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1) Aşağıda X ve Y sıvılarının bulunduğu iki kap birleştirilmiştir. Aradaki musluk açıldığında II. kaptan I. kaba 

doğru sıvı akışı olduğu gözlemleniyor. 

 

a) Sıvıların yoğunluklarını karşılaştırınız. 

B > A 

b) I. ve II. kapların tabanlarındaki vana açılmadan önceki basınçları karşılaştırınız. 

B > A 

c) I. ve II. kaplar arasında sıvı akışı dengesi sağlandıktan sonra tabanlardaki basınçları karşılaştırınız. 

A = B 

d) Yukarıdaki düzenek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olan kelimeleri yuvarlak içerisine alınız. 

 

- I. kabın tabanındaki basınç zamanla artmıştır/azalmıştır/değişmemiştir. 

- II. kabın tabanındaki basınç zamanla artmıştır/azalmıştır/değişmemiştir. 

- Yoğunluğu büyük olan sıvının yüksekliği daha az/fazla olur. 

- Yoğunluğu küçük olan sıvının yüksekliği daha az/fazla olur. 

- Yukarıdaki sistem su cenderesine/bileşik kaplara örnektir. 

 

2) Bu sistem ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Piston ağırlığı ihmal edilmektedir.) 

 
B) Suyun fışkırma hızını arttırmak için neler yapılabilir? Yapılabilecekleri işaretleyiniz. 

a) L uzunluğunu arttırmak  e) H2 yüksekliğini arttırmak X 

b) L uzunluğunu azaltmak X f) H2 yüksekliğini azaltmak  

c) h1 yüksekliğini arttırmak X g) b açısını arttırmak  

d) h1 yüksekliğini azaltmak  h) b açısını azaltmak X 

e) F1 kuvvetini arttırmak X i) F1 kuvvettini azaltmak  

A) Sistem şekildeki konumdayken pistona kuvvet 

uygulanmadan su fışkırır mı? Neden? 

Bileşik kap modelidir. Piston kolu daha yüksekte 

olduğu için sistem serbest bırakıldığında su 

fışkıracaktır. İki koldaki sıvı yüksekliği son durumda 

dengeye gelecektir. 
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3) Aşağıda verilen su cenderesinde kesit alanları farklı ve ağırlıkları ihmal edilen A ile B pistonları 

kullanılmıştır. 

 
a) Pistonlarda oluşan basınçları karşılaştırınız. 

A = B 

b) A pistonuna F1 kuvveti ile baskı uygulanırsa B pistonunda F2 kuvveti oluşur. Buna göre F1 ve F2 kuvvetlerini 

karşılaştırınız. 

F1 < F2 

c) Ağırlığı büyük olan cisim hangi pistona koyulmalı ve hangi pistondan kuvvet uygulanmalıdır?  

B 

d) Bu sistem hangi prensibe dayanılarak oluşturulmuştur? Bu prensibin mucidi kimdir? 

SIVILARIN BASINCI HER YÖNE EŞİT BÜYÜKLÜKTE İLETMESİ, PASCAL PRENSİBİ. BLAİSE PASCAL 

4) Aşağıda bir cam şişe ters çevriliyor ve iki durum hakkında şişe tabanlarında oluşan basınçlar hakkında 

yorum yapılmak isteniyor. 

 
 

 

a) Şekil 1 ve şekil 2’deki durumlarda cam şişe 

tabanlarında oluşan basınçları karşılaştırınız. 

ŞEKİL 1 < ŞEKİL 2 

b) Bu etkinliği yapan bir öğrenci hangi hipotezi 

kurmuş olabilir? Aşağıdan seçiniz. 

Kabın duruş şekli sıvı basıncını değiştirir. X 

Kabın duruş şekli sıvı basıncını değiştirmez. X 

Sıvının derinliği arttıkça basınç artar. X 

Sıvının derinliği arttıkça basınç azalır. X 

Yoğunluk arttıkça basınç artar.  

Yoğunluk azaldıkça basınç artar.  

Sıvı derinliği basıncı etkiler. X 

 


