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Kepler Yasaları

• Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngeleri üzerindeki hareketlerinin 
özellikleri Kepler kanunları olarak bilinen üç kanun ile incelenir.

• 1. Yörüngeler Kanunu
• Her gezegen, odaklarından birinde Güneş’in bulunduğu elips yörüngede ha-

reket eder.
• Şekilde 1. kanuna göre, Dünya ve Mars’ın elips yörüngeleri çizilmiştir. 

Dünya’nın elips yörüngesinin odak noktaları F1 ve F’2 dir. Mars’ın 
yörüngesinin odak noktaları F1 ve F2 dir. Güneş bu gezegenlerin 
yörüngelerinin ortak odak noktasında bulunur. F1noktası diğer gezegenlerin 
elips yörüngelerinin ortak odak noktasıdır.



• 2. Alanlar Kanunu

• Gezegeni Güneş’e birleştiren yarıçap vektörü, eşit zamanlarda eşit 
alanlar tarar.

• Şekilde, Δt sürede taranan S1 alanı, yine Δt sürede taranan S2 alanına 
eşittir. Bu süreler içinde gezegenin aldığı yol eşit olmadığından hızı da 
eşit olamaz. Bunun sonucu olarak gezegen Güneş’e yaklaştıkça hızı 
artar, uzaklaştıkça da hızı azalır.

• Bu durum da Dünya'mızın açısal momentumunun korunuyor 
olmasının bir sonucudur.



• 3. Periyotlar Kanunu

• Gezegenlerin yörüngelerinin ortalama yarıçapları R ve periyotları (bir 
turları için geçen süre ) T olmak üzere, R3/T2 oranı bütün gezegenler 
için aynıdır. Bu değer 3,4 *1018'e eşittir.

• Gezegenlerin yörüngelerinin ortalama yarıçapları, Güneşe olan 
maksimum ve minimum uzaklıklar toplamının yarısıdır. Ortalama 
yarıçap;

• Rort = (Rmax + Rmin)/2 şeklinde bulunur.



Kütle Çekimi

• Bilinen temel kuvvetlerden dördüncüsü olan kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvet olmakla birlikte 
etki alanı en büyük olan kuvvettir.

• Moleküllerden, gezegenlere, gezegenlerden evrenin en uç noktalarına kadar etkileri 
görülmektedir.

• Dünya, kütlesinden dolayı çevresindeki bütün cisimleri kendi merkezine doğru çeken bir kuvvetin 
kaynağıdır. Bu kuvvete yer çekim kuvveti denir. Yer çekimi kuvveti Dünya üzerindeki kütlesi ister 
büyük ister küçük olsun her varlığa uygulanır.

• Buna göre, aralarında belli bir uzaklık bulunan iki cisim birbirlerine çekim kuvveti uygular. Yapılan 
deney ve gözlemlere göre çekim kuvveti, kütlelerin çarpımı ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi 
ile ters orantılıdır.

• Çekim kuvveti,

• F = G.m1.m2/R2 bağıntısı ile hesaplanır.

• Newton'un bulduğu bu kanuna genel çekim kanunu denir. Burada G sabit değeri,

• 6,67.10-11 olarak bulunur.

• Bu G sabitine evrensel çekim sabiti denir ve uzayın her yeri için aynı sayısal değer geçerlidir.



• Çekim İvmesi

• Kütlesi sabit olan gezegenin yüzeyindeki bir cisme uyguladığı çekim kuvveti, 
çekim kanununa göre bu cismin kütlesi ile orantılıdır. Cisme uygulanan 
çekim kuvveti cismin ağırlık kuvvetine eşittir. Çekim ivmesi,

• F = G.M.m/R2 bağıntısından m.g = G.M.m/R2 eşitliğini kullanırsak g = 
G.M/R2 bağıntısı elde edilir.

• Gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi maksimumdur. Yüzeyden uzaklaştıkça 
çekim ivmesi azalır. Örneğin yer yüzeyinden yer yarıçapı kadar yüksekteki 
çekim ivmesi,

• g' = G.M/(R + R)2 dir. Yer yüzeyindeki bağıntıyla kıyasladığımızda g' = 
G.M/4.R2 = g/4 olur.

• Yani, yer yüzeyinden R kadar yüksekteki çekim ivmesi, yer yüzeyindekinin 
dörtte biri kadardır.

• Yerin merkezine doğru gidildikçe çekim ivmesi yer yarıçapı ile doğru orantılı 
olarak azalır ve merkezde sıfır olur. Buna göre, yer merkezinden uzaklaş-
tıkça çekim ivmesinin nasıl değiştiği şekildeki grafikle de ifade edilmiştir.



• Dünya kutuplardan basık olduğu için yer merkezinin ekvatora 
olan uzaklığı kutuplara olan uzaklığından daha fazladır. 
Dolayısıyla bir cismin kutuplardaki ağırlığı, ekvatordaki 
ağırlığından daha fazladır. Ekvatordan kutuplara doğru 
gidildikçe cismin ağırlığı artar.

• Bu artışta yarıçap değişiminin yanı sıra merkezkaç kuvvetinin 
değişimi de etkilidir. Merkezkaç kuvveti ekvatorda maksimum, 
kutuplarda ise sıfırdır. Merkezkaç kuvvetinin büyük olması 
ağırlık etkisinin daha az olmasına neden olmaktadır.

• Kütlelerin büyüklüğü ne olursa olsun karşılıklı çekim kuvvetleri 
eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Bütün kütlenin, kütle 
merkezinde toplandığı varsayılacaktır.

• F = -F2

• Dünyanın küçük bir cisme uyguladığı çekim kuvveti ile cismin 
dünyaya uyguladığı çekim kuvveti eşit midir? Evet eşittir. Ama 
niçin cisim dünyanın üzerine düşüyor? diye sorulursa; 
dinamiğin temel prensibi F = m.a ya göre kuvvetler eşit olsalar 
bile dünyanın kütlesi cismin kütlesine kıyaslanamayacak 
derecede büyük olduğundan cismin çekim kuvveti dünyaya 
hareket veremez. Dünya cisme hareket verir ve onu kendine 
doğru hızlandırır.



















Örnek 1:

• 150 Celcius sıcaklıktaki bir su kaç Kelvin sıcaklıktadır?

• 0 Celcius sıcaklık kaç kelvin sıcaklıktır?

• 10 Kelvin ne kadar Celcius ve ne kadar Fahrenhaittir?









Örnek 2:

• İlk sıcaklığı 10 C olan 40 metre uzunluğundaki plastik çubuk, belli ısı 
altında 50C sıcaklığa çıkıyor buna göre bu çubuğun uzama miktarı ne 
kadardır? Plastik çubuğun uzama katsayısı: 0.1







Örnek 3:

0.8L bir kapta 600 K de 0.2 mol O2 nin oluşturduğu basınç ne kadardır?

• PV = nRT

















Örnek 4:

• Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan sıcak bir sıvı soğutulurken, bir 
taraftan da karıştırılmaktadır. Sıvının başlangıçtaki toplam iç enerjisi 
800 kJ dür. Soğutma işlemi sırasında çevreye 500 kJ kadarlık bir ısı 
geçişi olmakta ve sıvıyı karıştırmak için 100 kJ kadar bir iş 
yapılmaktadır. Sıvının son haldeki toplam iç enerjisini hesaplayınız



Entropi

• Entropi, Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak 
tanımlanır ve istatistikten teolojiye birçok alanda yararlanılır. 
Sembolü S'dir. Termodinamiğin 2. yasasıdır.

• Fen Bilimlerinin en önemli yasası her şeyin yıprandığını söyleyen 
yasadır. Canlılar yaşlanır ve ölür, otomobiller paslanır ve evrendeki 
düzensizlik artar. Bilim adamları düzensizliği Entropi adı verilen nicelik 
ile ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça, entropi de artar. Bu 
durum da faydalı (iş yapabilir) enerji miktarını azaltır. Faydasız enerjiyi 
(entropi) arttırır.



• Eğer bir sistem tamamı ile düzenli ise entropisi sıfır olabilir. Entropi, 
enerji gibi korunan bir özellik değildir. Bütün enerji değişimlerinde 
çevre ile sistemin entropi değişimlerinin toplamı daima pozitiftir. Bu 
da evrendeki toplam entropinin sürekli artmasına sebep olur. Mesela 
Dünya'daki yaşam Güneş'ten gelen Entropiyle beslenir. Bitkiler 
büyümeleri için gerekli enerjiyi güneş ışığından aldıkları zaman evrene 
bir miktar düzen katılır ve bu nedenle entropi azalır. Fakat Dünya'daki 
bu entropi(belirsizlik) azalması, bütün bir evrendeki entropi artışı 
yanında küçücük kalır Güneş'in yıpranma oranı, dünyamıza kattığı 
düzene göre çok büyüktür. Bir diğer örnek olarak yapboz verilebilir. 
Yapbozdaki resim, bilgiler birer birer yerine konulup entropi azaltılarak 
tekrar bir araya getirilebilir ancak resimde yeniden sağlanan düzen, 
yapbozu yapan kişiyi hayatta tutmak için evrenin başka bir yerinde 
ortaya çıkan düzensizlikten her zaman daha azdır. Kendimizi 
düşünürsek, yaşamak için gerekli enerjiyi gıdalardan alırız, bu 
enerjinin kaynağı ise Güneş'teki yıpranma sonucu çıkan güneş ışığıdır.



• Ör 1 : Yukarıdan bırakılan bir taş, aşağı düşmek ister. Çünkü aşağı 
dediğimiz nokta, yukarı dediğimiz noktadan daha düşük bir enerji 
seviyesine sahiptir.

• Ör 2 : Demir bir kaba sıkıştırılan bir gaz kendini dışarı atmak ister. 
Çünkü dış ortamdaki gazlar daha düzensizdir.

• Ör 3 : Baskı ile kontrol altına alınan toplumlar o baskıyı kırmak isterler. 
Çünkü baskı onları bir düzene sokmak ister ancak toplum daha 
düzensiz olmak ister.





Örnek 5:

• Bir sistemin sıcaklığı 30 K den 50 K çıkarken ısı değişimi 1000 joule is , 
bu sistemin entropisini hesaplayınız?

• Bir sistemin sıcaklığı  0 dan -50 C e düşerken ise bu sistemin ısısı 50 
joule iken ki entropisini hesaplayınız?




