
FİZ202

FİZİK II: Elektrik ve Manyetizma

2012-13 Bahar Dönemi

Doç. Dr. Yamaç Pehlivan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümü
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Dersimizin internet sayfasını en az haftada bir kez ziyaret ediniz. Bu sayfada önemli duyurular yapılacaktır.

I. DERSİMİZİN AMACI

Bu dersin amacı mekaniğin temel kavramlarını, hem bilim ve teknolojideki uygulamalarına ağırlık vererek
öğretmek hem de bilimsel düşünmenin, deney ve gözlemin yaşamımızdaki önemini ortaya koymaktır. Bu dersi
alan öğrenciler temel fizik kanunlarını kullanarak karmaşık görünen doğa olaylarının nasıl basit bir şekilde
anlaşılabileceğini görecek ve teknolojik gereçlerin temel fizik kanunları ile olan ilişkisini daha iyi kavrayacaklardır.

II. DERSİMİZİN YERİ VE ZAMANI

Ders: Salı günleri saat 15:00 - 17:50 arasında Fizik Bölümü’nün 521 numaralı Newton dersliğinde.

Laboratuvar: Salı günleri saat 11:00-13:00 ve Perşembe günleri saat 16:00 - 18:00 arasında T2 katındaki Fizik
Laboratuvarı’nda. Deneylerin başlama tarihi dersin internet sayfasında ilan edilecektir.

III. İLETİŞİM VE DUYURULAR

E-mail adresim: ypehlivan@me.com
E-mail’lerimi sıklıkla kontrol ederim. Bana E-mail ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Ofis telefonum: 0 (212) 246 00 11 - 5561

Duyurular: Ders ile ilgili duyurular dersin internet sayfasından yapılacaktır ve öğrencilerin bu duyuruları her
hafta kontrol etmeleri gereklidir.

IV. KAYNAKLAR

Ders Kitabı:
Üniversite Fiziği,
12. Basım Cilt 2

Yazarlar: Young ve Freeman

Pearson Education Yayıncılık

ISBN : 9786054248018

Ders kitabınızı mukahhak edininiz.

V. DEĞERLENDİRME

Bu derste iki arasınav ve bir final sınavı olmak üzere toplam üç sınav yapılacaktır. Sınavların yeri ve zamanı
dersin internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavların ders geçme notuna katkıları şöyledir:

1. Arasınav 2. Arasınav Final Sınavı

Ağırlıklar %30 %30 %40

VI. SİZDEN BEKLENENLER

Bu derste sizden beklenenler, bütün derslere gelmeniz ve dersleri dikkatle takip etmeniz, sınıf aktivitelerine
katılmanız, alıştırmalarınızı zamanında yapmanızdır. Ayrıca, her dersten önce, 10 dakika zaman ayırarak o
günkü dersin konusuna kitabınızdan kısaca bir göz atarak gelirseniz, sınıfta konuları çok daha kolay öğrendiğinizi
göreceksiniz. Eğer bunları yaparsanız bu dersten başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur.



VII. DERSE DEVAM

Bu dersten en iyi sekilde faydalanabilmek için bütün derslere gelmeli ve sınıf aktivitelerine katılmalısınız.
Öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla etkileşim halinde olduğunuzda size zor gelen konuları kolayca ve keyifle
öğrendiğinizi göreceksiniz. Unutmayınız ki bilim insanlığın kollektif bir eylemidir.

VIII. ALIŞTIRMA SORULARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Bu dersi işlerken aşağı yukarı her hafta kitabımızdan bir bölümü bitirecek şekilde hareket edeceğiz. Ders
kitabımızdaki her bölümün sonunda alıştırma soruları bulunmaktadır. Her hafta bir bölümü tamamladığımızda
bu alıştırma sorularından bazıları çalışma sorusu olarak tavsiye edilecektir. Her hafta hem size tavsiye edilen
soruları hem de kendi seçeceğiniz diğer bazı soruları çözmeye çalışmanızı öneririm. Bunun amacı bir konuyu
anlayıp anlamadığınızın ayırdına hemen varabilmeniz için kendinize bir olanak sağlamaktır. Çoğu zaman öğ-
renciler anlatılan konuları anladıklarına samimi olarak inansalar da gerçekte anlayışlarında önemli boşluklar
bulunduğunu ancak bir takım problemleri çözemediklerinde farkederler. Unutmayınız ki eğer alıştırmalarınızla
uğraşmayı sınavların yaklaştığı o yoğun döneme bırakırsanız bu durum sizin için büyük bir gerginlik kaynağına
dönüşebilir.

Alıştırma sorularınızı kendi aranızda tartışarak, fikir ve yöntem alışverişinde bulunarak birlikte yapınız. Bu
tür bir paylaşım hem güzel bir davranış biçimi hem de bilimsel yöntemin temelidir. Öğrenim teknikleri ile
ilgili yapılan araştırmalar, 2-3 kişilik gruplar halinde çalışan öğrencilerin diğer öğrencilere nazaran daha başarılı
olduklarını göstermektedir.

IX. DERS VE SINAV PLANI

Hafta Bölüm Konular

12 Şubat 21. Bölüm Elektrik yükü ve elektrik alanı

19 Şubat 22. Bölüm Gauss yasası

26 Şubat 23. Bölüm Elektriksel potansiyel

5 Mart 24. Bölüm Sığa ve dielektrikler

7 Mart 1. Arasınav Sınav laboratuvar saatinde, her zamanki dersliğimizde yapılacaktır.

(Perşembe)

12 Mart 25. Bölüm Akım, direnç ve elektromotor kuvvet

19 Mart 26. Bölüm Doğru akım devreleri

26 Mart 27. Bölüm Manyetik alan ve manyetik kuvvetler

2 Nisan 28. Bölüm Manyetik alanın kaynakları

9 Nisan Örnekler ve konu tekrarı. Bu derse asistanınız girecektir.

16 Nisan 2. Arasınav Ders saatinde ve her zamanki dersliğimizde yapılacaktır.

(Salı)

23 Nisan Tatil

30 Nisan 29. Bölüm Elektromanyetik etkilenme

7 Mayıs 30. Bölüm Etkilenme ve etkileçler

14 Mayıs 31. Bölüm Alternatif akım

Yukarıdaki tabloda gösterilen tahmini ders planıdır ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özellikle
arasınav tarihlerinin tahmini olarak yerleştirildiğini vurgulamak isterim. Kesin arasınav tarihleri dersin internet
sayfasında ilan edilecektir.


