısı miktarına, maddenin kütlesine ve maddenin öz
ısısına bağlıdır. Q; alınan ya da verilen ısı, m; maddenin kütlesi, c; maddenin
öz ısısı ve ∆t; maddenin sıcaklık değişimi olmak üzere bu nicelikler arasındaki
ilişki matematiksel olarak
Q=m. c. ΔT
bağıntısı ile verilir. Bu bağıntıdan sıcaklık değişimi için
∆T =

Q
m.c

Eşitliği elde edilir ki bu da bize maddenin sıcaklık değişiminin maddeye
verilen ısı miktarı ile doğru, maddenin ısı sığası ile ters orantılı olduğunu
gösterir. Buna göre aynı miktarda ısı verilen maddelerden ısı sığası büyük
olanın sıcaklık değişimi daha azdır.

ÖRNEK
Bir kenarının uzunluğu a= 2 cm olan bir bakır küpün sıcaklığını 10 ᵒC
arttırmak için 30 kalori ısı gereklidir.
Buna göre bir kenarının uzunluğu 4 cm olan bakır küpün sıcaklığını 10 ᵒC
arttırmak için kaç kalori ısı vermek gerekir?
Sıcaklık değişimi ısı sığası ile ters orantılıdır. Küpler aynı maddeden
yapıldığı için sıcaklık değişiminin kütle ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz.
Kenar uzunluğu 2 cm olan küpün hacmi
V1 = a3 = 23 = 8 cm3 olarak bulunur . Kenar uzunluğu 4 cm olan küpün
hacmi
V2 = 43 = 64 cm3 olur.
Hacmi 8 cm3 olan küpün kütlesi m olursa hacmi 64 cm3 olan küpün kütlesi
8m olur.
m kütleli bakır küpün sıcaklığını 10 ᵒC arttırmak için Q kadar ısı gerekiyorsa
8 m kütleli bakır küpün sıcaklığını 10 ᵒC arttırmak için 8 Q kadar ısı verilmesi
gerekir.

Soru

Çözüm
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2. Bölüm

HÂL DEĞIŞIMI

Neler Öğreneceğiz?
• Saf maddelere hâl değişimi için gerekli ısı miktarının bağlı olduğu
değişkenleri öğreneceğiz.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK

HÂL DEĞIŞIMI
Evrendeki maddeler fiziksel hâllerine göre dört grupta toplanır. Bunlar katı,
sıvı, gaz ve plazmadır. Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın % 71’i sıvı, % 29’u
katı hâldeki maddelerden oluşurken evrenin ise % 99’u plazma hâlindedir.
Günlük yaşantımızda maddenin hâl değişimlerine şahit oluruz. Örneğin soğuk
günlerde yerdeki su birikintilerinin donduğunu, hava sıcaklığı arttığında ise
buzların eridiğini görürüz. Bir süre sonra da suyun buharlaşması sonucunda
su birikintisinin kaybolduğunu fark ederiz. Resim 2. 6’daki gibi buza ısı
verildiğinde buz bir süre sonra erimeye başlar. Sıvı hâldeki bir maddeye ise
ısı verildiğinde bir süre sonra kaynamaya başlar. Sıvı kaynama sırasında aşırı
buharlaşma sonucunda tamamen gaz haline geçer (Resim 2.7).

Resim 2.6. Eriyen buz

Resim 2.7. Kaynayan sıvı

Maddenin hâl değişimi doğada sürekli olarak devam etmektedir. Doğada
suyun katı sıvı ve gaz hâl değişimlerinin sürekli gerçekleşmesine su döngüsü
adı verilir. Doğada bulunan su, enerji artınca buharlaşarak gökyüzüne
yükselir. Su buharı uygun koşullar gerçekleştiğinde enerjisini kaybederek
tekrar yeryüzüne yağmur, kar veya dolu olarak döner (Şekil 2.4). Su denizlere,
göllere, akarsulara ya da toprağa sızarak yer altı sularına karışır. Tekrar ısı
alarak buharlaşır ve su döngüsü bu şekilde devam eder.

Şekil 2.4. Doğadaki su döngüsü
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Maddenin hâl değişiminde meydana gelen değişimler Şekil 2.5’te
gösterilmiştir.

Plazma

İyonizasyon
Deiyonizasyon

Gaz

Buharlaşma
Yoğuşma

Sıvı

Kırağılaşma
Süblimleşme
Erime

Katı

Donma

Şekil 2.5. Maddenin hal değişimi

Erime ve Donma
Buzluktan çıkardığımız buz veya donmuş maddeler hemen erir mi?
Günlük hayattaki gözlemlerimizden bir süre sonra eridiğini biliriz. Erimenin
başlayabilmesi için belli bir sıcaklığa yani erime sıcaklığına ulaşması gerekir.
Her maddenin erime sıcaklığı farklıdır. Katı hâldeki maddenin enerji alarak
sıvı hâle geçmesine erime denir. Madde erirken sıcaklığı artmaz, erime
bitene kadar sabit kalır. Madde erirken maddeye verilen enerji hâl değişiminde
kullanılır. Sıvı hâldeki maddenin enerji kaybederek katı hâle geçmesine
donma denir.
Bilgimizi Artıralım
Araba radyatörlerinde ve cam silmek için
kullanılan suyun soğuk havalarda donmaması için
suya antifriz adı verilen madde katılır. Bu sayede
suyun safsızlığı değiştirilir ve donma sıcaklığı daha
düşük sıcaklıklara iner.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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Yoğuşma ve buharlaşma
Maddenin sıvı ve gaz hâlleri arasında da
hâl değişimi olur. Gözlük kullanan kişiler soğuk
bir ortamdan sıcak bir ortama geçince gözlük
camları buğulanır (Resim 2.8). Evlerimizde soğuk
havalarda camlarda veya dolaptan çıkardığımız
soğuk şişenin dışında aynı olayı gözlemleriz.
Bütün bunların nedeni nedir? Su buharı soğuk
yüzeyle karşılaşırsa kinetik enerjisini kaybeder ve
gaz moleküllerinin yoğuşmasına neden olur ve
moleküller sıvı hâle geçer. Gaz hâldeki moleküllerin
sahip olduğu enerjiyi kaybederek gaz hâlden sıvı
hâle geçmesine yoğuşma olayı denir.

Resim 2.8. Gözlük camının buğulanması

Bilgimizi Artıralım
Hava nemli veya nemsiz gibi kavramları çok duyarız. Nem sıvı hâlden
gaz hâle geçmiş su buharıdır. Hava durumu haberlerinde de nemden
bahsedilir. Hava durumunda belirtilen nem oranları havanın ne kadarının su
buharı olduğunu belirtmez. Hava durumunda bahsedilen nem “bağıl nem”
olarak adlandırılır. Bağıl nem, havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem
miktarının yüzde kaçını taşıdığını belirtir. Bağıl nem deniz kıyılarında ve
ekvatoral bölgeler gibi yerlerde fazla olur.
Bir sıvı maddeye ısı verildiğinde sıvı yüzeyindeki
moleküllerin kinetik enerjileri yeterince arttığında
gaz hâline geçer. Bu olaya buharlaşma denir. Terli
ve ıslak kıyafetlerin bizi üşütmesi, kıyafetlerdeki
suyun bizden ısı alarak buharlaşması ile ilgilidir.
Islak bir zeminin veya asılan çamaşırların kuruması
da buharlaşma ile gerçekleşir. Buharlaşma her
sıcaklıkta gerçekleşir.
Resim 2.9. Sıvının kaynaması

Sıvı moleküllerinin enerji vermeye devam edildiğinde hızlarının çok arttığını
kabarcıklar oluşturarak (Resim 2.9) sıvı yüzeyinden ayrıldığı gözlenir bu
olaya kaynama denir. Kaynama buharlaşmanın özel bir durumudur. Kaynama
sırasında buharlaşmanın hızı en yüksek düzeye ulaşır. Buharlaşma sıvının
yüzeyinde ve her sıcaklıkta gerçekleşirken, kaynama sıvının her yerinde ve
belli bir sıcaklığa ulaştığında gerçekleşir.
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Süblimleşme ve kırağılaşma
Bir katı maddenin ısı aldığında doğrudan
gaz hâline geçmesi olayına süblimleşme
denir. Örneğin naftalin ısı aldığında katı
hâlden gaz hâline geçen bir maddedir.
Bir gaz maddenin ısı kaybederek doğrudan katı
hâle geçmesi olayına kırağılaşma (kristalleşme)
denir. Soğuk bir gecede havadaki su buharının
aniden ısı kaybederek katı hâle geçmesi günlük
yaşamda gözlemlenen bir olaydır (Resim 2.10).

Resim 2.10. Kırağı

İyonizasyon ve deiyonizasyon:
Gaz hâlindeki maddenin ısı alarak plazma hâline geçmesi olayına
iyonizasyon denir. Örneğin kutup bölgelerinde gözlemlenen kutup ışıkları
(Auroralar) atmosferdeki iyonize olmuş gazlardır.
Plazma bir maddenin ısı kaybederek gaz hâline geçmesi olayına
deiyonizasyon denir. Örneğin neon lambaları ışık verirken içerisindeki
madde plazma hâlindedir. Işık söndürüldüğünde plazma madde gaz hâline
geri döner.
Hâl değişim olayı hemen gerçekleşmez. Bunun için bazı şartların
sağlanması gerekir. Saf bir katı bir maddenin sıvı hâle gelmesi için erime
sıcaklığına gelmesi gerekir. Benzer şekilde saf bir sıvının kaynayarak gaz
hâline geçmesi için ise kaynama sıcaklığında olması gerekir. Yapılan deneyler
saf maddelerin hâl değişimleri sırasında sıcaklıklarının sabit olduğunu
göstermiştir. Erime sıcaklığı donma sıcaklığına, kaynama sıcaklığı yoğuşma
sıcaklığına eşittir. Tablo 5.3’te bazı saf maddelerin sabit basınç altında ölçülen
hâl değişim sıcaklığı verilmiştir.
Madde

Donma Sıcaklığı (˚C)

Kaynama Sıcaklığı (˚C)

Su

0

100

Azot

-209,9

-195

Civa

-38,8

-195,7

Kalay

232,1

2270

Kurşun

327,4

1751

Sofra tuzu

808

1473

Tablo.2.3. Bazı maddelerin hâl değişim sıcaklığı
Sıcaklık (0C)

100 0C
Sıvı

0 C
0

Katı+Sıvı
Erime
Katı

Gaz
Sıvı+Gaz
Kaynama

Maddelerin hâl değiştirmesi sırasında enerji
verildiği halde sıcaklığı artmaz çünkü verilen
enerji atom ve moleküller arasındaki bağlarda
kullanılmaktadır. Hâl değişimi tamamlandıktan
sonra sıcaklık artmaya başlar. Grafik 2.2’de saf
suyun hâl değişim grafiği görülmektedir. Suyun hâl
Isı (Cal) değişimi bitene kadar erime ve kaynama sırasında
sıcaklığın artmadığı görülmektedir.

Grafik 2.2. Suyun hâl değişim grafiği

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK

Hâl Değiştirme Isısı
Maddelere hâl değişimi sırasında enerji verildiği hâlde sıcaklığının
artmadığını, sabit kaldığını belirtmiştik. Hâl değişimi sırasında maddeye
verilen veya alınan enerji maddenin hâl değiştirmesinde kullanılmaktadır.
Erime sıcaklığına ulaşmış katı bir maddenin 1 gramının sıvı hâle gelmesi
için gerekli enerji miktarına erime ısısı (Le) denir. Donma sıcaklığında bulunan
1 gram sıvı maddenin katı hâle geçmesi için verdiği enerji miktarına donma
ısısı (Ld)denir. Aynı madde için donma ve erime ısıları birbirine eşittir (Le=Ld).
Kaynama sıcaklığında 1 gram sıvı maddenin gaz hâline geçmesi için
gerekli enerji miktarına buharlaşma ısısı (Lb)denir. Yoğuşma sıcaklığında
bulunan 1 gram gaz maddenin sıvı hâle geçmesi için vermesi gerekli enerji
miktarına yoğuşma ısı (Ly) denir. Aynı madde için buharlaşma ve yoğuşma
ısısı eşittir.
Hâl değişimi sıcaklığına ulaşmış 1g suyun hâl değişimi için gerekli ısı
miktarları;
erime ve donma için Ld= Le= 80 cal/g,
buharlaşma ve yoğuşma için Lb= Ly= 540 cal/g’dır.
Madde hâl değiştirirken gerekli olan enerji miktarı matematiksel olarak
aşağıdaki gibi yazılabilir:
Isı miktarı = Kütle x hâl değiştirme ısısı
Q = m. L
Maddenin hâl değiştirmesi için gerekli ısı miktarı maddenin kütlesine
bağlıdır. Kütlesi büyük ise daha fazla miktarda enerji gerekecektir. Hâl
değiştirme ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Tablo 5. 4’te bazı saf
maddelerin hâl değiştirme ısıları verilmiştir.
Madde

Erime Donma Isısı
(cal/g)

Buharlaşma – Yoğuşma Isısı
(cal/g)

Civa

2,7

70,5

Altın

15

392

Alkol

25

104

Gümüş

25

564

Demir

64

1503

Su

80

540

Tablo 2.4. Bazı saf maddelerin hâl değişim ısısı
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3. Bölüm

ISIL DENGE

Neler Öğreneceğiz?
• Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ile olan ilişkisini
• Isıl denge kavramının ısı ile ilişkisini öğreneceğiz.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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ISIL DENGE
Günlük yaşantımızda maddenin sıcaklığını düşürmek istediğimizde ne
yaparız? Suyun sıcaklığını düşürmek yani soğutmak için suyun içine buz
koymak (Resim 2.11)veya haşlanmış yumurtaları soğuk suya koymak (Resim
2.12) hepimizin bildiği çözümlerdir.

Resim 2.11. Buzlu su

Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas
ettiğinde sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı
düşük olan maddeye ısı aktarıldığını biliyoruz.
Sıcaklıkları farklı maddeler arasındaki ısı aktarımı
iki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam
eder (Şekil 2.6). Bir bardak suyun içerisine buz
attığımızda, buzun eridiğini ve suyun soğuduğunu
fark ederiz. Sıcak su ısı kaybederken buz bu ısıyı alır.
İlk sıcaklıkları farklı olan bu iki madde arasındaki ısı
alışverişi su ve buzun sıcaklığı eşitleninceye kadar
devam eder.
Sıcaklıkları farklı maddelerin aralarındaki ısı akışı,
maddelerin son sıcaklıkları eşitlenince durur. Bu
sıcaklığa denge sıcaklığı denir. Denge sıcaklığı (Td)
ile gösterilir. Denge sıcaklığında olan maddelere ısıl
(termal) dengedeki maddeler adı verilir. Isıl dengedeki
maddelerin sıcaklıkları eşittir. Maddelerin denge
sıcaklığı, sıcaklığı büyük olan maddeninkinden daha
büyük; küçük olandan daha küçük olamaz.
Dış ortamdan izole edilmiş ve birbirine temas
eden iki maddenin arasındaki ısı alış verişinde
maddeler ısıl dengeye ulaştıklarında birinin verdiği ısı
miktarı diğerinin aldığı ısı miktarına eşittir. Bu durum
matematiksel olarak aşağıdaki gibi yazılır:

Resim 2.12. Haşlanmış yumurta

Sıcak
cisim

Soğuk
cisim

Sıcak cisimden soğuk cisime
doğru ısı akışı olur
Şekil 2.6. Sıcaklıkları farklı cisimler
arasındaki ısı alışverişi

Alınan Isı ( QA ) = Verilen Isı (QV)
Bilgimizi Artıralım
Evlerimizde bazı yiyecekleri dondurucularda saklarız, gerekli olduğunda
çıkarır erimesini bekleriz. Yiyecekleri geniş yüzeyli tabakalar hâlinde
koymalıyız. Böylece hava ile temas yüzeyi artar erime daha hızlı gerçekleşir.
Maddelerin birbirine temas yüzeyleri denge sıcaklığına ulaşma sürelerini
etkiler. Parçalanmış buzun bütün olan buzdan önce erimesinin nedeni yüzey
alanının fazla olmasıdır. Yüzey alanı geniş olan maddeler ortam arasında
daha hızlı enerji aktarımı gerçekleşir.

56

4. Bölüm

ENERJI İLETIM YOLLARI VE
ENERJI İLETIM HIZI

Neler Öğreneceğiz?

• Katı maddelerde enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri,
• Enerji tasarrufu için alınabilecek önlemleri ve yapılabilecekleri,
• Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenlerini,
• Küresel ısınmaya karşı alınabilecek tedbirleri öğreneceğiz.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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ENERJI İLETIM YOLLARI
Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış verişi yapıldığını öğrendik. Isı
aktarılırken iletim şekilleri farklı olabilir. Isı iletim yolları maddenin cinsine ve
fiziksel hâline göre farklılık gösterir. Isı ileti, konveksiyon ve ışıma olmak üzere
üç şekilde yayılır. Şimdi ısının yayılma yollarını ayrı ayrı inceleyelim.

a) Isının iletim yolu ile yayılması
Katı bir maddeye enerji verdiğimizde atom veya moleküllerin
kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artan atom veya moleküller
hemen yanındaki atom veya moleküle çarpar ve onlarında kinetik
enerjisini artırır. Eğer enerjisini artırdığımız madde bir metal ise
metallerde bulunan serbest elektronlarında enerjisi artar. Enerjisi
artan elektronlar düşük enerjili elektronlara çarparak enerjilerini
aktarır. Bu şekilde ısı madde içinde sıcak uçtan soğuk uca doğru
aktarılır (Şekil 2.7). Katı maddelerin atom veya moleküllerinin
enerjilerini birbirine aktarmasına ısının iletim yoluyla yayılması
denir. Enerjinin bu şekilde yayılabilmesi için mutlaka ortama
ihtiyaç vardır.

Şekil 2.7. Isının iletim yolu ile
yayılması

b) Isının konveksiyon yolu ile yayılması
Maddelere enerji verildiğinde atom veya moleküller arasındaki
uzaklık artar dolayısıyla maddenin hacmi de artacaktır.
Hacmi artan maddenin kütlesi aynı kaldığına göre maddenin
sıcaklığının yüksek olduğu yerde yoğunluğu daha azalacaktır.
Sıvı ve gaz maddelerde bu yoğunluk farkından dolayı atom veya
moleküller yer değiştirirler bu sayede enerji madde içinde taşınır.
Isının madde içinde atom veya moleküllerin yer değiştirmesi yani
öteleme hareketi yapması sayesinde ısının taşınmasına ısının
konveksiyon yoluyla yayılması denir. Tenceredeki suyun
ısınması (Şekil 2.8), kaloriferin veya sobanın odayı ısıtması
konveksiyon yoluyla ısının iletilmesine örnek verilebilir. Isının
konveksiyon yoluyla yayılabilmesi için mutlaka ortama ihtiyaç
vardır. Soba veya kalorifer, havanın yani gaz maddesel ortamının
aracılığı ile ısıyı iletmektedir.

Şekil 2.8. Isının iletim yolu ile
yayılması

c) Isının ışıma yolu ile yayılması
Dünyamızın en önemli enerji kaynağı olan Güneş (Resim
2.13) bize enerjisini ışıma yoluyla iletmektedir. Işıma ışığın
dalgalar şeklinde enerjisini yayması demektir. Yalnızca Güneş
değil enerjiye sahip bütün maddeler ışıma yapar. Güneş’te
hidrojen atomları birleşerek (füzyon) helyum atomunu oluşturur
ve bu sırada büyük miktarda enerji açığa çıkar. Güneşte açığa
çıkan bu enerji ışıma yoluyla 8 dakikada dünyamıza iletilmektedir.
Enerjinin iletim ve konveksiyon yoluyla iletilmesinde mutlaka
bir ortam gerektiğini belirtmiştik. Işıma yoluyla iletilmesinde ise
ortama gerek yoktur. Isının maddesel ortama gerek duymadan
yayılmasına ısının ışıma yoluyla yayılması denir.

Resim 2.13. Güneş
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Güneşte buluna hidrojen atomları birleşerek helyum atomlarını oluşturur,
bu sırada büyük miktarda enerji açığa çıkar bu olaya “füzyon” adı verilir. Bu
olay Güneş’te defalarca gerçekleşmektedir ve Güneşin yakıtı olan hidrojen
var olduğu sürece devam edecektir.

Resim 2.14. Güneş paneli

Resim 2.15. Güneş ocağı

Uygulama

Işıma yoluyla enerjinin yayılmasını günlük yaşantımızda fark
edebiliriz. Kışın gölgede üşürken güneşli bir alana geçtiğimizde
güneş ışınlarından aldığımız enerji ile vücudumuzun bir süre
sonra ısındığını fark ederiz. Etrafımıza baktığımızda evlerin
çatılarında gördüğümüz güneş enerjisi ile çalışan su ısıtma
sistemlerini görürüz. Bu sistemlerde ışıma yoluyla gelen enerji
koyu renkli levhalar tarafından soğurulur ve daha sonra iletim ve
konveksiyon yolu ile yayılır (Resim 2.14).
Uzaya fırlatılan ve belli yörüngelerde yıllarca görev yapan
uyduların enerjisini nereden aldığını hiç düşündünüz mü? Uydular
enerjilerini üzerinde bulunan panellere Güneş’ten ışıma yoluyla
iletilen enerjiden alırlar. Mikrodalga fırınlar, kızılötesi ısıtıcılarda
ışıma yoluyla enerjilerini iletirler. Güneşten ışıma yoluyla gelen
enerji güneş ocağı veya güneş fırını adı verilen düzeneklerde
yemek pişirmek için kullanılmaktadır. Güneş ışınları parlak çukur
bir yüzey sayesinde orta noktada odaklanır ve buraya konulmuş
yemeğin sıcaklığını artırır. Güneş ocakları çevreye zarar vermeyen
ekonomik araçlardır ancak güneşli havalarda ve açık alanda
kullanılması açısından kullanım alanı kısıtlıdır (Resim 2.15).

Tabloda günlük yaşamda karşılaştığımız bazı olaylar verilmiştir. Verilen olayda
ısının yayılma yolunu X işareti ile işaretleyiniz.
Işıma

Suyun
kaynatılması
Çayın içindeki
kaşığın ısınması
Mikrodalga fırının
yiyeceği ısıtması
Güneşin
odayı ısıtması
Kaloriferin
odayı ısıtması

Konveksiyon

İletim

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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KATI MADDELERDEKI ENERJI İLETIM HIZI
Genellikle yemek karıştırırken metal kaşık yerine tahta kaşık kullanmayı
tercih ederiz. Metal kaşığın bir süre sonra sıcaklığının arttığını ve tutmakta
zorlandığımızı hepimiz biliriz çünkü farklı maddelerin ısı aktarım hızı farklıdır
(Resim 2.16).

Resim 2.16. Metal çaydanlığın ısı iletim hızı tahta kaşığınkinden fazladır

Aynı boyutta biri bakır diğeri alüminyum iki
çubuğun uçlarına mum damlatalım ve birer toplu
iğne yerleştirelim. Daha sonra ikisini de mum
alevine tutalım acaba hangi toplu iğne önce
düşer? Bakır çubuğun ucundaki iğne daha önce
düşecektir. Metallerin enerji aktarım hızları serbest
elektron sayılarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle
bakırın ısı iletkenliği alüminyumdan daha fazladır.
Bu durum maddenin ısı iletkenlik katsayısı ile
ilgilidir.1 m2’lik yüzey alanına sahip bir maddenin
iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkından dolayı bir
yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede,
birim zamanda geçen ısı miktarına ısı iletkenlik
katsayısı denir. Isı iletkenlik katsayısının birimi W/
mKʼdir (Watt/metre.kelvin). Isı iletkenlik katsayısı
maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Tablo 2.5ʼte
bazı maddelerin ısı iletim katsayılarının yaklaşık
değerleri verilmiştir.

Bazı maddelerin ısı iletkenlik
katsayıları (Watt/metre.Kelvin)
Madde

İletkenlik

Bakır

390

Alüminyum

210

Hava

0,026

Cam

1,05

Beton

0,8

Tablo 2.5.
Bazı maddelerin ısı iletim katsayısı

Enerji iletim hızı maddenin yapısı ile ilgilidir. Bir metal ve bir tahta çubuğa
eşit miktarda ısı verildiğinde ısı iletim hızlarının farklı olduğunu biliyoruz.
Metalin bir ucu ısıtıldığında atom ve moleküllerinin hareketi artar ve yanındaki
atoma çarparak ısıyı iletir. Aynı zamanda metallerin sahip olduğu serbest
elektronların da kinetik enerjisi artar ve etrafındaki düşük enerjili elektronlara
çarparak enerjisini aktarır. Yapılan deneyler metallerin ısı iletim hızının
diğer maddelere göre çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle
çaydanlıkların ve tencerelerin tutma yerleri de genelde iletim hızı çok düşük
olan bakalit adı verilen sertleştirilmiş plastik maddeden yapılır.
Aynı odada uzun süredir bulunan biri tahta diğeri mermer bloktan birine bir
elimizi, diğerine diğer elimizi aynı anda dokundurduğumuzda mermeri daha
soğuk hissederiz. İkisi de aynı sıcaklıkta olmasına rağmen mermerin ısı iletim
hızı tahtadan daha büyük olduğu için demire dokunan elimiz daha hızlı soğur
ve bizim, mermeri daha soğukmuş gibi algılamamıza neden olur.
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Çatı
T1>T2
Bina içi

Bina dışı
Isı
T1

T2
X

Şekil 2.9. Bina duvarının iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı

Maddenin iletim hızı maddenin yapısal özelliklerinin yanında maddenin
uçları arasındaki sıcaklık farkına da bağlıdır. Sıcaklık farkı fazla ise madde ısıyı
daha hızlı iletir. Kışın evimizi belli bir sıcaklıkta tutmak isteriz ancak çok soğuk
havalarda evimiz ile dış ortam arasında sıcaklık farkı ılık havalara nazaran
çok daha fazla olduğundan duvarlardan ve pencerelerden ısıyı daha hızlı
kaybederiz. Şekil 2. 9’da binanın içindeki sıcaklık (T1), dış ortamın sıcaklığından
(T2) büyük olduğu için duvarın iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı oluşur. Bu
sıcaklık farkı büyük olduğunda sıcak yüzeyden soğuk yüzeye ısı iletim hızı
daha fazla olur. Ayrıca duvarın kalınlığı (x) da ısı iletim hızını etkiler çünkü
ısı ortam boyunca ortamın tanecikleri arasında
aktarılmaktadır. Kalınlık arttıkça ısı iletim hızı
azalır. Özellikle soğuk iklimlerde evlerin duvarları
ısı kaybını en aza indirmek için kalın yapılmaktadır.
Kışın soğuk günlerde vücut sıcaklığımızı korumak
için kalın giysiler giyeriz (Resim 2.17) çünkü kalın
giysi ısı iletim hızını azaltır.
Maddenin yüzey alanının genişliği de ısı iletim
hızını etkiler. Geniş yüzey alanına sahip maddelerin
yüzeydeki tanecik sayısı fazla olduğundan enerji
Resim 2. 17. Kışın giyilen kalın giysi
kaybı daha hızlıdır.

Buraya kadar verilen bilgilerden katı maddelerin ısı iletim hızını etkileyen
değişkenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Maddenin cinsine,
• Maddenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,
• Maddenin kalınlığına,
• Enerji iletiminin gerçekleştiği maddenin yüzey alanına bağlıdır.

Bilgimizi Artıralım
İçecekleri soğuk ya da sıcak tutmak için kullandığımız
termoslarda iki cam tabaka arasında boşluk bulunmaktadır.
Bu boşluk ısının moleküllerin hareketi yani ısının iletim
hızını azaltır.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK

ENERJI TASARRUFU
Enerjinin yaşantımızda çok önemli bir yer kapladığını biliyoruz. Enerji
kaynaklarının sınırlı olması, çevresel sorunlar ve ekonomiye getirdiği yük
açısından değerlendirildiğinde mutlaka enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız.
Ülkeler enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda düzenlemeler yapmakta
ve bu düzenlemelerin yapılması konusunda yaptırımlar uygulamaktadırlar.
Ülkemizde de bu amaçla binalarda ısı yalıtımı zorunlu hâle getirilmiştir.
Isı yalıtımı sayesinde kışın evlerimizdeki sıcak havanın dışarı çıkmasını,
yazın ise evlerimize dışarıdaki sıcak havanın girmesi engellenmektedir
(Resim 2.18). Bunu yapmaktaki amaç ısı aktarım hızını yavaşlatarak enerji
tasarrufu sağlanmaktadır. Isı yalıtımı ısı iletim hızı düşük olan maddelerle
sağlanabilir. Isı iletim hızı düşük olan bu maddelere ısı yalıtım malzemeleri
denir. Kışın yün kazaklar giyerek vücut sıcaklığımızı koruduğumuz gibi
binaları da yalıtım malzemeleri ile kaplayarak ısı aktarımını azaltmaya
çalışırız. Binanın yalıtım malzemeleriyle kaplanarak yapılan enerji yalıtım
işlemlerine mantolama adı verilir. Binalar yapılırken tuğlaların kalın
kullanılması veya kullanılan ince tuğlaların arasına strafor veya cam elyaf
adı verilen maddeler konularak yapılması birer yalıtım örneğidir. Binalara
yapılan yalıtım işlemleri hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine
katkıda bulunur. Ayrıca enerji tasarruflu kullanıldığı için çevre de korunmuş
olur.

Resim 2. 18. Isı yalıtımı (mantolama) yapılmış bina
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HISSEDILEN SICAKLIK NE DEMEKTIR?
Bir ortamda bulunan iki kişiye bulundukları ortamın sıcaklığı
sorulduğunda farklı cevaplar verirler. Sizce bunun nedeni ne olabilir?
Soğuk sudan çıkardığımız elimizi ılık suya batırdığımızda sıcak; sıcak
sudan çıkardığımız elimizi ılık suya batırdığımızda ise soğuk hissederiz.
Gerçek sıcaklıklarla bizim algılarımız arasında fark olması normaldir.
Algılarımız önemlidir ancak bizi yanıltabilir. Hava durumu haberlerinde
duyduğumuz sıcaklık ve hissedilen sıcaklık farklılığı bizim sıcaklığı
algılamamızla ilgili bir durumdur. Hissedilen Sıcaklık, termometrenin
ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun hissettiği
yani algıladığı sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık iklimsel çevre, giysilerin
ısıyı iletme hızı, vücut yapısı ve hareketlilik durumundan olduğu kadar;
nem, rüzgâr meteorolojik faktörlerden de etkilenir. Dolayısıyla sıcaklığı
algılama ve hissetme kişiden kişiye değişiklik gösterir. Herkesin sıcaklığı
farklı hissediyor olması bu kavramın bilimsel olarak ele alınmasına ve
kullanılmasına engel değildir. Bu bilgi insan sağlığı açısından önemlidir.
Hava durumunda belirtilen hissedilen sıcaklık değerleri ortalama değerlere
göre belirlenmiştir (Şekil 2.10).

Şekil 2. 10. Hava durumu raporu

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK

KÜRESEL ISINMA
Güneş Dünyamızın enerji kaynağıdır ve ışıma
yoluyla enerjisini ışıma yoluyla ulaştırmaktadır.
Güneş ışınları Dünya’ya ulaştıktan sonra bir
kısmı geri yansır bir kısmı ise atmosferde bulunan
karbondioksit, metan, su buharı gibi gazlar
tarafından tutulur. Güneş ışınlarının atmosferdeki
gazlar tarafından tutularak Dünya’nın sıcaklığının
artması olayına sera etkisi adı verilir. Dünyamız
atmosferdeki gazlar sayesinde yaşanabilir bir
sıcaklıktadır ve diğer gezegenlerden farklıdır ancak
20. yüzyılda sanayileşme, tüketim alışkanlıklarımız
hava kirliliği gibi etkenler nedeniyle atmosferde
sera etkisi yaratan gazların oranını artmıştır.
Şekil 2.11. Sera etkisi oluşumu
Bilim insanları bu artışın Dünya’nın atmosfere
yakın bölgelerinde sıcaklığının artmasına neden
olduğunu belirtmektedir (Şekil 2.11).
Atmosfere salınan gazların sera etkisinin
artırarak
Dünya’nın
ortalama
sıcaklığının
yükselmesine neden olmasına küresel ısınma
denir. Güneş’te gerçekleşen bazı aktiviteler ve
Dünya’nın yörünge hareketlerinin de küresel
ısınmada etkili olduğu bilinmektedir. Küresel
ısınma iklim değişikliği, buzulların erimesi, deniz
seviyesinin yükselmesi, bazı canlıların türlerinin
ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi durumlara
yol açabilir. Buzulların erimesi ile oluşan kara
parçaları güneş enerjisini daha çok soğuracağı
için dünyamızın sıcaklığının giderek artacağı
Resim 2.19. Kutup ayısı
tahmin edilmektedir. Kutup ayıları (Resim 2.19)
ve kutuplarda yaşayan diğer canlılar bundan
etkilenmekte ve yaşam alanı bulamadıkları için
türleri azalmaktadır.
Dünyamızın bizler ve tüm canlılar için yaşanabilirliğini sürdürmek için
küresel ısınmayı önleyecek tedbirler almalıyız.
Küresel ısınmayı engellemek için alınabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek.
• Binalarda ısı yalıtımı sağlamak.
• Aydınlatmada verimli tasarruf ampülleri kullanmak.
• Toplu taşıma araçlarını kullanmak.
• Evsel atıkları geri dönüşümle tekrar kullanmak.
• Elektrikli eşyaları kullanmadığımız zaman tamamen kapatmak.
• Taşıtların hava ve yakıt filtrelerini zamanında değiştirmek.
• Su kullanımda tasarruflu olmak.
• Karbondioksit emilimini artırmak için ağaç dikmek.
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5. Bölüm

GENLEŞME

Neler Öğreneceğiz?
• Katı ve sıvılarda genleşme ile büzülme olaylarını,
• Genleşme ve büzülmenin günlük hayattaki etkilerini öğreneceğiz.

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK
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GENLEŞME
Günlük yaşantımızda genleşme ile ilgili birçok gözlemimiz olmuştur.
Örneğin elektrik kablolarının kışın gergin olması yazın ise sarkması ( Resim
2.20), demiryollarında rayların arasında (Resim 2.21) veya köprülerde
bırakılan boşluklar (Resim 2.22) genleşme sonucunda oluşabilecek şekil
bozulmalarını engellemek içindir.

Resim 2.20. Yaz mevsiminde
kablolar genleşerek sarkar.

Resim 2.21. Genleşme için tren
rayları arasına boşluk bırakılır.

Resim 2.22. Genleşme için
köprü bağlantıları arasına
boşluk bırakılır.

Bir maddeye enerji verdiğimizde atom ve moleküllerin enerjisinin arttığını
ve daha hızlı hareket ettiğini öğrenmiştik. Kinetik enerjisi artan atom veya
moleküller birbirinden uzaklaşır ve maddenin kapladığı yer yani hacmi artar.
Maddelerin enerji alışverişi sırasında sıcaklıklarının değişmesi sonucunda
hacimlerinde meydana gelen değişikliğe genleşme denir. Maddelerin
genleşme miktarı atom ve moleküller arasındaki bağlara ve yapısına göre
maddeden maddeye farklılık gösterir. Maddenin hacminde meydana gelen
değişiklikle birlikte hacminin değişmesi olayının genel adı genleşmedir
ancak maddenin sıcaklığının azalması sonucu hacminin küçülmesi olayına
özel olarak büzülme adı verilir. Genleşme atom veya moleküller arasındaki
bağların yapısına bağlı olduğu için katı, sıvı ve gaz hâlinde gerçekleşen
genleşme miktarları farklıdır. Katı maddelerde atom veya moleküller
arasındaki bağlar çok kuvvetli olduğu için sıvılara ve gazlara göre daha az
genleşir. Bağların en zayıf olduğu fiziksel hâl maddenin gaz hâli olduğu için
en fazla gazlar genleşir.
Genleşme, bazen dezavantajlı durumlar
ortaya çıkarabilirken bazen de sorunlarımıza
çözüm oluşturarak avantaj sağlamaktadır.
Örneğin mutfakta kapağını açamadığımız
bir kavanoz ters çevirilip içinde sıcak su
bulunan bir kapta beklettikten sonra daha
kolay açılır (Resim 2.23). Bunun nedeni aynı
sıcaklık değişimi karşısında maddelerin farklı
miktarda genleşmesidir. Metal olan kapak cam
kavanozdan daha fazla miktarda genleşeceği
için kolayca açılacaktır.
Resim 2.23. Sıcak suya daldırılmış kavanoz
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Resim 2.24. Termostat

Resim 2.25. Fayans döşenmesi

Şekil 2.12. Farklı sıcaklık değerlerinde
termometreler

Resim 2.26. Buz dağı

Ütülerde, elektrikli çaydanlıklarda, saç kurutma
makinelerinde, bazı elektrik sobaları gibi birçok
elektrikli alette sıcaklık belli bir değerde tutulabilir.
Sıcaklığı ayarlanan elektrikli aletin sıcaklığını belli bir
değerde tutmak için termostat adı verilen düzenek
kullanılır (Resim 2.24). Termostat, maddelerin aynı
sıcaklık karşısında farklı miktarlarda genleşmesinden
yararlanılarak iki farklı maddenin bir araya
getirilmesiyle oluşmuş bir metal çiftidir. Elektrik
devrelerinde devreyi açıp kapatarak anahtar görevi
görür ve birçok elektrikli alette kullanılmaktadır.
Taş veya fayansların döşenmesi sırasında mutlaka
fayansların aralarına boşluk bırakılır (Resim 2.25).
Aksi takdirde sıcaklığın artmasıyla birlikte fayanslar
yükselerek zeminin bozulmasına neden olur. Çelik
ve betonarme yapılarda da genleşmeden dolayı
gerçekleşebilecek hasarları engellemek için bağlantı
noktaları arasına boşluk bırakılır.
Katıların genleşmesi ile ilgili birçok örnek verdik
peki sıvıların genleşmesini gözlemleyebilir miyiz? Bir
çaydanlığı tam olarak doldurup ocakta ısıtalım. Bir
süre sonra çaydanlıktaki suyun taştığını gözlemleriz.
Isı alarak sıcaklığı artan sıvı genleşir. Sıvıların
belirli bir şekli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle
boyca ve yüzeyce genleşmeden değil sadece
hacimce genleşmesinden bahsedebiliriz. Bir cam
boru içerisinde bulunan sıvıya ısı verildiğinde, sıvı
genleşir ve kendisinden daha az genleşen cam boru
içerisinde yükselir. Bu olaya en bilinen örnek sıvılı
termometrelerdir. Sıvılı termometrelerde sıcaklığı
değişen sıvının genleşmesi sonucu ölçüm yapılır.
Cam borudaki sıvı genleşir, hacmi artar ve cam
boruda yükselir. Sıvının yüksekliğindeki değişimler
sıcaklık değerini gösterir (Şekil 2.12).
Suyun genleşmesi diğer sıvılardan farklıdır.
Bu farklılık suyun hem soğurken hem de sıcaklığı
artarken hacminin artması yani genleşmesidir. Peki
bu durum nasıl meydana gelmektedir?
Hemen hemen tüm maddelerin katı hâldeki öz
kütlesi sıvı hâldeki özkütlesinden daha büyüktür.
Fakat su +4˚C’de en küçük hacme ve en büyük öz
kütleye (1 g/ cm3) sahiptir. Suyun +4 ᵒC’den daha
yüksek sıcaklıklarda hacmi artarken özkütlesi azalır.
Soğutulan suyun hacmi 4˚C’ye kadar beklendiği
gibi azalırken, 4˚C’den sonra artmaya başlar. Suyun
hacmi artarken öz kütlesi azalır. Buz hâline geçtiğinde
ise belirli bir değere ulaşır. Buzun özkütlesi suyun
özkütlesinden küçük olduğu için buz suda yüzer.
Kutup bölgelerinde buz dağlarının deniz yüzeyinde
yüzmesinin nedeni de budur (Resim 2.26).
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Grafik 2.3.a ve b’de suyun hacim ve özkütlesinin sıcaklığa bağlı olarak
değişimi verilmiştir.
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Grafik 2.3. Suyun hacim (a) ve özkütlesinin (b) sıcaklığı bağlı olarak değişimi

Tamamen su dolu bir şişeyi veya bardağı buzluğa koyduğumuzda şişenin
veya bardağın çatladığını ya da kırıldığını görmüşüzdür. Bu olay suyun
donarken hacminin artması yani genleşmesi nedeniyle olur. Suyun bu özelliği
dünyanın çok soğuk bölgelerinde yaşayan canlılara yaşam imkânı verir.
Suyun bu özel durumu sayesinde göllerin, denizlerin üst kısmı donarken su
altındaki canlılar yaşamını sürdürebilmektedir. 1 gram saf maddenin sıcaklığını
1˚C artırmak için gerekli enerji miktarına o maddenin öz ısısı denildiğini
öğrenmiştik. Suyun öz ısısı 1 cal/ g ˚C iken buzun öz ısısı ise 0,5cal/g˚C’dir.
Bu değerlerden de anlayabileceğimiz gibi 1 gram buzun sıcaklığını 1˚C
artırmak için gerekli ısı miktarı , suyun sıcaklığını 1˚C artırmak için gerekli ısı
miktarından daha azdır. Suyun öz ısısının yüksek olması suyun yavaş ısınıp
soğumasını sağlayarak ortam sıcaklığını dengede tutar. Dünya yüzeyindeki
su kütlesinin fazla olması meydana gelebilecek sıcaklık dalgalanmalarını
engeller. Buzun öz ısısının düşük olması erime noktasına daha hızlı ulaşarak
canlıların yaşamasına izin veren sıcaklıklara dönmeyi çabuklaştırır.
Gaz molekülleri arasındaki uzaklık katı ve sıvı molekülleri arasındaki
uzaklıktan daha fazladır. Gaz moleküllerine enerji verildiğinde kinetik enerjileri
ile birlikte moleküller arasındaki uzaklık daha da artacağı için gazlar da
genleşir.
Dilek fenerlerinin (Resim 2.26) ve turizm ve seyahat amacıyla kullanılan
sıcak hava balonlarının (Resim 2.27) havada yükselmeleri gazların genleşmesi
ile ilgilidir. Bunlar sıcaklık artışına bağlı olarak gazların genleşmesi sayesinde
havaya yükselmektedir.

Resim 2.26. Dilek feneri

Resim 2.27. Sıcak hava balonu
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2. ÜNİTE ÖZETİ
ISI VE SICAKLIK
1. Bölüm: Isı ve Sıcaklık
1. Isı ve Sıcaklık
Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklık, bir sistemde rastgele hareket eden
moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Maddenin molekül veya
atomlarının ortalama kinetik enerjisi artarsa sıcaklığı da artar. Sıcaklık, skaler bir
büyüklüktür, termometre ile ölçülür. SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin’dir
ancak günlük yaşantıda çoğunlukla Celcius derece (˚C )kullanılır. Maddeden maddeye
veya aynı maddenin bölgeleri arasında aktarılan enerjiye ısı denir. Maddeye enerji
aktarıldığında maddenin ortalama kinetik enerjisinin artmasına yani sıcaklığının
artmasına neden olur. Isı skaler bir büyüklüktür. Birimi joule’dür. Isı miktarını direk
olarak bir aletle ölçemeyiz ancak kalorimetre kabı yardımıyla hesaplayabiliriz.
Çevremizde bazen rastladığımız; “vücut ısısı”, “suyun ısısı”, “havanın ısısı”
kullanımları yanlıştır. Doğru kullanım “vücut sıcaklığı”, “suyun sıcaklığı”, “havanın
sıcaklığı” şeklinde olmalıdır.
İç Enerji: Maddenin atom veya moleküllerinin hareketinden kaynaklanan kinetik
enerjisi ile kimyasal bağlardan kaynaklanan potansiyel enerjisinin toplamına iç
enerji denir. İç enerji türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Birimi joule’dür. İç
enerji maddenin miktarına, cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Maddeye dışardan enerji
verildiğinde atom veya moleküllerin kinetik enerjisi artar, maddede iç enerji olarak
depolanır sonuç olarak sıcaklığı artar. Eğer madde dışarıya enerji veriyorsa iç enerjisi
azalır dolayısıyla sıcaklığı azalır.
2. Termometre Çeşitleri
Termometreler, maddenin sıcaklık karşısında değişikliğe uğramasından
(genleşmesinden) yararlanılarak yapılmıştır. Kullanılacağı sıcaklık aralığına uygun
olan madde seçilerek farklı termometreler yapılmıştır. Sıvılı termometreler, gazlı
termometreler, metal termometreler olmak üzere farklı termometreler vardır.
a) Sıvılı Termometreler: Sıvılı termometreler, kullanılan sıvının donma ve
kaynama sıcaklıkları arasındaki sıcaklıkları ölçebilir. Sıcaklık artınca genleşen sıvı
boruda yükselir böylece sıcaklığı ölçmüş oluruz. Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde
alkollü termometre kullanılır.
Sıvılı termometrelerin hassasiyeti (duyarlılığı);kullanılan kılcal borunun
kalınlığına (kesitine), kılcal borunu cinsine, içindeki sıvının cinsine, haznenin
büyüklüğüne, bölme sayısına bağlı olarak değişir.
b) Gazlı Termometreler: Düşük sıcaklıklarda daha hassas ölçüm yapmak için gazlı
termometreler kullanılır.
c) Metal termometreler: Yüksek sıcaklıklarda, fabrikalarda ve fırınlarda sıcaklık
ölçmek için metal termometreler kullanılır.
d) Pirometre:Sıcaklığın yaklaşılmayacak kadar yüksek olduğu veya temas
edilmeden ölçüm yapmak istediğimiz durumlarda kullanılan termometredir.
3.Sıcaklık Ölçeklendirmesi

=
=
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4.Öz Isı ve Isı sığası
Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1˚C artırmak için gerekli ısı miktarına öz
ısısı denir. Öz ısı “c” ile gösterilir birimi joule/kg veya cal/g ˚C ve maddeler için ayırt
edici bir özelliktir. Öz ısı ile ilgili olarak;
Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Öz ısı madde miktarına bağlı olarak değişmez.
Eşit miktarda farklı cins maddelere, eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısısı az olan
sıvının sıcaklığı daha fazla artar.
Eşit miktarda farklı cins maddelerin çevreye verdikleri ısı, öz ısısı fazla olanın
daha fazladır.
Denizlerin karalardan daha geç ısınıp soğumasının nedeni suyun öz ısısı diğer
maddelere göre fazla olmasıdır.
Bir maddenin sıcaklığını 1 ˚C artımak için gerekli ısı miktarına ısı sığası veya ısı
kapasitesi denir C ile gösterilir . Matematiksel olarak;
Isı sığası= Kütle. Öz ısı
C= m.c
şeklinde ifade edilir.
4.Isı alan ve Isı Veren Maddelerde Sıcaklık Değişimi
Maddenin sıcaklığındaki değişim maddenin aldığı ya da kaybettiği ısı miktarına,
maddenin kütlesine ve öz ısısına bağlıdır.
Q, alınan veya verilen ısı; m, maddenin kütlesi; ∆t, sıcaklık değişimi; c, öz ısı
olmak üzere ısı alan ve ısı veren maddelerde sıcaklık değişimi;
∆T =

Q
olarak ifade edilir.
m.c

2.Bölüm: Hâl Değişimi
1.Hâl Değişimi
Erime ve Donma: Her maddenin erime sıcaklığı farklıdır. Katı hâldeki maddenin
enerji alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. Madde erirken sıcaklığı artmaz, erime
bitene kadar sabit kalır. Madde erirken maddeye verilen enerji hâl değişiminde
kullanılır. Sıvı hâldeki maddenin enerji kaybederek katı hâle geçmesine donma denir.
Yoğuşma ve Buharlaşma: Sıvı yüzeyindeki moleküller kinetik enerjilerini yeterince
artırdığında gaz hâline geçer bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşma her sıcaklıkta
olur. Gaz hâldeki moleküllerin sahip olduğu enerjiyi kaybederek gaz hâlden sıvı hâle
geçmesine yoğuşma denir. Sıvı moleküllerinin enerji vermeye devam edildiğinde
hızlarının çok arttığını kabarcıklar oluşturarak sıvı yüzeyinden ayrıldığı gözlenir bu
olaya kaynama denir. Kaynama buharlaşmanın özel bir durumudur.
Süblimleşme ve Kırağılaşma: Naftalin, kuru buz (katı karbondioksit) gibi bazı
maddelerin doğrudan katı hâlden gaz hâle geçmesine süblimleşme denir. Maddenin
gaz hâlden doğrudan sıvı hâle geçmesine ise kırağılaşma (kristalleşme) denir. Aşağıda
hâl değişimleri bir şema üzerinde gösterilmiştir.
İyonizasyon ve Deiyonizasyon: Gaz hâlindeki maddenin ısı alarak plazma hâline
geçmesi olayına iyonizasyon denir. Plazma bir maddenin ısı kaybederek gaz hâline
geçmesi olayına deiyonizasyon denir.
2.Hâl Değiştirme Isısı
Erime sıcaklığına ulaşmış katı bir maddenin 1 gramının sıvı hâle gelmesi için
gerekli enerji miktarına “erime ısısı” denir. Donma sıcaklığında bulunan 1gram sıvı
maddenin katı hâle geçmesi için verdiği enerji miktarına “donma ısısı” denir. Aynı
madde için donma ve erime ısıları birbirine eşittir. Birimi cal/g’dır.
Q: Madde hâl değiştirirken gerekli olan enerji miktarı m: Hâl değiştiren maddenin
kütlesi L: Erime ısı olmak üzere ısı miktarı
Q= m.L olarak ifade edilir.
3.Bölüm: Isıl Denge
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1. Isıl Denge:
Sıcaklıkları farklı maddelerin aralarındaki ısı akışı, maddelerin sıcaklıkları
eşitlenince durur. Bu sıcaklığa denge sıcaklığı denir. Denge sıcaklığı Td ile gösterilir.
Denge sıcaklığında olan maddeler ısıl (termal) dengedeki maddeler adı verilir. Isıl
dengedeki maddelerin sıcaklıkları eşittir. Maddelerin denge sıcaklığı, sıcaklığı büyük
olan maddeninkinden daha büyük; sıcaklığı küçük olanından küçük olamaz.
Dış ortamdan izole edilmiş ve birbirine temas eden iki maddenin arasındaki ısı
alışverişinde maddeler ısıl dengeye ulaştığında birinin verdiği ısı miktarı diğerinin
aldığı ısı miktarına eşittir. Bu durumu matematiksel olarak; Qalınan=Qverilen
4. Bölüm: Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
1. Enerji İletim Yolları
a) Isının İletim Yoluyla Yayılması: Katı maddelerin atom veya moleküllerinin
enerjilerini birbirlerine aktarmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isının
iletim yoluyla yayılması için mutlaka ortama ihtiyaç vardır.
b) Isının Konveksiyon Yoluyla Yayılması: Maddenin sıcaklığının yüksek olduğu
yerde yoğunluğu daha azalır, sıvı ve gaz maddelerde bu yoğunluk farkı olur. Sıvı ve
gaz maddelerde bu yoğunluk farkından dolayı atom ve moleküller yer değiştirirler bu
sayede enerji madde içinde taşınmasına ısının konveksiyon yoluyla yayılması denir.
Isının konveksiyon yoluyla yayılması için mutlaka madesel ortama ihtiyaç vardır.
Sobanın odayı ısıtması ve tenceredeki suyun kaynaması ısının konveksiyon yoluyla
yayılmasına örnek verilebilir.
c) Isının Işıma Yoluyla Yayılması: Dünyamızın en önemli enerji kaynağı olan
Güneş bize enerjisini ışıma yoluyla iletmektedir. Isının maddesel ortama ihtiyaç
duymadan yayılmasına ısının ışıma yoluyla yayılması denir.
2. Katı Maddelerdeki Enerji İletim Hızı
Farklı maddelerin enerji iletim hızları farklıdır. Metallerin enerji aktarım
hızları diğer maddelere göre daha fazladır. Metallerin enerji aktarım hızları serbest
elektron sayılarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Maddelerin ısı iletkenliğini ısı
iletim katsayısı ile ifade edilir.1 m2’lik yüzey alanına sahip maddelerin iki yüzeyi
arasındaki sıcaklık farkından dolayı bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede
birim zamanda geçen ısı miktarına ısı iletkenlik katsayısı denir. Birimi watt/metre.
kelvin’dir. Isı iletkenlik katsayısı maddeler için ayırdedici bir özelliktir. Maddelerin
ısı iletim hızı;
Maddenin cinsine,
Maddenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,
Maddenin kalınlığına,
Enerji iletiminin gerçekleştiği maddenin yüzey alanına bağlıdır.
3.Enerji Tasarrufu
Ülkemizde de enerji tasarrufu sağlamak için binalarda ısı yalıtımı zorunlu hâle
getirilmiştir. Enerji iletim hızı düşük olan maddelere yalıtım malzemeleri denir. Binanın
yalıtım malzemeleriyle kaplanarak yapılan enerji yalıtım işlemlerine “mantolama” adı
verilir. Binalar yapılırken tuğlaların kalın kullanılması veya kullanılan ince tuğlaların
arasına strafor veya cam elyaf adı verilen maddeler konularak yapılması birer
yalıtım örneğidir. Binalarda ısı yalıtımı sayesinde büyük oranlarda enerji tasarrufu
sağlanmaktadır.
4.Hissedilen Sıcaklık Ne Demektir?
Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak, insan
vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Bu sıcaklık, iklimsel çevre, giysilerin
ısı direnci, vücut yapısı ve hareketlilik durumundan olduğu kadar, nem, rüzgâr
meteorolojik faktörden etkilenir. Dolayısı ile sıcaklığı algılama ve hissetme kişiden
kişiye değişiklik gösterir.
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5. Küresel Isınma
Güneş ışınlarının atmosferdeki gazlar tarafından tutularak Dünya’nın sıcaklığının
artması olayına sera etkisi adı verilir. Atmosfere salınan gazların sera etkisinin artırarak
Dünya’nın ortalama sıcaklığının yükselmesine neden olmasına küresel ısınma denir.
Küresel ısınma iklim değişikliği, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi,
bazı canlıların türlerinin ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi durumlara yol açabilir.
Buzulların erimesi ile oluşan kara parçaları güneş enerjisini daha çok soğuracağı için
Dünyamızın sıcaklığının giderek artacağı tahmin edilmektedir.
Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Tedbirler:
Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek.
Binalarda ısı yalıtımı sağlamak.
Aydınlatmada verimli tasarruf ampülleri kullanmak.
Toplu taşıma araçlarını kullanmak.
Evsel atıkları geri dönüşümle tekrar kullanmak.
Elektrikli eşyaları kullanmadığımız zaman tamamen kapatmak.
Taşıtların hava ve yakıt filtrelerini zamanında değiştirmek.
Su kullanımda tasarruflu olmak.
Karbondioksit emilimini artırmak için ağaç dikmek.
5. Bölüm: Genleşme
1. Katı Ve Sıvılarda Genleşme Ve Büzülme
Maddelerin enerji alışverişi sırasında sıcaklıklarının değişmesi sonucunda
hacimlerinde meydana gelen değişikliğe “genleşme” denir. Elektrik kablolarının kışın
gergin olması yazın ise sarkması, demiryollarında rayların arasında veya köprülerde
bırakılan boşluklar bırakılması genleşme ile ilgilidir. Maddelerin genleşme miktarı
atom ve moleküller arasındaki bağlara ve yapısına göre maddeden maddeye farklılık
gösterir. Maddenin hacminde meydana gelen değişiklikle birlikte hacminin değişmesi
olayının genel adı genleşmedir ancak maddenin sıcaklığının azalması sonucu
hacminin küçülmesi olayına özel olarak “büzülme” adı verilir.
Sıcaklığı ayarlanan elektrikli aletin sıcaklığını belli bir değerde tutmak için
termostat adı verilen düzenek kullanılır. Termostat, maddelerin aynı sıcaklık karşısında
farklı miktarlarda genleşmesinden yararlanılarak iki farklı maddenin bir araya
getirilmesiyle oluşmuş bir metal çiftidir. Elektrik devrelerinde devreyi açıp kapatarak
anahtar görevi görür. Termometre çeşitlerinden biri olan sıvılı termometreler, sıcaklığı
değişen sıvının genleşmesi sonucu ölçüm yapar.
Genleşme olayında su diğer sıvılardan farklılık gösterir. Bu farklılık suyun donarken
de genleşmesidir. Hemen hemen tüm maddelerin katı hâldeki öz kütlesi sıvı hâldeki
öz kütlesinden daha büyüktür fakat suyun öz kütlesi en büyük değerini (1g/cm³) +4˚C
de yani sıvı iken alır çünkü +4˚C de su hacim olarak en küçük değere ulaşır. Soğutulan
suyun hacmi 4˚C’ye kadar beklendiği gibi azalırken, 4˚C’den sonra artmaya başar.
Soğumayla beraber hacimdeki bu artış donma sırasında da devam eder. Tamamen su
dolu bir şişeyi veya bardağı buzluğa koyduğumuzda şişenin veya bardağın çatlaması
da suyun donarken hacminin artması nedeniyle olur. Su buz hâline geçtiğinde belli bir
hacme ulaşır dolayısıyla buzun öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha küçük olduğu
için buz suyun üzerinde yüzer. Suyun bu özel durumu sayesinde göllerin, denizlerin
üst kısmı donarken su altındaki canlılar yaşamını sürdürebilmektedir.
Gaz molekülleri arasındaki uzaklık katı ve sıvı molekülleri arasındaki uzaklıktan
daha fazladır. Gaz moleküllerine enerji verildiğinde kinetik enerjileri ile birlikte
moleküller arsındaki uzaklık daha da artacağı için gazlar da genleşir. Sıcak hava
balonların ve dilek fenerlerinin havada yükselmeleri gazların genleşmesi ile ilgilidir.
Sıcaklık artışına bağlı olarak gazların genleşmesi sayesinde havaya yükselmektedir.

71

72

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
genleşme, gazlı, ısı, denge, iç enerji, sıcaklık
A)

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun

1.

Termometreler sıcaklık artışı karşısında maddelerin …………… özelliğinden yaralanarak

2.

Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine temas ettiğinde aktarılan enerjiye .......... denir.

3.

Hassas ölçüm yapılması gereken ortamlarda ………. termometreler kullanılır.

4.

Maddeye verilen enerji maddede …… ……….. olarak depolanır eğer madde dışarıya

5.

Sıcaklıkları farklı maddelerin aralarındaki enerji alışverişi sonucu sıcaklıkları eşitlenir, bu

B)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olduğunu düşündüklerinize D, yanlış olduğunu

6.

Sıcaklık vektörel bir büyüklüktür ve termometre ile ölçülür. (

7.

Isı doğrudan ölçülemez ancak kalorimetre kabı yardımıyla hesaplanabilir. (

8.

Gaz halindeki maddenin enerji alarak direk katı hâle geçmesine süblimleşme denir. (

9.

Ulaşılabilecek en düşük sıcaklık mutlak sıfır olarak adlandırılmış ve -273˚C kabul edilmiştir. (

olan kelimeyi yazınız.

yapılmıştır.

enerji verirse maddenin ….. ……….. azalır.
sıcaklığa …………

sıcaklığı denir.

düşündüklerinize Y yazınız.

)

10. Maddelerin hâl değiştirmesi sırasında enerji verildiği hâlde sıcaklığı artmaz.(

)
)

)

11. Güneş ışınlarının atmosferdeki gazlar tarafından tutularak Dünya’nın sıcaklığının artması
olayına “küresel ısınma” adı verilir. (

)

12. Işıma yoluyla enerji iletimi için mutlaka ortama ihtiyaç vardır. (

)

)

2. Ünite - ISI VE SICAKLIK

C)
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Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

13. Bir X termometresi suyun donma noktası -20˚X kaynama noktası 80˚X olarak
derecelendiriliyor. Buna göre bu termometre de 60˚X olarak ölçülen sıcaklık kaç ˚C olur.
A)

60 ˚C

B) 80 ˚C

C) 100 ˚C

D) 40 ˚C

14. Celcius termometresinde 50 ˚C Fahrenheit termometresinde kaç ˚F olur ?
A)

82 ˚F

B) 120 ˚F

C) 68 ˚F

D) 122 ˚F

15. Bir maddenin enerji alarak katı hâlden doğrudan gaz hâline geçmesi olayına verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Süblimleşme

B) Buharlaşma

C) Kırağılaşma

D) Yoğuşma

16. Havadaki su buharı soğuk bir yüzeyle veya ortamla karşılaşınca enerji kaybeder ve
moleküller birbirine yaklaşır ve su buharı yoğunlaşarak sıvı hâle geçer. Bu olaya örnek olarak
aşağıdakilerden hangisi verilemez?

A)

Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama girince gözlük camlarının buğulanması

C)

Suyun buharlaşması

B)

D)

Çok soğuk havalarda odanın camlarının buğulanması

Kaynayan suyun üzerine metal kapak tuttuğumuzda kapağın yüzeyininde su damlacıkları
oluşması

17. Hâl değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)

Maddenin hâl değiştirmesi için gerekli ısı miktarı maddenin kütlesine bağlıdır.

C)

Maddelerin hâl değiştirme sıcaklığı madde üzerine uygulanan basınca veya maddenin

B)

Madde hâl değiştirirken sıcaklığı artmaz.

saf olup olmadığına bağlı değildir.
D)

Madde hâl değişimi tamamlandıktan sonra sıcaklığı artmaya başlar.

18. Isı ve sıcaklıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)

Maddelerin birbirine temas yüzeyleri denge sıcaklığına ulaşma sürelerini etkiler.

C)

Enerji iletim hızı maddenin kalınlığına bağlı değildir.

B)

D)

Yüzey alanı geniş olan maddelerle ortam arasında daha hızlı enerji aktarımı gerçekleşir.
Maddenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkı enerji iletim hızını etkiler.

19. Aşağıdakilerden hangisi maddenin genleşmesi ile ilgili bir durum değildir?
A)

Sıcaklığı ayarlanan elektrikli aletin sıcaklığını belli bir değerde tutmak için termostat

B)

Denizlerin geç ısınıp geç soğuması

kullanılması
C)

Tamamen su dolu bir şişeyi veya bardağı buzluğa koyduğumuzda şişenin veya bardağın

çatlaması
D)

Köprülerde, betonarme binalarda boşluklar bırakılması.

3. Ünite

ELEKTROSTATİK
1. Bölüm
Elektrik Yükleri

Anahtar Kavramlar
elektrik yükü, birim yük, elektrikle yüklenme, yük korunumu,
elektroskop, iletken madde, yalıtkan madde, yük dağılımı,
Faraday kafesi, topraklama, elektriksel kuvvet, Coulomb Yasası,
elektrik alan.
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1. Bölüm

ELEKTRIK YÜKLERI

Neler Öğreneceğiz?
• Elektrikle yüklenme çeşitlerini
• Elektriklenen iletken yük dağılımlarını
• Elektriklenen yalıtkanlarda yük dağılımlarını
• Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi

3. Ünite - ELEKTROSTATİK

ELEKTRIK YÜKLERI
Elektriklenme olayının keşfi M.Ö. 600’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Ünlü
filozof Thales (Tales)’in bir tesadüf sonucu yünlü kumaşa sürtülen kehribar
parçasının küçük saman parçalarını çektiğini gözlemlemesi, elektrostatik ile
ilgili ilk bilgi olarak kabul edilmektedir. Elektrostatik, fizik biliminin durgun
elektrik yüklerini ve bu yükler arasındaki etkileşmeyi inceleyen bölümüdür.

Resim 3.1. Benjamin Franklin’in uçurtma deneyi

Elektrik olayları ile ilgili çalışmalar yapan (1706-1790) Benjamin Franklin
(Benjamin Fıranklin) bilim tarihinde ve ABD tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Yaptığı deneylerde birbirine sürtünen cisimlerin kıvılcımlar oluşturduğunu
gözlemlemesi ona yıldırım ve şimşek olayının bir elektrik olayı olduğunu
düşündürmüştür. Fırtınalı havalarda bulutların sürüklenmesi sonucu oluşan
yıldırım ve şimşek olaylarını ünlü uçurtma deneyi ile inceledi. Bir uçurtmaya
bağladığı kapı anahtarını bulutlara kadar yükseltti bir süre sonra uçurtmayı
indirdi. Anahtarı eline aldığında anahtardan eline kıvılcımlar geçtiğini
gözlemledi, böylece yıldırım ve şimşek olaylarının elektrik olayı olduğunu
ispatlamış oldu (Resim 3.1). Benjamin Franklin daha sonra elektriğin iki cins
olduğunu belirterek birini pozitif (+) diğerini negatif (-) olarak adlandırdı.
Yıldırım oluşumunda sürtünme ile elektriklenen bulutlar uygun şartlar
oluşunca yerden elektron alarak nötrleşirler. Bu olay can ve mal kaybına neden
olmaktadır. Benjamin Franklin edindiği bilgilerden yararlanarak yıldırımın
binalara zararlı etkisinden kurtulmak için paratoneri keşfetti. Paratonerle
binaların dışına binadan daha iyi bir iletken bir yol oluşturuldu.
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Elektrikle Yüklenme
Elektrik yükünün kaynağının atomlardır (Şekil 3.1). Elektrikle yüklenmenin
nasıl olduğunu öğrenmek için maddenin
yapısı hakkında bilgi sahibi olmalıyız.
Maddeler elementlerden, elementler
atomlardan oluşmuştur. Atom ise proton,
nötron ve elektron adını verdiğimiz
temel parçacıklardan meydana gelmişelektron
tir. Atomun, çekirdeğinde proton ve
nötronlar bulunmaktadır. Çekirdeğin
proton
çevresinde belli yörüngelerde dolanan
elektronların yer aldığını biliyoruz.
nötron
Yapılan deneylerle temel parçacıkların
proton, nötron ve elektronun her birinin
kütlesinin farklı olduğu görülmüştür.
Şekil 3.1. Atom
Yine deneyler sonucunda elektronun
yükünün negatif, protonun yükünün ise pozitif olduğu, nötronun ise nötr
olduğu bulunmuştur. Çekirdekte proton ve nötron bulunduğunu söylemiştik;
proton pozitif yüklü nötron ise nötr olduğuna göre çekirdek pozitif yüklüdür
ve protonun yükünün tam katlarını alır. Elektron ve protonun yükü zıt işaretli
ancak yük miktarları birbirine eşittir.
Atomun çekirdeğindeki proton sayısı ile çekirdeğin çevresindeki elektron
sayısı birbirine eşit ise bu atoma nötr atom veya elektriklenmemiş atom
denir. Elektriklenmemiş (nötr) atom çevresiyle elektriksel bir etkileşim yapmaz.
Atomlar arası etkileşimler sırasında atomların sadece elektron sayıları değişir.
Yani atomlar, arasında elektron alışverişi olabilir, proton alışverişi olamaz
çünkü protonu atomdan koparmak için çok büyük miktarda enerjiye ihtiyaç
vardır.
Yük q (ku) sembolü ile gösterilir ve SI’da birimi Coulomb (kulomp)’tur.
Coulomb C sembolü ile gösterilir.
Bilim insanlarının yaptıkları ölçümler doğadaki en küçük elektrik yükünün
elektronun yükü olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bir elektronun yüküne
temel yük ya da elementer yük (ey) denir. Bir elektronun yükünün(1e.y) değeri
1,6.10-19 C’tur. Atomu oluşturan temel tanecikler, sembolleri, yükleri ve yük
miktarları Tablo 3.1’ de verilmiştir.

Tanecik Adı

Sembolü

Yükü

Elektron

e

-e

-1,6.10-19 C

Proton

p

+e

+1,6.10-19 C

Nötron

n

0

Tablo 3.1. Atomu oluşturan temel tanecikler

Yük Miktarı

0

3. Ünite - ELEKTROSTATİK

Elektrik yüklerinin özellikleri hakkında edindiğimiz bilgileri maddeler hâlinde
özetleyelim;
• Elektriklenme temel parçacık olan elektron alışverişi ile olur.
• Elektronlar alınıp verilebilir. Çekirdekte yer alan proton hareket etmez
bir cisimden diğerine geçemez.
• Bir cisim elektron alırsa negatif elektron verirse pozitif elektrik yüklü
olur.
• Elektronun yükü en küçük yüktür ve temel yük (elementer yük) olarak
kabul edilir.
• Cisimlerin yük miktarı elektronun yükünün tam katlarıdır bu duruma
yükün tanecikli yapısı denir.
• Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron ve protonun yük miktarları
eşittir ancak elektronun yükünün işareti eksi (–), protonun yükünün
işareti artı (+) dır.
• Yüklü cisimler birbirlerine elektriksel kuvvet uygular.
• Nötr yani elektriklenmemiş cisim çevresine elektriksel bir etki
göstermez.
Nötr bir cisim dış ortamla elektriksel bir etkileşim yapmaz. Bir cismin dış
ortama elektriksel bir etki gösterebilmesi için elektriklenmesi yani elektrikle
yüklenmesi gereklidir. Elektriklenme nötr bir atomun yük dengesinin herhangi
bir dış etkiyle bozulması sonucu gerçekleşir. Nötr bir atom herhangi bir dış
etki ile elektron kaybettiğinde proton fazlalığı olur dolayısıyla pozitif elektrik
yüküyle yüklenir. Nötr atom eğer yine dış bir etki ile elektron kazanırsa
elektron fazlalığı olacağından negatif elektrik yüküyle yüklenmiş olur.
Bir cismin elektron alması veya vermesi sonucu yük dengesinin bozulması
olayına elektrikle yüklenme veya elektriklenme denir. Elektriklenme
olayında toplam yük sayısında bir değişiklik olmaz toplam yük korunur.
Yük korunumunu bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım;
Şekil 3.2’deki A ve B küreleri
nötr’dür yani proton ve elektron
3esayıları eşittir. Herhangi bir dış
etki ile A küresinden B küresine 3
elektron geçerse A ve B kürelerinin
yük dengesi bozulur; B küresinin 3
elektron fazlalığı olur, A küresi ise 3e–
kaybettiği için proton sayısı elektron
sayısından 3 fazla olur. B küresinin
yükünü qB, A küresinin yükünü qA ile
Şekil 3.2.Yük hareketi
gösterirsek
qA=+3e qB= -3e olur.
A ve B kürelerinin yüklerinin toplamının başlangıçtaki gibi sıfır olduğunu
görülür. Yalıtılmış bir sistemde bir cismin verdiği elektron kadar diğer cisim
elektron alır bu nedenle toplam yük korunmuş olur. Küreler arasındaki
elektrikle yüklenme olayını ve bir cismin elektrikle yüklenme koşullarını
elektrikle yüklenme çeşitleri konusunda inceleyeceğiz.
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Elektrikle Yüklenme (Elektriklenme) Çeşitleri
Elektrikle yüklenme olayı çok eski çağlardan beri araştırılmaktadır.
Elektriğin bilinen en eski araştırmacısı günümüzden 2500 yıl önce yaşamış
olan Filozof Thales olduğunu belirtmiştik. Thales yünlü kumaşa sürtülmüş
kehribarın küçük saman parçacıklarını çektiğini gözlemlediğini belirtmiştir.
Elektrik kehribar sözcüğünün Yunanca karşılığı olan elektron sözcüğünden
gelmektedir. Fransız Fizikçi Coulomb elektrik yüklerinin birbirine itme veya
çekme kuvveti uyguladığını ve bu kuvvetin nelere bağlı olduğunu Coulomb
Yasası adı ile bilinen yasa ile açıklamıştır. Coulomb’un fizik bilimine
katkılarından dolayı yük birimine “coulomb” adı verilmiştir. Bu yasayı yüklü
cisimler arasındaki etkileşim konusunda öğreneceğiz.
Elektriklenmenin nötr bir atomun yük dengesinin herhangi bir dış etkiyle
bozulması sonucu gerçekleştiğini, elektrikle yüklü cismin ise elektron alan
veya veren yük dengesi bozulmuş cisim demek olduğunu öğrendik. Elektrikle
yüklenmenin gerçekleşmesi için cisme elektron vermek veya cisimden elekton
koparmak gerekir. Elektriklenme çeşitleri sürtünmeyle elektriklenme, dokunma
ile elektriklenme, etki ile elektriklenme olmak üzere üç farklı yolla olur. Şimdi
bu elektriklenme çeşitlerini inceleyelim.

1. Sürtünme ile elektriklenme

Resim 3.2. Küçük kağıt parçalarının
çekilmesi

Şekil 3.3. Sürtünme ile elektriklenme olayı

Günlük yaşantımızda en çok gözlemlediğimiz
elektriklenme çeşididir. Cisimlerin birbirine
sürtünmesi sonucu elektron alışverişi ile gerçekleşir.
Kazağımızı çıkarırken veya saçımızı tararken
duyduğumuz çıtırtılar sürtünme ile elektriklenme
sonucu gerçekleşir, eğer bulunduğumuz ortam
karanlıksa küçük kıvılcımlar da görebiliriz.
Balonu
saçımıza
veya
kazağımıza
sürttüğümüzde küçük kağıt parçalarını çektiğini
görürüz (Resim 3.2). Balonun kağıt parçalarını
çekmesi elektriksel bir etkidir. Balonun elektriksel etki
gösterebilmesi elektrikle yüklü yani elektriklenmiş
olduğunu gösterir. Sürtünen cisimlerden birinden
elektron kopar ve diğerine geçer Örneğin bir balonu
saçımıza sürttüğümüzde saçımızdaki elektronlar
balona geçer, balonda elektron fazlalığı olur ve –
yüklü olur. Saçımız ise elektron kaybettiği için proton
fazlalığından dolayı + yüklü olur (Şekil 3. 3).
Sürtünen cisimler arasında elektron alışverişi
olur ve sürtünen cisimler eşit miktarda fakat
zıt elektrik yükü ile yüklenirler. Cisimlerin bu
şekilde elektrikle yüklenmesine sürtünmeyle
elektriklenme denir.
Şekil 3.4’te ebonit (plastik) çubuk yünlü kumaşa,
cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde meydana
gelen elektriklenme aşağıdaki gibidir.

3. Ünite - ELEKTROSTATİK

Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde;
• Plastik çubuk elektron kazanır, elektron
fazlalığı olduğu için – yükle yüklenir.
• Yün kumaş elektron kaybeder proton
fazlalığı olduğu için + yükle yüklenir.
Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde;
• Cam çubuk elektron kaybeder proton
fazlalığı olduğu için + yükle yüklenir.
• İpek kumaş elektron kazanır elektron
fazlalığı olduğu için – yükle yüklenir.

plastik
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yün

cam
ipek
Şekil 3.4. Sürtünme ile elektriklenme

Yalıtılmış bir sistemde bir cismin verdiği elektron kadar diğer cisim elektron
aldığını ve toplam yükün korunduğunu öğrenmiştik. Sürtünme ile elektriklenme
olayında da sürtünen cisimlerden birinin kaybettiği elektronu, diğeri kazanır
yani toplam yük korunur. Sürtünme ile ilgili bir etkinlikte iletken bir çubuk
kullanacaksak yüklerin elimize geçmemesi için çubuğun ya yalıtkan bir sapı
olmalı ya da çubuğu bir yalıtkanla tutmalıyız.

2. Dokunma ile elektriklenme
Başlangıçta nötr olan bir cisme elektrik yüklü başka bir cisim
dokundurulduğunda, nötr cisim dokundurulan cisimle aynı cins yükle yüklenir.
Bu elektriklenme türüne dokunmayla elektriklenme adı verilir.
Dokunma ile elektriklenme de günlük
yaşantımızda karşılaştığımız bir durumdur. Bir
arkadaşımızla tokalaştığımızda, arabaya veya
kapının koluna dokunduğumuzda (Resim 3.3) bir
elektrik çarpması hissederiz. Yüklü bir cismi nötr
bir cisme dokundurduğumuzda nötr cisim de yüklü
hâle gelir. Tokalaştığımızda veya elimizi arabaya
dokundurduğumuzda bize elektrik çarpma hissini
yaşatan iki cisim arasındaki yük geçişidir. Dokunan
cisimler elektrik yükünü büyüklükleri ile orantılı
Resim 3.3. Dokunma ile elektriklenme
olarak paylaşırlar.
A
A
Şekil 3.5.a’daki gibi negatif yüklü B çubuğu
ve yalıtkan ayak üzerinde duran nötr A çubuğunu
B
göz önüne alalım. Negatif yüklü B çubuğu Şekil
B
3.5.b’deki gibi A çubuğuna dokundurulduğunda
yükünün bir kısmı A çubuğuna geçer. Böylelikle
(b)
(a)
birbirine dokunan iki cisim aynı cins yükle
Şekil 3.5. Dokunma ile elektriklenme
yüklenmiş olur.
Buna göre, başlangıçta nötr olan bir cisme negatif yüklü bir cisim
dokundurulursa her iki cismin yükü negatif (–) olur. Eğer nötr cisme pozitif
yüklü cisim dokundurulursa her iki cismin yükü pozitif (+) olur. Dokunan
cisimler başlangıçta yüklü ve zıt işaretli ise dokunmadan önce hangisinin yükü
büyükse cisimler o işaretli yüke sahip olur ve net yük cisimlerin büyüklükleri
oranında paylaşılır. Eğer yük miktarları eşit ise her ikisi de nötr olur. Dokunma
ile elektriklenmede toplam yük korunur.
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q’1

q1
q2

r1

q’2

r1

r2

r2

(b)

(a)

Şekil 3.6.a.b. Kürelerin dokunma ile elektriklenmesi

İletken cisimlerin dokunma ile elektriklenmesinde sistemdeki toplam
yük cisimler arasında paylaşılır. Bu paylaşım iletken cisimlerin yüzey
alanları ile doğru orantılıdır. Bu nedenle özdeş iletken cisimler birbirine
dokundurulduğunda sistemin toplam yükünü eşit olarak paylaşır.
Örneğin Şekil 3.6’da yarıçapları farklı olan iletken küreler birbirine
dokundurulduğunda sistemdeki toplam yük, kürelerin yarıçapları ile doğru
orantılı olarak paylaşılır. Kürelerin birbirine dokunmadan önceki yükleri
sırasıyla q1 ve q2 olsun. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonraki
yükleri de sırasıyla q’1 ve q’2 olsun. Kürelerin son yüklerini bulmak için
aşağıdaki eşitlik kullanılır.

q'1 =

q1 + q2
.r
r1 + r2 1

q'2 =

q1 + q2
.r
r1 + r2 1

ÖRNEK 1
Soru

A

r

B

2r

İletken yüklü A ve B küreleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. A küresinin
yükü +5q, B küresinin yükü -11q olduğuna göre A ve B kürelerinin
dokundurulup ayrıldıktan sonra yeni yükleri ne olur?

Çözüm

Birbirine dokunan cisimlerin elektrik yükünü büyüklükleri ile orantılı olarak
paylaştıklarını öğrenmiştik. Öyleyse kürelerde toplam yükü büyüklükleri yani
yarıçapları oranında paylaşırlar.
qA= +5q
qB= -11q
qA ' =

qA + qB
.rA
rA + rB

5q + (−11q)
.r
r + 2r
−6q
.r
=
3r
qA ' = −2q
qA ' =

qB ' =

qA + qB
.rB
rA + rB

5q + (−11q)
.2r
r + 2r
−6q
.2r
=
3r
qB ' = −4q
qB ' =
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3. Etki ile elektriklenme
Başlangıçta nötr olan bir cismin, yüklü bir cismin etkisinde kalarak elektrikle
yüklenmesi olayına etki ile elektriklenme denir.
x

y

++
++

Nötr Nötr
cisim cisim

(a)

+
+

x

y

++
++

-

(b)

+q

x

y

+
+

-

-q

(c)

Şekil 3.7.a.b.c. Etki ile elektriklenme

Şekil 3.7. a.b.c’de yalıtkan ayaklar üzerindeki nötr X ve Y iletken cisimleri
birbiri ile temas etmektedir. Yaklaştırılan pozitif yüklü küre elektriksel bir etki
göstererek kendisine yakın olan uca elektronları çeker. Dolayısıyla uzak olan
uçta proton fazlalığı olur. X ve Y cisimleri birbirinden ayırıp küreyi cisimlerden
uzaklaştırırsak eşit miktarda fakat zıt yüklü iki cisim elde etmiş oluruz.
Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü
İletken topuz
ise hangi cins elektrik yüküyle yüklü olduğunu
Yalıtkan
anlamak için elektroskop adı verilen alet kullanılır.
İletken çubuk
Elektroskop yüklü iken yaprakları açık nötr iken
yaprakları kapalıdır.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna yüklü
İletken
başka bir cisim dokundurulduğunda yapraklar
hareketli
daha da açılıyorsa elektroskopla cisim aynı
yapraklar
cins elektrik yüküyle yüklüdür. Cisim topuza
Şekil. 3.8. Elektroskop
dokundurulduğunda eğer elektroskobun yaprakları
bir miktar kapanıyorsa cisim ve elektroskop zıt elektrik yüküyle yüklüdür.
Yapraklar tamamen kapanıyorsa cisim ve elektroskobun yük miktarlarının eşit
fakat zıt elektrik yüküyle yüklüdür.
Günümüzde elektrikle yüklenme olayından yararlanıldığı alanlara örnek
olarak arabaların boyanması, baca filtreleri, hava filtreleri, fotokopi makineleri,
lazer yazıcılar, mürekkep baskısı verilebilir.

ÖRNEK 2
+
+

+

Pozitif yüklü bir elektroskoba
yüklü bir çubuk dokundurulduğunda
elektroskobun yapraklarının daha
da açıldığı görülmektedir. Buna
göre dokundurduğumuz cismin
yükünün cinsini bulunuz.

Elektroskobun yapraklarının daha çok açılması, yapraklardaki pozitif yük
miktarının artması anlamına gelir. Yapraklardaki + yük miktarının artması
elektroskobun topuzuna dokunan çubuk + yüklü olması ile mümkündür.

Soru

Çözüm
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ÖRNEK 3
Soru

Çözüm

Yüklü elektroskoba yalıtkan saplı metal küre
dokunduruluyor. Elektroskobu yaprakları önce
kapanıp sonra tekrar aynı miktarda açılıyor.
Buna göre kürenin yükünün cinsi ve miktarını
elektroskobun yükü ile karşılaştırınız.

Elektroskobun yaprakları metal küreye dokundurulduğunda önce
kapandığına göre küre ile elektroskop ile zıt elektrik yüküyle yüklüdür.
Elektroskobun yapraklarının sonra tekrar açılması, metal kürenin
elektroskobu tekrar yüklediği anlamına gelir. Elektroskobun yaprakları
başlangıçtaki kadar açılıyorsa elektroskop başlangıçtaki yükü ile eşit
miktarda fakat zıt yük ile yüklenmesi demektir. Metal kürenin q kadar
yüklü elektroskobu önce nötr duruma getirmesi ve sonra yaprakları
başlangıçtaki kadar açabilmesi için elektroskoba zıt ve daha fazla yüke
sahip olması gereklidir.
Sonuç olarak; metal küre elektroskobun başlangıçta sahip olduğu
yükten daha fazla ancak onunla zıt elektrik yükü ile yüklüdür. Ancak
elektroskobun ve metal kürenin yükünün işaretini belirleyemeyiz.

Uygulama

Yüklü elektroskoba – yüklü çubuk dokunduruluyor ve elektroskobun
yapraklarının bir miktar kapandığı görülüyor.Buna göre elektroskobun
yükünün cinsini bulunuz.
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ELEKTRIKLENEN İLETKEN VE
YALITKANLARDA YÜK DAĞILIMI
İletken ve yalıtkan kavramları ile
ilgili ilk deneyleri 17. yüzyılda İngiliz
bilim insanı Stephan Gray (Sitephen
Gırey) yapmıştır. Elektriklenmiş bir
şişede elektriğin, şişenin mantar
kapağına da geçtiğini gözlemlemiş ve
ipek, cam, metal, çubuk ve benzeri
cisimleri art arda ekleyerek elektriği
iletip iletmediklerini denemiştir (Şekil
3.9). Gray deneyleri sonucu elektriğin
iletilebileceğini
kanıtlamış
ve
maddeleri iletken ve yalıtkan olarak
elektriği iletip iletmemelerine göre
Şekil 3.9. Stephan Gray’in deney düzeneği)
sınıflandırmıştır. Stephan Gray’in
yaptığı deneyler Du Fay (Du fey) adlı bilim insanı tarafından da doğrulanmıştır.
1745’te Pieter Van Musscenbroek ( Piter Fun Muşhenburuk) elektrik yüklerinin
iki uç arasında kıvılcımlar halinde sıçrarken görünür olarak gözlemlemiştir. Bu
gözlemi Lieden Şişesi adını verdiği aletle yaptığı deneyde kıvılcım miktarını
artırarak gerçekleştirmiştir.
Elektrik yükü çok fazla olduğunda ortam yalıtkan dahi olsa yüklerin aktığı
bilinmektedir. Bu duruma yıldırım ve şimşek olaylarını örnek verebiliriz. Hava
normal koşullarda yalıtkan bir ortamdır bulutların yükü çok fazla olduğundan
yük akışı gerçekleşmektedir. Şimşek olayı çok fazla ancak zıt elektrik yüklü iki
bulut arasında kıvılcımların oluşması ile gerçekleşir. Yıldırım ise yer ile yüklü
bulutlar arasındaki yük akışı olduğunu elektrik yükleri konusunda belirtmiştik.
Metaller ve tuzlu su elektriği iletir. Cam, tahta gibi bazı maddeler de elektriği
iletmez. Kristal yapıya sahip bazı maddeler ise
normal durumda yalıtkan olmalarına karşın üzerine
İletken
Yalıtkan
ışık düşürüldüğünde veya ısı enerjisi verildiğinde
maddeler
maddeler
iletken duruma geçebilmektedir. Maddeleri elektrik
iletkenliklerine göre; iletken, yalıtkan ve yarı
Demir
Porselen
iletken olarak üç grupta toplayabiliriz. Maddelerin
iletkenlikleri atomun yapısıyla ilgili bir özelliktir. Bazı
Bakır
Tahta
maddelerin atomlarında özellikle de dış yörüngedeki
atomlar atoma zayıf bağ ile bağlıdır. Böyle atomlara
Gümüş
Kağıt
sahip maddeler, dışarıdan uygulanan elektriksel
bir etki ile karşılaştığında dış yörüngedeki zayıf
Altın
Ebonit
bağlı elektronlar kolayca sökülür ve maddenin
içinde hareket edebilir bu sayede madde elektriği
Alüminyum
Cam
iletmiş olur. Böyle maddelere iletken maddeler
denir. Yalıtkan maddelerde atomların sahip olduğu
elektronlar atoma sıkı bağlarla bağlıdır, dışarıdan
Tuzlu su
Kauçuk
gelen elektriksel bir etki elektronları kolayca hareket
ettiremez böyle maddelere elektriği iletmeyen yani
Teflon
yalıtkan maddeler denir. Tablo 3.2’de bazı iletken
Tablo 3.2.
ve yalıtkan maddelere örnekler verilmiştir.

Bazı elektrik iletkeni ve yalıtkanı maddeler
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Resim 3.3.
Elektrik kablosu

Elektriği iyi ilettikleri için elektrik metal kablolar aracılığıyla
iletilir. Elektriğin zararlı etkilerinden korunmak için bu kabloların
dışı yalıtkan bir madde olan plastikle kaplanır. Günlük
yaşantımızda kullandığımız elektrikle ilgili araç ve gereçlerin
uçları iletken ancak saplarının mutlaka cam, mika veya plastik
gibi yalıtkan maddelerden yapılır.
İletken ve yalıtkanlarda yük dağılımı nasıldır?
İletkenlerde eğer bir dış etki yoksa elektrik yükleri cismin her tarafına
dağılır. Yalıtkan bir maddede bir uçta veya bir bölgede negatif yük varken diğer
bölge pozitif yüklü olabilir. İletkenlerde ise yükler cisimlerin yüzeyine dağılır.
İletkende yükler hareket edebilir, aynı işaretli yükler birbirlerini itecekleri için
mümkün olduğunca birbirlerinden uzağa yerleşir.

Şekil 3.10.
Yüklerin nasıl yerleşeceğini cisimlerin geometrik yapısı ve simetrisi belirler.
Farklı geometrik Şekil 3.10’da kürede ve sivri uçlu bir cisim üzerinde yük dağılımı örnek olarak
cisimlerde yük
gösterilmiştir. Küre şeklinde bir iletkende yükler kürenin yüzeyinde düzgün
dağılımı
olarak dağılır. Eğer cisim sivri uçları olan bir cisimse yükler sivri uca yakın

bölgelerde sıkışık diğer bölgelerde daha seyrek olarak dağılım gösterir.
Yüksek binalarda yıldırımdan korunmak amacıyla paratoner kullanıldığını
biliyoruz. Paratonerler sivri ucu aracılığıyla yükleri toplar ve topraktan aldığı
elektronlarla nötr hâle gelir. Fırtınalı havalarda yıldırım tehlikesini göz önünde
bulundurmalıyız şemsiye kullanmak, bir ağacın altına veya sivri uçlu yapıların
altına sığınmak hatta ayakta durmak da tehlikeli olabilir. Bu nedenle bu
davranışlardan kaçınmalıyız.
Yüksüz ve içi boş cisimlerin yük dağılımı nasıldır? Bunun için Şekil 3.11.a’da
verilen içi boş bir K küresinin yüklenmesini inceleyelim.

Nötr
Nötr
K

K
a

Şekil 3.11.a
.b. c. d. İçi boş
iletken kürenin
yüklenmesi

K
b

L
K

c

d

Yüksüz, içi boş iletken bir küreye negatif yüklü L cismi Şekil 3.11.b’daki gibi
içten yaklaştırıldığında etki ile elektriklenme gerçekleşir. Kürenin iç kısmı pozitif
elektrik yüküyle yüklenirken negatif yükler kürenin dış yüzeyine dağılır. Eğer
negatif yüklü L cismi kürenin iç yüzeyine dokundurulursa L cismi tüm yükünü
K küresine aktarır. Böylece K cismi negatif yüklenmiş olur (Şekil 3.11.c).
Eğer L cismi başlangıçta nötr olan K küresine dıştan dokundurulsaydı K
küresinin dış yüzeyi negatif, iç yüzeyi nötr olacaktır çünkü iletken yüklü
cisimler tüm yükleri dış yüzeylerine yayılır (Şekil 3.11.d).
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İletken bir cismin üzerine gelen elektrik yükleri birbirlerini iterek
iletkenin geometrik şekline göre dağılır ve sonrasında yüklerin
hareketi durur. Elektrik yüklerinin hareketsiz olarak durmasına
elektrostatik denge denir. Elektrostatik dengeye ulaşmış bir
iletken cismin içinde elektrik alan sıfır olur. Bu durumun farkına
ilk olarak varan İngiliz Fizikçi Michael Faraday (Maykıl Faraday)
(Resim 3.4) varmıştır ve Faraday Kafesi olarak bilinen buluşunu
yapmıştır.
Kapalı bir yüzeye sahip olan bir iletken cisim, elektrik alan
içerisine yerleştirildiğinde elektronlar iletkenin içindeki elektrik
alan sıfırlanıncaya kadar hareket eder. İletkenin içindeki elektrik
alan sıfırlanınca elektronları hareket ettiren neden ortadan
kalkmış olacağı için hareketleri sona erer. İçinde elektrik alanın
sıfır olduğu bu kapalı iletken yüzeye Faraday Kafesi adı verilir
(Resim 3.5). Faraday Kafesi’nin içinde elektrik alan sıfır olması
içindeki nesneleri dışardaki elektrik alana karşı korur. İletkenin
içi boş metal küre gibi davranır. İletken yüzey sürekli bir yüzey
yerine kafes şeklinde de olabilir. Kafesteki boşluklardan dolayı
elektrik alan bir miktar etkisini gösterebilir ancak aralıklar
yeterince küçük olduğunda bu bir sorun oluşturmayacaktır.
Faraday Kafesi’nin geometrik şeklinin küre olması şart değildir.
Kapalı iletken tüm yüzeylerde aynı etki gerçekleşir. Otomobil
veya benzeri araçların Faraday Kafesi’nde olduğu gibi içinde
elektrik alan sıfır olur, yağmurlu ve fırtınalı havalarda bizi yıldırım
tehlikesinden korur.
Faraday Kafesinin Bazı Kullanım Alanları
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Resim 3.4. Michael Faraday

Resim 3. 5.
Faraday Kafesi

• Yanıcı parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda: Bu tip binaların
dışı kafes şeklinde kaplanır. Binanın dışındaki yüksek noktalara sivri uçlu
metaller yerleştirilir. Bütün iletkenler ve sivri metaller (yıldırım yakalama uçları)
birbiriyle bağlanır ve topraklanır.
• Radyo frekans yayan cihazlarda: Bu tip cihazların konduğu kabinler
cihaz çevreye parazit radyo sinyalleri yaymasın diye dış metal kılıfından
topraklanır.
• Telsizle haberleşmenin yapıldığı binalarda: Bina içindeki telsiz
haberleşme sinyallerinin dışarıya sızmasını ve dinlenmesini önlemek için
bina dışına Faraday kafesi inşa edilir (Resim 3.6). Binada telsiz haberleşme
yapılmasa bile, CRT monitörler görüntüyü zayıf bir radyo dalgası olarak
yaydığı için uzaktaki bir monitördeki görüntüyü
sinyali yakalayıp kuvvetlendirerek tekrar oluşturmak
mümkündür.
• Elektronik kartlarda bulunan radyo frekans
modüllerde: Radyo-televizyon tuneri, GSM alıcı
verici devreleri gibi radyo frekans amaçlı modüller
veya elektronik devre bölümleri, sac bir kapakla
kapatılıp topraklanarak elektronik karta ve çalıştığı
ortama bozucu sinyaller yayması engellenir.
Elektromanyetik Uyumluluk yönetmeliğine göre bu
tip önlemleri almak mecburidir. Elektrikli cihazların
gerek radyo sinyali olarak gerekse iletken hatlar
Resim 3.6. Bina dışına Faraday kafesi
üzerinden parazitler yaymasına izin verilmez.
uygulaması
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İçerisinde yakıt taşıyan akaryakıt tankerlerinin arkasında yere
sürünerek giden zinciri görmüşsünüzdür (Resim 3.7). Acaba bu
zincirin kamyon arkasında yere sürünerek gitmesinin amacı ne
olabilir? Bu soruya cevap verebilmek için topraklama olayını
açıklayalım.
Topraklama Olayı:
Elektrik yüklü bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanarak
elektrikçe nötr hâle getirilmesine topraklama denir. Cisim pozitif
Resim 3.7. Yakıt yüklüyse topraktan cisme; negatif yüklüyse cisimden toprağa elektron geçişi
tankeri
olur. Böylece cisim nötr hâle gelir. Nötr bir cismin etkiyle elektriklenmesiyle
kalıcı olarak yüklenmesi de topraklamayla sağlanır. Şekil 3.12’de nötr bir
iletken kürenin yüklü bir cisim tarafından etkiyle elektriklenmesi ve topraklama
yoluyla kalıcı olarak yüklenmesi modellenmiştir.

- - - - -

(a)
Nötr iletken küre
toprağa bağlanır.

İletken
tel

+
++

(b)
+
Negatif yüklü çubuk
küreye yaklaştırıldığında
elektronlar iletken telden
toprağa akar.

Toprak

- - - - (c)
Cismi toprağa
bağlayan iletken
tel kesilir.

+
++
+

e-

Toprak

(d)
Negatif yüklü çubuk
uzaklaştırıldığında
pozitif yükler küre
içerisinde dağılır.
Toprak

+ +
+ +

Toprak

Şekil 3.12. Topraklama olayı

Resim 3.8.
Elektrik prizi

Şekil 3.12’de görüldüğü gibi iletken telle toprağa bağlı iletken küreye
negatif yüklü çubuk yaklaştırılıyor. Kürede bulunan negatif yükler (elektronlar)
itilerek iletken telden toprağa akar. Kürenin toprak bağlantısı kesilip negatif
yüklü çubuk uzaklaştırıldığında pozitif yükler küre içerisine dağılır. Böylelikle
başlangıçta nötr olan iletken küre pozitif yüklenmiş olur.
Akaryakıt tankerlerinin arkasında yere sürünerek giden zincirin olmasının
amacı da topraklamadır. Herhangi bir nedenle tankerde elektrik yükü
birikmesini önlemek için kullanılır. Örneğin tanker yolda ilerlerken sürtünmeyle
pozitif yüklenirse topraktan tankere elektronlar, negatif yüklenirse tankerden
toprağa elektronlar akar. Böylece tankerin yol boyunca elektrikçe nötr olması
sağlanmış olur.
Topraklama olayı gerçekte dokunmayla elektriklenme olayıdır.
Cisim iletken tel aracılığıyla yerküreye dokunur. Cismin büyüklüğü
yerkürenin büyüklüğünün yanında sıfır kabul edilir. Bu nedenle
topraklanan cisim yüklerini yerküreyle paylaşacağından üzerinde
yük kalmaz. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi elektrikli araç ve
gereçler topraklı priz kullanılarak çalıştırılır (Resim 3.8). Topraklı
prizler, herhangi bir nedenle elektrikli araç üzerine gelen yüklerin
toprağa akıtılmasını sağlayarak çarpılmamızı engeller.
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YÜKLÜ CISİMLER ARASINDAKI ETKILEŞIM
Kuvvetler
temas
gerektiren
ve
temas
gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılır. Kütle
çekim kuvvetinin temas gerektirmeyen bir kuvvettir
ve evrendeki tüm maddeler için geçerlidir. Maddeler
arasında kütle çekim kuvvetinden başka temas
gerektirmeyen kuvvetlerden biri de elektriksel
kuvvettir. Maddesel parçacıklar eğer yüklü ise
birbirlerine itme veya çekme kuvveti şeklinde temas
gerektirmeyen bir kuvvet uygular. Yüklü parçacıkların
veya cisimlerin birbirlerine uyguladıkları itme veya
çekme kuvvetine elektriksel kuvvet denir. Bu
kuvvet ile aynı işaretli cisimler birbirini iterken zıt
işaretli cisimler birbirini çeker (Şekil 3.13).

Şekil 3.13. Elektriksel kuvvet

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvet nelere bağlıdır?
Yapılan deneyler sonucunda yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti
etkileyen değişkenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
1. Cisimlerin yük miktarı: Cisimlerin yük miktarı arttıkça aralarındaki
elektriksel kuvvetin büyüklüğü artar. Örneğin cisimlerden birinin yük miktarı iki
katı çıkartılırsa elektriksel kuvvet iki katına çıkar. Eğer her iki cismin yük miktarı
iki katına çıkartılırsa elektriksel kuvvet dört katına çıkar. Yani elektriksel kuvvet
cisimlerin yük miktarıyla doğru orantılıdır.
2. Cisimler arasındaki uzaklık: Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça
elektriksel kuvvet azalır. Yapılan deneyler cisimler arasındaki yarıya
düşürülürse elektriksel kuvvetin dörtte birine düştüğünü göstermiştir. Yani
elektriksel kuvvet cisimler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
3. Cisimlerin bulunduğu ortamın cinsi: Yapılan deneylerde cisimler
havadan farklı yalıtkan bir ortama yerleştirilince elektriksel kuvvetin azaldığını
göstermiştir.
Yukarıda sıralanan ilişkileri anlatan matematiksel bağıntı
Fransız fizikçi Charles Augustin Coulomb (Çarls Agustin Kulomp)
(Resim 3.9) tarafından yapılan deneyler sonucunda verildi.
Coulomb, elektrik yüklerinin birbirine etkisini kendi adıyla anılan
yasayla aşağıdaki gibi ifade etmiştir.
Coulomb Yasası: Noktasal iki yükün birbirine etkisi yüklerin
her biriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Bu etkileşim yüklerin bulunduğu ortama da bağlıdır.
Bu yasanın matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi yazılır:

F=k

q1.q2
d2

Resim 3.9. CharlesCoulomb
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Bu bağıntıda;
F: İki noktasal yük arasındaki itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğü,
k: Noktasal iki yükün bulunduğu ortamla ilgili katsayı,
q1 ve q2 : Noktasal yüklerin değeri,
d: Noktasal iki yük arasındaki uzaklıktır.
Yukarıdaki birimler SI’da F’nin birimi N; q1 ve q2’nin birimi C; d’nin birimi m
olunca k’ nın birimi
N. m2/C2 olur. k Coulomb sabiti olarak isimlendirilir ve değeri boşluk için
k= 9.109 N. m2/C2 olarak bilinir.
!
F2

!
F1

d

q1

(a)

!
F1

q2

!
F2

d

q1

Şekil 3.14. İki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvet

(b)

q2

Şekil 3.14’Te görüldüğü gibi elektriksel kuvvetler Newton’ın III. Hareket
Kanunu’na uyar. Elektriksel kuvvetler etki – tepki kuvvet çiftleridir. Noktasal iki
cisim arasındaki elektriksel kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Bu durum
F1 = -F2 ifade edilir.

ÖRNEK 1
Soru

q1

!
F1

!
F2
d

q2

Aralarındaki uzaklık d olan q₁ ve q₂ noktasal yükleri birbirlerine F kadar
kuvvet uygulamaktadır.
a) Yükler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa yükler arasındaki
elektriksel kuvvet kaç F olur?
b) Yükler arasındaki uzaklık yarıya indirilirse yükler arasındaki elektriksel
kuvvet kaç F olur?
c) q₁ yükü 3 kat artırılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?

Çözüm

İlk durumda yükler q₁ ve q₂ uzaklık d kadar elektriksel kuvvet F’dir.
q q
F = k 122
d
a) q₁ ve q₂ yükleri arasındaki uzaklık 2d’ye çıkarılıyor buna göre elektriksel
kuvvet ;
q .q
q .q
F
F1 = k 1 22 veF = k 1 22 =
olur.
(2d)
4d
4
b) q₁ ve q₂ yükleri arasındaki uzaklık d/2 kadar elektriksel kuvvet;
q .q
4.q .q
F2 = k 1 22 veF2 = k 12 2 = 4F olur.
d
d
⎛ ⎞
⎜⎝ ⎟⎠
2
c)

F=k

3(q1.q2 )
= 3F
d2
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4. ELEKTRIK ALAN
Elektrik yükleri çevresinde bir etki alanı meydana getirir. Yük bu etki alanı
içine giren diğer yükleri iter veya çeker. Elektrik yükünün etkisini gösterdiği
alana elektrik alanı denir.
Elektrik yükünün etki alanı içerisinde kalan herhangi bir noktada bulunan
pozitif birim yüke uyguladığı elektriksel kuvvetin şiddeti o noktadaki elektrik
alanın büyüklüğünü verir. Bir noktada duran deneme yüküne elektriksel kuvvet
etki ediyorsa bu durum o noktada elektrik alanın varlığını gösterir. Elektrik
alan bir kuvvet ile ifade edildiğinden vektörel bir büyüklüktür ve E ile gösterilir.
Buna göre elektrik alan vektörü aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Uzayın herhangi bir noktasındaki elektriksel alan vektörü, o noktaya
konulan +1 C’luk deneme yüküne etkiyen elektriksel kuvvet vektörüdür.
Yukarıda
verilen
q
q
tanıma göre, bir elektrik
EB B
A EA
yükünün
bir
noktada
+1 C
+1 C
meydana getirdiği elektrik
alanın yönünü belirlemek
d
d
için, o noktada +1C
değerinde bir deneme
yükünün
bulunduğunu
kabul ederek bu deneme
yüküne
etki
eden
elektriksel kuvvet vektörü
çizilir. Örneğin Şekil 3.
15.a’daki gibi +q yükünün
etrafındaki herhangi bir
noktaya
+1C’luk
yük
konulduğunda bu birim
yüke etki eden kuvvet bir
(a)
(b)
itme kuvveti olacaktır. Bu
Şekil 3.15.a.b. Pozitif ve negatif yüklerin elektrik alan vektörleri
durumu +q yükünün tüm
çevresindeki noktalara genelleştirirsek çevresinde meydana getirdiği elektrik
alanın yönü yükten dışarı doğru olacaktır. Benzer şekilde –q yükünün
etrafındaki elektrik alanın yönünü bulmak için herhangi bir noktaya +1C’luk
deneme yükü konulduğunda bu birim yüke etki eden kuvvet bir çekme
kuvveti olacaktır. Bu nedenle –q yükünün çevresindeki elektrik alanın yönü
yüke doğru olur (Şekil 3.15.b).
Bir elektrik yükünün kendisinde d kadar uzaklıktaki bir noktada meydana
getirdiği elektrik alanın büyüklüğünü (şiddetini) bulmak için aşağıdaki
matematiksel model kullanılır:

E=k

q

2

d
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Elektriksel alan vektörü, +1 C’luk birim yüke etkiyen kuvvet vektörü olarak
tanımlandığına göre elektriksel alan vektörü E ise bu yüke etki eden kuvvet
F = q. E olarak yazılır.
Bu bağıntıda F’nin birimi newton (N), elektrik yükünün birimi coulomb (C)
olduğundan, elektriksel alan şiddetinin birimi N/C olur.
Biri pozitif, diğeri negatif ve eşit değerli noktasal iki yükten oluşan sistemin
elektriksel alan çizgilerinden bazıları da Şekil 3.16’daki gibidir. Her iki durumda
da yine simetri vardır ve yüklerden geçen doğru simetri eksenidir.

Şekil 3.16. Zıt işaretli ve aynı işaretli yüklerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri

Elektriksel alan çizgilerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Elektriksel alan çizgileri, pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde son
bulacak şekilde olur.
• Eğer bir yük tek başına ise elektriksel alan çizgisinin bir ucu sonsuzda olur.
• Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü, o noktadan geçen
elektriksel alan çizgisine teğettir.
• Elektrik alan çizgileri elektriksel alanın şiddetli olduğu yerlerde sık, zayıf
olduğu yerlerde seyrektir.
• Elektriksel alan çizgileri birbirini asla kesmez.
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3.ÜNİTE ÖZETİ
ELEKTROSTATİK
1.Bölüm: Elektrik Yükleri
a) Elektrikle Yüklenme: Atom proton, nötron ve elektron adını verdiğimiz temel parçacıklardan
meydana gelmiştir. Atomun, çekirdeğinde proton ve nötronlar vardır, çekirdeğin çevresinde ise belli
yörüngelerde elektronlar dolanmaktadır. Elektronun yükünün negatif, protonun yükünün ise pozitif,
nötronun ise yükünün olmadığı deneyler sonucunda bulunmuştur. Atomun çekirdeğindeki proton sayısı
ile çekirdeğin çevresindeki elektron sayısı birbirine eşit ise bu atoma nötr atom veya elektriklenmemiş
atom denir. Atomdaki proton elektron yük dengesinin herhangi bir dış etkiyle bozulması sonucu
cisim elektriklenmiş olur. Yük dengesinin bozulması atomun elektron kazanması veya kaybetmesi
ile gerçekleşir. Nötr bir atom elektron kazanırsa elektron sayısı proton sayısından fazla olur ve atom
negatif (-) yüklü olur. Nötr bir atom elektron kaybederse proton sayısı elektron sayısından fazla olacağı
için pozitif (+) yüklü olur. Bir cismin elektron alması veya vermesi sonucu yük dengesinin bozulması
olayına elektrikle yüklenme veya elektriklenme denir. Elektriklenme olayında toplam yük sayısında
bir değişiklik olmaz toplam yük korunur. Elektriklenme, pozitif veya negatif yük fazlalığı olarak ifade
edilir. Yük q sembolü ile gösterilir. Uluslararası birim sisteminde yük birimi coulomb (kulon)’dur ve C
simgesi ile gösterilir. Doğada en küçük elektrik yükü olarak elektronun yükü kabul edilir. Bir elektronun
yüküne temel yük veya elementer yük (ey) denir. Elektrik yüklerinin özelliklerini maddeler hâlinde
özetleyelim;
•

Elektriklenme temel parçacık olan elektron alışverişi ile olur.

•

Elektronlar alınıp verilebilir ancak çekirdekte yer alan proton hareket etmez bir cisimden
diğerine geçemez.

•

Bir cisim elektron alırsa negatif, elektron verirse pozitif elektrik yüklü olur.

•

Elektronun yükü en küçük yüktür ve temel yük (elemanter yük) olarak kabul edilir.

•

Cisimlerin yük miktarı elektronun yükünün tam katlarıdır. Bu duruma yükün tanecikli yapısı
denir.

•

Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron ve protonun yük miktarları eşittir ancak elektronun
yükünün işareti eksi (-), protonun yükünün işareti artı (+) dır.

•

Yüklü cisimle birbirlerine elektriksel kuvvet uygularlar.

•

Nötr yani elektriklenmemiş cisim çevresine elektriksel bir etki göstermez.

b)Elektrikle Yüklenme (Elektriklenme) Çeşitleri: Elektriklenme, sürtünmeyle elektriklenme,
dokunma ile elektriklenme, etki ile elektriklenme olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Bir cismin
elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrik yüküyle yüklü olduğunu anlamak için
elektroskop adı verilen alet kullanılır. Elektroskop yüklü iken yaprakları açık yüksüz iken yaprakları
kapalıdır. Yüklü bir elektroskobun topuzuna yüklü başka bir cisim dokundurulduğunda yapraklar
daha da açılıyorsa elektroskopla cisim aynı cins elektrik yüküyle yüklüdür, bir miktar kapanıyorsa
elektroskopla zıt yükle yüklüdür.
2.Elektriklenen İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı
Maddelerin iletkenlikleri atomun yapısıyla ilgili bir özelliktir. Bazı maddelerin atomlarında özellikle
de dış yörüngedeki atomlar atoma zayıf bağ ile bağlıdır. Böyle atomlara sahip maddeler, dışarıdan
uygulanan elektriksel bir etki ile karşılaştığında dış yörüngedeki zayıf bağlı elektronlar kolayca sökülür
ve maddenin içinde hareket edebilir bu sayede madde elektriği iletmiş olur. Böyle maddelere iletken
maddeler denir. Yalıtkan maddelerde atomların sahip olduğu elektronlar atoma sıkı bağlarla bağlıdır,
dışarıdan gelen elektriksel bir etki elektronları kolayca hareket ettiremez böyle maddelere elektriği
iletmeyen yani yalıtkan madde denir. İletkenlerde eğer bir dış etki yoksa elektrik yükleri cismin her
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tarafına dağılır. Yalıtkan bir maddede bir uçta veya bir bölgede (–) yük varken diğer bölge (+) yüklü
olabilir. İletkenlerde ise yükler cisimlerin yüzeyine dağılır. İletkende yükler hareket edebilir, aynı
işaretli yükler birbirlerini itecekleri için mümkün olduğunca birbirlerinden uzağa yerleşirler. Yüklerin
nasıl yerleşeceğini cisimlerin geometrik yapısı ve simetrisi belirler. Küre şeklinde bir iletkende yükler
kürenin yüzeyinde düzgün olarak dağılır. Eğer cisim sivri uçları olan bir cisimse yükler sivri uca yakın
bölgelerde sıkışık diğer bölgelerde daha seyrek olarak dağılım gösterir.
İletken bir cismin üzerine gelen elektrik yükleri birbirlerini iterek iletkenin geometrik şekline
göre dağılır ve sonrasında yüklerin hareketi durur. Elektrik yüklerinin hareketsiz olarak durmasına
“elektrostatik denge” denir. Elektrostatik dengeye ulaşmış bir iletken cismin içinde elektrik alan sıfır
olur. Kapalı bir yüzeye sahip olan bir iletken cisim, elektrik alan içerisine yerleştirildiğinde elektronlar
iletkenin içindeki elektrik alan sıfırlanıncaya kadar hareket eder. İletkenin içindeki elektrik alan
sıfırlanınca elektronları hareket ettiren neden ortadan kalkmış olacağı için hareketleri sona erer. İçinde
elektrik alanın sıfır olduğu bu kapalı iletken yüzeye “Faraday Kafesi” adı verilir. Faraday kafesi yanıcı
ve parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda, radyo frekens yayan cihazlarda, telsizle haberleşme
yapılan binalarda, elektronik kartlarda bulunan radyo frekans modüllerde kullanılır.
Elektrikle yüklü bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanarak nötr hale gelmesine topraklama
denir. Cisim pozitif yüklüyse topraktan cisme, negatif yüklü ise cisimden toprağa elektron geçişi
olur. Elektrikli aletlerde herhangi bir yolla gelen yükler topraklı prizler sayesinde toprağa aktarılarak
çarpılmamıza engel olur.
3.Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşim
Maddesel parçacıklar eğer yüklü ise birbirlerine itme veya çekme kuvveti şeklinde temas
gerektirmeyen bir kuvvet uygular. Yüklü parçacıkların veya cisimlerin birbirlerine uyguladıkları itme
veya çekme kuvvetine elektriksel kuvvet denir.
Coulomb Yasası: Noktasal iki elektrik yükünün birbirine etkisi yüklerin her biri ile doğru aralarındaki
uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Ayrıca bu etki aralarındaki ortama da bağlıdır.

F : Elektriksel itme veya çekme kuvveti
: Noktasal yüklerin değeri,

ve

d : Noktasal iki yük arasındaki uzaklık
k : İki yüklü cisim arasındaki ortama bağlı katsayı
SI birim sisteminde k coulomb sabitinin birimi N.m²/C²’dir.
4. Elektrik Alan
Elektrik yükleri çevresinde bir etki alanı meydana getirir. Yük bu etki alanı içine giren yükleri iter
veya çeker. Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bu alana elektrik alanı denir. Elektrik alan vektörü
uzayın herhangi bir noktasındaki elektriksel alan vektörü , o noktaya konulan +1 C’luk deneme yüküne
etkiyen elektriksel kuvvet vektörüdür. Bir elektrik yükünün kendisinden d kadar uzakta oluşturduğu
elektriksel alanın büyüklüğü;
bağıntısı ile hesaplanır. E elektrik alanın birimi N/C’dur. Elektriksel
Matematiksel olarak E=
kuvvet ile elektrik alan arasında F=Eq bağıntısı vardır. Elektrik alan çizgilerinin özellikleri;
Elektrik alan çizgileri, pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde son bulacak şekildedir. Eğer bir
yük tek başına ise elektrik alan çizgisinin bir ucu sonsuz olur. Herhangi bir noktadaki elektrik alan
vektörü, o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir. Elektrik alan çizgileri elektriksel alanın
şiddetli olduğu yerlerde sık, zayıf olduğu yerlerde seyrektir.
Elektrik alan çizgileri birbirini asla kesmez.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
A) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun olan
kelimeyi yazınız.
doğru, ters, pozitif, negatif, elektriklenme, elektriklenmemiş
1.

Atomun çekirdeğindeki proton sayısı ile çekirdeğin çevresindeki elektron sayısı birbirine

eşitse bu atoma nötr veya ………............…… atom denir.
2.

Nötr bir atom elektron kazanırsa atom ………............…… yükle yüklü olur.

3.

Nötr bir atom elektron kaybederse atom ………............…… yüklü olur.

4.

Bir cismin elektron alması veya vermesi sonucu yük dengesinin bozulmasına

………............…… denir.
5. Noktasal iki elektrik yükü arasındaki elektriksel kuvvet yük miktarları ile ………............……
orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ………............…… orantılıdır.
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olduğunu düşündüklerinize D, yanlış olduğunu
düşündüklerinize Y yazınız.
6. Dokunma ile elektriklenme sonucu cisimler zıt işaretli elektrik yük ile yüklenirler.(

)

7. Bir cismin yükünün elektronun yükünün tam katları şeklinde ifade edilmesine yüklerin
tanecikli yapısı denir. (

)

8. Doğada bulunan en küçük elektrik yükü olan elektronun yükü temel olarak kabul edilir ve
bu yüke elementer yük denilir. (

)

9. Sürtünmeyle elektriklenme sonucu sürtünen cisimler aynı cins elektrik yüküyle yüklenirler. (

)

10. Yüklü cisimlerin herhangi birinin yük miktarı artırılırsa yükler arasındaki elektriksel kuvvet
azalır. (
C)

)

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

11. Sürtünme ile elektriklenme için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sürtünen cisimler arasında elektron alışverişi olur.
B) Sürtünme ile elektriklenme de cisimler zıt elektrik yükü ile yüklenirler.
C) Sürtünen cisimlerin sahip olduğu toplam yük korunur.
D) Sürtünmeyle elektriklenen cisimler birbirini iter.
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12.

Yakıt tankerlerini arkasında bulunan ve yere sürünen zincir sayesinde tankerde biriken

yük toprağa aktarılır. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tankerde biriken yükün zincir aracılığıyla toprağa aktarılması dokunma ile elektriklenmeye
örnek verilebilir.
B) Topraklama yapılarak tankerde yük birikmesi engellenmektedir.
C ) Tankerde biriken yük yerküre ile paylaşılır.
D) Topraklama nedeniyle tanker bir süre sonra (–) elektrik yükü ile yüklenir.
13. Elektriksel kuvvet ile ilgili,
I) Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
II) Elektriksel kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir.
III) İki parçacığın birbirine uyguladığı kuvvet itme kuvveti ise bu kuvvet kesinlikle elektriksel
kuvvettir.
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) III ve II

B) I ve III

C) I ve II

D) Yalnız I

14. Aralarındaki uzaklık d olan q₁ ve q₂ noktasal yükleri birbirlerine F kadar kuvvet uygulamaktadır.
Yükler arasındaki uzaklık yarıya indirilirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Elektriksel kuvvet 4F olur

B) Elektriksel kuvvet 2F olur

C) Elektriksel kuvvet F/4 olur

D) Elektriksel Kuvvet F/2 olur

15.
A

B

r

3r

Yüklü ve iletken kürelerden +16q yüküne sahip A küresi, nötr B küresine dokunduruluyor. Buna
göre her iki kürenin birbirine dokunduktan sonraki yük paylaşımı nasıl olur?
A) qA= +4q qB=+ 12q
16.

-2q

B) qA= +4q qB=- 12q

r

M

qN

C) qA= +4q qB=+ 12q

D) qA = +6 qB=+ 10q

r
N

M küresi N’ye dokundurulduğunda M’nın son yükü +q oluyor. Buna göre, N’nin ilk yükü qN
aşağıdakilerden hangisidir?
A) +q

B) +2q

C) +3q

D) +4q

E) +5q

3. Ünite - ELEKTROSTATİK

17.

K

L
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Şekildeki nötr K, L, M cisimleri negatif yüklü bir

M

cismin etkisindedir. K, L, M cisimleri şekildeki
konumda iken aynı anda birbirinden ayrılıyor. Buna
göre, K ve L cisimlerinin yükü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) K(+),L(+)

B) K(+),L(nötr)

18.

K

C) K( nötr), L(Nötr)

++
+ +

Nötr

L

D) K(-),L(Nötr)

Nötr

M

Şekildeki nötr K cismi önce L’ye sonra M’ye dokunduruluyor. Buna göre,
K’nın son yükünün işareti (+)’dır.
L’nin yaprakları biraz kapanır.
M elektroskobunun yaprakları açılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
19.

- - - - -

B) Yalnız II
K

C) I ve II

D) I, II,III

L

Negatif yüklü bir cisim şekildeki K, L cismine yaklaştırılıyor. Toprak bağlantısı kesildiği anda
cisimler birbirinden ayrıldığına göre, K ve L’nin yükünün işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) K(+), L(Nötr)

B) K(+), L(-)

C) K(+), L(+)

D) K(-), L(+)

20. Elektriksel alan çizgileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektriksel alan çizgileri, pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde son bulur.
B) Eğer bir yük tek başına ise elektrik alan çizgisinin bir ucu son sonsuzda olur.
C) Elektrik alan çizgileri birbirini kesebilir.
D) Elektrik alan çizgileri elektriksel alanın şiddetli olduğu yerde sık, alanın zayıf olduğu yerlerde
seyrektir.
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A

antifriz

B

: Suyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda
zarar görmesini önlemek amacıyla motorun soğutma suyuna
katılan etilen glikol gibi maddeler.

baz istasyonu

: İki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Radyo
sistemindeki bir antenden farklı olarak hem sinyal alır hem de
sinyal gönderir yani iki antenden oluşur.

bazal metobalizma

: Vücut dinlenme hâlindeyken yaşamsal fonksiyonların devamı
için gerekli enerjiye denir.

betonarme
D

deiyonizasyon
E

: Eğilme ve çekme güçlerine dayanması için içine metal
yerleştirilmiş beton.
: Plazma bir madde ısı kaybederek gaz haline geçmesi
olayıdır.

enerji

: İş yapabilme yeteneğidir.

elektrostatik

: Durgun haldeki elektrik yüklerini inceleyen fiziğin dalıdır.

elektron

elektroskop

elementer yük
esneklik
F

: Negatif temel elektrik yükü olan atom altı parçacıktır.

: Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını yüklü ise hangi cins
elektrik yükü ile yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan alettir.
: Doğada en küçük yük olarak elektronun yüküne elementer
yük denir.
: Bir dış kuvvet etkisi ile biçimi değişen ağacın, etki kalkınca
kendiliğinden doğal biçimine gelmesi özelliği

flaman lamba

: Metal flaman telinin yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve bu
ısınma sonucunda flaman telinin ışıma yapması esasına
dayanan lamba.

frekans

: Devir sıklığı

füzyon
G

genleşme
güç

H

hatıl
hazne

: Birleşme, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu
birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.
: Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi
olayıdır.
: Birim zamanda yapılan iş miktarı, belli bir işi yapmanın hızıdır.
: Duvar ağırlığını yatay olarak dağıtmak için duvar örgüsü içine
yerleştirilen beton, ağaç ya da tuğla kiriş.
: Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer.
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I

ısı
ısı sığası
Işıma
İ

iç enerji

iletken
iş

iyonizasyon
K

kırağılaşma
konveksiyon
L

: Maddeden maddeye ve maddenin sıcaklıkları farklı bölgeleri
arasında aktarılan enerjidir.

: Bir maddenin sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli ısı miktarına
denir.
: Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar biçiminde enerji
yayımı ya da taşınması

: Maddenin atom ve moleküllerinin hareketinden kaynaklana
kinetik enerjisi ile kimyasal bağlardan kaynaklana potansiyel
enerjisinin toplamıdır.
: Elektriği ileten

: Bir cisme etki eden kuvvet cismi kendi etki doğrultusunda
hareket ettirmesidir.

: Gaz halindeki maddenin ısı alarak plazma haline geçmesidir.

: Gaz hâlindeki maddenin ısı kaybederek doğrudan katı hale
dönüşmesidir.
: Hareket eden gaz veya sıvı ile ısının bir yerden diğer yere
taşınması.

lama

: Küçük maden ya da cam şerit.

mekanik enerji

: Binaları soğuğa veya sıcağa karşı koruma amacıyla dış
yüzeyini özel malzemeyle kaplama

M

monitör
N

: Göstergeç

Nötr atom

: Elektrik yükü olmayan; atomun çekirdeğindeki proton sayısı
ile çekirdeğin çevresinde dolanan elektron sayısının eşit
olmasıdır.

nötron

: Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz parçacıklardır.

obezite

: Aşırı şişmanlık

O

öz ısı

P

: saf bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1°C artırmak için
gerekli ısı miktarıdır.

paratoner

: Yıldırımsavar

parkur

: Spor, gezi veya yürüyüş yapılan özel yol

parazit

: Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan
yabancı ses veya cızırtı
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pirometre
plazma
proton

S

sera etkisi

sıcaklık
sinyal

süblimleşme
T

: Sıcaklığın yaklaşılamayacak kadar yüksek olduğu veya temas
edilemeyen yerlerde kullanılan bir tür termometre
: Atomları ve molekülleri tüm olarak ya da kısmen iyonlaşmış
gaz.
: Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü
parçacıklar.

: Güneş ışınlarının atmosferdeki gazlar tarafından tutularak
dünyanın sıcaklığının artması olayıdır.
: Bir sistemde rastgele hareket eden moleküllerin ortalama
kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.

: Bilgi taşıyan ve ölçülebilen analog veya dijital değişken.
: Katı hâldeki maddenin doğrudan gaz hâline geçmesi.

termal

: Isıl, ısı ile ilişkili

topraklama

: Bir iletken ile toprak (yerkabuğu) arasında elektriksel bağlantı
kurma.

termostat

V

verim

Y

: Isıdenetir

: Elde edilen ürün miktarının teorik olarak elde edilebilecek en
yüksek ürün miktarına oranı.

yalıtkan

: Elektriği iletmeyen.

yoğuşma

: Gaz evreden sıvı evreye geçiş.

yalıtım

: Elektrik ve ısı akımını engelleme olayı.
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2. ÜNİTE
1. genleşme
2. ısı
3. gazlı
4. iç enerji, sıcaklık
5. denge
6. Y
7. D
8. Y
9- D
10. D
11. Y
12. Y
13. B
14. D
15. A
16. C
17. C
18. C
19. B

1. ÜNİTE

1. aynı
2. enerji
3. dönüştürülen
4. watt
5. yükseklik
6. hareket-ısı
7. Y
8. D
9. Y
10.D
11.D
12.B
13.C
14.D
15.B
16.B
17.C
18.D

1. elektriklenmemiş
2. negatif
3. pozitif
4. elektriklenme
5. doğru, ters
6. Y
7. D
8. D
9. Y
10. Y
11. D
12. D
13. B
14. A
15. C
16. D
17. B
18. D
19. A
20. C

3. ÜNİTE
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gücü bulmak için önce işi bulmalıyız.

P=

= 4j

P= =40w
3. W=∆Ekinetik=20j

=33,3w
P=
2. Çantanın ağırlığı 50N olduğu için F=50N olmalı
W=F.∆X
W=50.4=200j

W=F.∆X
uygulanacak F kuvveti cismin ağırlığına eşit olmalı
F=G=m.g
G=10.10=100N
W=100.20=2000j

P=

1. ÜNİTE
1. Bölüm İş,Enerji,Güç
a) İş Nedir?
Uygulama
1. R=15-3=12N
W=F.∆X
W=12.10=120m
b) Güç Nedir?
Ugulamalar
1. m=10kg
t= 1 dakika = 60s
∆X= 20m
g=10m/s2

x

x

Işıma

x

x

Konveksiyon

x

İletim

kapandığına göre yapraklardaki yük miktarı azalmıştır. – Yüklü çubuğun
yapraklardaki yükün azalmasına neden olması için elektroskobun yükü +
olmalıdır.

3. ÜNİTE
1. Bölüm: Elektrik Yükleri
Uygulama
1. Yüklü elektroskoba - yüklü çubuk dokundurulduğunda yapraklar

Suyun kaynatılması
Çayın içindeki kaşığın
ısınması
Mikrodalga
fırının
yiyeceği ısıtması
Güneşin
odayı
ısıtması
Kaloriferin
odayı
ısıtması

4C=100
4.Bölüm: Enerji İletim Yolları
Uygulama
1.

2. Ünite
1. Bölüm Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
3. Sıcaklık Ölçekleri
Uygulama
1. Donma sıcaklığı= 30ᵒX
Kaynama sıcaklığı= 110ᵒX
X= 50 ᵒX C=?
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Notlarım

Notlarım

Notlarım

