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eğlenceli örnekler

Ayran kutusu, tuzlu su ve aluminyum 
folyo ile leyden kavanozu = kondansatör

Rubens (1905) tübü

Tesla sarımı

Kırık ampül ile elektron üreteci

2

ht
tp
s:
//w

w
w.
yo
ut
ub
e.
co
m
/

w
at
ch
?v
=o
G
b-
U
w
AX

ic
I

30 liralık vakum pompası



Bilgisayar
Çevre birimlerle etkileşen bilgisayarlı bir düzenek 
gençlerin bilime ilgisini arttırabilir. 

Gençlerin bir an önce programlama öğrenmeye 
başlaması gerekli: 

Algoritmik düşünce şeklini oturtmak ve geliştirmek için 
Bilgisayarsız bilim ve mühendislik artık olası değil 

Sade ve çocuklara yönelik bir başlangıç nasıl olmalı? 
Scratch 

Liselilere yönelik başlangıç nasıl olmalı? 
c/c++ ve python 3
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lego ile pascal  
toplama-çıkarma 

makinası



Örnek 1: osiloskop
20 MHz - 2 kanal - USB 

Fonksiyon üreteci: kare-üçgen-sinüs 

Mantık çözüçü

devre-transistor-OpAmp…

Fonksiyon üretecini 
kendine baktırdım.
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145 $ lık osiloskop ve sinyal üreteci: Bitscope

http://www.bitscope.com



Örnek 2: Geiger Müller sayacı
• Basit bir yüklü parçacık algıcı  
http://www.aliexpress.com/item/Assembled-DIY-Geiger-Counter-Kit-

Nuclear-Radiation-Detector-GM-Tube/2009981359.html 
➡~50 $ 
➡kozmik veya ışır (radyoaktif) kaynak 

• PC  bağlantılı 
➡USB ile bilgisayardan güç alır 
➡ses veya kulaklık çıkışı ile çıktı verir 

• Bir çok fikri deneyebiliriz. 
➡http://arxiv.org/abs/physics/0701015

usb güç
geiger tübü

sesveren kulaklık 
çıkışı
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http://arxiv.org/abs/physics/0701015


geiger tübü

+YG

-YG

-YG

ArtıUç

MorÖtesi fotonlarca iletilen çavlanlar

bizim tüpte Yüksek Gerilim=400V 

yüklü parçacık geçer

Sinyal alınır

MÖ fotonlar elektron 
gazdan elektron koparır

Kullanılan gaz: 
helium, argon, neon 8
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GM sinyallerine skop ile bakalım
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Örnek 3 : Arduino Uno
• Basit veri alımı ve dışarıyı kontrol için 
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno 

➡yaklaşık 40 YTL 

• PC  bağlantılı 
➡USB ile bilgisayardan güç ve komut alır, aldığı verileri iletir. 
➡C/C++ veya scratch ile kullanılır 
➡ Arduino yazılımı:       https://www.arduino.cc/en/main/software 
➡ Scratch gibi yazılım:   http://s4a.cat 

➡ buradan 2 kütük indirin: 1) S4A programı 2) Arduino 
bellenim (firmware). 

➡ 6 kanal analog giriş 
➡ 14 kanal sayısal giriş & çıkış 

• Bir çok fikri deneyebiliriz. 
➡Veri sayısallaştırmak 
➡Motor çevirmek 
➡Muzlardan piyano (kendiniz araştırın)11

https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
http://s4a.cat


bellenimderleme

yükleme

usb bağlantı

Artık Arduino Uno, S4A ile kullanılabilir halde….12



Basit örnek: LED yakıp söndürmek
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Alet: Açı Motoru
0 ile 180 derece 

arası dönen motor

3 bağlantı: 5V, GND, Sinyal
servo

Alet: Adım Motoru
5 bağlantı: Ortak,  4 Sinyal

Belli bir adım sayısı ile kesin 
bir konuma gitmek. örk:yazıcı
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belli bir açıya gelmek

yazılım:

arabanın aynasını/koltuğunu ayarlamak 
pencere/kapı açıp kapatmak… 
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veri çözümlemesi
http://opendata.cern.ch
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http://opendata.cern.ch

