Mekanik
Hareket
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Hareket için genel bilgiler-öteleme hareketi, maddesel nokta, koordinat sistemleri
Yörünge, yer değiştirme, vektörler, vektörlerin izdüşümleri, göreceli hareketler
Düzgün hareket, hız, ortalama hız
Doğru üzerinde düzgün olmayan hareketlerde hız
İvme, sabit ivmeli hareketlerde yer değiştirme
Yerçekimi ivmesi, serbest düşme, dikey, yatay ve eğik atış
Düzgün dairesel hareket ( hız ve yer değiştirme, merkezcil ivme, periyot, açısal ivme
Dekart ile polar koordinat sistemleri ve bu sistemlerde hız ile ivmeler arasındaki bağıntı
Titreşimlerin kinematiği
Bağıl hareket. Galile dönüşümleri-hız toplama kanunu
Özel izafiyet teorisi kinematiği. Boyutun ve zamanın bağlılığı. Einşteyn hız toplama kanunu
Lorenz dönüşümleri ve fizik. Fizikte sebep-neden ilişkisi

Dinamik
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Dinamik prensipleri-eylemsizlik, kütle, ivme, kütlenin hıza göre değişimi
Doğadaki kuvvetler-elastik, sürtünme, direniş, basınç, kaldırma kuvvetleri, birim analizi,
Dinamik kanunların uygulaması -eğik düzlem, sistemler, birkaç tane kuvvetin etkisi ile hareket
Dönme dinamiği, dönemeç üzerinde hareket
Eylemsiz olmayan koordinat sistemleri ve bu sistemlerde kuvvet
Rölativistik dinamiği

Enerji ve momentum korunum yasaları
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İtme,momentum, momentum korunumu yasası
Kütle merkezinin hareketi, jet hareketi, değişken kütleli sistemlerin hareketi
İş, potansiyel ve kinetik enerji, ağırlık, elastik ve sürtünme kuvvetinin yaptığı iş
Tutucu ve tutucu olmayan kuvvetler
Güç, verim, enerji korunum yasası, esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, iç enerji
Bernuli denklemi ve uygulaması. Uçak kanatlarında kaldırma kuvveti, uçma
Laminar ve turbulans akımları. Uçma ve havacılık. Magnus olayı
Rölativistik enerjisi ve momentum
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Denge-denge şartları, uygulama, dengenin kararlı ve kararsız durumları
Katı cisim dinamiğinde II. Newton yasası, eylemsizlik momenti ve paralel eksenler teoremi
Açısal momentum korunum yasası. Katı cismin kinetik enerjisi. Maxwel sarkacı
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Newton genel çekim yasası, Kepler yasaları
Ağırlık kuvvetinin kuzey eylemine olan bağlılığı, çekim ve eylemsizlik kütlesi, uzayın eğriliği
Uydular ve uyduların hareketi, I, II ve III kurtuluş hızı, eliptik, parabolik ve hiperbolik hareketler
Dünyanın şekli, geostasiyoner yörünge, gel-git olayları

Denge ve Katı cisim dinamiği

Genel çekim

Basit harmonik hareket. Dalga hareketi
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Mekanik titreşimler. Basit harmonik osilatör
Serbest titreşimler, basit, yaylı, fiziksel ve burkulma sarkaçları
Titreşimlerin dinamik ve enerji incelenmesi, titreşimlerde faz
Sönümlü ve zorlanmış titreşimler, rezonans
Mekanik dalgalar. Mekanik dalgalarının yayılması
Dalgalarının özellikleri-dalga boyu, periyot, enine ve boyuna dalgalar
Üst üste binme prensibi, dalgalarının yansıması, iletilmesi ve kırılması, duran dalgalar
Teldeki, yaylardaki ve sulardaki dalgalar, şok dalgaları ve deprem dalgaları
Ses dalgaları, sesin tonu ve tınası, Dopler olayı, ultra ses dalgaları, ses kirlenmesi
Titreşimlerin toplanması. Frekansı farklı olan titreşimlerin toplanması

Termodinamik
Molekül kinetik teorisi (MKT)
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MKT temelleri- MKT de temel kavramlar, Braun hareketi
Moleküllerin kütlesi ve hızların ölçülmesi
Sıcaklık. Mutlak sıcaklık. Enerjini serbestlik derecelerine göre dağılımı
Moleküllerin ısı enerjisi hareketi ve ortalama kudratik hız
MKT de ideal gaz, ideal gazın temel denklemi, moleküllerin çarpışma sayısı
Ortalama serbest yol, difüzyon, ısı iletimi, momentum iletimi-viskozite, borularda akış
Seyrek gazlarda iletim prosesleri. Vakum.
Moleküllerin hız (Maxwell ) dağılımı
Barometrik formülü, Boltzman dağılımı
Moleküller arasındaki kuvvet, gaz, sıvı ve katı cisimlerin yapısı,
Reel Gaz-Van der Walls gazı. Reel gazın içi enerjisi. Gazların sıvılaştırılması
Buhar ve sıvı faz değişimi, doymuş buhar, doymuş buharın sıcaklığa göre değişimi
Kaynama ve kaynama noktası, kritik sıcaklık, havanın nem oranı. Faz diagramları
Sıvıların yüzey gerilimi, yüzey gerilim kuvvetleri, Laplas basıncı
Islatma ve ıslatmama, kılcal olayları, eğrisel yüzeyler üzerinde buhar basınç
Katı cisimler-kristal cisimler ve kristal hücreler, reel kristaller, amorf cisimler
Katılarda faz değişimi, süblimasyon
Deformasyon, Huk kanunu, katı cisimlerin mekanik özellikleri, plastiklik ve kırılganlık
İzotrop ve anizotrop cisimler
Sıvılarda ve katılarda genleşme

Termodinamik yasaları
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İzoprosesler-izohor,izobar ve izoterm prosesleri, P-V, P-T ve V-T diagramları
Isı miktarı, yanma ila açığa çıkan ısı, ısı kapasitesi, ısı dengesi, ısı alışveriş denklemi
İç enerji ve iş, sabit hacimde ısı kapasitesi-cV, sabit basınçta ısı kapasitesi-cP
Gazdan yapılan işin bulunması, izoproseslerde iç enerjinin değişimi
Termodinamiğin birinci yasası, enerji konumun yasasın genişletilmesi
Adiabatik prosesler. Adiabatik denklemi. Politrop prosesler ve bu proseslerde ısı kapasitesi
Gazlar için Bernolli denklemi, gazların yarıktan çıkışı
Katılarda ısı kapasitesi ve açıklaması
Kapalı prosesler. Carnot prosesi, ısı makineleri ve bu makinelerin verimi, ısı makineler ve çevre
Buzdolabı bir ısı makinesi gibi. Isı pompası
Faz değişimin sıcaklığının basınca bağlılığı-Klazyus denklemi
Termodinamiğin birinci yasası ve faz değişimler
Tersine ve tersine olmayan prosesler, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası
Termodinamiğin üçüncü yasası. Düşük sıcaklıklar
Entropi ile termodinamik olasılık arasındaki ilişki

Elektromanyetizma
Elektrostatik
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Elektrostatik-elektrik yükü, cisimlerin elektriklenmesi, elektrik yükü korunum yasası
Coloumb yasası, elektrik alan, elektrik alan çizgileri, superpozisyon prensibi, elektrik akı
Gauss yasası ve bu yasanın uygulaması-sonsuz düzlem ve tel, homojen yüklü silindir ve küre
Potansiyel, potansiyel farkı, elektrik alanla ilişkisi, eşpotansiyel yüzeyleri,
Elektrik potansiyel enerjisi
Elektrik dipol. Elektrik dipolün potansiyeli ve elektrik alanı. Dipole etki eden kuvvet ve moment
Elektrik alanında iletkenler
Elektrikte görüntü metodu
Elektrik alanında dielektrikler, dielektriklerin polarizasyonu, dielektrik çeşitleri
İki dielektriğin sınırında elektrik alan, deplasman vektörü, dielektrik ortamında etki eden kuvvet
Kapasite, kondansatörler, kondansatörlerin enerjisi ve bağlanması. Elektrik alan enerjisi
Yüklü parçacıkların elektrik alanda hareketi. Yüklü tanecikler için elektrik alanda kırılma yasası
Elektrik yükün ölçülmesi
Elektrik kuvvetin izafiyet teorisine göre transformasyonu

Elektrik akımı
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Sabit elektrik akımı, Ohm yasası , direncin sıcaklığa göre değişimi
MKT açısından iletkenlik, süper iletkenlik
Elektrik devreler, elektrik akımda iş ve güç, elektromotor kuvveti, Kirşof yasaları
Farklı ortamlarda elektrik akımı-metal, elektrolit ve gaz, elektroliz kanunları, plazma
Üreteçler, üreteçlerin polarizasiyonu
Vakumda elektrik akımı, iki elektrotlu lambalar, elektron tüpü

Elektromanyetik indüksiyon ve elektromanyetik alan
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Manyetik alan- manyetik alan indüksiyon vektörü, Bio-Savar-Laplas yasası ve uygulaması
Dolanım teoremi
Manyetik dipol, manyetik alanda çerçeveye etki eden kuvvet ve moment
Yerin manyetik alanı
Maddenin manyetik özellikleri
Elektrik akımlar arasındaki etkileşme, Amper yasası
Lorenz kuvveti, elektrik ve manyetik alanda yüklü taneciklerin hareketi
Manyetik akı, elektromanyetik indüksiyon-Lenz yasası, indüksiyon elektrik alanı,
Özindüksiyon ve indüktans katsayısı, manyetik alanın enerjisi, manyetik alanda iş
Betatron, siklotron, hızlandırıcılar, kütle spektrometresi
Elektrik titreşimler-serbest ve zorunlu titreşimler, LC devre ve bu devrenin denklemi
Alternatif akım, empedans, kondansatör ve induktans için seri ve paralel alternatif devre
Alternatif akım devrelerde rezonans, faz farkı ve güç çarpanı
Elektrik enerjisinin üretimi, taşıması ve kullanılması-üç fazlı elektrik hatlar
Jeneratörler, transformatörler ve elektrik motorlar
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Elektromanyetik dalgalar-ışınlaması ve özellikleri
Elektrik ve manyetik alanın izafiyet teorisinde dönüşümleri, Dopler olayı
Radyo ve radyo bağlantı, modülasyon, demodülasyon ve radyolokasyon
Televizyon için önbilgiler,
Işığın elektromanyetik teorisi, ışık dalgaları- ışık hızı, dispersion
Işıkta girişim ve kırınım, kırınım ağı, interferometreler
Işığın polarizasyonu, ışığın saçılması ve soğurulması
Geometrik optik dalga optiğinin limit durumu olarak-Fermat prensibi
Yansıma, kırılma, iç yansıma, düz ayna, prizma
Küresel aynalar ve merceklerde görüntü ve büyütme
Büyüteç, fotoğraf makinesi, mikroskop, projeksion makinesi, göz, gözlük
Fotometri

Elektromanyetik dalgalar. Dalga ve geometrik optik

Modern Fizik
Kuantum fiziği
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Işık kuantları-foton, fotonlarda enerji, momentum ve dalga boyu-De Broyle formülü
Hayzenberg belirsizlik ilkesi, tanecik-dalga dualizmi
Işığın etkileri-fotoelektrik olayı ve teorisi, fotoelektrik olayın uygulaması
Işığın basıncı ve kimyasal etkisi
Compton ve Çerenkov olayı
Hareket eden aynadan yansıyan fotonların frekansı ve ışık şiddeti
Stefan-Boltzman kanunu, Vin yasası, kara cisim ışıması
Işıma ve spektrum-ışıma kaynakları, spektrum çizgileri ve spektrum makineleri
Spektral analizi, kırmızı ötesi, ultraviole ve X ışınları
Atom fiziği-atomun yapısı, Rıdırford saçılması ve modeli, Bor atom modeli, Franc-Herz deneyi
Bor modelin eksikleri, spin, Pauli prensibi, çok elektronlu atomlar, Periyodik tablo
Zeeman ve Stern-Gerlah deneyi
Kuantum mekaniği, dalga fonksiyonun fiziksel anlamı
Harmonik osilatörün ve elektronun potansiyel kuyusunda kuantizasiyonu, tünel olayı
Molekül bağısı, hidrojen molekülü
Atomların uyarılması, laserler ve laser ışınların özellikleri, gaz ve rubin lazerleri, holografi
Kristallerin yapısının açıklaması. Kristal hücrelerin titreşimi. Fonon. Kuantum Isı kapasitesi
Serbest elektronlar gazı. Metallerin ısı ve elektrik iletkenliği. Fermi yüzeyi. Süperiletkenlik.
Bant teorisi
Dielektrik ve manyetik maddelerin kuantum teorisi
P ve n tipi yarım iletkenler, diot, tranzistörler, Hol olayı, optik ve fotoelektrik özellikleri
Yarı iletken üzerinde yapılan aletler, fotorezistörler, fotoiletkenlik
Yarı iletkenler laseri
Termoelektrik olayları, temas potansiyel farkı

Çekirdek fiziği. Elementer tanecikler
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Çekirdek fiziği-α,β,γ ışınları, radyoaktif bozunma ve radyoaktif bozunma kanunu, izotoplar
Atom çekirdeğin yapısı, şiddetli çekirdek kuvveti, bağlanma enerjisi,çekirdek reaksiyonları
Uranyum çekirdeklerin bölünmesi, zincirleme reaksiyonu, nükleer reaktörü
Nükleer enerjisinin kullanılması, radyasonun biyolojik etkisi, detektörler
Füzyon reaksiyonları,
Elementer tanecikler-elementer tanecikler arasındaki temel etkileşmeler
Pozitronun keşfi, antitanecikler, nötronun bozulması, lepton, adronlar, bariyonlar
Kuark ve kuarklar arasında etkileşme, glüonlar, taneciklerin zenginliği
Korunum yasaları ve simetriler

Astronomi
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Giriş-astronomik gözlem, teleskoplar, yıldız kümeler, parlaklık ve renk
Yıldızların görsel hareketi, yıldız kartlar ve koordinatlar, zaman, takvim
Güneş sistemin yapısı ( gezegenlerin dizilişi, gezegenlerin hareketindeki perturbasionlar
Gezegenlere ve Güneşe kadar mesafelerin ve onların kütlelerin bulunması
Güneş sistemdeki cisimlerin fiziki yapısı- araştırma metotları
Gezegen Dünya grubundan gezegenler, dev gezegenler, gezegenlerin uyduları
Ay, asteroidler, komet ve meteorlar
Güneş ve yıldızlar-Güneşin enerjisi ve yapısı, yıldızların sıcaklığı, parlaklığı ve spektrumları
Çift yıldızlar, değişken yıldızlar, nova ve süpernova yıldızları , pulsarlar, kara delikler
Yıldızların istatiksel özellikleri,
Saman yolu galaksisi, yıldızlar arası materisi, uzayda manyetik alan ve kozmik ışınlar
Galaksilerdeki yıldızların hareketi, yıldız sistemleri, Habl yasası, kuazarlar
Evrenin yapısı ve evrimi, Evren ve kozmoloji, Büyük patlama teorisi, relikt ışıması
Kozmolojik modelleri, kritik ökkütle, gizli kütle sorunu, nötrinonun kütlesi
Barion asimetrenin açıklaması, hafif elementlerin sentezi
Gezegen sistemlerin oluşumu

Laboratuar çalışması-Mekanik
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Deneyde hata hesapları. Hata çeşitleri. Yaklaşık hesaplar.
Hareket kanunların incelenmesi
Serbest düşmedeki kanunları incelemek
Kuvvet, ivme ile kütle arasındaki ilişki. Atvud makinesi
Sürtünme katsayısının bulunması
Merkezcil kuvvet. Yerçekimi ivmesinin bulunması
Mekanik enerji konumu yasasının tatbiki
Elektrik motorun gücünün dönme frekansına bağlılığı
Momentum korunumu yasaları ve çarpışmalar.
Katı cisim dinamiği. Öberbeg sarkacı
Maxwel sarkacı
Sistemlerin kütle merkezinin bulunması
Cisimlerin kütlelerin ölçülmesi. Katı cisimlerin yoğunluğun bulunması
Yıldız haritası ile tanışmak ve çalışmak
Basit sarkaç ile yerçekiminin bulunması
Yaylı sarkaç ile yayların yay sabitlerin bulunması
Fiziksel sarkaç ile katı cisimlerin eylemsizlik momentinin bulunması
Burkulma sarkacı ile burkulma katsayısının bulunması
Lisaju şekilleri
Sesin havadaki hızının bulunması
Telde duran dalga ve dalganın hızının bulunması
Esneklik kuvvetin deformasyona olan bağlılığı
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Oleik asit moleküllerin boyunun ölçülmesi
Gaz sabitinin bulunması
Gaz denkleminin deneysel olarak tatbiki
Adyabatik katsayısının bulunması
Cam ile hava arasındaki ısı iletiminin katsayısının bulunması
Sıvıların yüzey gerilim katsayısının bulunması
Bir ısıtıcının verimin bulunması
Buzun erime özısısnın bulunması
Suyun buharlaşma özısısının bulunması
Suyun ve kurşunun ısı kapasitesinin bulunması
Suyun genleşme katsayısının bulunması
Suyun buharlaşma sıcaklığın basınca bağlılığı
Bir katının lineer genleşme katsayının bulunması
Havanın bağıl nem oranın bulunması
Vuud alışımın erime sıcaklığını bulmak, parafinin erime grafiğini elde etmek
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Ohm yasası
Joul yasasının tatbiki
Bir üretecin iç direncini ve elektromotor kuvvetinin bulunması
Watson köprüsü ve rezistansların dirençlerin bulunması
Bir direncin sıcaklığa bağlılığı
Kirşoff yasaları
Manyetik alanın şiddetin bulunması
Transformatörün çalışması
Dielektriklerin bağıl dielektrik geçirgenlik katsayısının bulunması
L-c devresinin özelliklerin ossiloskop ile incelenmesi. Rezonans
Bir kapasitansın veya bir indüktansın direncinin bulunması
Ampermetrenin ve voltmetrenin ölçtüğü sınırların yükseltilmesi
Manyetik maddelerin histerezis eğrisi
Segnetodielektrik maddelerin histerezis eğrisi

Laboratuar çalışması-Termodinamik

Laboratuar çalışması-Elektromanyetizma

Laboratuar çalışması-Dalga ve geometrik optiği
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Leher sistemi
Kırınım ağı ile ışık dalganın dalga boyunun bulunması
Newton halkaları
Işık kaynağın ışık şiddetinin bulunması
Saydam ortamda ışığının hızının bulunması
Kırıcılık indisinin bulunması. Snell yasasının tatbiki
Küresel aynanın ve merceklerin odak uzaklıkların bulunması
Gözünün çözünürlülüğün ölçülmesi
Mikroskobun yapılması ve mikroskobun büyütme oranın bulunması
Teleskopun yapılması ve teleskopun büyütme oranın bulunması
Büyüteç ve büyütecin büyütme oranın bulunması
Prizma ile çalışma
Polarizasyonun incelenmesi
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Fotokatodun V-A karakteristiği
Fotoelektrik olayı ile Plank sabitin bulunması
p-n geçişin kapasitesi ve yasak bandın genişliğin bulunması
Tranzistörün çalışması, tranzistör yükselticisi
Termorezistörün sıcaklık karakteristiği
Termoikilinin ıskalasının yapılması
Hol olayı
Bir diodun V-A karakteristiği
Ridberg sabitinin kırınım ağı ile bulunması
Gayger-Müler sayacı
Radyoaktif maddelerin iyonizasiyon özellikleri

Laboratuar çalışması-Modern Fizik

