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Fiziğin konularıFiziğin konuları

Fizik, evreni basit prensipleri ile daha iyi anlamımızı 
sağlayan temel bilimlerden birisidir Astronomisağlayan temel bilimlerden birisidir. Astronomi, 
biyoloji, kimya ve jeoloji gibi çeşitli bilim dallarının da 
temelini oluşturur. Fizik ile çevremizde gelişen temelini oluşturur. Fizik ile çevremizde gelişen 
fiziksel olaylar basit kavramlar, teoriler ve 
matematiksel eşitliklerle verilir.

Yandaki resimde 2003 de havada patlayan uzay mekiğinin  kalkış anı 
görülmektedir.
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Fiziğin konularıFiziğin konuları

1.Klasik mekanik, atoma göre çok büyük boyutlarda ve ışık hızına göre çok yavaş 
hareket eden cisimlerin hareketi ile ilgilenir.

2. Görelilik, herhangi bir yere göre cisimlerin hareketini inceler.

3 Termodinamik birçok parçacıktan oluşan bir sistemin ısı iş sıcaklık ve istatiksel3. Termodinamik, birçok parçacıktan oluşan bir sistemin ısı, iş, sıcaklık ve istatiksel 
davranışlarını inceler. 

4. Elektromagnetizma, elektrik, magnetizma ve elektromagnetik alanları inceler. 4. Elektromagnetizma, elektrik, magnetizma ve elektromagnetik alanları inceler. 

5. Optik, ışığın malzeme ile etkileşmesini inceler.

6. Kuantum mekaniği, alt mikroskobik düzeyden makroskopik düzeye kadar 
malzemelerin davranışlarını inceler. 
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Fiziğin konularıFiziğin konuları

İ(1) İnsansız uydu hareketleri, insanlı aya iniş,

(2) Mikrodevre ve çok hızlı bilgisayarlar(2) Mikrodevre ve çok hızlı bilgisayarlar,

(3) Bilimsel araştırma ve sağlık alanında karmaşık görüntüleme(3) Bilimsel araştırma ve sağlık alanında karmaşık görüntüleme 
teknikleri, 

(4) Genetik mühendisliğinde elde edilen bazı sonuçlar, 
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1 1 Uzunluk kütle ve zaman1.1 Uzunluk, kütle ve zaman

• Ekonomik, günlük, ticari vs hayatımızda kavga etmeden, anlaşmazlıklar 

çıkmadan alış-veriş yapabilmemiz için bazı standartları kabul etmek 

zorundayız. 

• 1960 da uluslararası bir komite tarafından nicelikler için standartlar ç

hazırlanmıştır.

• SI (Système International) birim sistemi hepimizin kabul ettiği birimleri• SI (Système International) birim sistemi hepimizin kabul ettiği birimleri 

içerir. Bunlar uzunluk, kütle ve zaman gibi metre, kilogram ve saniye dir. 

Diğ t d tl i kl k i i (k l i ) l kt ik k i i ( ) kDiğer standartlar ise sıcaklık için (kelvin), elektrik akımı için (amper), ışık 

şiddeti için (candela) ve madde miktarı için (mole).
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Uzunluk

MS 1120 de İngiliz kralı uzunluk için burnunun ucundan kolunun açık durumda iken 
parmak uçlarına kadar olan mesafeyi birim uzunluk olarak yard ı seçmiştir. 

Fransa kralı 14ncü Louis ise kendi ayak büyüklüğünü birim uzunluk olarak seçmiştir.

1799 den itibaren Fransa da birim uzunluk için metre kullanılmaya başlanmıştır1799 den itibaren Fransa da birim uzunluk için metre kullanılmaya başlanmıştır. 
Ekvatordan kuzey kutbuna çizilen ve Paristen çizginin uzunluğunun on miyonda biri 
olarak alınmıştır. 1960 lı yıllarda kripton-86 atomunun dalgaboyunun 1 650 763.73 katı 
olarak alınmış ve halen bu standart kullanılmaktadırolarak alınmış ve halen bu standart kullanılmaktadır.

Dünyaya en yakın kuarın uzaklığı 1.4 x 1026 metre
Dünyaya en yakın galaksi uzaklığı 9 x 1025 metreDünyaya en yakın galaksi uzaklığı 9 x 1025 metre
Bir ışık yılı  9.46 x 1015 metre
Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin yarıçapı 1.50 x 1011 metre
Dünya ile ay arasındaki uzaklık 3 84 x 108 metreDünya ile ay arasındaki uzaklık 3.84 x 108 metre
Dünyanın yarıçapı 6.37 x 106 metre
Uyduların yerden yüksekliği  2 x 105

Hidrojen atomunun çapı 10-10 metreHidrojen atomunun çapı 10 metre
Atom çekirdeğinin çapı 10-14 metre
Protonun çapı 10-15 metre 11



Kütle

• SI-birim sisteminde kütlenin birimi olarak kilogram (kg) 

kullanılmaktadır. Platinyum–iridyum alaşımından silindir şeklinde 

yapılmış ve International Bureau of Weights and Measures Sèvres, 

Fransa da saklanmaktadır. Bu kütle birimi 1887 de kabul edilmiş ve 

zamanla  kütlesi değişmeyen kararlı bir alaşımdan yapılmıştır. Bu 

kütlenin diğer bir eşi National Institute of Standards and Technology 

(NIST)  Gaithersburg, Maryland da saklanmaktadır.
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Kütle

(a) Ulusal Kilogram Standardı Sèvres, Fransa National Institute of Standards and 
Technology de saklanmaktadır (b) Zaman standartdı için hazırlanmış atom saatiTechnology de saklanmaktadır. (b) Zaman standartdı için hazırlanmış atom saati 
National Institute of Standards and Technology laboratuvarlarında Boulder, 
Colorado da bulunmaktadır. Saat 20 milyon yılda 1 saniye ileri gidebilir veya geri 
kalabilir.
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Çeşitli zaman değerleri (saniye)Çeşitli zaman değerleri (saniye)
• Evrenin yaşı 5 x 1017

Dü 1 3 1017• Dünyanın yaşı  1.3 x 1017

• Kolej öğrencisinin yaşı 6.3 x 108

• 1 yıl 3 2 x 1071 yıl 3.2 x 10
• 1 gün 8.6 x 104

• Bir ders saati 3.0 x 103

• İki kalp atışı arasındaki zaman 8 x 10-1

• Ses dalgaları arasındaki zaman 10-3

R d d l l d ki 10 6• Radyo dalgaları arasındaki zaman 10-6

• Bir katıdaki atom titreşimlerinin periyodu 10-13

• Görünen ışığın periyodu 10-15Görünen ışığın periyodu 10
• Nükleer çarpışmalar arası süre 10-22

• Işığın bir protonu geçme süresi 10-24
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10 nun katları okunuşu ve harfi10 nun katları, okunuşu ve harfi
10-24 yocto y
10-21 zepto zp
10-18 atto  a
10-15 femto f
10-12 pico p10 pico  p
10-9 nano  n
10-6 micro µ
10-3 milli m10 milli m
10-2 centi c
101 deci  d
103 kil k103 kilo  k
106 mega  M
109 giga  G
1012 tera  T
1015 peta  P
1018 exa   E
1021 zetta Z
1024 yotta Y 15



1 2 Madde ve modeli1.2 Madde ve modeli

• Fizikçiler bazı kavramlarla doğrudan ilişki kuramazlarsa 

ilgilendikleri fiziksel sistemler hakkında fikir yürütürlerilgilendikleri fiziksel sistemler hakkında fikir yürütürler, 

teori geliştirirler. Örneğin atomdaki elektronlar ve 

protonlar için yaptıkları gibi. Gözlenebilen özelliklerden 

bu teorilerini daha sağlam temellere oturtmaya çalışırlar. ğ y ç ş

Şekildeki gibi kübik altın parçalanmaya başlanırsa bu 

l i i k d id bili ?parçalama işi nereye kadar gidebilir?
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Quick Quiz 1 1Quick Quiz 1.1

Elektronik cihaz satan bir mağazada aluminyum ve 
demirden üretilmiş iki kamera bulunmaktadır. Her iki 
kameranın kütlesi aynı ise hangisi daha büyük olur?kameranın kütlesi aynı ise hangisi daha büyük olur? 
(a) Aluminyum kamera
(b) Demir kamera(b) Demir kamera 
(c) Her iki kamera da aynı boyutlardadır.
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Madde ve modeliMadde ve modeli
Yunanlılar 

parçalanamaya
n en küçükn en küçük 
maddeye 
atomos 
demişlerdi. 
1897 de J.J. 
Thomson un 
yaptığıyaptığı 
deneylerle 
atomun 
elektronlarının 
olduğu  
gösterildi. Daha 
sonraki yıllardasonraki yıllarda 
atomun 
çekirdeği 
parçalanarak alt 
parçacıklar 
(kuarklar) 
ortaya çıkarıldıortaya çıkarıldı.
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1 3 Yoğunluk ve atomik kütle1.3 Yoğunluk ve atomik kütle

Y ğ l k bi i h i d ki kütl ikt l k ili• Yoğunluk birim hacimdeki kütle miktarı olarak verilir:
m

ρ =ρ = -------
V

DenklemdekiDenklemdeki 
m-kütleyi (mass), 
V-hacimi (Volume)V hacimi (Volume) 

Atomların farklı yoğunluklara sahip olması onların fiziksel y ğ p
özelliklerini ayırd etmek için kullanılabilir bir özelliktir. 
Örneğin aluminyum 2.70 gr/cm3, kurşun 11.3 g/cm3

yoğunluklara sahiptiryoğunluklara sahiptir.
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Yoğunluk ve atomik kütleYoğunluk ve atomik kütle

Kurşunun atomik kütlesi 207 birim ve aluminyumun ise 27.0 

birimdir Atomik kütleleri oranıbirimdir. Atomik kütleleri oranı 

207 birim /27.0 birim = 7.67 değeri bu atomların 

yoğunlukları oranı olan 

(11 3 x 103 kg/m3)/(2 70 x 103 kg/m3) = 4 19(11.3 x 103 kg/m3)/(2.70 x 103 kg/m3) = 4.19

değerine eşit değildir. Bu farklılık nereden gelir? Tabi ki 

kristal yapıdaki (katı haldeki) atomlar arası boşluklardan.
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Bir küpte ne kadar atom var?Bir küpte ne kadar atom var?

Al i d l k bi kü ü ( ğ l ğ 2 70 / 3) h i 0 200 3• Aluminyumdan oluşmuş katı bir küpün (yoğunluğu 2.70 g/cm3) hacmi 0.200 cm3

olarak verilmiştir. 27.0 gram aluminyum (atomik kütle birimi) 6.02 x 1023 kadar atom 
içermektedir. Küpte ne kadar atom vardır?

• Çözüm Yoğunluk kütlenin hacime oranı şeklinde veriliyorsa, bu küp içindeki atomların 
toplam kütlesi bulunur. Kütle 

m = ρV = (2.70 g/cm3)(0.200 cm3) = 0.540 g  veya m = kN şeklinde yazılabilir. 
Denklemdeki m örneğin kütlesi, N örnekteki atomların sayısı ve k bilinmeyen orantı 

sabitidir.
mörnek = kNörnek mörnek kNörnekmörnek  kNörnek mörnek kNörnek

m27.0 g = N27.0 g bu denklemler oranlanırsa         --------- = -----------
bilinmeyen k orantı sabiti sadeleşir m27.0 g kN27.0 g

0.540 Nörnek

--------- = -------------- buradan Nörnek = 1.22x1022 atom olarak bulunur.
27.0          6.02x1023
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Quick Quiz 1 2Quick Quiz 1.2

Doğru veya yanlış : Boyut analizi ile sabitlerin değerlerinin 
aritmetik işlemler sonucunda elde edilen sayısal sonuçları 
bulunabilirbulunabilir.
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Çizelge 1.1 Çok kullanılan fiziksel nicelikler ve 
birimleribirimleri

Nicelik Sembol Boyut İngiliz SINicelik Sembol Boyut birimi SI

Uzunluk L L feet,ft metre, in

Kütle m M Slug kilogram kgKütle m M Slug kilogram, kg

Zaman T T saniye,s saniye,s

Çizgisel hız v L/T ft/s m/s

Açısal hız w radyan/T radyan/s radyan/s

İvme-çizgisel a L/T2 ft/s2 m/s2

İvme-açısal α radyan/T2 radyan/s2 radyan/s2İvme açısal α radyan/T radyan/s radyan/s

Yoğunluk ρ ML3 slug/ftkg/m3 kg/m3

Kuvvet F M(L/T2) pound, lb newton, N

Kinematik akışkanlık ν L2/T ft2/s m2/s

Moment (tork) M M(L2/T) ft-lb N-m

Eylemsizlik momenti kütlesi I ML2 Ib ft s2 kg-m2
Eylemsizlik momenti kütlesi I ML2 Ib ft-s2 g

Basınç P M/(L2T) Ib/ft2 N/m2 23



1 4 Boyut analizi1.4 Boyut analizi
• Alan    Hacim    Sürat    İvme 
• Sistem (L2) (L3) (L/T) (L/T2)Sistem        (L )      (L )         (L/T)    (L/T )
• SI                 m2 m3 m/s      m/s2

• ABD             ft2 ft3 ft/s       ft/s2

L uzunluk (Length)L-uzunluk (Length)
T-zaman (Time)

Hesaplama işlemlerinde sonucun doğruluğunu onaylamak yani sağlama 

yapmak için bazen boyut analizi yapılır. Eşitliğin bir tarafındaki boyutun 

diğer taraftakine eşit olması gerekir. Örnek olarak x = 0.5at2 sabit ivmeli 

harekette konum değerinin boyut analizi şu şekilde yapılabilir:ğ y ş ş y p
L

L  = ------ T2 = L
T2T2
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Birimler arası geçişlerBirimler arası geçişler

Bazen bir ülkenin kullandığı birim sisteminden diğer ülkenin 
kullandığı birim sistemine geçiş yapmak gerekebilir:
1 il 1 609 1 609 k• 1 mil = 1 609 m  = 1.609 km 

• 1 ft = 0.304 8 m  = 30.48 cm
1 39 37 i 3 281 ft• 1 m = 39.37 in. = 3.281 ft 

• 1 in. = 0.025 4 m = 2.54 cm (tam olarak)
Ö kÖrnek : 
• 15.0 in. = (15.0 in.) ( 2.54 cm / 1 in.) = 38.1 cm
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Quick Quiz 1 3Quick Quiz 1.3

İİki şehir arasındaki uzaklık 10 mil ise 
(a) Şehirler arası uzaklık 100 km den kısadır,
(b) Şehirler arası uzaklık 100 km den büyüktür,
(c) Her iki birimde aynıdır.
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Yaklaşık değerlerYaklaşık değerler

• Miktarlar veya sayılar hakkında konuşurken ve bunlarla 

işlemler yaparken tahmini değerler belirtilir Yani sayısınıişlemler yaparken tahmini değerler belirtilir. Yani sayısını 

tam olarak sayamayacağımız miktarlar için yaklaşık 

değerlerden bahsedilir. Örneğin bir müzik konserindeki 

veya mitingdeki insanların sayısı, bir ormandaki y g y ,

ağaçların sayısı, günde aldığımız nefes sayısı verilebilir. 

B tü kl k d ğ l i i i il ö t i iBu tür yaklaşık değerleri ~ simgesi ile gösteririz. 

0.023 ~ 10-2 veya 0.00012 ~10-4 gibi.y g
27



Quick Quiz 1 4Quick Quiz 1.4

Bir sandalyenin konumu 1 metrelik bir ölçü aleti ile 
ölçülmektedir. Sandalyenin ortasından duvara olan uzaklık 
1 0438605642 m ise bu değeri kullanacak bir kişi ne1.0438605642 m ise bu değeri kullanacak bir kişi ne 
yapmalıdır?
.
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Örnek 1 1 Uzunluk ölçümüÖrnek 1.1 Uzunluk ölçümü

9 40 cmU l ğ l k öl i i ? 9.40 cmUzunluğu ne olarak ölçersiniz?
(Cevap için fareyi tıklayınız)

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/SigFigs/SigFigs.html
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Örnek 1 2 Uzunluk ölçümüÖrnek 1.2 Uzunluk ölçümü

Değeri okuyunuz 12 33 cmDeğeri okuyunuz.
(Cevap için fareyi tıklayınız)

12.33 cm 

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/SigFigs/SigFigs.html
30



Örnek 1 3 Sıcaklık ölçümüÖrnek 1.3 Sıcaklık ölçümü

D l di ?Dereceler nedir? a) 15.0 °C, b) 28.5 °C, c) 21.9 °C 

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/SigFigs/SigFigs.html
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Örnek 1 4 Seviye ölçümüÖrnek 1.4 Seviye ölçümü

Sıvı seviyesini mL olarak 
ölçerken nereye bakacağız?

a) 27.5 mL ,  b) 5.00 mL 

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/SigFigs/SigFigs.html
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Örnek 1.5 Okuma hatasının yuvarlatılmasıy

Analog ölçü aleti – hata ibrenin bulunduğu yerde 3.25V ve 

ibrenin kalınlığı 0.1V ise okunan değer

(3 3±0 1)V olarak verilir(3.3±0.1)V olarak verilir.
33



Örnek 1.6 Okuma hatalarının yuvarlatılmasıy

16 1716 17

•Çizgisel skala kullanılmalıdır (burada cetvel)Çizgisel skala kullanılmalıdır (burada cetvel)

•Uygun hassaslık yaklaşımına ihtiyaç vardır (iyi atmak gerekir)

•Bu değer subjektif olarak 16.77±0.02 seçilebilir.
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Örnek 1 7 Okuma hatalarının yuvarlatılmasıÖrnek 1.7 Okuma hatalarının yuvarlatılması

16 17 16 17

•Okuma hatası ölçülen nesneye bağlıdır.ç y ğ

•Yukarıdaki sağdaki şekilde cetvel hassas olsa bile hata 

lazalmaz.
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Anlamlı sayılar (significant figures)Anlamlı sayılar (significant figures)

• Herhangi bir ölçüm yapılırken bulunan değer üzerinde çeşitli hatalar 

eklenerek sonuç yazılır. Genel olarak bu tür değerleri anlamlı sayılarla 

ifade ederken sol taraftaki sıfırları dikkate almayız. Sıfırdan farklı 

rakamların anlamlı olduğunu ve en sağdaki sıfırların  aynı şekilde bir 

anlam içermediğini kabul ederiz. 

Eğer iki sayı çarpılıyorsa elde edilen sonuç en düşük anlamlı sayıya 

hi d ğ i k h i dikk t l k l A k l bölsahip değerin rakam hanesi dikkate alınarak yazılır. Aynı kural bölme 

içinde geçerlidir.
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Örnek 1 8 Anlamlı sayılarÖrnek 1.8 Anlamlı sayılar

Aşağıdaki rakamların anlamlı hane sayıları ne kadardır? 

(a) 78 9 = 3(a) 78.9               =      

(b) 3.788 x 109 =    

3

4

(c) 2.46 x 10-6 = 3

(d) 0.0053            = 2
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Örnek 1.9 Aşağıdaki sayıların anlamlı hane 
sayılarını belirleyiniz. 

Anlamlı Anlamlı
hane sayısı hane sayısı

2.03 9670003 6

1.0 5.102 3

2.00 0.000065

0 00860 0 005

3

3

2

10.00860 0.005

1.0030 0.005670

3

5

1

4

0.00872 7803 3

78000 780.0005 6
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Örnek 1.10 Aşağıdaki sayıların anlamlı hane 
sayılarını belirleyiniz. 

0.0224 500 0.1110 0.00471 

3.000 0.90 54000 0.0089

3000 4.530 708 230518 3000 4.530 708 230518 

0.004300 0.023 780.00 1000.1

0.00800 0.00967 780.0 0.006007

9.6700 7.0200 0.00005 0.000008

70.164 0.090 0.0076009 0.908 

0.4900 670004 10.05 5000000
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Anlamlı sayılarla aritmetik işlemlerAnlamlı sayılarla aritmetik işlemler

Tamsayıların ve evrensel sabitlerin anlamlı hane sayıları belirsizdir.

Eğer iki sayı çarpılıyorsa elde edilen sonuç en düşük anlamlı sayıya sahip 

değerin rakam hanesi dikkate alınarak yazılır Aynı kural bölme içindedeğerin rakam hanesi dikkate alınarak yazılır. Aynı kural bölme içinde 

geçerlidir.

Eğer iki değer toplanıyorsa elde edilen sonuç en düşük anlamlı değerin 

rakam hanesi ile verilir. Aynı kural çıkarma içinde geçerlidir.
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Örnek 1 11 Dikdörtgenin çevresiÖrnek 1.11 Dikdörtgenin çevresi

Kenarları a = (5.5 ± 0.1) cm ve b = (6.4 ± 0.1) cm olan bir dikdörtgenin 

çevresi ne olmalıdır? 

Çevre = 2(a + b) 

= 2(5 5 cm + 6 4 cm)= 2(5.5 cm + 6.4 cm) 

= 2(11.9 cm) dir. 

Anlamlı sayı olarak bu değer 

Çevre = 2(12) = 24 cm olarak yazılır.
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Örnek 1 12 Anlamlı sayılarla çarpımÖrnek 1.12 Anlamlı sayılarla çarpım

A ğ d ki l l d ?Aşağıdaki çarpımın sonucu ne olmalıdır?
16.3456 (6 anlamlı rakam haneli sayı)

x 3 43 (en düşük anlamlı rakam hanesine sahip sayı 3 anlamlı rakam)x    3.43     (en düşük anlamlı rakam hanesine sahip sayı-3 anlamlı rakam)
--------------
56.065408   

veya 

56.1 Sonuç en az anlamlı haneye sahip 3 anlamlı haneye  

sahip sayıya göre yazılır.
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Örnek 1 13 Dikdörtgen alanıÖrnek 1.13 Dikdörtgen alanı.

Kenar uzunlukları a = (5.5 ± 0.1) cm ve b = (6.4 ± 0.1) cm olan bir dörtgenin 

alanı ne olmalıdır? 

Dikdörtgen Alanı = a · b = 5.5 cm x 6.4 cm= 35.2 cm2 dir. 

Sonuç, kenar değerlerindeki ölçüm hata değerleri kullanılarak anlamlı sayılar 

kli d ğ d ki ibi l bilişeklinde aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Alan = 35 cm2 olarak yazılır.

Sonuç neden bu şekilde yazılmıştır (Cevap için fareyi tıklayınız)? 

Kenar uzunlukları ölçülürken 2 (iki) anlamlı haneye kadar 
ölçülebilmişlerdir. Sonuç 2 (iki) haneli olarak yazılabilir. 43



Örnek 1 14 Odanın alanıÖrnek 1.14 Odanın alanı.

Duvardan duvara halı yerleştirilecek olan bir odanın uzunluğu 

12.71 m ve genişliği 3.46 m olarak ölçümüştür. Odanın alanını12.71 m ve genişliği 3.46 m olarak ölçümüştür. Odanın alanını 

hesaplayınız (Cevap için fareyi tıklayınız)? 

En düşük anlamlı haneye sahip sayı 3.46 dır. Buna göre sonuç 
yani alan 3 haneli olmalıdır: 44.0 44



Örnek 1 15 Anlamlı sayılar (significant figures)Örnek 1.15 Anlamlı sayılar (significant figures)
Bir dörtgen levhanın kenar uzunlukları (21.3 ± 0.2) cm ve (9.8 ± 0.1) cm olarak 

verilmektedir. Dörtgen levhanın alanını ve çevresini anlamlı sayılarla belirtiniz.

Alan = (21.3 ± 0.2) cm x (9.8 ± 0.1) cm 

= 21.3 x 9.8 ± 21.3 x 0.1 ± 0.2 x 9.8 ± 0.1 x 0.2 

= 208.74 ± 2.13 ± 1.96 ± 0.02 208.74  ± 2.13 ± 1.96 ± 0.02 

= 208.74 ± 4.11 = Çarpmada en düşük anlamlı haneye sahip sayı (yani 9.8) 

dikkate alınırsa sonuçdikkate alınırsa sonuç

= 209 ± 4 şeklinde tam sayı olarak yazılmalıdır.

Çevre = 2(a + b) = 2(21 3 + 9 8)±0 2±0 1 = 2(31 1) ± 0 3 toplamada en düşükÇevre = 2(a + b) = 2(21.3 + 9.8)±0.2±0.1 = 2(31.1) ± 0.3 = toplamada en düşük 

anlamlı haneye sahip sayı dikkate alınır (yani 9.8 iki hanesi anlamlı olan sayı)

62 ± 1= 62 ± 1 
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Örnek 1 16 Anlamlı sayılarla çarpma ve bölmeÖrnek 1.16 Anlamlı sayılarla çarpma ve bölme

(3.4617 x 107) ÷ (5.61 x 10-4) rakamların bölümü sonucu 

nasıl olmalıdır?nasıl olmalıdır?

(3.4617 x 107) ÷ (5.61 x 10-4) = 6.1706 x 1010 dur ve 6.17 x 

1010 değerine 3 anlamlı sayıya yuvarlatılır.  
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Örnek 1 17 Anlamlı sayılarÖrnek 1.17 Anlamlı sayılar

[(9.714 x 105) (2.1482 x 10-9)] ÷ [(4.1212) (3.7792 x 10-5)] 

işleminin sonucunu anlamlı sayı şeklinde yazınız Üstelişleminin sonucunu anlamlı sayı şeklinde yazınız. Üstel 

değerlere dikkat ediniz.

Hesaplama sonucunda 1.3398 x 101 elde edilir ve bu değer  

4 anlamlı hanesi olan 13 40 e yuvarlatılır4 anlamlı hanesi olan 13.40 e yuvarlatılır. 
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Örnek 1 18 Anlamlı sayılarÖrnek 1.18 Anlamlı sayılar

(4 7620 10 15) ÷ [(3 8529 1012) (2 813 10 7) (9 50)](4.7620 x 10-15) ÷ [(3.8529 x 1012) (2.813 x 10-7) (9.50)] 
sonucunu yazınız.

Hesaplama sonucunda 4.625 x 10-22 elde edilir. Bu değer 3 
22anlamlı hanesi olan 4.62 x 10-22 e yuvarlatılır. 
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Örnek 1 19 Anlamlı sayılarÖrnek 1.19 Anlamlı sayılar

[(561.0) (34,908) (23.0)] ÷ [(21.888) (75.2) (120.00)][(561.0) (34,908) (23.0)] ÷ [(21.888) (75.2) (120.00)] 

sonucunu yazınız.

Hesaplama sonucunda 2280 3972 elde edilir Bu değer 3Hesaplama sonucunda  2280.3972 elde edilir. Bu değer 3 

anlamlı sayı olarak 2280 yuvarlatılır veya bilimsel 

gösterimi 2.28x103 olarak yazılabilir.

49



Örnek 1 20 Alanları cm2 cinsinden yazınızÖrnek 1.20 Alanları cm2 cinsinden yazınız.
uzunluk (cm)   genişlik (cm)       alan(cm2) 

a.  27.81        20.49         569.8269 = 569.8 (4 haneli)

b 27 93 20 36 568 6547 = 568 7 (4 haneli)b. 27.93        20.36         568.6547  568.7 (4 haneli)
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Örnek 1.21 Aşağıda verilen değerlere göre  
hacimleri cm3 cinsinden yeniden yazınız.

Kalınlık (cm)   hacim (cm3) 
a. 0.710 404.57709 = 405a.  0.710         404.57709  405
b.  0.690         392.37181 = 392

Kübün veya cismin diğer kenar değerleri burada verilmemiş. 
Ama hacmin anlamlı olarak yazılması için kalınlıktaki hane y ç
sayıları ile belirlenmiştir.
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Deneysel verilerin işlenmesi ve dağılım hesabıDeneysel verilerin  işlenmesi ve dağılım hesabı

Fizikteki deneylerin hemen hepsinde sonuç sayısal olarak ve yanılgısı ile 

birlikte verilir. Fiziksel ölçümlerde temelde iki tip dağılım söz ç p ğ

konusudur. SİSTEMATİK YANILGILAR, adından da anlaşılabileceği 

gibi deneyin yapısında bulunan yanılgılardır Sıfır ayarı tamgibi, deneyin yapısında bulunan yanılgılardır. Sıfır ayarı tam 

yapılmamış bir voltmetre, ısısal genleşme nedeniyle doğru ölçmeyen 

bir cetvel gibi araçlar bunlara basit birer örnektir Bu tip yanılgılarlabir cetvel gibi araçlar bunlara basit birer örnektir. Bu tip yanılgılarla 

uğraşmak ve önlemeye çalışmak oldukça güçtür. Ancak deneyimli bir 

fi ik i i t tik l l ö l i i bi t k d l dü l bilifizikçi sistematik yanılgıları önleyici bir takım deneyler düzenleyebilir 

ve onları su yüzüne çıkartıp düzeltebilir. 
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Deneysel hatalar neden hata yaparız?Deneysel hatalar, neden hata yaparız?
• Hatalar neden önemlidir?

H t ti l i l i t tik (h i t d ğ l k)• Hata tipleri – rasgele ve sistematik (hassasiyet ve doğruluk)
• Hataları yuvarlamak
• Sonuçlar ve hatalar
• Hataların formülleştirilmesi
• Rasgele ve sistematik hataların birleştirilmesi
• Hataların istatiksel doğası

J W Cockburn, Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, 
Physics & Astronomy Laboratories.y y
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Hatalar neden önemlidir?Hatalar neden önemlidir?

İlaç almadan önce ve aldıktan sonra bir kişinin vücutİlaç almadan önce ve aldıktan sonra bir kişinin vücut 
sıcaklıkları ölçülüyor:

38.2°C ve 38.4°C

Sıcaklık artışı önemli midir? – Bu değerler hatalı mıdır?

(38 2±0 01)°C ve (38 4 ±0 01)°C ise önemli(38.2±0.01) C ve (38.4 ±0.01) C – ise önemli

(38.2±0.5)°C and (38.4 ±0.5)°C – ise önemsizdir( ) ( )
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Rasgele hatalar

• Ölçümlerdeki hataların değişken olmasından kaynaklanabilir,ğ y

• Hatanın artı veya negatif tarafta olmasından kaynaklanabilir,

• Her zaman hata yapılır,

• Hata elde edilen değerlerin dağılımından bulunabilir• Hata elde edilen değerlerin dağılımından bulunabilir,

• Hata, aynı nicelik tekrar tekrar ölçülürse azaltılabilir veya bir 

niceliği diğer bir niceliğin fonksiyonu olarak ölçülebilir ve 

verileri bir çizgi şeklinde fit edilmesi ile hata daha doğruverileri bir çizgi şeklinde fit edilmesi ile hata daha doğru 

bulunabilir,

• Bazen okurken hata yapılır. 55



Sistematik hatalarSistematik hatalar

• Alınan ölçümlerin aynı olmasından,

Hatalı kalibre edilmiş veya ölçümün yapılmasından• Hatalı kalibre edilmiş veya ölçümün yapılmasından,

• Ölçülen değerlerin ortalamasının doğru değerden uzak 

olmasından,

• Bir deneyde sistematik hataların varlığının tespitinin zor 

olmasından kaynaklanabilir.
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Rasgele vb sistematik hatalarRasgele vb sistematik hatalar

Sadece rasgele hata

Doğru değer

Rasgele + sistematik

•Bir sonuç sistematik hatalardan arındırılmış ise doğrudur

•Bir sonuçta rasgele hatalar küçük ise sonuç hassastır denilebilir. 
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Kullanılabilir sonuçlar ve hatalarıKullanılabilir sonuçlar ve hataları

• Hatayı bir basamakla belirtmek (bir veya iki basamak 

kullanılsa bile).kullanılsa bile).

• Sonucu hata basamağı ile aynı mertebede belirtmek.

• Değer ve hatası üstel sayılarla kullanılıyorsa bu sayıların 

aynı mertebede olması gerekiraynı mertebede olması gerekir.

58



Örnek 1.22 Kullanılabilir sonuçlar ve hataları

• Değer 44, hatası 5 ⇒ 44±5

Örnek 1.22 Kullanılabilir sonuçlar ve hataları

Değer 44, hatası 5 ⇒ 44±5

• Değer 128, hatası 32 ⇒ 130±30

• Değer 4.8x10-3, hatası 7x10-4 ⇒ (4.8±0.7)x10-3

Değer 1092 hatas 56 ise 1090±60• Değer 1092, hatası 56 ise ⇒ 1090±60

• Değer 1092, hatası 14 ise ⇒ 1092±14

• Değer 12.345, hatası 0.35 ise ⇒ 12.3±0.4

Sonucu hata değerindeki basamak sayısından daha fazla sayıda 
basamakla göstermeyiniz 36.678935372±0.5
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Deneysel verilerin işlenmesi ve dağılım hesabıDeneysel verilerin  işlenmesi ve dağılım hesabı
Diğer taraftan fiziksel bir deney özdeş koşullarda özenli ve dikkatli bir biçimde tekrarlansa bile 

sonuçlar hep aynı olamayabilir Bu tip yanılgılar ölçü aletinin en küçük biriminin örneğinsonuçlar hep aynı olamayabilir. Bu tip yanılgılar, ölçü aletinin en küçük biriminin, örneğin, 

yarısının kestirilmesinde olduğu gibi doğrudan deneyciden gelebilir veya deney koşullarında 

önceden beklenmeyen rastgele dalgalanmalar (örneğin şehir gerilimi ile çalışan bir ölçü y g g ( ğ ş g ç ş ç

aletinin bu gerilimdeki oynamalar nedeniyle farklı değerler ölçmesi, radyoaktif parçalanmada 

olayın doğasında bulunan istatistiksel dalgalanmalar vb) nedeniyle de oluşabilir 

GELİŞİGÜZEL YANILGILAR olarak adlandırılan bu türden yanılgıların normal (Gauss) 

dağılım fonksiyonuna (bkz. Şekil) uygun bir dağılım gösterdiği ve ölçülen niceliğin tam doğru 

değerine en yakın değerin aritmetik ortalama olduğu bilinmektedir Bu yüzden normaldeğerine en yakın değerin aritmetik ortalama olduğu bilinmektedir. Bu yüzden normal 

dağılıma uymayan bir ölçü takımı için aritmetik ortalama almanın ve dağılım hesabı yapmanın 

anlamsız olduğu açıktır.ğ
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Deneysel verilerin işlenmesi ve dağılım hesabıDeneysel verilerin  işlenmesi ve dağılım hesabı
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Milimetre Bölmeli Cetvelle Uzunluk Ölçümleri
Ön ölçümler ve yanılgı hesabı için ölçü konusu olarak düzgün bir metal 

silindir veriliyor. Silindirin L boyunu mm bölmeli bir cetvel ya da şerit metre ilesilindir veriliyor. Silindirin L boyunu mm bölmeli bir cetvel ya da şerit metre ile 

çeşitli yerlerinden ölçün. Bu cetvel ne duyarlıkta bir ölçü verebilir? mm mi? ya 

da 1/2 veya 1/4 mm mi ? Daha küçükler de okunabilir mi? Bu neye bağlı?da 1/2 veya 1/4 mm mi ? Daha küçükler de okunabilir mi? Bu neye bağlı? 

Bölmeler mm'li olduğuna göre gözünüz neyi kestirebiliyor? Bu ölçüyü özdeş 

koşullarda en az 10 kez yineleyin Her okumanız bir öncekinden bağımsızkoşullarda en az 10 kez yineleyin. Her okumanız bir öncekinden bağımsız 

olsun. En iyisi aynı deney grubunda çalışanların birbirlerine söylemeden ayrı 

bi k öl ü l bi l d h layrı birkaç ölçü alıp bir yere yazmaları ve daha sonra sonuçları 

birleştirmesidir.  Li ile göstereceğiniz bu ölçülerinizi bir çizelgede toplayın 

(bkz. Çizelge 1.2). Az çok değişik sayılar buldunuz ise bu nereden 

kaynaklanıyor? Siz mi yanlış ölçtünüz, cisim mi düzgün değil, yoksa cetveliniz 

mi kötü? Ya da bunların hepsi birden mi işiniz bozuyor?
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Saltık YanılgıSaltık Yanılgı
Şimdi silindirin L boyu için elde ettiğiniz verileri kullanarak Şekil 1 dekine Ş y ç ğ Ş

benzer bir eğri çizin. Ölçülerinizin dağılımı konusunda ne söyleyebilirsiniz? 

Bu denevde gelişigüzel yanılgı kaynakları neler olabilir? Ölçüleriniz normalBu denevde gelişigüzel yanılgı kaynakları neler olabilir? Ölçüleriniz normal 

dağılıma uyuyorsa eğrinin tepe noktası L nin aritmetik ortalama değerine 

yakın olmalıdır L ile göstereceğimiz bu sayıyı aritmetik ortalama alarakyakın olmalıdır. Lort ile göstereceğimiz bu sayıyı aritmetik ortalama alarak 

bulun. Ayrı ayrı ölçümlerle L arasındaki farka i sayılı ölçümün açılımı denir.
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Saltık (mutlak) yanılgıSaltık (mutlak) yanılgı

ai = Li –Lort

Şimdi ai lerin saltık (mutlak) değerlerinin ortalamasını alın. 

N

∑
1
| |i

i
x x

d =

−∑
1id

N
==
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Ortalama değerOrtalama değer

Fiziksel bir nicelik N kez ölçülsün. Böylelikle xi(i=1,2,......, N) ç y i( , , , )

tane ölçüm sonucu bulunacaktır. Bu ölçülerin ortalaması

aşağıdaki gibidir:
N

∑
1

i
i

x∑
1ix
N

==
N
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Bağıl yanılgı (hata)Bağıl yanılgı (hata)

Kimi hallerde yanılgıyı saltık değeri ile değil de bağıl değeriyle vermek dahaKimi hallerde yanılgıyı saltık değeri ile değil de, bağıl değeriyle vermek daha 

uygundur. Bağıl yanılgı, saltık yanılgının ölçülen niceliğe oranı olarak 

tanımlanır: ∆L/L Örnek Çizelge 1 2 için bağıl yanılgıtanımlanır: ∆L/L. Örnek Çizelge 1.2 için bağıl yanılgı, 

∆L = 0.01/ 3.57 = 0.0028 = 0.003 

olup ölçümlerde 0.003x 100 = %0.3 yanılgı var demektir ve 

L = (3.57 ± %0.3) cm 

ile gösterilir. Bağıl yanılgı genel olarak ölçümlerin ne kadar sağlıklı olduğunun 

bir ölçüsüdür Saltık yanılgı ise ölçümün duyarlılığı ile ilişkilidir Bir örnekbir ölçüsüdür. Saltık yanılgı ise ölçümün duyarlılığı ile ilişkilidir. Bir örnek 

olarak,

A (1001 1) (100±%1) il B (2 5 ± 0 1) (2 5±%4) i likl i d AA = (1001 - 1) = (100±%1) ile B = (2.5 ± 0,1) = (2.5±%4) niceliklerinden A

niceliği daha sağlıklı, B ise daha duyarlıklıdır. 66



Bağıl hataBağıl hata

∆x
-----------

xilk-xson
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Yanılgı bulaşımıYanılgı bulaşımı
•Buraya dek uzunluk gibi doğrudan ölçülebilen nicelikler üzerindeki 

yanılgıların hesaplanmasını irdeledik. Ama fizikte ilgilendiğimiz niceliklerin 

büyük çoğunluğu doğrudan ölçülemez; doğrudan ölçülere dayanan y ğ ğ ğ ğ y

matematiksel yazımlarla hesaplanır. Örneğin silindirin hacmi üzerindeki 

yanılgıya hem D çapı, hem de L uzunluğu üzerindeki yanılgılar bulaşır. Oyanılgıya hem D çapı, hem de L uzunluğu üzerindeki yanılgılar bulaşır. O 

halde hacim üzerindeki yanılgıyı aldığımız ölçümlere dayanarak 

hesaplamak zorundayız Önce işin matematiğine bakalımhesaplamak zorundayız. Önce işin matematiğine bakalım.
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Örnek 1.23 Silindirin uzunluğu ve çap ölçümleri

Ölçüm 
no

Li (cm) ai = Li –Lort Di (cm) ai = Di –Dort

1 3.57 0.005 1.21 0.010

2 3.58 0.015 1.19 -0.010

3 3.55 -0.015 1.20 0.00

4 3.56 -0.005 1.18 -0.020

5 3.56 -0.005 1.20 000

6 3.59 0.025 1.19 -0.010

7 3.55 -0.015 1.20 0.000

8 3 54 0 025 1 21 0 0108 3.54 -0.025 1.21 0.010

9 3.57 0.005 1.20 0.000

10 3.58 0.015 1.22 0.020

Lort=3.565 0.013 Dort=1.20 0.080

Lort = 3.565 ve ∆L= 0.013 Anlamlı sayılarla L=3.57±0.01 cm olarak verilir.ort y
Dort = 1.20 ve ∆D=0.080 Anlamlı sayılarla D=1.20±0.08 cm olarak verilir.
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Örnek 1.24 
Metal bir kürenin çapı farklı ölçü aletleri kullanılarak ölçülmüş aşağıdaki 

Ödeğerler (cm cinsinden) elde edilmiştir. Ölçümlerin duyarlılığı hakkında ve 

hangi aletle alınmış olabileceğini nedenleri ile açıklayarak belirtiniz.

2.34 2.35 2.30 2.335 2.4 2.342 2.330

2.40 2.33 2.341 2.36 2.340 2.345 2.3

Metal bir silindirin boyu farklı ölçü aletleri kullanılarak birer kez ölçülmüştür. 

Bu ölçümlerden hangisi 1/20=0.05 mm duyarlıklı kompasla alınmıştır? 

Neden?

3.2 cm       3.25 cm       3.220 cm        3.22 cm
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Örnek 1 25Örnek 1.25
Aşağıdaki çizelgede aluminyum, pirinç (bakır+kurşun 
karışımı) ve demirden yapılmış silindirik cisimlerin kütlelerikarışımı) ve demirden yapılmış silindirik cisimlerin kütleleri 
ve boyutları verilmektedir. Cisimlerin yoğunluklarını anlamlı 
sayılarla ifade ediniz.sayılarla ifade ediniz.

Kütlesi     Çapı Uzunluğu
Cisim      (g) (cm) (cm)
Aluminyum 51.5 2.52 3.75
Bakır 56.3 1.23 5.06
Pi i 94 4 1 54 5 69Pirinç            94.4 1.54 5.69
Teneke        69.1 1.75 3.74
Demir 216.1 1.89 9.77Demir 216.1 1.89 9.77
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Örnek 1 26Örnek 1.26 

Aşağıdaki nicelikleri anlamlı sayılar şeklinde yeniden ifadeAşağıdaki nicelikleri anlamlı sayılar şeklinde yeniden ifade 
ediniz.

a. 9.97 ± 0.12
b. 58.4 ± 1.26

8 02 ± 0 00271c. 8.02 ± 0.00271              
d. 128.5 ± 2.87    
e 7 257 ± 0 5734e. 7.257 ± 0.5734
f. 58.4 ± 1.8
g. 2.087±0.5
h. 3.826 ± 0.0215
i. 97.32 ± 0.18
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Örnek 1 27Örnek 1.27

Aşağıdaki nicelikleri anlamlı sayılar şeklinde yeniden ifadeAşağıdaki nicelikleri anlamlı sayılar şeklinde yeniden ifade 
ediniz.

j.  428.5 ± 2.03
k.   59.62 ± 1.28          

2 ± 23l. 51.2 ± 1.23
m. 2.083 ± 0.000367
n 5 82 ± 0 00205n. 5.82 ± 0.00205
o. 0.1293 ± 0.0018
p. 0.052 ± 0.01902
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ProblemlerProblemler
1. Bilimsel bir yasa :
A Gö l bi l kl lA. Gözlenen bir olayı açıklamaya çalışır.
B. Bir doğrultudan bakılınca doğada ölçülmüş değerler
C. Gözlenen davranışların tamamı.
D. İspatlanmış hipotezlerde olduğu gibi.D. İspatlanmış hipotezlerde olduğu gibi.

2. 780 000 000 sayısını bilimsel sayı olarak gösteriniz.
A. 7.8 x 10-8 B. 78 x 107 C. 78 x 10-7 D. 7.8 x 108

3. 1.020 nin kaç tane anlamlı rakam hanesi var? 
A. 4 B. 3 C. 2 D. sonsuz

4. 0.000653 sayısında anlamlı hane sayısı nedir? 
A. 7 B. 3    C. 6 D. sonsuz

8. 7.968 sayını anlamlı sayı olacak şekilde yuvarlayınız.
A. 7.96 B. 8.00  C. 7.97  D. 7.90

9 Aşağıdaki işlemi gerçekleyiniz ve anlamlı sayı halinde yazınız9. Aşağıdaki işlemi gerçekleyiniz ve anlamlı sayı halinde yazınız.
7.32 x 0.002350
A. 0.0172   B. 0.017      C. 0.01720      D. 0.02 74



Problemler
10. 0.02500 + 3.0 + 1.210 = ?  İşlemini gerçekleyiniz ve anlamlı sayılar halinde yazınız

A. 4.2       B. 4.24         C. 4.235         D. 4.0

11. 0.02101 x (33.50 - 23.6) = ? İşlemini gerçekleyiniz ve anlamlı sayı şeklinde yazınız. 
A. 0.208     B. 0.2080     C. 0.21     D. -22.9

12. 224 inch i metreye çevirip anlamlı sayı olarak yazınız.
A. 0.882 m     B. 5.69 m     C. 8820 m      D. 56900 m

13 225 lb kaç kilogramdır? Anlamlı sayı şeklinde yazınız13. 225 lb kaç kilogramdır? Anlamlı sayı şeklinde yazınız. 
A. 1.02 x 108 B. 102  C. 102.15     D. 496

14. 0.120 m3 kaç cm3 tür? 
A. 12.0    B. 1.20 x 10-3 C. 1.20 x 105   D. 1.20 x 10-7

15. 36.2 gram kütleli ve 18.3 mL hacimli bir nesnenin yoğunluğu aşağıdakilerden 
hangisidir? Yoğunluğu anlamlı sayılar şeklinde yazınızhangisidir? Yoğunluğu anlamlı sayılar şeklinde yazınız. 
A. 1.98 g/mL    B. 1.98 mL/g     C. 0.506 g/mL      D. 662 g/mL

16. 258 gram kütleli ve 0.95 g/mL yoğunluklu cismin hacmi (mL) aşağıdakilerden 
hangisidir?
A. 250 mL      B. 3.7 x 10-3 C. 0.27 mL   D. 270 mL 75



SonuçSonuç
* Deneysel bir gözlem yapılmışsa, veriler kullanılırkeny g y p ş ,

sistematik ve rasgele (okuma) hatalarının dikkate alınması 

gerekmektedir – Bu kesinlik ve hassaslığı belirler,

* Veriler üzerinde mutlaka hatalarının yazılması gerekmektedir Veriler üzerinde mutlaka hatalarının yazılması gerekmektedir,

* Okuma hatalarının yuvarlatılması anlamlı olmaları için gereklidir,

* Bazen hataların kullanımı ve birleştirilmesi gerekebilir,

* H t l i t tik l d ğ tl k dikk t l k ki* Hataların istatiksel doğasını mutlaka dikkate almak gerekir .

Daha fazla okuma için : Document on website or any text book on practical physics 
e.g. ‘Experimental Methods’ L Kirkup or ‘Practical Physics’ G L Squires 76


