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Lütfen adınızı ve soyadınızı aşağıdaki kutuya yazınız, verilen bilgileri dikkatle
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 ala-
bilmeniz için yanıtınızı açık ve okunaklı bir biçimde cevap anahtarına yazmanız gerek-
mektedir. Soru üzerinde işaretlenmiş bir yanıt veya sorunun kenarına yazılmış bilgiler
değerlendirilmeyecektir. Bu kısmın toplam değeri 50 puandır.

3. İkinci kısımda her biri 10 puandan oluşan 5 soru bulunmaktadır. Bu soruların yanıtlarını
sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kullanmanıza izin
verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar uzunsa büyük ihtimalle
doğru yolda değilsiniz demektir.

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

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

6. Sınavın ilk 15 dakikasında ve son 10 dakikasında sınıftan kimsenin çıkmasına izin ve-
rilmeyecektir.

7. Sınav süresi sona erdiğinde lütfen bu kitapçığı görevli kişiye teslim ediniz. Sınav soruları
çözümleri ile birlikte sınavın bitiminde dersin internet sayfasında yayınlanacaktır.

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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Fizik II Dersi İkinci Ara Sınavı 2

Bazı Sabitler:
Coulomb sabiti ve boşluğun geçirgenliği:
k = 8.99 × 109Nm2/C2 ǫ0 = 8.85 × 10−12C2/Nm2 µ0 = 4π × 10−7Tm/A
Elektronun yükü ve kütlesi:
q
e

= 1.6 × 10−19C m
e

= 9.11 × 10−31kg

BİRİNCİ KISIM

Bu kısımda her biri 5 puan değerinde 10 adet test sorusu bulunmaktadır. Bu
soruların yanıtlarını 4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız.

1. Açık bir havada Konya Ovası’nın yüzeyinde elektrik alanın büyüklüğü 110N/C’dur ve
yönü aşağıya doğrudur. Yeryüzü iletken olduğu için toprağın içinde elektrik alan sıfırdır.
Buna göre ovadaki elektriksel yük yoğunluğu nedir? (İşaretlere dikkat ediniz.)

a) +9.7 × 10−10C/m2 b) −9.7 × 10−10C/m2

c) +1.9 × 10−9C/m2 d) −1.9 × 10−9C/m2 e) +3.8 × 10−10C/m2

2. Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Volt =
Joule

Coulomb
b)

Newton

Coulomb
=

Volt

metre
c) Tesla =

Newton

Coulomb × metre/saniye

d) Ohm Farad = saniye e) Volt Amper=Joule

3. +x yönünde hareket etmekte olan yüklü bir parçacık +y yönünde bir manyetik alanın
etkisine giriyor. Bu parçacık bundan sonra nasıl bir hareket yapar?

a) xy düzleminde dairesel hareket yapar.

b) Helis çizerek y ekseni yönünde ilerler.

c) Helis çizerek −y ekseni yönünde ilerler.

d) xz düzleminde dairesel hareket yapar.

e) Manyetik alandan etkilenmeden +x yönünde hareketine devam eder.
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4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Evrendeki toplam yük miktarı sabittir.

b)Bildiğimiz kadarıyla evrende manyetik monopol bulunmamaktadır.

c) Farklı büyüklüklerdeki iki yükün birbirlerine uyguladıkları elektrostatik kuvvetler aynı
büyüklüktedir.

d) Yüklü bir cisim nötral bir cismi çekebilir.

e) Sadece iletkenler elektriksel olarak yüklenebilirler.

5. Şekildeki devrede görülen R1 direncinde açığa çıkan güç nedir?

a) 12W b) 28W c) 30W d) 40W e) 48W

6. Bir LC devresi 3.0µF ’lık bir kondansatör ile 9.0mH ’lik bir indüktörden oluşmaktadır.
Başlangıta akım henüz sıfırken kondansatörde birikmiş olan enerji 6.0µJ ’dür. Akım mak-
simum değerine ulaştığında indüktörde ne kadar enerji birikmiş olur?

a) 2.0µJ b) 3.0µJ c) 6.0µJ d) 12.0µJ e) 18.0µJ

7. Bir kapı zili 12V ’luk gerilimle çalışmaktadır. 220V ’luk şehir gerilimini 12V ’a indirmek
için bir transformatör kullanılır. Bu transformatörün 220V ’luk uçunda 660 sarım varsa
12V ’luk ucunda kaç sarım olmalıdır?

a) 3 b) 4 c) 36 d) 165 e) 198
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8. Aşağıdakilerden hangisi Yakub’un merdiveni (Jacob’s ladder) dediğimiz olayın açıklamasıdır?

a) Transformatör yardımıyla elde edilen yüksek gerilimin havayı iyonize etmesi ve bunun
sonucu ısınan havanın yükselmesi.

b) Solenoidde oluşan yüksek manyetik alana yakalanan yüklü parçaçıkların helis şeklindeki
yörüngelerde yukarıya doğru hareket etmeleri.

c) Transformatör vasıtası ile elde edilen yüksek akımın havadaki toz parcaçıklarını yakması
ve tozların hava akımıyla yükselmesi.

d) Solenoidin akımın kesilmesine izin vermemesi sonucu yıldırımların oluşması ve bu
yıldırımların antenler boyunca Eddy akımlarıyla ilerlemeleri.

e) Solenoidler arasındaki karşılıklı indükleme sonucu elektromanyetik dalgaların oluşması
ve bunların yukarıya doğru yayılmaları.

9. Bir devre tek başına ve 1A’lik akım taşımakta iken içinden gecen manyetik akı 0.010Tm2’dir.
Bu devre 2A’lik akım taşıyan bir başka devrenin yanına getirildiğinde içinden gecen
manyetik akı 0.014Tm2’ye çıkmaktadır. Bu iki devre arasındaki karşılıklı indüktans kat-
sayısı nedir?

a) 0 b) 2mH c) 8mH d) 10mH e) 12mH

10. Bir RLC devresi 30Ω’luk bir direnç, 9.0mH ’lik bir indüktör ve 40µF ’lık bir kapasitörden
meydana gelmiştir. Bu devredeki salınımların frekansı nedir?

a) 0 (Kritik sönüm) b) 0.30s−1 c) 1.67s−1 d) 2.78s−1 e) 8.99s−1

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

Bu kısımda her biri 10 puan değerinde 5 adet soru bulunmaktadır. Şıklı ol-
mayan sorularda kısmı puan verilmeyecektir. Şıklı sorularda ise kısmi puan
şıkların başlarında belirtildiği şekilde verilecektir. Bu soruların yanıtlarını
sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kul-
lanmanıza izin verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar
uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir.

11. İç direnci 0.1Ω ve emk’sı 1.5V olan bir pil şekilde görüldüğü gibi bir R direcinin uçlarına
bağlanmıştır. Devredeki R direci karbondan yapılmış olup uzunluğu 4cm kesit alanı
2mm2’dir. Karbonun özdirenci 3.5 × 10−5Ωm olduğuna göre,

a) (3 puan) Devredeki R direncinin büyüklüğü nedir?

b) (4 puan) Devreden geçen akım nedir?

c) (3 puan) R direnci üzerinde harcanan güç nedir?
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12. a) (6 puan) Hidroelektrik santrallerinde elektriğin Faraday indüksiyon yasasından fay-
dalanılarak nasıl elde edildiğini bir şekil çizerek ve bir kaç cümle ile kısaca anlatınız.

b) (2’şer puan) Bir mıknatıs güney kutbu aşağıda kalacak şekilde düşerken ileten bir
çemberin içinden geçer. Mıknatıs çemberin içinden geçmeden hemen önce ve geçtikten
hemen sonra çemberde oluşan akımların yönleri ne olur? Şekil çizerek gösteriniz.

13. Şekilde görüldüğü gibi bir manyetik alanın içinde salınmakta olan metal bir levha düşünelim.
Bu levhanın salınımları, levhanın içinde oluşan akımlar nedeniyle zamanla sönümlenecektir.
Ortamdaki manyetik alan ne kadar büyükse levhanın salınımları da o kadar kısa sürede
sönümlenir.

a) (2 puan) Levhanın içinde oluşan akımlara ne isim verilir?

b) (5 puan) Levhanın salınımlarının niçin sönümlendiğini bir iki cümle ile izah ediniz.
(Özel olarak bu olayda hangi yasanın rol oynadığını belirtiniz.)

c) (3 puan) Günlük yaşantımızdan bu olayın rol oynadığı bir örnek verebilir misiniz?
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14. Bir solenoidden geçen akım 3s içinde düzgün olarak 1.0A’den 7.0A’e çıkarılıyor ve bu
sırada indüktörün uçları arasında oluşan emk 16mV olarak ölçülüyor.

a) (4 puan) Solenoidin indüktansı nedir?

b) (3 puan) Solenoidin uzunluğu 10cm ve kesit alanı 8mm2 olduğuna göre birim uzun-
luktaki sarım sayısı nedir?

c) (3 puan) Akım 1.0A’den 7.0A’e çıkarılırken yapılması gereken iş nedir?
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15. Bir RL devresini üretece bağlayan anahtar kapatıldığında akım sıfırdan maksimum değerinin
yarısına 2 × 10−3s içinde yükseliyor. Bu durumda

a) (2 puan) Akımın zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafiği çiziniz.

b) (5 puan) Devrenin zaman sabiti nedir?

c) (3puan) Devredeki direncin 2.0Ω olduğu biliniyorsa indüktansın değeri nedir?

Bilgi: ln(2) = 0.693


