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Doktora Yeterlik Sınavı Elektrodinamik
1. Yarıçapları sırasıyla a ve b olan eş merkezli iki küre Va ve Vb sabit potansiyellerinde
tutuluyorlar. Ara bölgedeki ( a  r  b ) elektrik potansiyelini, elektrik alanını ve depolanan
elektrostatik enerjiyi hesaplayınız ?
2. R yarıçaplı ve dilektrik maddeden yapılmış bir kürenin dışında, r = b ‘de, noktasal bir Q yükü
bulunmaktadır ? Bu yüke etkiyen kuvveti ve küre dışındaki bölgede elektrik alanını hesaplayınız.
3. xy düzleminde bulunan a yarıçaplı bir çemberin üzerinde Q yükü düzgün olarak dağılmıştır.
Çemberin merkezinden geçen ve ona dik olan eksen z olsun.
a) z ekseni üzerindeki herhangi bir noktada potansiyeli ve elektrik alanını bulunuz.
b) z ekseni dışındaki herhangi bir (r,) noktasında potansiyeli bulunuz.
4. q yüklü bir parçacık sonsuz uzunluktaki bir tele paralel olarak v hızıyla hareket etmektedir.
Telin üzerinde çizgisel yük yoğunluğu vardır ve telin içinden I akımı geçmektedir. q yükünün
hareketi sırasında tele paralel kalabilmesi için hızı ne olmalıdır.
5. Bir iyi iletken ortamda yayılan elektromanyetik düzlem dalganın sönüm mesafesi (nüfuz
derinliği) ne kadardır, Maxwell denklemlerinden hareket ederek tartışınız ?
Cevabınızı iletkenlik ( , manyetik geçirgenlik () ve frekans (cinsinden ifade ediniz.
6. a) Aşağıda verilen skaler ve vektör potansiyellere karşı gelen elektrik ve manyetik alanları ile yük
ve akım dağılımlarını bulunuz.
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b) Ayar fonksiyonu olarak    (1/ 4 0 ) ( qt / r ) alınırsa yukarıdaki potansiyeller ve
alanlar ne şekilde dönüşür ? Sonucu yorumlayınız.
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1. Aşağıdaki potansiyel için enerji düzeylerini ve bunlara karşı gelen özfonksiyonları bulunuz.
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ansatzı kullanarak hesaplayınız :

potansiyeli için taban durum enerjisini aşağıdaki varyasyonel
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3. Hidrojen atomunun kuvvetli manyetik alanda 3d  2 p geçişindeki Zeeman yarılmalarını
nicel ve nitel açıdan ayrıntılı tartışınız.
4. Varsayınız ki bir A lineer işlemcisi Hermitik olmamakla birlikte kendi hermitik eşleniğiyle
komütatif olsun. A ve A† ın özdeğerleri arasında ne gibi bir ilişki olabilir ? A’ nın farklı
özdeğerlerine karşı gelen özfonksiyonları arasındaki skaler çarpımlar için ne söylenebilir ?
5. İki adet spin-1/2 parçacık arasındaki spin etkileşmesi aşağıdaki gibi bir Heisenberg Hamiltonyeni
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ile verilmektedir : H  J S1  S2 burada S1   1 ve S 2   2 birinci ve ikinci parçacığın spin
2
2

işlemcileridir ve  ise Pauli spin matrisleridir.
a) Sistemin enerji özdeğerlerini bulunuz ve bunlara karşı gelen özfonksiyonları  1z ve  2 z
işlemcilerinin özfonksiyonları cinsinden ifade ediniz.
b) Varsayalım ki iki-parçacık spin durumu t = 0 anında  (t
veriliyor olsun. Burada

|  1 ve |   2

 0)  | 1  |  2

şeklinde

spin durumları  z işlemcisinin +1 ve -1 özdeğerlerine karşı

gelmektedir. Birinci parçacık için S1z işlemcisinin beklenen değerinin zamana göre evrimini
hesaplayınız.





6. İki adet spin - ½ parçacığın spin işlemcileri S1 ve S2 olsun. Gösteriniz ki toplam spinin 1 ve 0
olduğu durumlara izdüşüm işlemcileri sırasıyla aşağıdaki gibidir :
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Mühendislik Matematiği SORULARI 17.02.2014
S.1- Bir boyutta 0  x   için un x  2/  e x sin nx , v n x  2/   e  x sin nx ve
n  0,1,2,... olmak üzere ikili fonksiyon takımı veriliyor. Bu ikilinin ikili bir dik tam set
(biorthogonal complete basis) oluşturduğunu gerekli işlemleri yaparak ve sağlanması gerekli
bağıntıları yazarak gösteriniz. Not: sin A. sin B  1/2 cos A  B  cos A  B

S.2- Bir boyutta   x   ve m   ,..  1,0,1,... değerlerini alabilen tam sayı olmak üzere
1
g ( x) 
 eimx tanımlanıyor. İntegral alma işlemi için g ( x) in
2 m
Dirac delta fonksiyonu gibi davrandığını gösteriniz. Not: Karmaşık
Fourier serisine açılabilen bir f ( x) fonksiyonunu ele alarak
tartışmayı yürütebilirsiniz.

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 19 Şubat 2014 Lisans Soruları
FZM105-FZM106 Fizik I ve II
1- Şekildeki gibi 1 g’lık bir yüklü mantar top ince bir iplikle düzgün bir elektrik alanının
bulunduğu bir bölgede asılıyor. E=(3i+5j)x105 N/C olduğunda top =37o de dengede
kalıyor. Toptaki yükü ve ipteki gerilmeyi bulunuz. (sin37o=0,6 cos37o=0,8,
k=9x109N.m2/C2 , g=10m/s2 )
2- +7nC taşımakta olan katı bir iletken cismin içinde bir

boşluk vardır. Boşluğun içinde ise -5nC’luk bir nokta yük
bulunmaktadır. İletkenin iç ve dış yüzeyinde ne kadar yük
vardır? A, B ve C bölgelerinde elektrik alanları bulunuz.
3- Boyları10 birim olan A ve B vektörleri şekilde gösterildiği

gibi koordinat sistemine yerleştirilmişlerdir.
a) A+B’ yi ve A+B’ nin pozitif x ekseniyle yaptığı açıyı
b) C=4k olmak üzere C.(AxB) yi bulunuz.
4-

Şekilde gösterilen sürtünmesiz ABC rayını göz önüne alınız. m1=5 kg kütleli blok A
dan serbest bırakılır ve B de duran m2=10kg kütleli blokla esnek olarak çarpışır.
Çarpışmadan sonra m1’in çıkabileceği maksimum yüksekliği hesaplayınız. ve BC yolu
sürtünmeli ve sürtünme katsayısı k=0,2 ise m2 kütlesinin yatayda alacağı yolu bulunuz.
……………………………………………………………….

FZM210 Dalgalar ve Optik
1.) Çiftlenimli sarkaçlarda vuru olayında A kütlesinin zaman ortalamalı enerjisini bulunuz.
2.) İnce tabakalar için Iy/Io oranını bulunuz.
……………………………………………………………….

FZM220 Malzeme Bilimine Giriş Doktora Yeterlilik Soruları
1.) Şekilde A, B ve C malzemeleri için verilen enerji-atomlar arası uzaklık grafiğini dikkate
alınız.
a) Denge konumunu tanımlayınız, grafik üstünde gösteriniz ve büyükten küçüğe
sıralayınız.
b) Bağlanma enerjisini tanımlayınız, büyükten küçüğe sıralayınız ve grafik üstünde
gösteriniz. A, B ve C için bağların türleri hakkında bir tahminde bulunmak istense ne
söylenebilir ?
c) Erime sıcaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız ve sonucu tartışınız.
d) Elastiklik modüllerini büyükten küçüğe sıralayınız.

C

2.) Çapı 1.5 cm olan bakır bir çubuğa bir çekme kuvveti uygulanıyor ve bu kuvvet altında
çapı 1.498 cm olarak ölçülüyor. Bakır için Poisson oranı =0.36 ve E=125 GPa ise
uygulanan kuvvetin büyüklüğünü hesap ediniz.
………………………………….
FZM302 Elektromanyetik Dalgalar ve Uyg Doktora Yeterlilik Soruları
1) f(z,t) = g(z-vt) biçimindeki tüm fonksiyonların dalga denkleminin çözümü olduğunu
gösteriniz.
2) Bir mükemmel iletkenin içinde manyetik akının sabit (

) olduğunu ve mükemmel

iletken bir halka içinden geçen manyetik akının sabit olduğunu gösteriniz.
………………………………….
FZM315 Analitik Mekanik I DY Soruları
1)
Yay sabiti k ve serbest uzunluğu b olan ideal ve kütlesiz bir yayın bir ucu
dönebilecek şekilde tavana sabitleniyor ve diğer ucuna ise m kütlesi bağlanıyor. Bu yaykütle sisteminin Lagrange fonksiyonunu yazıp hareket denklemlerini bulunuz.
2)
Merkezcil bir kuvvet etkisi altında yörüngesi (kutupsal kootdinatlarda) r=kθ2 (k
sabit) olan bir cisme etkiten kuvveti bulunuz.
……………………………….
FZM316 Nükleer Fizik I
1. Yarı ampirik kütle formülünü kullanarak 64Cu29 ve 64Zn30 çekirdeklerinin kütle
farkını bulunuz.
a1= 15.5 MeV (özel nükleer bağlanma enerjisi için terim)
a2= 16.8 MeV (Yüzey gerilim terimi), a3=0.72 MeV (Coulomb itmesi terimi)
a4= 23 MeV (Nükleonların çiftlenmesi ya da simetri terimi), a5= 34 MeV (Tek-Çift
olayı terimi)
mp=1.007825u , mn= 1.008665u , c 2  931,5 MeV u
2.

233

U92 → α + 229Th90 bozunumu için Q değerini ve α parçacığının enerjisini
hesaplayınız? m(4He2) = 4.002603u, m(229Th90) = 229.031755u,
m(233U92) = 233.039628u, c 2  931,5 MeV u

……………………………….
FZM328 İstatistiksel Termodinamik
1) N sayıda ayırt edilemez parçacıktan oluşan tek boyutlu bir gaz T sıcaklığında dengedir.
Bir parçacığın enerjisi  

Px2
 2 ile veriliyor. Burada  bir pozitif sabittir.
2m

a) Gazın bölüşüm fonksiyonunu faz uzayında integral alarak hesaplayınız.
b) Gazın ortalama enerjisini hesaplayınız.

2) a) Γ ve µ faz uzaylarını kısaca açıklayınız.
b) Mikro durum nedir.
c) Topluluk kavramı nasıl ortaya çıkmıştır, kısaca açıklayınız.
d) Kaç çeşit topluluk vardır, bunlardan kanonik topluluğu kısaca açıklayınız.
e) Herhangi bir sistemin Ei enerji düzeyinde
bulunma olasılığı hangi faktörle orantılıdır, yazınız.
f) Makroskobik özellik nedir, kaça ayrılır.
g) Entropi nedir kısaca açıklayınız, entropi üretimi ile ısı makinaların
verimi arasında nasıl bir ilişki vardır.
……………………………………………
FZM403 Katıhal Fiziği Doktora Yeterlilik Soruları
1.) Hekzagonal kristal sisteminde dhkl’yi a,b,c cinsinden bulunuz.
2.) Jy akım yoğunluğuna sahip bir iletken tele
manyetik alanı uygulanmaktadır.
Hareket denklemlerini yazarak Hall sabitini bulunuz.

