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Bu ünitede anlat›lanlar› ö€renebilmek için;
* Ünite girifllerinde verilen soru, resim, flema vb. haz›rlay›c› çal›flmalar› dikkatli 

olarak inceleyiniz.
* Konu içinde verilen deney, araflt›rma, gözlem vb. etkinliklerle ilgili yönergelerine 

uygun olarak çal›flmalar› yapmaya çal›fl›n›z.
* Çal›flmalardan sonra metin ve anlat›mlar› takip ederek konuyu anlamaya çal›fl›n›z.
* Bafllang›çta yapt›€›n›z çal›flmalar› yeniden yaparak daha önceden yapt›€›n›z 

çal›flmalarda hatan›z varsa düzeltiniz.
* Ünite sonunda verilen ünite özetini dikkatlice okuyunuz.
* Ünite sonunda verilen de€erlendirme sorular›n› cevaplamaya çal›fl›n›z. 

Cevaplayamad›€›n›z sorularla ilgili konular› geri dönerek bu konular› tekrar 
inceleyiniz.

Bu üniteyi bitirdi€inizde kald›rma kuvveti ile ilgili olarak; 
* Cisimlerin s›v› içinde ölçülen a€›rl›€›nın havada ölçülen a€›rl›€›ndan farkl› 

oldu€unu belirleyecek,
* Cisimlerin a€›rl›klar›n›n hava ve s›v› içinde farkl› olmas›n›n nedeninin kald›rma 

kuvveti oldu€unu anlayacak, 
* Ayr›ca yüzen ve batan cisimlere, s›v›lar›n uygulad›€› kald›rma kuvveti ile 

cisimlerin ve s›v›lar›n yo€unlu€u aras›nda bir iliflki oldu€unu fark edecek, 
* Arflimet ilkesi’nin anlam›n› kavrayacak ve yorumlayabilecek, 
* S›v›lar›n kald›rma kuvvetinden hareketle, gazlar›n da cisimlere kald›rma kuvveti 

uygulad›klar›n› fark edecek, 
* Bas›nç kavram›n› ö€renerek bas›nç ile kuvvet aras›ndaki iliflkiyi belirleyecek,
* Bas›nc›n teknolojideki önemini anlayarak ö€reneceksiniz.

BBUU  BBÖÖLLÜÜMMDDEE  NNEELLEERR  ÖÖ""RREENNEECCEE""!!ZZ  ??� �

BBUU  BBÖÖLLÜÜMMEE  NNAASSIILL  ÇÇAALLII##MMAALLIIYYIIZZ  ??� �
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KKUUVVVVEETT  VVEE  HHAARREEKKEETT

22..11.. KKAALLDDIIRRMMAA  KKUUVVVVEETT!!
Ak›flkan olan suyun ve havan›n sahip oldu€u baz› özellikler, gezegenimizde pek çok

canl› türünün yaflamas›n› ve geliflmesini sa€lam›fl, bu maddelerin bir tak›m özelliklerden
teknik anlamda yararlanabilmek ise konuya ilgi duyan insanlar›n yapt›klar› çal›flmalarla
mümkün olmufltur.

Suda yüzen bir a€aç parças›ndan esinlenerek ahflap bir sandal›n yüzdürülmesiyle
bafllayan süreç, günümüzde milyonlarca newton a€›rl›€›ndaki gemilerin yüzdürülmesiyle
devam etmifltir. Bu devasa gemilerin sularda nas›l yüzdürüldü€ünü hiç düflündünüz mü?
Kocaman denizalt›lar›n kimi zaman su yüzeyinde kimi zaman da suyun derinliklerinde
kontrollü olarak nas›l hareket etti€ini hiç düflündünüz mü?

‹nsanlar›n havan›n özelliklerinden yararlanarak günlük yaflamda elde ettikleri bir tak›m
avantajlara ulaflmalar› da yine çok uzun zaman alm›flt›r. Bu alanda de€iflik rivayetler
olmas›na ra€men genel olarak kabul gören düflünceye göre ilk uçan makine 15. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi) taraf›ndan tasarlanm›flt›r. 
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Bu makinelerin ilkinin uçurulmas› ise 20. yüzy›lda (17 Aral›k 1903) Wright (Rayt)
kardefller taraf›ndan baflar›lm›flt›r. ‹lk uça€›n tasar›m› ile uçurulmas› aras›nda neden
yaklafl›k 450 y›l gibi uzun bir süre beklenmifltir? Önceleri sadece 12 s süren uçufllardan,
günümüzde yak›t miktar›na da ba€l› olarak onlarca saat sürebilecek uçufllara geçilmifltir.
Binlerce newton a€›rl›€›ndaki bu araçlar› havada tutan etki nedir?

Bütün bunlar›n yan›nda kocaman ifl makinelerinde tekerlek yerine neden paletlerin
tercih edildi€ini, bal›k adamlar›n suyun derinliklerine dalarken neden özel giysiler giydiklerini
veya içerisi vakumlanm›fl bir kutunun hangi etkiyle içe do€ru çöktü!ünü hiç merak ettiniz mi?

11..11 SS››vv››llaarrddaa  KKaalldd››rrmmaa  KKuuvvvveettii
Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farkl› olan pek çok

cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farkl› derinliklere
iner, kimi de dibe batar. Cisimlerin sudaki konumlar›n› belirleyen etki sizce ne olabilir? 
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Kütlenin madde miktar› ile ilgili bir özellik oldu€unu ve madde miktar› de€iflmedi€i
sürece daima sabit kaldı!ını ö!renmi"tiniz. Bir kuvvet olan a€›rl›€›n ise maddenin küt-
lesine etki eden bir çekim kuvveti oldu€unu biliyorsunuz. Kütlesi ayn› olan e"it yüksek
liklerdeki cisimlerin a€›rl›klar› de€iflmez. Buna göre karada kald›rmakta zorlan d›€›m›z
bir cismi suda neden daha kolay kald›rabildi€imizi hiç düflündünüz mü? 

Ünlü bilim insan› Archimedes (Arflimet) de bu sorulara benzer bir soruyla günümüzden
yaklafl›k 2200 y›l önce karfl› karfl›ya gelmifltir. Anlat›lanlara göre göre Archimedes’in
yaflad›€› ülkenin despot kral› Hiero, Ölümsüz Tanr›lar tap›na€›na konmak  üzere flehrin
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tan›nm›fl alt›n ifllemecilerinden birine som alt›ndan bir taç yapmas›n› emreder. Alt›n
ifllemecisi de kral›n istedi€i tac› yaparak istenilen sürede teslim eder. Fakat kral yap›lan
bu tac› gördü€ünde tacın içine gümüfl kar›fltırılmı" olabilece!inden flüpheye düfler.
Ancak bunu ispat etmek hiç de kolay de€ildir. Çünkü bu düflüncesini ispat edebilmesi
için tek seçenek yap›lan tac› eritip küp biçiminde dökerek ayn› büyüklükteki bir küp
som alt›nla tartarak karfl›laflt›rmakt›r. Ama bunu yapt›€›nda ifllenmifl güzelim taç da ortadan
kalkm›fl olacakt›r. Bundan dolay› kral da döneminin ünlü bilim insan› Archimedes’ten bu
sorununu çözmesini ister.

Söylentiye göre Archimedes bir gün banyo yapmak için su dolu bir küvete girer.
Küvetin kenarlarından ta"an suyun a!ırlı!ı ile kendi vücudunun suya batan hacmi arasın-
da bir ili"ki oldu!u sonucuna ula"ır. Çok heyecanlanan Archimedes “Buldum, buldum!”
diyerek soka!a fırlar. Peki, Archimedes’i bu kadar heyecanland›ran, sorunun çözümü ile
ilgili akl›na gelen fikir nedir?

Archimedes

Archimedes su içine bat›r›lan cisimlerin su seviyesinde yükselmeye neden
oldu€unu  fark ederek tamamen su dolu bir kaba at›lan bir cismin flekline ba€l›
olmaks›z›n su içine batan k›sm›n›n hacmi kadar su tafl›raca€› sonucuna ulaflm›flt›r. 
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Bir maddenin yo€unlu€u kütle ve hacme do€rudan ba€l› oldu€undan Archimedes
için çözüm art›k çok basittir. Tamamen su dolu bir kaba taç bat›r›larak tac›n hacmince suyun
taflmas› sa€lanmal› ve taflan suyun hacmine efl hacimde som alt›n parças› ile tac›n a€›rl›€›
karfl›laflt›r›lmal›yd›. Bu çal›flma sonunda kral›n tac›n›n saf alt›ndan yap›lmad›€›n›n ortaya
ç›kmas› ile alt›n ifllemecisi iflledi€i suçun cezas›n› hayat› ile öder ve idam edilir.

Archimedes’in yaflad›€› söylenen bu olay s›ras›nda tac›n alt›n olmad›€›n› ispat etmesi
yan›nda cisimlerin sudaki a€›rl›klar›n›n havadaki a€›l›klar›na göre daha az oldu€unu gözledi€i
söylenir. 

Bir ta"ın hava ve sudaki a!ırlıkları bir dinamometre yardımı ile ölçüldü!ünde ta"ın
sudaki a!ırlı!ının havadaki a!ırlı!ından daha az oldu!u görülür. Bunun nedeni su içeri-
sinde bulunan ta"ın a!ırlı!ına zıt yönde bir kuvvetin etki etmesidir. Yukarıdaki "ekilde
de görüldü!ü gibi cismin a!ırlı!ına zıt yönde etki eden bu kuvvete kaldırma kuvveti
denir. Cisim sıvı tarafından uygulanan bu kaldırma kuvveti ile yukarı do!ru itilir.
Dolayısıyla cismin sıvıdaki a!ırlı!ı havadaki a!ırlı!ından, sıvının uyguladı!ı kaldırma
kuvveti kadar azalmı" olur. Acaba cisimler üzerine etki eden bu kuvvetin de€eri her
zaman ayn› m›d›r? Kald›rma kuvvetinin de€erini etkileyen faktörler var m›d›r? 
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Evimizde bir kap su içine piflmemifl bir yumurtay› b›rakt›€›m›zda büyük ölçüde suya
batt›€›n› görürüz. Yumurtan›n içinde oldu€u bu kaba azar azar yemek tuzu ilave etti€imizde
ise ayn› yumurtan›n ilave edilen tuz miktar› art›kça yavafl yavafl s›v›n›n yüzeyine do€ru
yükselerek bir süre sonra suda yüzmeye bafllad›€›n› görürüz. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
Yumurtan›n baflta büyük bir k›sm› su yüzeyinin alt›nda iken onu su yüzeyine do€ru
ç›karan etki ne olabilir? 

Bu olayda yumurtan›n kütlesinde bir de€iflim olmad›€›na göre yumurtay› su yüzeyine
ç›karan etki suya at›lan yemek tuzunun etkisi ile de€iflen ortam›n uygulad›€› kald›rma
kuvvetinin de€erindeki art›flt›r. Suya eklenen tuz sayesinde bafllang›çta düflük olan s›v›
yo€unlu€u giderek artm›fl, bu art›fl kald›rma kuvvetinin de€erinin de artmas›na neden olmufltur.
Artan kald›rma kuvvetinin de€eri ile bafllang›çta batm›fl olan yumurta yavafl yavafl su
yüzeyine ç›km›flt›r. Ayn› olay› s›v› ya€ kullanarak yapm›fl olsayd›k nas›l bir sonuçla
karfl›lafl›rd›k? Arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.

Kâ€›ttan bir kay›k yap›n›z ve bu kay›€› su dolu bir kap içine koyunuz. Kâ€›t
kay›€›n su içine batma seviyesini belirledikten sonra bu kay›k içine ataç, i€ne vb. ufak
cisimler koyarak su içinde kalan k›sm›nda art›fl olup olmad›€›n› gözleyiniz. Konulan
cisimlerin say›s›na ba€l› olarak kay›€›n su içine batan k›sm›n›n hacmindeki art›fl›n
nedeni kay›€›n artan a€›rl›€›n› dengelemek için su içinde kalan k›sm›n hacmindeki art›fl
olabilir mi?

Yukarıdaki bilgiler ı"ı!ında kald›rma kuvvetinin, cismin içine bat›r›ld›€› s›v›n›n
cinsine ve cismin batan k›sm›n›n de€erine do€rudan ba€l›, s›v› içine bat›r›lan cismin
fleklinden ba€›ms›z oldu!unu söyleyebiliriz. Gaz maddelerin yo€unlu€u daima s›v›
maddelerin yo€unlu€undan küçüktür. Dolay›s›yla gazlar›n (havan›n) kald›rma kuvveti de
s›v›lar›n kald›rma kuvvetinden küçük olaca€›ndan dinamometre ile hava ortam›nda
ölçtü€ümüz bir cismin a€›rl›k de€eri suda ölçülen de€erlerinden farkl›d›r. Sudaki cismin
kütlesi ve cisme uygulanan çekim kuvveti de€iflmedi€i hâlde ölçümler aras›nda ortaya
ç›kan bu fark, cisme uygulanan kald›rma kuvvetlerindeki farklılıklardan kaynaklanır.
Su tarafından, çekim kuvvetine zıt yönde cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin de!eri,
hava taraf›ndan uygulanan kald›rma kuvvetinden daha büyüktür. Bu nedenle kald›rma
kuvvetinin havadaki bir cismin a€›rl›€›na olan azalt›c› etkisi, s›v›daki cisimlere uygula-
nan etkiden daha az olacakt›r. 
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ÖÖrrnneekk
Tamamen su içerisine batabilen bir cismin havadaki a!ırlı!ı 28 N, sudaki a!ırlı!ı ise

22 N olarak ölçülüyor. Su tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti kaç N’dur?

ÇÇöözzüümm
Cismin havadaki a!ırlı!ı: 28 N
Cismin sudaki a!ırlı!ı: 22 N
Kaldırma kuvveti = 28 - 22 = 6 N olur.

11.. 22 GGaazzllaarrddaa  KKaalldd››rrmmaa  KKuuvvvveettii

Çocuklara al›nan uçan balonlar›n neden çocuklar›n bileklerine ya da ellerine ba€land›€›n›
düflündünüz mü? Ulafl›m amaçl› kullan›lan balonlar, belli a€›rl›klar› olmas›na ra€men
sizce nas›l uçabilmektedir? Yerküre bu cisimlere bir çekim kuvveti uygulam›yor mu?
S›v› maddeler için inceledi€imiz kald›rma kuvveti gaz hâlinde olan maddeler için de geçerli
midir? S›v› maddelerin içinde bulunan cisimlere yer çekim kuvvetine z›t yönde bir kald›rma
kuvveti uygulad›€› gibi gaz hâlindeki maddeler de içlerindeki cisimlere kald›rma kuvveti
uygularlar m›? 
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fiekildeki gibi içi hava dolu olan bir kab›n içerisine hacmi V olan bir cisim yerlefltirerek
cismin ba€l› oldu€u dinamometre yard›m› ile a€›rl›€›n› ölçelim. Cismin a€›rl›€›n› 
ölçtükten sonra kab›n içindeki havay› vakumlayarak havas›z ortamda bulunan cismin
a€›rl›€›n› tekrar ölçelim. Acaba her iki durumda da cismin a€›rl›€› ayn› m›d›r? 

Yap›lan deneylerden cismin a€›rl›€›n›n haval› ve havas›z ortamlarda farkl› oldu€u
görülmüfltür. Haval› ortamda bulunan cismin a€›rl›€›  havas›z ortamda  ölçüm sonucu
bulunan de€erden küçüktür. Bulunan de€erler kap içindeki cismin hacmine ba€l› olarak
farkl›l›k göstermektedir. Bu deneyden de anlafl›laca€› üzere kap içinde hava varken cis-
min hacmine ba€l› olarak de€iflen ve yerçekimi kuvveti ile z›t yönlü bir kuvvet cisme
etki etmektedir. Cismin a€›rl›€›na z›t yönde etki eden bu kuvvet haval› ortamda cisme
hava taraf›ndan etki eden kald›rma kuvvetidir. Cismin hacmi de€ifltikçe cisme etki eden
kald›rma kuvvetinin de€eri de de€iflmektedir.

Farkl› gazlarla ayn› düzene€i kullanarak deneyi tekrarlad›€›m›zda, balonun ölçülen
a€›rl›k de€erleri kap hava ile dolu iken ölçülen de€erden farkl› olacakt›r. Benzer flekilde
özdefl iki balondan birine karbon dioksit, di€erine hidrojen gaz› doldural›m. Hidrojen
gaz› ile doldurulan balon uçarken karbon dioksitle doldurulmufl olan balonun uçmamas›
balonlar›n içindeki maddelerin farkl›l›€›ndan dolay›s› ile yo€unluk farkl›l›€›ndan
kaynaklanmaktad›r. 

Bu gözlemlerden de anlafl›laca€› gibi balona etki eden kald›rma kuvveti, balonun
sadece hacmine de€il t›pk› s›v›larda oldu€u gibi ortam› oluflturan maddenin cinsine de
ba€l› olarak de€iflim gösterir. 

S›v›lar›n cisimlere uygulad›€› kald›rma kuvveti gibi havan›n da cisimlere uygulad›€›
kald›rma kuvveti oldu€unu gördük. Bu kuvvet; çekim kuvveti ile z›t yönde olup de€eri,
cismin hacminden dolay› yer de€ifltiren havan›n a€›rl›€›na eflittir. Yani Archimedes’in
s›v› maddeler için ortaya koydu€u prensipler gazlarda da geçerlidir. Bu kuvvet sayesinde
zeplinler, s›cak hava balonlar›, meteoroloji balonlar› gibi cisimler havada hareket edebilmektedir.

Bu araçlar›n havada nas›l kald›klar›n› beraberce inceleyelim. Ak›flkan bir madde
olan hava ortam› içerisine konulmufl olan balon, gaz s›zd›rmaz ipekli veya pamuklu
kumafltan ya da plastik maddelerden yap›l›r. Balonun havada uçabilmesi için ortalama
yo€unlu€unun havan›n yo€unlu€undan daha az olan bir madde ile doldurulmas› gerekir.
Bu amaçla balonlar›n uçurulmas›nda iki farkl› metot kullan›l›r:
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- Balon içerisindeki hava ›s›t›labilir. Is›nan hava, moleküllerindeki hareket art›fl›ndan
dolay› daha büyük hacmi doldurmak ister. Bu yüzden balon içerisindeki moleküllerin
bir k›sm› d›flar› ç›kar ve balonla balonun s›n›rlad›€› iç bölgede oluflan sistemin ortalama
yo€unlu€u azal›r. Böylece balona uygulanan kald›rma kuvvetinin de€eri, balona uygulanan
çekim kuvveti olan a€›rl›ktan büyük oldu€u için balon yükselir.

So€uk havan›n yo€unlu€u s›cak havan›n yo€unlu€undan büyük oldu€u için ayn›
hacmi dolduran so€uk havan›n kütlesi s›cak havan›n kütlesinden büyüktür.

- Balon içerisine havadan daha hafif olan helyum veya hidrojen gibi baflka bir gaz
doldurulabilir.

Her iki durumda da balon havada yükselir. Bir uçan balonun irtifas›n›n (yerden
yüksekli€inin) kontrolü, balon ve içindeki gazdan oluflan sistemin yo€unlu€unun
de€ifltirilmesi ile sa€lan›r. Yani sistemin yo€unlu€u azalt›l›rsa balon irtifa kazan›r, tersi
yap›l›rsa irtifa kaybeder.

22..22.. YYÜÜZZMMEE  VVEE  BBAATTMMAA  fifiAARRTTLLAARRII
Çevremizi inceledi€imizde baz› cisimlerin su üzerinde yüzerken baz›lar›n›n ise

suya batt›€›n› görmüflsünüzdür. Örne€in; suya at›ld›€›nda dibe batan bir tafl parças›na
oranla kütlesi çok büyük olan sandallar su üzerinde kalabilmektedir. Büyüklükleri ayn›
tahta ve metal cisimlerden, tahta cisim suda yüzerken metal cisim suya batmaktad›r.
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K›y› bölgelerimizde fliddetli esen rüzgârla pek çok kay›€›n batt›€›n› duymuflsunuzdur.
Su yüzeyinde yüzen tahtadan yap›lm›fl bir kay›€› f›rt›nal› bir havada bat›ran etki sizce
nedir? Cisimlerin yüzmesi ya da batmas› için belli kurallar var m›d›r? 

Ördekler suyun yüzeyinde çok rahat olarak hareket edebilirken ayn› su ortam›nda
ördeklerden daha küçük olan bal›klar›n suya batmalar›n›n sebebi sizce ne olabilir? Tafl›d›klar›
tonlarca yüke ra€men kocaman gemiler su yüzeyinde durabiliyorken ufak bir çivi su
yüzeyinde neden duramaz? Suda neden baz› cisimler yüzerken baz›lar› batar? Bu olay›n
nedeni hafif cisimler yüzerken daha a€›r olan cisimlerin batmas› m›d›r? Sizce bu cevap
do€ru mudur?  Günlük hayatta s›kça karfl›m›za ç›kan bu gibi sorulara beraberce yan›tlar
arayal›m. 

S›v› içerisine b›rak›lan bir cismin s›v›da yüzmesinin ya da batmas›n›n sebebi cismin
yo€unlu€u ile içine b›rak›ld›€› s›v›n›n yo€unlu€u aras›ndaki iliflkiye ba€l›d›r. S›v›n›n
hacim, derinlik ya da cismin a€›rl›€›, flekli ve kütlesinin bir cismin s›v›da yüzmesinde
veya batmas›nda bir etkisi yoktur. S›v›n›n içerisine b›rak›lan cismin s›v›da yüzmesinin
ya da batmas›n›n sebebi cismin ve s›v›n›n yo€unlu€una ba€l›dır. #imdi hep birlikte
yo€unluk kavram›n› hat›rlayal›m.

Yo€unluk; birim hacmi dolduran madde miktar›d›r. Önceki y›llarda herhangi bir
s›v› veya düzgün flekilli olmayan bir kat›n›n yo€unlu€unu hesaplamak için bu maddenin eflit
kollu teraziyle ölçtü€ümüz kütlesini, dereceli silindir ile belirledi€imiz hacmine
böldü€ümüzü hat›rlayal›m. 

Bu yüzden yo€unlu€un birimi, kütle ve hacim birimlerine ba€l› olarak g/cm3,
kg/m3 veya g/mL olarak elde edilir. 

Madde Yo€unluk (g/cm3)

Alt›n 19,30

C›va 13,60

Kurflun 11,30

Bak›r 8,90

Demir 7,80

Su 1,00

Etil alkol 0,81

Zeytinya€› 0,92

Ahflap (0,4-1,3)

Yukarıdaki tabloda baz› maddelerin yo€unluklar› verilmifltir.



FFEENN  VVEE  TTEENNOOLLOOJJ!!  88

5544

Cismin s›v›daki yükselme hareketi cisme etki eden kald›rma kuvvetinin cismin
a€›rl›€›na eflit olmas›na kadar devam eder. Cismin yükselme hareketi son buldu€unda
cisim dengede olaca€›ndan cisme etki eden net kuvvet s›f›rd›r. Böylece öz kütlesi
s›v›n›n öz kütlesinden küçük olan bir cisim s›v›ya b›rak›ld›€›nda s›v›n›n yüzeyinde
kal›r. Cisim dengede oldu€undan cismin a€›rl›€› ile kald›rma kuvveti eflittir. 

Cismin yo!unlu!u < Sıvının yo!unlu!u
Cismin a!ırlı!ı = Kaldırma kuvveti

bb..  AAsskk››ddaa  KKaallmmaa  KKooflfluulluu
Baz› cisimler s›v› içerisine b›rak›ld›€›nda cisim s›v›ya tamamen batar ve oldu€u

yerde kal›r. Cismin s›v›n›n içine tamamen batarak s›v› yüzeyi ile kab›n taban› aras›nda
kalmas›na ask›da kalma denir. Cismin s›v›da ask›da kalma durumu ancak cismin
yo€unlu€u ile s›v›n›n yo€unlu€unun eflit oldu€u durumlarda gerçekleflir. 

Cisimler içine bırakıldıklar› s›v› ve kendi yo€unluk de€erlerine göre üç farkl›
durumda kalabilir. Bunlar,

- Cisim s›v›da yüzer.
- Cisim s›v›da ask›da kal›r.
- Cisim s›v›da batar (Tabana oturur).

aa..  YYüüzzmmee  KKooflfluulluu
Baz› cisimler s›v› içerisine b›rak›ld›€›nda s›v› yüzeyinde yüzer. S›v› içerisine

b›rak›lan cisimlerin s›v› yüzeyinde yüzmesinin nedeni cismin yo€unlu€unun s›v›n›n
yo€unlu€undan küçük olmas›d›r. Cisim, s›v› içerisinde nereye b›rak›l›rsa b›rak›ls›n cisim
s›v›n›n kald›rma kuvvetinin etkisiyle s›v› yüzeyine do€ru harekete geçerek yükselir.
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Ask›da kalan cisimlere etki eden kald›rma kuvveti ile cismin a€›rl›€› birbirine eflittir.
Yani cisim dengededir. Cisim dengede oldu€undan cisim üzerine etki eden net kuvvet
s›f›rd›r. S›v›n›n öz kütlesine eflit öz kütleli bir cisim s›v›ya b›rak›l›rsa flekildeki gibi dengede
kal›r. Cisim dengede oldu!undan cismin a!ırlı!ı ile kaldırma kuvveti e"ittir.

Cismin yo!unlu!u = Sıvının yo!unlu!u
Cismin a!ırlı!ı = Kaldırma kuvveti

cc..  BBaattmmaa  KKooflfluulluu

Öz kütlesi s›v›n›n öz kütlesinden büyük olan bir cisim s›v›ya b›rak›l›rsa, kab›n
taban›na oturur. Bunun sebebi cismin yo€unlu€unun s›v›n›n yo€unlu€undan büyük
olmas›d›r. Cismin yo€unlu€u s›v›n›n yo€unlu€undan büyük oldu€undan cismin a!ırlı-
!ı cisme uygulanan kald›rma kuvvetinden büyük olur. Böylece cisim a€›rl›€›n›n etkisi
ile kab›n taban›na kadar batarak tabana oturur. 

Cismin yo!unlu!u > Sıvının yo!unlu!u
Cismin a!ırlı!ı > Kaldırma kuvveti
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Bir gemiye yap›m aflamas›nda kâse gibi içi bofl (oyuk) bir yap› verilmesinin sebebi,
geminin hacmi nedeni ile yerini de€ifltiren su miktar›n› art›rmakt›r. Bunun sonucunda
geminin yo€unlu€u suyun yo€unlu€undan küçük olur. Böylece gemiye etki eden
kald›rma kuvveti  geminin a€›rl›€›n› dengeleyece€inden gemi yüzer. E€er bu gemi eri-
tilip blok hâline getirilirse kald›rma kuvvetinin de€eri düflece€inden blok suya batar.
Ayr›ca geminin dengede olmas› için a€›rl›k merkezinin, kald›rma kuvvetinin do€rultu-
su üzerinde olmas› gerekir.

Peki yo!unlu!u sudan çok büyük olan çelikten yap›lm›fl bir gemi suda nas›l yüzer?�

Yukar›daki resimde de görüldü€ü gibi bir cismin içine b›rak›ld›€› s›v›da yüzebilmesi
ya da batmas›nda, s›v› hacminin veya s›v› derinli€inin, cismin büyüklü€ünün, fleklinin,
kütlesinin ve a€›rl›€›n›n bir etkisi yoktur. Yüzme ya da batma cismin yo€unlu€u ile
içine b›rak›ld›€› s›v›n›n yo€unlu€u aras›ndaki iliflkiye ba€l›d›r.

Birbirine kar›flmayan iki s›v› içerisine bir cismi att›€›m›zda flekilde gösterildi€i
gibi cisim iki s›v› aras›nda dengede kalabilir. Buna göre cismin öz kütlesi alttaki s›v›n›n
öz kütlesinden küçük, üstteki s›v›n›n öz kütlesinden büyüktür. Her s›v›, cismin kendi
içinde olan k›sm›na kald›rma kuvveti uygular. Cismin a€›rl›€›n› iki s›v› taraf›ndan
uygulanan kald›rma kuvvetlerinin toplam› dengeler.

Ah"ap

Plastik

Silgi

Demir tapa
Meyve suyu

Gliserin

Su

Mısır ya!ı

Hava



FFEENN  VVEE  TTEENNOOLLOOJJ!!  88

5577

Gemiler su yüzeyinde  bu anlat›lanlar do€rultusunda hareket ederken çok yüksek
bas›nç de€erlerine dayanabilmesi için dayan›kl› ve a€›r olan metallerden yap›lan 
denizalt›lar›n hareketi ise gemilerin hareketinden biraz daha farkl›d›r. 

Denizalt›lar›n su yüzeyinde hareket edebilmesi için denizalt›n›n gövdesinde bulunan
ve su sarn›c› ad› verilen metal bölmeler hava ile doldurularak denizalt›y› su yüzeyine
do€ru iten net kuvvetin de€eri artt›r›lm›fl olur. Di€er bir ifade ile suyun yo€unlu€una
göre ortalama yo!unluk de€eri düflürülen denizalt› su yüzeyinde hareket eder.

Denizalt› su alt›nda hareket ettirilmek istendi€inde ise bu kez yukar›da anlat›lan
ifllemlerin tersi yap›larak su sarn›çlar›ndaki hava boflalt›larak boflalan bölmeler su ile
doldurulur. Böylece denizalt›y› su alt›na do€ru iten çekim kuvvetinin de€eri artaca€›ndan
su alt›na inen arac›n istenilen derinlikte kald›rma kuvveti ile çekim kuvveti dengesi
sa€lanarak su alt›ndaki hareketi sa€lan›r. 
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Bunlar›n d›fl›nda suyun kald›rma kuvvetinin temel kurallar› dikkate al›narak tuvaletlerin,
kalorifer sistemlerinin ya da araçlar›n benzin depolar›ndaki su miktar› kontrol alt›na
al›nabilmekte, birbiri içinde çözünmeyen yo€unluklar› birbirinden farkl› maddeler birbirinden
ay›rt edilebilmektedir.

ÖÖrrnneekk
Yo€unlu€u 1,4 g/cm3 olan bir cismin kütlesi 2800 g gelmektedir. Bu cisim yo!unlu!u

0,93 g/cm3 olan m›s›r ya€› içine b›rak›ld›€›nda tamamen bat›yor ise cisim m›s›r ya€›na
batt›€›nda yer de€ifltiren ya€ hacmini  bulunuz.

ÇÇöözzüümm
Cisim, m›s›r ya€› içine tamamen batt›€›na göre yer de€ifltiren s›v›n›n hacmi

Arflimet Prensibi’ne göre cismin hacmine eflit olmal›d›r. M›s›r ya€› içine tamamen
batan cismin hacmi yo€unluk ifadesi yard›m› ile;

,

,

Cisim, m›s›r ya€› içine tamamen batt›€›nda yer de€ifltiren s›v›n›n hacmi Arflimet
Prensibi’ne göre cismin hacmine eflit olmal›d›r. Buna göre yer de€ifltiren s›v›n›n hacmi,

Cismin hacmi = Sıvının hacmi = 2000 cm3 olarak elde edilir.

22..33..  BBAASSIINNÇÇ
Uzun süre ve yo€un olarak ya€an kar›n ard›ndan oluflan görüntü gerçekten 

muhteflemdir. Ancak bu güzel manzarada dolaflmak istedi€imizde ise bu güzel görüntü
bir anda adeta çileye dönüflür. Hele yoldaki kar seviyesi çok fazlaysa hareket etmek
nerede ise imkâns›z hâle gelir. At›lan her ad›mda dizlerimize kadar kar kümesi içine
gömülür ve yürümekte oldukça zorlan›r›z.
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Kutuplardaki gibi yo€un kar birikintilerinin oldu€u yerlerde yaflayan insanlar›n
kara batmadan daha kolay yürüyebilmeleri için taban› genifl ayakkab›lar giydiklerini ya da
giydikleri ayakkab›lar›n tabanlar›n› geniflletmek amac›yla leken ya da  hedik ad› verilen
tenis raketine benzeyen araçlardan faydaland›klar›n› biliyor muydunuz? Peki bu kifliler
normal ayakkab›lar›yla kara batt›€› hâlde, kar ayakkab›lar›yla nas›l batmadan yürüyebilirler?

Karpuzu b›ça€›n keskin taraf›yla kolayl›kla keserken b›ça€›n s›rt›yla kesmeye
çal›flt›€›m›zda daha büyük kuvvet uygulamak zorunda kalmam›z›n ya da bir çivinin sivri
ucunu herhangi bir yüzeye daha kolay çakabilirken ters taraf›n› çakmakta zorlanmam›z›n
nedeni sizce ne olabilir?

Bahçemizi sularken hortumun ucunu s›k›flt›rd›€›m›zda hortumdan ç›kan suyun hortumun
ucunun serbest b›rak›ld›€› duruma göre daha uzak mesafelere gitti€ini gözlemleriz.
Hortumdan akan suyu daha uzak mesafelere ulaflt›ran etki ne olabilir?

�
Özdefl iki kitab› yine özdefl süngerler üzerine a"a!ıdaki resimde gösterildi€i gibi biri

yatay di€eri dik olarak koydu€umuzda süngerle temas eden yüzeyi di€erine göre daha
küçük olan kitab›n süngeri daha fazla s›k›flt›rd›€› görülür. Ayn› flekilde sabit bir yüzeye
etkiyen dik kuvvetin fliddetinin de€iflmesi de yüzey üzerinde farkl› etkiler yarat›r. Kitaplar›
küçük yüzey alan› üzerinde (dik konumda) üst üste koyarak süngerin birim yüzey
alan›na uygulanan kuvveti art›rm›fl oluruz. Bu durumda süngerdeki çökme derinli€inin tek
kitab›n dik konulmas›nda gözlenen çökme derinli€inden büyük oldu€u fark edilir. 
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Bas›nc›n uygulanan dik kuvvete ve bu dik kuvvetin etki etti€i yüzey alan›na ba€l›
olmas›ndan yararlan›larak hayat›m›z› kolaylaflt›ran pek çok araç ve gereç bas›nca
iliflkin özellikler dikkate al›narak yap›lm›flt›r. Trenlerin tekerlek say›s›n›n çok olmas›,
tren a€›rl›€›n› çok say›daki tekerlek üzerinde paylafl›lmas›n› sa€layarak bas›nc› düflürür.
Böylece raylar›n bozulmas› önlenir. Çekiçle çiviye vurdu€umuzda uygulad›€›m›z kuvvet,
yönünü ve fliddetini de€ifltirmeden çivinin bafl›na oradan da ucuna aktar›l›r. Buna
karfl›l›k çivinin ucunun yüzey alan›n›n küçük olmas› buradaki bas›nc›n daha büyük
olmas›n› sa€lar. 

Esnek maddelerin esneme (s›k›flma veya uzama) miktar›n›n üzerlerine uygulanan 
kuvvete ba€l› olarak de€iflti€ini ö€renmifltik. Buna göre yukar›da belirtti€imiz gibi sünger
üzerine biri dik di€eri yatay olarak konulan kitaplardan dik olan kitab›n süngeri s›k›flt›rma
miktar›n›n fazla olmas› sünger üzerine uygulanan kuvvetin de€iflimine ba€l›d›r. Bu örnekte
süngerdeki çökmenin derinli€i kitab›n sünger üzerinde uygulad›€› kuvvet de€erinin
sünger üzerine uygulanan yüzey alan de€erinin oran›na ba€l› olarak de€iflmektedir.
Benzer flekilde b›çak kullanarak herhangi bir nesneyi keserken b›ça€›n keskin taraf› ile
daha kolay kesebilmemiz ya da çivinin sivri ucunu bir duvara daha kolay çakabilmemiz
kuvvet/yüzey alan› oran›na ba€l›d›r.  Birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete bas›nç
ad› verilir.  

Uluslar Aras› Birim Sistemi’nde bas›nc›n birimi N/m olup Pascal (Paskal) ad›n› al›r.
Bu birim ile  newton birimi aras›nda 1 N/m2 = 1 Pa eflitli€i bulundu€undan 1 Pa , 1 m2’lik
yüzeye uygulanan  1 N’luk kuvvetin yüzeyde oluflturdu€u bas›nç de€erine eflittir. 

KKaatt››llaarr››nn  BBaass››nncc››
Katı cisimler, kendilerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve büyüklükte iletirler. Kat›

cisimler a€›rl›klar›ndan dolay› bulunduklar› yüzeylere bas›nç uygular. Yukar›da verdi€imiz
örneklerden üzerine kitap konulan süngerlerdeki çökmelerin kitaplar›n a€›rl›klar› yönünde
meydana geldi€ini ve çivinin üzerine etki eden kuvvet yönünde yüzeye çak›labildi€ini göz-
lemledik. Buna göre kat› cisimler kendilerine uygulanan kuvveti, etki eden kuvvetin
uyguland›€› yönde aynen iletir. 

Ancak  yüzey üzerinde oluflan bas›nç de€eri temas yüzeyinin büyüklü€üne ba€l›
olarak de€iflir. Yüzey alan› küçükse burada ortaya ç›kan bas›nç büyük olur. Kat›lar›n
yüzeye uygulad›klar› bas›nç de€eri kuvvetin uyguland›€› yüzey alan› ile ters orant›l›d›r.
Ayn› a€›rl›ktaki cisimlerden yüzey alan› büyük olan›n bas›nc› daha küçüktür.
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Yüzey alan›n büyütülmesi bas›nc› azaltt›€› için ifl makinelerinin ya da tank gibi
a€›rl›€› fazla olan askerî araçlar›n tekerlekleri veya paletleri genifl yap›larak zor arazi
flartlar›nda yap›lacak iflin daha kolay yap›lmas›n› sa€lar.

Fil, gergedan,  deve gibi hayvanlar›n ayaklar›n›n taban alanlar›n›n büyük olmas›
onlar›n yere uygulayacaklar› bas›nc› küçültür. Böylece hayvanlar toprak veya kum
zeminde rahatça yürür. ‹nsanlar›n karda kar ayakkab›lar› giymelerinin nedeni kara
temas eden yüzey alan›n› art›rarak bas›nc› azaltmakt›r.

ÖÖrrnneekk                    

Düfley kesitleri fiekil I  ve  fiekil II ‘de verilen X ve Y cisimlerinin zemine uygulad›klar›
bas›nçlar eflit oldu€una göre; 

I.  X’ in a€›rl›€›, Y’ ninkinden küçüktür. 
II. Y’ nin yere uygulad›€› kuvvet X’inkinden büyüktür.
III. Cisimler ters çevrilerek yere konulursa bas›nçlar› yine eflit olur. 

yarg›lar›ndan hangileri do€rudur?

ÇÇöözzüümm  
I. Kat› cisimlerin bas›nçlar› a€›rl›€› ile do€ru orant›l›, yere temas eden yüzeyi ile

ters orant›l›d›r. X’in temas alan› A, Y’ninki 3A oldu€una göre, bas›nçlar›n eflit ola
bilmesi için X’ in a€›rl›€›n›n,Y’ninkinden küçük olmas› gerekir.

((II  ddoo$$rruu))
II. Kat› cisimlerin yere uygulad›klar› kuvvet a€›rl›klar›na eflittir. Y cisminin a€›rl›€›

daha büyük oldu€u için uyguladı!ı kuvvet de X’inkinden daha büyüktür. 
((IIII  ddoo$$rruu))

III. Cisimler ters çevrildi€inde, X cismi genifl yüzey üzerine konuldu€undan bas›nc›
ilk duruma göre küçülür. Y’ninki ise ilk duruma göre büyür. Dolay›s›yla bas›nçlar eflit
olamaz. 

((IIIIII  yyaannll››flfl))
SS››vv››llaarr››nn  BBaass››nncc››
Buraya kadar kat› maddelerin bulunduklar› yüzeye uygulad›klar› bas›nc› inceledik.

fiimdi de s›v›lar›n bas›nc›n› incelemeye ne dersiniz? Bildi€imiz gibi s›v› maddeler de
yerin çekim kuvvetinin etkisi alt›ndad›r. Ancak s›v› maddeler kat› maddelerden farkl›
olarak ak›flkand›r. Kab›n yan yüzeyleri, içindeki s›v›y› kendi biçiminde tutmak için
s›v›ya kuvvet uygular. Bu yüzden s›v›lar, içine konulduklar› kab›n yaln›z taban›na de€il
bütün yüzeylerine temas ettiklerinden tüm yüzeylere kuvvet uygular. 
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Kap içinde huninin yukar› afla€› hareket edifline ba€l› olarak bas›nç ölçerin ibresinin
hareket etmesinin sebebi; huni a€z›na gerilmifl olan  esnek balona etki eden kuvvetin
de€iflimi ile aç›klanabilir. Huni kap içinde afla€›ya do€ru hareket ettikçe huninin genifl
olan a€z›na gerilmifl olan balon daha çok s›v› a€›rl›€›n›n etkisinde kal›r. Balonun yüzeyi
üzerinde oluflan bu  etki ise yüzeyde giderek artan bir bas›nç oluflturur. Balon, artan bas›nc›n
etkisiyle daha çok içe do€ru çöker ve huniye ba€l› olan hortumun  di€er ucundaki
bas›nç ölçer ibresinin giderek yükselmesine sebep olur. Huninin ayn› seviyedeki hareketinde
ibrenin konumunda  de€iflim olmamas› ise huni a€z›na gerili olan balona etki eden kuvvetin
ayn› kald›€›n› göstermektedir. 

Ayn› kaba su yerine etil alkol doldurulup huni ayn› seviyeye dald›r›lsa bas›nç ölçerin
ibresinin kap su dolu iken gösterdi€i yerle ayn› olmad›€› görülür. ‹bre konumundaki bu
de€iflim suya göre yo€unlu€u daha az olan etil alkolün a€›rl›€› nedeniyle balon yüzeyine
etki eden kuvvetin de€erinin daha düflük olmas›ndan kaynaklan›r. Di€er bir ifade ile su,
etil alkolden yo€un oldu€undan etil alkole göre daha büyük bas›nç oluflturur. Bu yüzden

S›v›lar›n uygulad›!› bu kuvvetin etkisiyle kap yüzeylerinde oluflan bas›nç acaba
hangi faktörlere ba!l›d›r?�

S›v›n›n temas hâlinde oldu€u birim yüzeylere dik olarak uygulad›€› bu kuvvete s›v›
bas›nc› denir.  

Bir huninin genifl k›sm›na plastik bir balonun gergin olacak flekilde, dar olan k›sm›n›n
da bir hortum yard›m› ile bir bas›nç ölçere ba€land›€›n› düflünelim. ‹çi su ile dolu derince
bir kap içinde huniyi yukar› afla€› do€ru hareket ettirdi€imizde huninin di€er ucuna ba€l›
olan bas›nç ölçerin ibresinin de hareket etti€i gözlenir. Huni ayn› derinlikte sa€a sola
hareket ettirildi€inde ya da a"a!ıdaki flekildeki gibi de€iflik "ekillerde tutuldu!unda
ibrenin konumunu de€ifltirmedi€i gözlenir.
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su içine bat›r›lan huni üzerindeki balon, etil alkoldekine oranla  daha fazla içe do€ru
çöker ve bas›nç ölçerin ibresi daha çok yükselir. ‹brede gözlenen bu yükselmede huninin
dald›r›ld›€› kab›n hacminin bir etkisi yoktur. Buna göre s›v› bas›nc›n›n; s›v›n›n hacmine,
konuldu€u kab›n geniflli€ine ve flekline ba€l› olmay›p sadece s›v› derinli€ine ve s›v›
yo€unlu€una ba€l› olarak de€iflti€i sonucuna var›l›r.

S›v› içerisindeki bir cisim üzerinde, onun yukar›s›nda kalan s›v› sütunun a€›rl›€›ndan
dolay› bir bas›nç oluflur. Buna göre cisme uygulanan bas›nç de€eri, derinlik de€eri ile
do€ru orant›l› olarak de€iflir. S›v› bas›nc›n›n derinlik ile olan bu iliflkisi nedeni ile barajlardaki
setler, baraj göletinin derinlerine do€ru indikçe artan bas›nca dayanabilecek flekilde
kal›nlaflt›r›l›r. 

Bütün bu anlatılanlar dikkate alındı!ında sıvı maddelerin basıncını etkileyen 
faktörler a"a!ıdaki gibi sıralanabilir:

• S›v›n›n bir noktada oluflturdu€u bas›nç, kap flekline ve s›v›n›n toplam a€›rl›€›na 
ba€l› de€ildir.  

• S›v› bas›nc› derinli€e ve s›v›n›n yo!unlu€una ba€l›d›r. 
• Dengedeki bir s›v›n›n ayn› derinli€indeki tüm noktalar›n bas›nçlar› birbiri ile eflit 

büyüklüktedir. 
• Dengesi bozulan bir s›v›, bas›nc›n büyük oldu€u yerden küçük oldu€u yere do€ru akar.

Filmlerde, haberlerde vb. zaman zaman karfl›laflt›€›m›z “vurgun” olay› da ani olarak
de€iflen s›v› bas›nc›ndan kaynaklanmaktad›r. fiöyle ki; denizde derinlere inildikçe 
üzerimizde bulunan su kütlesi artaca€›ndan suyun vücudumuza uygulad›€› bas›nç
de€eri de artar.  ‹nsan vücudunun solunum ve dolafl›m sistemi faaliyetlerini deniz 
seviyesinde hava bas›nc›n›n de€eri olan 1 atm  de€erindeki bas›nçta yerine getirir. Deniz
yüzeyinden derinlere 30 m kadar afla€› inildi€inde ise bu bas›nç de€eri artarak yaklafl›k
4 atm de€erine ulafl›r. Hiç bir gereç kullanmadan suyun 30 m derinli€ine inildi€inde
akci€er kapasitesi normal kapasitenin dörtte birine düflece€inden artan kan bas›nc›na
paralel olarak bilinçte bulan›kl›k bafllar.
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Bas›nç sadece tüpsüz de€il tüple dal›flta da birtak›m sorunlar oluflturmaktad›r.
Tüple dal›fl yapan bir dalg›ç su yüzeyine süratle ç›kt›€›nda s›v› bas›nc›n›n h›zla azalmas›,
tüp içindeki gazlar›n süratle genleflmesine neden olur. Özellikle tüp içinde bulunan azot
gaz›n›n genleflmesi sonucunda damarlarda t›kanma, akci€er y›rt›lmas› hatta felç gibi vücutta
önemli hasarlar oluflabilir. Ani bas›nç de€iflimlerini önlemek amac›yla derin su dal›fllar›nda
dalg›çlar aniden su yüzüne ç›kmamal›, hatta belirli derinliklerde beklemelidirler. ‹deal
ç›k›fl h›z› dakikada 20 metre olup, pratikte e€itmenler bunu dalg›ç adaylar›na “yüzeye
gelen en küçük bir hava kabarc›€›ndan daha h›zl› ç›kma” fleklinde ö€retirler.

ÖÖrrnneekk    ((22000044//DDPPYY))

S›v› bas›nc›, s›v›n›n yo€unlu€una ve kaptaki s›v› seviyesinin yüksekli€ine ba€l›d›r.
fiekil I’deki özdefl bölmelendirilmifl s›v› dolu kab›n taban›na uygulad›€› bas›nç P ise
fiekil II’deki özdefl bölmelendirilmifl ayn› s›v› ile dolu kab›n taban›na uygulad›€› bas›nç
kaç P olur?  

A) 1/4 
B) 1       
C) 4
D) 12
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ÇÇöözzüümm  
S›v› dolu bir kab›n taban›nda oluflan bas›nc›n de€eri; kap içindeki s›v›n›n

yo€unlu€una ve kaptaki s›v› seviyesinin yüksekli€ine ba€l› olarak de€iflir. fiekil I ve
fiekil II’ deki kaplara konulan s›v›lar ayn› cins ve her iki kapta bulunan s›v›lar›n yükseklikleri
de ayn› oldu€undan  her iki kab›n da taban›nda oluflan s›v› bas›nçlar› birbirine eflittir.
Kaplardaki s›v› hacimlerindeki, kap flekillerindeki ve kap geniflli€indeki farkl›l›klar kaplar›n
taban›ndaki bas›nç de€erini de€ifltirmez.  Buna göre fiekil I’deki kab›n taban›ndaki s›v›
bas›nc› P ise fiekil II’deki kab›n taban›ndaki s›v› bas›nc› da P olur.

DDoo$$rruu  sseeççeenneekk  ((BB))’’ddiirr..

SS››vv››llaarr››nn  BBaass››nncc››  ‹‹lleettmmeessii  
Buraya kadar s›v›lar›n içinde bulunan cisiminlerin yüzeylerinde oluflan bas›nç

de€erini ve bu de€erin hangi de€iflkenlere ba€l› olarak de€iflti€ini ö€rendik. Acaba bir s›v›
madde üzerine uygulanan bas›nc›n s›v› madde taraf›ndan iletimi nas›ld›r? 

Maddenin tanecikli yap›da oldu€unu, bu taneciklerin gazlarda s›v›lara göre daha
seyrek ve hareketli olduklar›n› biliyoruz. Bir enjektör pistonunu geriye do€ru çekerek
enjektörün haznesini hava ile doldurdu€umuzda hava molekülleri, her do€rultuda olan
hareketleri s›ras›nda birbirine ve enjektör çeperlerine bir itme uygular. Enjektörün uç
k›sm›n› parma€›m›zla kapatarak pistonunu ileri do€ru itti€imizde bafllang›çta büyük
hacme yay›lm›fl olan hava, pistonunun hareketiyle daha küçük hacme toplan›r. Bu
s›rada enjektör içerisine ve pistona daha çok molekül çarparak ilk duruma göre daha
büyük itme oluflturur. Artan  itme sonucunda hava moleküllerinin enjektör çeperlerine
uygulad›€› bas›nç da artar.

Enjektör haznesini hava yerine su ile doldurmufl olsayd›k hava moleküllerinde
gözlemledi€imiz hacim küçülmesini gözleyemez, di€er bir ifade ile enjektör içindeki
suyu ilkinden gözle görülebilir düzeyde daha küçük bir hacme hapsedemezdik. S›v›
molekülleri kuvvet etkisi ile s›k›flt›r›ld›€›nda oluflan hacim de€ifliminin ihmal edilebilir
derecede küçük olmas›, s›v›ya uygulanan bas›ncın, s›v› ile temasta olan her noktaya
sadece kuvvet do€rultusunda de€il bütün do€rultularda ayn› büyüklükte iletilmesinden kay-
naklan›r. S›k›flma miktar›n›n çok küçük de€erde kalmas› sonucunda s›v›lar
"s›k›flt›r›lamaz" olarak kabul edilir. 
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fiekilleri ve kal›nl›klar› farkl› olan iki ya da daha fazla kab›n tabanlar›n›n birlefltirilmesi
ile elde edilen düzene€e bileflik kaplar denir. Hacimleri, flekilleri de€iflik olan ve iki ya
da daha çok kaptan oluflan bu sistem, kaplar›n tabana yak›n yerlerinden birbirlerine
flekildeki gibi ba€lanarak oluflturulmufltur. Oluflturulan bu sisteme de€iflik miktarlarda
herhangi bir s›v› madde dolduruldu€unda, flekildeki gibi bütün kaplar›n s›v› seviyesi
ayn› olana kadar s›v› Pascal Prensibi’ne göre birinden di€erine geçer. Böylece bir süre
sonra kaplarda bulunan s›v› seviyeleri bütün kaplarda ayn› düzeye ulafl›r.

Yapm›fl oldu€u inceleme ve araflt›rmalar sonucu Frans›z bilim insan› Blaise Pascal
(Bleys Paskal ) s›v›lar›n bu özelli€ini; "Kapal› bir kaptaki s›v›ya uygulanan bas›nç, bu
s›v›n›n her noktas›na ve kab›n iç yüzeyinin her noktas›na aynen iletilir." fleklinde ifade
etmifltir. Bundan dolay› Pascal’›n yapm›fl oldu€u araflt›rmalar sonucu ortaya koydu€u
s›v›lar›n s›k›flt›r›lamay›p bas›nc› her do€rultuda aynen iletmesi ilkesine Pascal Prensibi
denir.
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S›v›lar›n üzerlerine uygulanan bas›nc› iletme ilkeleri kullan›larak gelifltirilen di€er
bir sistem de su cenderesi ad› verilen sistemlerdir. Bir sonraki sayfada verilen su cenderesi
flemas›nda da görüldü€ü gibi sistem birinin yüzey alan› di€erine oranla daha büyük olan
iki bileflik kab›n tabandan birbirine ba€lanmas› ile oluflturulmufltur. 

Birinci pistona uygulanan kuvvetin etkisi ile oluflan bu bas›nç de€eri  su cenderesi
kapal› bir kap oldu€undan Pascal Prensibi’ne göre s›v›n›n dokundu€u her noktaya,
dolay›s›yla di€er tarafta bulunan yüzey alan› büyük olan pistona da aynen iletilir.
Böylece di€er pistonda oluflan bas›nç de€eri ilk pistonda oluflan bas›nç de€erine eflit olur.

Ancak ikinci pistonun yüzeyi di€erine göre daha büyük oldu€undan elde edilen
bas›nç kuvvetinin de€eri küçük pistona uygulanan kuvvetten daha büyük olur. Büyük
pistonda oluflan bu büyük bas›nç kuvveti etkisi ile küçük kuvvetlerle büyük yükleri
kald›rmak (küçük kuvvetlerden büyük kuvvetler elde etmek) için kullan›lan su cenderelerinde
kuvvetten kazanç sa€lan›r. 

Günlük hayat›m›zda s›v›lar›n bas›nc› iletmedeki özellikleri y›kama-ya€lama
istasyonlar›nda liftlerde kullan›larak tonlarca kütleye sahip araçlar indirilip kald›r›labil-
mektedir. 



GGaazzllaarr››nn  BBaass››nncc››
Denizde ya da havuzda yüzerken su alt›na do€ru dal›fl yapt›€›m›zda suyun üzerimize

yapt›€› bas›nc› hissederiz. Dünya üzerinde yaflam›m›za devam ederken bir gaz kar›fl›m›
olan havan›n da acaba bas›nc›n› hissedebiliyor muyuz? Onlarca metre kal›nl›€›nda bir
gaz tabakas› hâlinde Dünya'm›z› saran atmosferin en alt k›sm›nda bulundu€umuz hâlde
bu bas›nc› neden hissetmedi€imizi hiç düflündünüz mü?
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Yukar›daki resimde görülen liftler de su cenderesi denilen sistemlerin gelifltirilmifl
biçimidir. 

A€›r araçlar› rahatl›kla kald›rmam›za yard›m eden liftlerin d›fl›nda kamyonlardaki
damperler veya araçlardaki hidrolik fren sistemleri, artezyen kuyular›ndan su ç›kar›lmas›,
ayçiçe!i ve zeytinya€› fabrikalar›nda ya€ elde ederken kullan›lan s›k›flt›rma (pres) makineleri
vb. pek çok  makine ve araç sistemi Pascal Prensibi'ne göre çal›fl›r.
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Dünya’y› saran atmosfer (hava tabakas›) birçok gaz›n bir araya gelmesiyle
oluflmufltur. Atmosferdeki gaz›n %78’ ini azot, %21’ ini oksijen, %1’ini karbondioksit,
su suhar› ve di€er gazlar oluflturur. Gazlardan oluflan hava hem yerküreye hem de kendi
içindeki tüm cisimlere, moleküllerinin a€›rl›€› ve hareketi ile bir bas›nç uygular.
Atmosferin uygulad›€› bu bas›nca aç›k hava bas›nc› veya atmosfer bas›nc› denir.

Deniz seviyesinde bulunan bir insan›n vücudunun 1 cm2 sine yaklafl›k 10 N’ luk bir
kuvvet etki eder. Bir insan›n ortalama vücut alan› 1,5 m2 olarak düflünülürse havan›n insan
vücuduna 150 000 N’ luk kuvvet uygulad›€› görülür. Yani bir insan›n üzerine yaklafl›k 15
otomobilin a€›rl›€› biner. ‹nsanlar›n bu a€›rl›€› hissetmemelerinin sebebi vücut iç bas›nc›m›z›n
(hem kan bas›nc›, hem lenf bas›nc›, hem de vücut boflluklar›ndaki havan›n bas›nc›) aç›k
hava bas›nc›n› dengelemesidir. Benzer sebepten ötürü uzayda vücut içi s›v› bas›nc›m›z›
dengeleyecek bir hava bas›nc› bulunmad›€›ndan uzaya ç›kan insanlar bas›nç dengeleyici
elbiseler giymek zorundad›r.
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Hava bas›nc›n›n etkisini göstermek amac›yla Otto Von Guerrike (Otto Fon Gürrik);
do€du€u kent olan Magdeburg'ta belediye baflkanl›€› yapt›€› s›rada daha sonra “Magdeburg
Yar›m Küreleri” olarak adland›r›lan metal küreler ile 1654 y›l›nda bir deney yapar.
Metal olan iki büyük yar›m küre birlefltirilip bu kürelerin içindeki hava boflalt›l›r. Daha
sonra, oluflan vakum küreye çok say›da at koflularak yar›m küreler birbirinden ayr›lmaya
çal›fl›l›r. Ancak bütün u€rafllara ra€men küreler birbirinden ayr›lmaz. Bunu sa!layan etki
kürenin dı"ından etki eden açık hava basıncıdır. Yap›ld›€› yerden dolay› bu deneye
bilim çevreleri taraf›ndan “Magdeburg Deneyi” de denilmektedir.

Aç›k hava bas›nc›n›n de€eri  konusunu merak eden bilim insanlar› bu de€eri bulabilmek
için çeflitli inceleme ve araflt›rmalar yapm›fllard›r. 

1644 y›l›nda Torricelli, aç›k hava bas›nc›n› araflt›r›rken Florence (Floransa) eyaletinde
deniz seviyesinde, 0 °C' ta, yaklafl›k 1 m uzunlu€unda ve bir ucu kapal› olan cam boruyu
tamamen c›va ile doldurur. Borunun aç›k a€z›n› parma€› ile kapatarak c›va çana€›na
ters dald›r›r ve parma€›n› çeker. Borudaki c›van›n bir k›sm›n›n çana€a boflald›€›n› ve
bir süre sonra c›va seviyesinin 76 cm' de dengede kald›€›n› gözler. Bu çal›flma sonucunda
deniz seviyesinde 0 °C' taki aç›k hava bas›nc›n›n 76 cm c›va bas›nc› oldu€unu ifade eder.
Ayn› deneyin de€iflik kesitteki borularla veya bu borular›n de€iflik aç›larla yerlefltirilerek
yap›lmas› durumunda da borudaki c›va seviyesinin yine 76 cm oldu€u gözlenir. Bir
di€er ifade ile  c›va yüzeyine aç›k hava moleküllerinin yapt›€› bas›nç de€eri, boru içindeki
c›van›n 76 cm seviyesinde yapt›€› bas›nç de€erine eflittir.
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Kapal› bir kaptaki gaz›n bas›nc›, kab›n içerisindeki her noktada ayn›d›r. Bunu fliflirilen
bir topun her taraf›n›n ayn› anda hareketlenmesinden anlayabiliriz. Topu fliflirmek amac›yla
kullan›lan bir  pompan›n pistonu itildi€inde pompan›n haznesinde biriken hava, pompan›n
pistonunun ucunda bulunan hortum yard›m›yla yüksek bir bas›nçla topun içine iletilir.
Pompalama nedeniyle top içinde oluflan bas›nç, aç›k hava bas›nc›ndan büyük oldu€undan
top flifler.

Hava bas›nc›n›n etkisini pet flifleler üzerinde de  rahatl›kla gözlemleyebiliriz. Pet
fliflenin içindeki ve d›fl›ndaki gaz bas›nc› birbirine eflit olmal›d›r. E€er pet flifle içindeki
gaz herhangi bir metot yard›m›yla boflalt›l›p pet fliflenin kapa€› s›k›ca kapat›l›rsa pet
fliflenin iç bas›nc›yla aç›k hava bas›nc› aras›ndaki denge bozulur. ‹ç bas›nç de€eri
d›flar›ya göre daha az olan pet fliflede  dengenin tekrar sa€lanabilmesi için pet fliflenin
daha küçük bir hacme sahip olmas› gerekir. Böylece kutu d›fl›ndaki aç›k hava bas›nc›
kutunun iç bas›nc›ndan yüksek olaca€›ndan pet fliflenin iç bas›nc› d›fl›ndaki bas›nca eflit
bir iç bas›nç olufluncaya dek büzüflür. 
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- Aç›k hava bas›nc› s›v›n›n cinsine, havan›n s›cakl›€›na, havan›n nemli ya da rüzgârl›
olmas›na göre de€iflebilir.

- Atmosfer bas›nc›, deniz seviyesinden yükseklere do€ru ç›k›ld›kça azal›r.

Bu azalma miktar› ilk 500 m için her 105 m’de 1 cm - cıva olacak flekildedir.

Aç›k hava bas›nc›n› barometre ile ölçeriz. Barometreler özelliklerine göre sifonlu
ya da metal olmak üzere ikiye ayr›l›r. Yukar›da anlatt›€›m›z Torricelli’nin deneyinde
aç›k hava bas›nc›n› ölçmek için kulland›€› düzenek basit ama hassas bir sifonlu 
barometredir.

Kapal› kaplarda bulunan gazlar›n bas›nc› ise manometre denilen araçlar yard›m› ile
ölçülebilir.

Günlük hayat›m›zda özellikle gazlar›n itici etkisinden yararlan›larak çal›flan aletlerin
kullan›m› giderek yayg›nlaflmaya bafllam›fl ve bu aletlerin kullan›m alanlar› giderek
artarak çeflitlilik kazanm›flt›r. Bu kullan›m alanlar›ndan baz›lar› afla€›daki gibi s›ralanabilir:

Bütün bu anlat›lanlar do€rultusunda aç›k hava bas›nc›n›n baz› özellikleri k›saca
afla€›daki gibi verilebilir:

- S›v› yüksekli€i borunun kesit alan›na ya da flekline ba€l› olmad›€› gibi borunun dik
ya da e€ik durmas›na göre de de€iflmez.



- Pipet yard›m›yla bir fleyler içerken de aç›k hava bas›nc›ndan yararlan›r›z. Pipetin
içerisindeki havay› ci€erlerimize çekerken pipet içindeki bas›nç azalm›fl olur. ‹çti€imiz
s›v›ya etki eden aç›k hava bas›nc› pipet içindeki bas›nç de€erinden fazla oldu€unda s›v›
yükselerek bas›nçlar aras› denge kurulmaya çal›fl›l›r. Böylece s›v›n›n rahatl›kla içilmesi
sa€lanm›fl olur.

FFEENN  VVEE  TTEENNOOLLOOJJ!!  88

7733

- Gazlar yüksek bas›nca dayan›kl› çelik kaplar içerisinde s›v›laflt›r›lm›fl olarak 
depolan›r. Bu kaplar›n vanalar› ihtiyaç duyulup aç›ld›€›nda yüksek bas›nçtan kurtulan s›v›,
gaz hâline geçer. Hastanelerde kullan›lan oksijen tüpleri, evlerimizde kulland›€›m›z
LPG ve yang›n söndürme tüpleri buna örnektir.

- Elektrikli süpürgenin içindeki hava süpürge motoruyla emilir ve süpürge içinde
düflük bas›nçl› bir ortam oluflturulur. ‹ç ve d›fl bas›nç dengesi bozularak süpürge içinde düflük
bas›nçl› bir alan oluflarak toz ve kir bu düflük bas›nçl› bölgeye do€ru çekilir. Süpürgenin
torbas›nda toplanan toz ve kir sayesinde hem daha rahat hem de daha sa€l›kl› olarak evimizin
temizli€ini yapm›fl oluruz. 
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Bütün bunlara ek olarak deodorantlar, trafl köpükleri, bisiklet pompalar› gibi günlük hayatta
kulland›€›m›z pek çok araç ve gereçte yine gazlar›n itici etkisinden yararlan›lmaktad›r.
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ÖÖZZEETT

- S›v›lar içlerinde bulunan cisimlere kald›rma kuvveti uygulayarak bu cisimleri ak›flkan
yüzeyine do€ru harekete zorlar. Bir cisme etki eden kald›rma kuvveti, yeri de€iflen s›v›n›n
a€›rl›€›na eflittir. Kald›rma kuvveti, cismin yo€unlu€u ve cismin batan k›sm›n›n hacmine
ba€l›d›r. 

- S›v› bir ortamda bulunan cisimler için sahip olduklar› yo€unluk de€erine göre üç
durum söz konusudur. Buna göre;

- Cisim s›v›dan yo€un ise batar.
- Cisim s›v›dan az yo€un ise yüzer.
- Sıvı ve cisim aynı yo!unlu!a sahip ise cisim sıvı içerisinde batırıldı!ı yerde kalır. 

- S›v› içerisine b›rak›lan cisimlerin s›v› yüzeyinde yüzmesinin nedeni cismin
yo€unlu€unun s›v›n›n yo€unlu€undan küçük olmas›d›r. Cisim s›v› içerisinde nereye
b›rak›l›rsa b›rak›ls›n cisim s›v›n›n kald›rma kuvvetinin etkisiyle s›v› yüzeyine do€ru
harekete geçerek yükselir. Cismin s›v›daki yükselme hareketi cisme etki eden kald›rma
kuvvetinin cismin a€›rl›€›na eflit olmas›na kadar devam eder. Cismin yükselme hareketi
son buldu€unda cisim dengede olaca€›ndan cisme etki eden net kuvvet s›f›rd›r. 

- Baz› cisimler s›v› içerisine b›rak›ld›€›nda cisim s›v›ya tamamen gömülür ancak
tabana oturmay›p oldu€u yerde kal›r. Cismin s›v›n›n içine tamamen batarak s›v› ile
kab›n taban› aras›nda kalmas›na ask›da kalma denir. Cismin s›v›da ask›da kalma durumu
ancak cismin yo€unlu€u ile s›v›n›n yo€unlu€unun eflit oldu€u durumlarda gerçekleflir.
Ask›da kalan cisimlere etki eden kald›rma kuvveti ile cismin a€›rl›€› birbirine eflittir. Yani
cisim dengededir. Cisim dengede oldu€undan cisim üzerine etki eden net kuvvet s›f›rd›r. 

- Öz kütlesi s›v›n›n öz kütlesinden büyük olan cisim s›v›ya b›rak›l›rsa, kab›n taban›na
oturur. Cismin yo€unlu€u s›v›n›n yo€unlu€undan büyük oldu€undan cismin a!ırlı!ı
cisme uygulanan kald›rma kuvvetinden büyük olur. Böylece cisim a€›rl›€›n›n etkisi ile
kab›n taban›na kadar batarak tabana oturur. 

- Gaz maddelerin yo€unluklar› daima s›v› maddelerden küçük oldu€undan gazlar›n
kald›rma kuvveti s›v›lar›n kald›rma kuvvetinden küçüktür. Kald›rma kuvvetinin havadaki
bir cismin a€›rl›€›na olan azalt›c› etkisi s›v›daki cisimden daha az olacak böylece s›v›
ortam› içindeki cismin a€›rl›€› gaz ortam içindeki a€›rl›€›ndan daha az olacakt›r. 

- S›v›lar›n cisimlere uygulad›€› kald›rma kuvveti gibi gaz maddeler de içindeki cisimlere
bir kald›rma kuvveti uygular. Bu kuvvet; çekim kuvveti ile z›t yönde olup de€eri, cismin
hacminden dolay› yer de€ifltiren havan›n a€›rl›€›na eflittir.

- Gaz maddelerin uygulad›€› kald›rma kuvveti sadece cismin ortam içinde kalan 
kısmının hacmine de€il  s›v›larda oldu€u gibi ortam› oluflturan maddenin cinsine de
ba€l›dır.

"
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- Bir cismin içinde bulundu€u gaz ortamda uçabilmesi için yo€unlu€unun gaz ortam›
yo€unlu€undan küçük olmas› gerekir. Uçan balonlar bir gaz kar›fl›m› olan havan›n uygulad›€›
kald›rma kuvveti ile yükselir. 

- Birim yüzey üzerine dik olarak etki eden kuvvete bas›nç denir. Birimi N/m2 ’dir. 

- Kat›lar a€›rl›klar›ndan dolay› bulunduklar› yüzeye dik bir kuvvet uygular. Kat›lar,
kendilerine uygulanan kuvvetin dokunma yüzeyine dik olan bileflenini aynen iletir.Kat›
maddeler, uygulanan kuvveti ayn› yönde ve ayn› fliddetle iletir. Bu sayede kuvvetin etki
etti€i yüzey alan› de€ifltirilerek bas›nç ayarlanabilir.

- Kat› cisimler, kendilerine uygulanan kuvveti ayn› yönde ve büyüklükte iletir.
Ancak yüzey üzerinde oluflan bas›nç de€eri temas yüzeyinin büyüklü€üne ba€l› olarak
de€iflir. Yüzey alan› küçükse burada ortaya ç›kan bas›nç büyük olur. Kat›lar›n yüzeye
uygulad›klar› bas›nç de€eri kuvvetin uyguland›€› yüzey alan› ile ters orant›l›d›r. Ayn›
a€›rl›ktaki cisimlerden yüzey alan› büyük olan›n bas›nc› daha küçüktür. 

- S›v› madde bir kap içine konuldu€unda kab›n yan yüzeyleri, içindeki s›v›y› kendi
biçiminde tutmak için s›v›ya kuvvet uygular. Bu yüzden s›v›lar, içine konulduklar›
kab›n yaln›z taban›na de€il bütün yüzeylerine temas ettiklerinden uygulad›klar› kuvvet
bütün temas edilen yüzeylere uygulan›r. 

- S›v›n›n bir noktada oluflturdu€u bas›nç, kap flekline ve s›v›n›n toplam a€›rl›€›na
ba€l› de€ildir. S›v› bas›nc› derinli€e ve s›v›n›n yo!unlu€una ba€l›d›r. Dengedeki bir
s›v›n›n ayn› derinli€indeki tüm noktalar›n bas›nçlar› birbiri ile eflit büyüklüktedir.

- S›v›lar üzerlerine uygulanan bir bas›nc› her noktaya ayn› büyüklükte iletir.
Dengesi bozulan bir s›v›, bas›nc›n büyük oldu€u yerden küçük oldu€u yere do€ru akar.

S›v›lar a€›rl›kları nedeniyle bulunduklar› kab›n her noktas›na bas›nç uygulad›€›
gibi içlerine dald›r›lan cisimlere de bas›nç uygular. S›v› bas›nc›, s›v›n›n derinli€ine ve
cinsine (yo€unlu€una) ba€l›d›r. Kapal› bir kaptaki s›v›ya uygulanan bas›nç, bu s›v›n›n
ve kab›n iç yüzeyinin her noktas›na aynen iletilir. 

- Hava hem yerküreye hem de kendi içindeki tüm cisimlere, moleküllerinin a€›rl›€›
ve hareketi ile bir bas›nç uygular. Atmosferin uygulad›€› bu bas›nca aç›k hava bas›nc›
veya atmosfer bas›nc› denir. Aç›k hava bas›nc› barometre ile kapal› kaplardaki bulunan
gazlar›n bas›nc› ise manometre denilen araçlar yard›m› ile ölçülebilir.

- Gazlar a€›rl›klar› nedeniyle bulunduklar› kab›n her noktas›na bas›nç uygulad›€›  gibi
içlerine dald›r›lan   cisimlere  de  bas›nç  uygular. Gaz bas›nc›, gaz›n cinsine (yo€unlu€una)
ba€l›d›r.   Deniz seviyesinden yukar› do€ru ç›k›ld›kça atmosfer yo€unlu€u azald›€› için
aç›k hava bas›nc› düfler.
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� TTEESSTT  IIII

1. Havadaki a€›rl›€› 60 N olan bir cisim s›v› içerisine tamamen bat›r›l›rsa cismin 
s›v›daki a€›rl›€› 20 N olarak ölçülüyor.  Cisme etkiyen kaldırma kuvveti kaç N’dur?

A) 20
B) 40 
C) 80
D) 120

2. fiekildeki gibi s›v› içerisinde dengede olan X, Y ve Z cisimlerinin yo€unluklar› 
aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

A) dz > dy > dx
B) dx > dy = dz 
C) dy = dz > dx
D) dx = dy = dz

3. A"a!ıda görülen "ekildeki gibi s›v› içerisinde dengede olan cisimle ilgili olarak
a"a!ıdaki yargılardan hangileri do!rudur?

I.  Sıvının yo!unlu!u cismin yo!unlu!una e"ittir.
II. Cismin a!ırlı!ı kaldırma kuvvetinden büyüktür.
III. Sıvının yo!unlu!u cismin yo!unlu!undan azdır.

A) Yaln›z II
B) II, III 
C) I, II
D) I, III



4. Ayn› metalden yap›lm›fl eflit kütleli kutu ve çivi suya b›rak›ld›€›nda flekildeki 
durum olufluyor. Afla€›dakilerden hangisi bu durumu aç›klar? (1998/ÖO)

A) Cisimlerin yüzebilmesi kütlelerine ba€l›d›r.
B) Kütleleri ne olursa olsun düzgün geometrik biçimli cisimler suda yüzer.
C) Cisimlerin yüzebilmesi yap›ld›klar› maddeye ba€l›d›r.
D) Cisimler kütleleri ayn› kalmak üzere hacimleri art›r›larak yüzdürülebilir.

5. ‹çi dolu T topu ile içi bofl S topu eflit hacimlidir. Bu toplar flekildeki gibi birbirine 
ba€lanarak suya b›rak›ld›€›nda denge durumu afla€›dakilerden hangisindeki gibi 
olur? (dT > dSu > ds) (1999 / LGS)

A)

C)

B)

D)
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6. Ayn› maddeden yap›lm›fl flekildeki cisimlerin yere uygulad›klar› bas›nçlar s›ras› ile 
K, L ve M’dir. Buna göre K, L ve M aras›ndaki iliflki seçeneklerin hangisinde
do€ru olarak verilmifltir? ( 2008 / OKS)

A) K > L > M   
B) K = L = M   
C) M > L > K    
D) K = L > M

7. Düfley kesiti flekildeki gibi olan kap, L muslu€u aç›larak su ile dolduruluyor. Kap 
dolana kadar geçen süre içinde kab› dolduran suyun kap taban›nda bulunan M 
noktas›na yapt›€› bas›nc›n zamana ba€l› de€iflimini veren grafik afla€›dakilerden 
hangisi gibi olur? 

7799

FFEENN  VVEE  TTEENNOOLLOOJJ!!  88



8. Yatay düzlemde durmakta olan flekildeki X, Y ve Z cisimlerinin a€›rl›klar› birbirine
e"it ve taban alanlar› 2S, 4S ve S/2’dir. Buna göre cisimlerin yere uyguladıkları 
basınçlar arasında nasıl bir ili"ki vardır?

A) X=Z>Y
B) Y<X<Z
C) Z<X<Y
D) X<Y<Z

9. Özdefl cisimler farkl› yüzeyler üzerine flekildeki gibi konulduklar›nda zemine 
yapt›klar› bas›nçlar (P1, P2 ve P3) aras›ndaki iliflki nedir?

A) P1 > P2 > P3
B) P1 = P2 = P3
C) P3 > P2 > P1
D) P1 = P3 > P2
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10. Bir ö€renci,  su dolu plastik flifleye, özdefl delikler açt›€›nda suyun flekildeki gibi  
K, L ve M noktalar›na f›flk›rd›€›n› gözlüyor. Ö€renci bu deneyle s›v› bas›nc›n›n 
afla€›daki özelliklerinden hangisine ba€l› oldu€unu test etmeye çal›flm›flt›r? 
(2006/DPY)

A) Kab›n flekline
B) S›v›n›n yo!unlu!una  
C) Kab›n hacmine    
D) S›v›n›n yüksekli€ine

11. E"it hacim  bölmeli ortasında dikey konumda su geçirmeyen bir bölme bulunan 
"ekildeki kap K muslu!u açıldı!ında 12 s’de doluyor. Kap dolu hâlde iken K muslu!u
kapatılıp, K ile özde" olan L muslu!u açıldı!ında M noktasına uygulanan basıncın 
zamanla de!i"im grafi!i a"a!ıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olur? ( 2006/ OKS)
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A) Yalnız II          
B) II-III
C) I-III
D) I-II
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12. Açık hava basıncının etkisinde bulunan "ekildeki düzeneklerde sıvı seviyelerinin
denge durumu hangilerinde do!ru verilmi"tir?


