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Birinci Aşama Müfredat Programı
1. Madde-hacim, kütle, özkütle
2. Madde-ısı, sıcaklık, ısı alış verişi, faz değişimi, gaz denklemi, iç enerji, izoprosesler
3. Sıvıların basıncı ve sıvıların kaldırma kuvveti
4. Statik-kuvvet ve moment dengesi, basit makineler
5. Sabit hızlı hareketler, ivmeli hareketler , dairesel hareket, yatay ve eğik atış.
6. Dinamik yasaları, sürtünme ve yay kuvveti, Newton' un genel çekim yasası, Kepler yasaları
7. Momentum, iş, güç, enerji, verim, enerji ve momentum korunumu yasaları
8. Katı cisim dinamiği, eylemsizlik momenti, açısal momentumun korunumu yasası
9. Mekanik titreşimler
10. Elektrostatik, elektrik alan, potansiyel, kondansatörler, dielektrik maddeler
11. Elektrik akımı - Ohm yasası, Kirchhoff yasaları
12. Manyetik alan, Faradaiy indüksiyon yasası, Lenz yasası, Lorentz kuvveti, akım tellerine etki eden manyetik kuvvet,
Amper yasası
13. Alternatif akımlar, empedans, R-L-C devreleri, rezonans
14. Geometrik optik-aydınlanma, yansıma, kırılma, küresel aynalar ve mercekler
YAZ KAMPI MÜFREDATI
MATEMATİK
Logaritma, Limit, Seri ve Toplamlar
Türev, İntegral
Sabit katsayılı, İkinci dereceden doğrusal differansiyel denklemler
MEKANİK
Vektörler
Hareket; Bir ve çok boyutta hareket, Serbest düşme, Atış, Bağıl Hız
Kuvvet ve Denge
Newton’un Hareket Kanunları ve Uygulamaları
Dairesel Hareket
Enerji ve İş
Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
Dönme Hareketi
Yuvarlanma ve Açısal Momentum
Basit Harmonik Hareket ve Titreşimler; İkinci dereceden diferansiyel denklem çözümleri, zorlanmış salınım, sönümlü
salınım ve rezonans
Genel Çekim Kanunu ve Kepler Yasaları
OPTİK
Snell yasası
Geometrik Optik; Aynalar, Mercekler
TERMODİNAMİK
Sıcaklık
Isı ve Termodinamiğin ilk yasası
Isı makineleri, Entropi ve Termodinamiğin ikinci yasası
Gazların kinetik teorisine giriş
EMT
Elektrik Alan ve Coulomb Yasası
Elektriksel dipol ve yarattığı elektrik alanı, Elektriksel dipole elektrik alanda etki eden moment , Kuadrapol
Gauss Kanunu
Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Enerji
Kapasitörler ve Dielektrikler, Elektriksel alanda depolanan enerji
Akım ve Direnç
Doğru Akım Devreleri
Manyetik Alan ve Kaynakları, Madde içinde manyetik alan (ferromanyetizma, diamanyetizma))
Amper Yasası
Manyetik dipol ve yarattığı manyetik alan, Manyetik dipole manyetik alanda etki eden moment
Faraday ve Lenz Yasası
Öz indüksiyon ve karşılıklı indüksiyon, Manyetik alanda depolanan enerji, Transformatörler, Eddy akımları
Basit RL, RC, LC, RLC devreleri
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Uluslararası Fizik Olimpiyatları İçeriği
Genel
Kuramsal ve deneysel soruların çözümlerinde ileri derecede kalkulus (türev, integral), karmaşık sayılar ve diferansiyel
denklem tekniklerine gerek duyulmamalıdır.
Sorularda müfredattaki bulunmayan kavramlar ve olgular kullanılabilir, yalnız daha önceden bu bilgilere sahip
olmayanların avantajsız duruma düşmemesi için soruda konuyla ilgili yeterli bilgi sağlanmalıdır.
Sorularda adaylara yabancı gelmesi olası, karmaşık bir deneysel düzenek hakim olmamalıdır. Bu şekildeki bir düzenek
için ayrıntılı kullanım bilgisi verilmelidir.
Problemlerin asıl metni SI (Uluslarası Standart: metre, kg,...) birimleri cinsinden yazılmalıdır.
A. Kuramsal Bölüm
İlk sütun ana konuları, ikinci sütun da notları ve yorumları içermektedir.
1. Mekanik
a) Temel noktasal kütle kinematiği

Noktasal kütlenin konum, hız, ve ivmesinin vektörel tanımı

b) Newton yasaları, kütle sistemleri

Değişen kütlelerle ilgili problemler kurgulanabilir

c) Kapalı ve açık sistemler, momentum, enerji, iş, güç
d) Enerji korunumu, doğrusal momentum korunumu, itme
e) Elastik kuvvetler, sürtünme kuvvetleri, kütle çekimi Hooke yasası, sürtünme katsayısı (F/R = sabit), sürtünme
yasası, kütle çekimi alanındaki durum (potansiyel) enerji ve kuvvetleri, statik ve kinetik, durum enerjisinin sıfırının
iş
seçilmesi
f) Merkezcil ivme, Kepler kanunları
2. Katı Madde Mekaniği
a) Statik, kütle merkezi, tork

İkili sistemler, cisimlerin denge koşulları

b) Katı cisimlerin hareketi, öteleme, dönme, açısal hız, Sadece sabit bir eksen etrafında açısal momentum
açısal ivme, açısal momentum korunumu
korunumu
c) Dış ve iç kuvvetler, katı cismin sabit eksen etrafındaki Paralel eksen teoremi (Steiner theorem), eylemsizlik
haraket denklemi, eylemsizlik momenti, dönen cismin momentlerinin toplanabilirliği
kinetik enerjisi
d) İvmeli referans sistemleri, sanal kuvvetler

Coriolis kuvvet formülünü bilmek gerekli değildir

3. Akışkan Mekaniği
Bu alana özel soru hazırlanmamakla birlikte öğrencilerin basınçla, kaldırma kuvveti ve süreklilik yasası ile ilgili temel
kavramları bilmeleri beklenmektedir.
4. Termodinamik ve Molekül Fiziği
a) İç enerji, iş, ısı, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları

Termal denge, duruma bağlı değişkenler
fonksiyonları) ve sürece(yola) bağlı değişkenler

(durum

b) İdeal gaz modeli, basınç, moleküler kinetik enerji, Bunların yanında kaynama, erime ve benzeri sıvı ve
Avogadro sayısı, ideal gaz denklemi, mutlak sıcaklık
katılara dair süreçlerin moleküler yaklaşımlarla incelenmesi
c) Eşısısal (adyabatik) ve eşsıcaklık süreçleriyle genleşen Adyabatik süreç denkleminin ispatı gerekli değidir
gazın yaptığı iş
d) Carnot çevirimi,
tersinmez süreçler,
Boltzmann faktörü

termodinamik verim, tersinir ve Yoldan bağımsız fonksiyon olarak entropi,
entropi (istatistiksel yaklaşım), değişimleri ve tersinirlik, quazistatik süreçler

entropi
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5. Titreşimler ve Dalgalar
a) Harmonik salınımlar ve harmonik salınım denklemi

Harmonik salınım denkleminin
rezonans- kavramsal olarak

çözümleri,

sönüm

ve

b) Harmonik dalgalar, dalgaların yayılımı, enlemesine ve İlerleyen dalganın yer değiştirmesi ve dalganın grafiksel
boylamasına dalgalar, doğrusal polarizasyon, klasik gösteriminin anlanması, ışık ve sesin hızının ölçülmesi, Bir
Doppler etkisi, ses dalgaları
boyutta Doppler etkisi, dalgaların homojen ve izotropik bir
ortamda yayılması, yansıma ve kırılma, Fermat prensibi
c) Harmonik dalgaların süperpozisyonu, koherent dalgalar, Dalgaların şiddetinin dalga genliğinin karesiyle orantılı
girişim, vurular, duran dalgalar
olduğunu kavrama. Fourier analizi gerekli değildir fakat
katılımcılar farklı frekanstaki sinüssel dalgaların toplamı ile
daha komplex dalgaların elde edilebileceğini bilmelidirler.
İnce filmlerde ve basit sistemlerde girişim, ikinci bir kaynak
ile dalgaların süperpozisyonu (girişim)
6. Elektriksel Yük ve Alan
a) Yükün korunumu ve Coulomb kanunu
b) Elekriksel alan, potansiyel ve Gauss kanunu

Gauss kanunun küre, silindir, düzlem
sistemlere uygulamaları, elektriksel dipol

gibi

simetrik

c) Kapasitörler, Kapasitans, Dielektrik Sabiti ve Elektrik
alanda depolanan enerji yoğunluğu
7. Akım ve Manyetik Alan
a) Akım, Direnç, Akım kaynaklarının iç direnci, Ohm yasası, V-I karakterizasyonu bilinen ohmik olmayan cihazları içeren
Kirchhoff kanunları, doğru ve alternatif akımın yaptığı iş ve basit devreler
güç, Joule kanunu
b) Akımın yarattığı manyetik alan, manyetik alanda akım, Manyetik alanda parçacıklar, siklotronun basit uygulamaları
Lorentz kuvveti
ve manyetik dipol momenti
c) Amper Kanunu

Doğrusal tel, Çembersel halka, uzun selonoid gibi basit
sistemlerin manyetik alanları

d) Elektromanyetik indüksiyon yasası, Manyetik akı, Lenz
kanunu, öz indüksiyon, indüktans, manyetik alanda
depolanan enerji, manyetik yeğinlik
e) Alternatif akım, Alternatif akımda dirençler, indüktörler ve Basit AC devreler, zaman sabitleri, rezonans devrelerinin
kapasitörler, akım ve potansiyel (seri ve paralel), rezonans
parametrelerinin formüllerine gerek yoktur.
8. Elektromanyetik Dalgalar
a) Devrelerde titreşim, Titreşim frekansları, Zorlanmış
salınım ve rezonans
b) Dalga Optiği, Tek ve Çift yarıkta girişim, Kırınım Ağı,
Kırınım Ağının Çözücülük gücü, Bragg Yansıması
c) Kırınım ve girişim spektrumu, gazların çizgisel spektrumu
d) Elektromanyetik dalgalar, yansıma ile polarizasyon, Polarize dalgaların süperpozisyonu
polarizatorler
e) Görüntüleme sistemlerinin çözünürlük gücü
f) Kara Cisim ve Stefan-Boltzmann kanunu

Planck formülü gerekli değildir
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9. Kuvantum Fiziği
a) Fotoelektrik etkisi, fotonun enerji ve momentumu
Einstein’ın formülü gerekli değildir
b) De Broglie dalga boyu, Heisenberg belirsizlik ilkesi
10. Görelilik
a) Göreliliğin temel ilkeleri, hızların toplamı ve Rölativistik
Doppler etkisi
b) Rölativistik hareket denklemleri, momentum, enerji, kütle
ve enerji arasındaki bağıntı, enerji ve momentumun
korunumu
11. Madde
a) Bragg denkleminin basit uygulamaları
b) Atom ve moleküllerin enerji seviyeleri (kavramsal olarak),
ışıma, soğurma, Hidrojen benzeri atomlaron spektrumu
c) Atom çekirdeğinin enerji seviyeleri (kavramsal olarak),
alfa ,beta ve gamma ışımaları, radyasyonun emilimi, yarı
ömür ve üstel bozunum, Çekirdeği oluşturan parçalar,
Nükleer tepkimeler
B. Pratik Kısım
Teorik kısmın içeriği tüm deneysel problemler için bir baz oluşturmaktadır. Deneysel kısımda sorulan problemler ölçüm
içermelidir.
Ek gereklilikler:
Öğrenciler aletlerin ölçümü etkilediğini bilmelidirler.
Temel fiziksel niceliklerin nasıl ölçülmesi, gerektiğine dair temel deneysel teknikler bilinmeli.
Termometre, basit volt-,ohm-, amper-, potansiyometre, diyot, transistor, basit optik cihazlar ve benzerleri gibi basit ve
yaygın laboratuar malzemeleri hakkında bilinmeli.
Gerekli kullanım talimatları eşliğinde çift kanallı osiloskop, sinyal ve fonksiyon yaratıcıları, bilgisayara bağlı analogdan
dijitale çevirici, yükseltici, güç kaynağı, analog ve dijital volt-, ohm- ve ampermetreler gibi kullanımı daha zor olan
cihazların kullanılabilinmesi gerekebilir
Hata kaynaklarının tanımlanabilinmesi ve sonuç üzerine olan etkilerinin hesaplanabilinmesi gerekmektedir.
Mutlak ve göreli hata, Ölçüm aletlerinin hassasiyeti, tek bir ölçümün hatası, Ölçüm serisinin hatası, Ölçülmüş değerlerin
fonksiyonu olan bir niceliğin hatası
Uygun değişken seçimi ile bir ilişkinin doğrusal bir bağıntıya indirgenmesi ve deney sonuçlarının bir doğruya uydurulması.
Değişik ölçeklerdeki (logaritmik, yarı logaritmik gibi) grafik kağıtlarının kullanılabilinmesi
Sonuçların ve hatalarının doğru sayıda anlamlı rakam ile ifade edilmesi ve sayıların düzgün yuvarlanması
Laboratuar çalışmalarındaki temel güvenlik bilgileri. (Eğer deney düzeneği herhangi bir tehlike içeriyorsa problem
metninde gerekli uyarılar yapılmalıdır.)

