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Başlama saati: 09:30
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okuyunuz ve size söylendiğinde bu sayfayı çevirerek sınava başlayınız.

Adınız Soyadınız

İmzanız Kod

1. Bu sınav iki kısımdan ve toplam 15 sorudan oluşmaktadır.

2. İlk kısımda her biri 5 puan değerinde 10 adet test sorusu bulunmaktadır. Bu soruların yanıtlarını
4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız. Bu kısımdaki bir sorudan puan alabilmeniz için yanıtınızı
açık ve okunaklı bir biçimde cevap anahtarına yazmanız gerekmektedir. Soru üzerinde işaretlenmiş
yanıtlar veya sorunun kenarına yazılmış bilgiler değerlendirilmeyecektir.

3. İkinci kısımda her biri 10 puan değerinde 5 adet klasik soru bulunmaktadır. Bu soruların
yanıtlarını sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak
kadar uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir. Yanıtınız için ek kağıt kullan-
manıza izin verilmeyecektir.

4. Bu sınavda isteyen öğrenciler hesap makinesi bulundurabilirler. Ancak cep telefonunuzu sınavda
kullanamazsınız. Sınav sırasında bir başkasından hesap makinesi ödünç alamazsınız.

5. Sınav sırasında, önceden kendi el yazınız ile hazırlamış olduğunuz A4 boyutunda bir formül
kağıdı kullanmanıza izin verilecektir. Her öğrenci sadece kendi formül kağıdını kullanabilir.

6. Sınavın ilk 20 ve son 10 dakikasında sınıftan kimsenin çıkmasına izin verilmeyecektir.

7. Sınav süresi sona erdiğinde lütfen sınavınızı görevliye teslim ediniz. Sınav soruları çözümleri
ile birlikte dersin internet sayfasında yayımlanacaktır.

8. Lütfen sınav sırasında diğer öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınınız.

9. Sınav kodunuzu not alınız. Sınav notunuz isimizle değil sınav kodunuzla açıklanacaktır.
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BİRİNCİ KISIM

Bu kısımdaki soruların yanıtlarını 4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız.

Boşluğun elektriksel ve manyetik geçirgenlikleri
ǫ0 = 8.85 × 10−12C2/Nm2 µ0 = 4π × 10−7Tm/A

1. Şekilde aynı yönde akım taşıyan paralel iki kablo görülmektedir. I, II ve III ile gösterilen
bölgelerin hangisinde toplam manyetik alan sıfır olabilir?

a) Sadece I. bölgede
b) Sadece II. bölgede
c) Sadece III. bölgede
d) Sadece I ve III. bölgelerde
e) Her üç bölgede de olabilir.

2. Uzunluğu 5.0 cm ve kesit alanı 2.0 cm2 olan bir solenoid toplam 100 sarıma sahiptir ve 4.0
A’lik bir akım taşımaktadır. Solenoidin içindeki manyetik alan nedir?

a) 2.5 mT b) 5.0 mT c) 10 mT d) 15 mT e) 20 mT

3. Bir önceki sorudaki solenoidten geçen akım düzgün bir şekilde arttırılarak 2.0 s içinde 10.0 A’e
çıkarılıyor. Bu sırada solenoidte oluşan indüksiyon emk’sı ne olur?

a) 0.10 mV b) 0.15 mV c) 0.30 mV d) 0.50 mV e) 1.26 mV

4. Aşağıdaki denklemlerden hangisi bize manyetik monopolün var olmadığını söyler?

a)

∮
A

~E · ~dA =
Q

ǫ0

b)

∮
A

~B · ~dA = 0 c)

∮
C

~B · d~s = µ0I + ǫ0µ0

dΦE

dt

d) E =

∮
C

~E · d~s e) ~B =

∫
µ0

4π

Id~s × r̂

r2
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5. Manyetik monopoller gerçekte var olmadıklarına göre bir mıknatısın manyetik alana sahip
olmasını nasıl izah edebiliriz?

a) Mıknastısların Dünya’nın manyetik alan çizgilerini kapalı eğriler şeklinde bükerek indüklenmesiyle

b) Lenz yasası uyarınca elektronların Dünya’nın manyetik alanına karşı koyacak şekilde hareket
etmeleriyle

c) Dünya’nın manyetik alanının mıknatıs içinde oluşturduğu Eddy akımları ile

d) Elektronlar ve protonların birbirlerini karşılıklı olarak indüklemeleri ile

e) Elektronların dairesel yörüngeleriyle oluşan küçük dipollerin aynı yöne yönelmeleri ile

6. Metal bir para değişken bir manyetik alanda şekilde görüldüğü gibi yuvarlanmaktadır. Sis-
temdeki mekanik sürtünmeleri ihmal ettiğimizi düşünürsek aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

a) Manyetik alan artıyorsa para hızlanır.
b) Manyetik alan azalıyorsa para hızlanır.
c) Para her durumda hızlanır.
d) Para her durumda yavaşlar.
e) Para nötr ise hızı değişmez.

7. Hangi durum(lar)da indüksiyon akımının yönü doğru olarak gösterilmiştir?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III
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8. Şekilde görülen kablolar özdeştir ve uzunlukları aynıdır. Her üç durumda da akımı sıfırdan
başlayarak I değerine kadar arttırdığımızı düşünelim. Bunun için yapmamız gereken iş mik-
tarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır?

a) W1 < W2 < W3

b) W1 < W2 = W3

c) W1 > W2 = W3

d) W1 > W2 > W3

e) W1 = W2 = W3

9. 3.0 mH’lik bir indüktör ile 20 µF’lık bir kondansatörden oluşan bir LC devresi başlangıçta
kondansatör üzerine 5.0 µC’luk yük konularak salınıma bırakılıyor. Kondansatörün yükü 1.0
µC’a düştüğünde devreden geçen akım ne olur?

a) 10 mA b) 20 mA c) 40 mA d) 63 mA e) 126 mA

10. Bir transformatörün birincil ve ikincil bobinlerindeki sarım sayıları sırasıyla 600 ve 300’dür.
Eğer birincil bobine genliği 220 V olan bir alternatif gelirim uygulayacak olursak ikincil bobindeki
alternatif gerilimin genliği ne olur?

a) 110 V b) 300 V c) 440 V d) 600 V e) 820 V

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

Bu bölümde bulduğunuz sonuçları çerçeve içine alınız ve sayısal sonuçlarınızın bi-
rimlerini mutlaka yazınız. Birimsiz sonuçlar 2 puan kaybetmenize neden olacaktır.

11. I akımı taşıyan iletken bir kablonun bir bölümü şekilde görüldüğü gibi kısmi bir çember şeklinde
bükülmüştür. Biot-Savart yasasını kullanarak çemberin merkezindeki O noktasında oluşan
manyetik alanı bulunuz.
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12. Şekilde görülen devre 0.025 T’lık bir manyetik alanın içine yerleştirilmiştir ve devrenin bir kolu
~F dış kuvveti tarafından v = 0.8 m/s’lik sabit bir hızla çekilmektedir.

a) (5 puan) Devrede indüklenen emk nedir?

b) (2 puan) Devreden geçen akım nedir?

c) (3 puan) Kolu çeken dış kuvvetin büyüklüğü nedir?
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13. Şekilde görülen RLC devresindeki kondansatör t = 0 anında belirli bir Q0 yükü ile yükleniyor
ve sonrasında devre kendi haline bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) (5 puan) Devrenin salınım frekansı nedir?

b) (3 puan) Kondansatördeki yükün zamana bağlı grafiğini çiziniz.

c) (2 puan) Kondansatörün yükü ilk olarak ne zaman sıfır olacaktır?
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14.

Yandaki şekilde görülen RLC devresi ile ilgili olarak aşağıdaki boşlukları direnç,
indüktör ve kapasitör kelimelerinden uygun olanları ile doldurunuz. (2’şer puan)

a) Devreden geçen akım sıfır olduğunda bütün enerji ......................... depolanmıştır.

b) Kondansatörün yükü sıfır olduğunda bütün enerji ......................... depolanmıştır.

c) Devredeki ......................... nedeniyle sistemde depolanan toplam enerji her salı-
nımda bir miktar azalır.

Yandaki şekilde görülen alternatif akım kaynağına bağlanmış RLC devresi ile ilgili
olarak aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (2’şer puan)

d) Eğer alternatif akım kaynağının frekansı sistemin doğal frekansına eşit olursa
......................... oluşur.

e) Bu durumda devrenin alternatif akım kaynağından çektiği enerji .........................
olur. (maksimum, minimum, sıfır)

15. Bir CD çalar ve bir hoperlör şekilde görüldüğü gibi iki ayrı solenoide bağlanmıştır. CD çalar
çalıştırıldığında hoperlörden gelen müziği duyarız.

a) (5 puan) Bu olayı sanki sınıfta öğrencilerinize izah ediyormuşçasına 4-5 cümle ile açıklayınız.

b) (5 puan) Solenoidlerin merkezleri arasındaki uzaklığı değiştirmeden hoperlörden gelen sesi
nasıl minimuma indiririz?


