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1) Aşağıda deniz seviyesinde ve 0 C’de bulunan A, B ve C sıvıları, toricelli deneyinde civa yerine kullanılmış ve 

yükseklikleri cm cinsinden grafiğe kaydedilmiştir.   

 

2) Aşağıda toricelli deneyinde kullanılan civa 
deniz seviyesindedir. 

 

( X ) h1 yüksekliğini azaltmak için deniz seviyesi ve 0 C‘de civadan daha yoğun başka bir sıvı kullanılmalıdır.  

(   ) Düzenekteki h1 yüksekliği 80 cm’dir. (76 cm) 

(   ) Civa ile yapılan yukarıdaki deney düzeneği 30 C’deki açık hava basıncını verir. (0 C ) 

( X ) h1 yüksekliğinin oluşmasının sebebi açık hava basıncıdır. 

( X ) h1 yüksekliğinin 76 cm olabilmesi için deney 0 C’de ve deniz seviyesinde yapılmalıdır. 

Bu düzenek 0 C’de ve deniz seviyesinde kapalı bir kap içine konulup zamanla kap içerisindeki hava çekilseydi. 
Aşağıdakilerden hangileri meydana gelirdi işaretleyiniz. (Kapalı kabın basıncı azalacağı için h1 azalır.) 

( X ) h1 azalır.   (   ) h1 artar.   (   ) h1 değişmez. 
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Sıvı Yükseklikleri

Civa A sıvısı B sıvısı C sıvısı

A, B ve C sıvılarına etki eden açık hava basınçlarını 
karşılaştırınız. 

Tüm düzenekler deniz seviyesinde ve 0 C’de olduğu için AÇIK 
HAVA BASINÇLARI EŞİTTİR. 

A, B ve C sıvılarının yoğunluklarını karşılaştırınız. 

A < C < B 

Toricelli deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarını 
işaretleyiniz. 

(   ) Yoğunluğu civadan daha fazla olan bir sıvı kullanılırsa sıvı 
yüksekliği 76 cm’den daha fazla olur. 

( X ) Yoğunluğu civadan daha fazla olan bir sıvı kullanılırsa sıvı 
yüksekliği 76 cm’den daha az olur. 

( X ) Yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanılırsa sıvı 
yüksekliği 76 cm’den daha fazla olur. 

(   ) Yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanılırsa sıvı 
yüksekliği 76 cm’den daha az olur. 

 

 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarını işaretleyiniz. 

( X ) Bu düzeneği deniz seviyesinden yukarı çıkartırsak h1 
yüksekliği azalır. (Atmosfer basıncı azaldığı için) 

(   ) Bu düzeneği deniz seviyesinden yukarı çıkartırsak h1 
yüksekliği artar. 

(   ) h1 yüksekliğini azaltmak için deniz seviyesi ve 0 C‘de 
yoğunluğu civadan daha az başka bir sıvı kullanılmalıdır.  

 

 

 

Toricelli’nin açık hava basıncı deneyinde 
yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı 
kullanılırsa cam borudaki sıvı yüksekliği FAZLA 
olur. Yoğunluğu civadan daha fazla olan bir sıvı 
kullanılırsa cam borudaki sıvı yüksekliği AZ olur.  
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3) Aşağıda verilen A, B ve C sıvıları birbirine karışmayan sıvılardır. Cam boru içerisine konulup farklı 
yüksekliklerdeki açık hava basınçları ölçülmüştür. 

 

A, B ve C sıvılarının yoğunluklarını karşılaştırınız. 
Birbirine karışmayan sıvılarda en altta olanın yoğunluğu en büyüktür. En üstte olanın yoğunluğu en azdır. 
A > B > C 
A,B ve C sıvılarından kurulmuş düzeneklerin yapıldığı ölçümlerin deniz seviyesinden yüksekliklerini karşılaştırınız. 
Açık hava basıncı denizden yukarı çıkıldıkça azalır, aşağı inildikçe artar. Kurulan düzeneklerin aynı yükseklikte 
olduğunu düşünürsek, yoğunluğu fazla olan sıvının cam borudaki yüksekliği az, yoğunluğu az olan sıvının cam 
borudaki yüksekliği fazla olmalıdır. Fakat düzenekler farklı yüksekliklerdedir.  
 
A ile B’yi karşılaştırırsak – B sıvısının yoğunluğu A’dan daha küçüktür. Aynı yükseklikte olsalardı B sıvısının cam 
borudaki yüksekliği A’dan daha fazla olacaktı. Fakat A ile B’nin yüksekliği eşit olduğuna göre A daha fazla açık hava 
basıncı etkisinde ki cam borudaki sıvı yüksekliği B ile eşitlenmiş. Demek ki A deniz seviyesine daha yakın bir yerde 
bulunuyor. Yani deniz seviyesinden yükseklikleri B > A olmalı. 
 
C’nin yoğunluğu en düşük A ve B  düzenekleri ile aynı yükseklikte olsalardı C’nin cam boruda oluşturacağı yükseklik 
daha fazla olacaktı. Fakat A ve B sıvısından daha düşük değerde. Demek ki açık hava basıncının daha az olduğu bir 
yerde bulunuyor. Demek ki C sıvısı düzeneği A ve B düzeneklerinden daha yüksekte. Deniz seviyesinden yukarı 
çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Bu yüzden düzeneklerin deniz seviyelerinden yükseklikleri C > B > A olmalıdır. 
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Yapılan ölçümlerde cam borudaki sıvı yüksekliği ile yoğunluk ve deniz seviyesinden yükseklik arasındaki ilişkiyi 
açıklayınız. 

Cam borulardaki yükseklik ile yoğunluk arasındaki ilişki: aynı yükseklik ve sıcaklıkta bulunan deney düzenekleri için 
yoğunluğu fazla olan sıvıların cam borudaki yükseklikleri yoğunluğu küçük olan sıvılara göre daha azdır. Dışarıdan 
etkiyen atmosfer basıncı eşit olduğu için yoğunluğu fazla olan sıvılar aynı atmosfer basıncına ulaşmak için daha az 
yükseklikte olurlar. Yoğunluğu küçük olan sıvılar aynı atmosfer basıncına ulaşmak için daha fazla yükseklikte olurlar. 

Hatırlayalım: Sıvı basıncı iki değişkene bağlıdır derinlik ve yoğunluk. Sıvı basıncı iki değişkenle de doğru orantılıdır.  

 

Sıvı yüksekliği ve deniz seviyesinden yükseklik arasındaki ilişki: Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı 
azalır. Aşağı inildikçe açık hava basıncı artar.  

Açık hava basıncı azalırsa cam borudaki sıvı yüksekliği azalır. 

Açık hava basıncı artarsa cam borudaki sıvı yüksekliği artar. 

Dışarıdan sıvıya etki eden basınç ne kadar fazlaysa sıvıya etki edip onu yukarı çıkmaya zorlayacaktır. 
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4) Aşağıda mum, tabak, su ve bardak ile yapılmış bir açık hava basıncı deneyi anlatılmıştır. 

 

Yukarıdaki deney ile ilgili ifadeleri  okuyunuz doğru ise D, yanlış ise Y kutusuna X işareti koyunuz. 

İFADE D Y 
Mumun bir süre sonra sönmesi cam içindeki gaz basıncının azaldığını kanıtlar. X  
Mumun sönmesinin sebebi içerideki oksijen gazının artmasıdır. (AZALMASI)  X 
Bardaktaki suyun yükselmesi açık hava basıncının arttığını kanıtlar. (Açık hava basıncı 
değişmemiştir. Yükseklik ve sıcaklık sabittir.) 

 X 

Mum söndükten sonra bardak içindeki gaz basıncı açık hava basıncından daha küçük olduğu için su 
seviyesi yükselmiştir. (Bardaktaki oksijen tükenip iç basınç azaldığı için atmosfer basıncı suyu 
ittirmiştir.) 

X  

Bu deneyde yoğunluğu sudan daha küçük bir sıvı kullanılsaydı sıvının bardaktaki yükselme miktarı 
daha fazla olabilirdi. (Sıvı yoğunluğu küçükse aynı açık hava basıncına ulaşmak için sıvı derinliği 
daha fazla olur.) 

X  

Bu deney deniz seviyesinden yüksekte yapılsaydı suyun yükselme miktarı daha fazla olurdu. ( Deniz 
seviyesinden yukarıda açık hava basıncı az olduğu için daha az basınç etki edecek su seviyesi 
daha az yükselecektir.) 

 X 

Mum söndükten sonra atmosfer basıncı bardak içindeki düşük gaz basıncını dengelemek için suya 
etki eder ve bardak içerisindeki su seviyesi yükselir. (Doğadaki her şey dengeye gelmek ister. Bu 
yüzden mum söndükten sonra bardak içi basınç azalacaktır. Yüksek basınç alçak basınç 
konusunda öğrendiğiniz gibi basınç yüksekten alçağa doğru hareket etme eğilimindedir. Bu 
yüzden Açık hava basıncı az bardak içine girmek isteyecek ve su miktarını yükseltecektir.) 

X  

Bu deneyde yoğunluğu sudan daha büyük bir sıvı kullanılsaydı sıvının bardaktaki yükselme miktarı 
daha fazla olabilirdi. (Yoğunluk daha fazla olduğu için aynı basınca ulaşmak için derinlik – 
(yükseklik) daha az olacaktır.) 

 X 

Bardaktaki suyun yükselmesinin sebebi açık hava basıncının zamanla artıp suya etki etmesidir. 
(Açık hava basıncı değişmemiştir.) 

 X 
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Cam bardak delik olsaydı mum sönmez su seviyesi artmazdı. (Cam bardak delik olsaydı delikten 
bardak içerisine hava girecekti. Hava girdiği için mum sönmeyecek aynı zamanda basınç farkı 
oluşmayacaktı.) 

X  

Bu deney bardaktan pipetle meyve suyu içerken meyve suyunun pipet içinde nasıl yükseldiğini de 
açıklar. (Pipetin içerisindeki hava çekildiğinde basınç farkı oluşur bu yüzden açık hava basıncı 
meyve suyunu ittirir. Aynı mantık üzerine kuruludur.) 

X  

Bu deneyde cam bardak yerine yanmayan plastik bardak kullanılsaydı mum söndükten sonra su 
seviyesi artmazdı. (Yanmayan ve erimeyen bardak kullanılacağı için yine aynı etkiye sebep 
olacaktı.)  
 
UYARI: Plastik bardak eğer çok ince olursa plastik bardak açık hava basıncı etkisi ile içeriye doğru 
göçebilir su seviyesi daha az yükselebilirdi. 

 X 

 

 


