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Beklentilerimiz
Merak ateşini yakmak ve yaktırmak 

Sorgulayan gençler yetiştirmek 
soru sormaktan korkmayan, ezberi değil 
anlamayı amaçlayan gençler. 

Bilimin önemini kavratmak 
gerçeğe ulaşmanın tek yolunun bilimsel düşünce 
olduğunu anlayan gençler. 

Bilgi aktarmak 
Her sorunun yanıtını bilemeyiz, ancak nereden 
ve nasıl öğrenmeye başlayabileceğimizi 
bilmeliyiz. 

Deney ve gözlem yapmaya özendirmek 
Yaratamadığımı anlayamam (RPF)
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Buraya nasıl geldik?
MÖ 2400: piramitler - taş ustalığı 
ve Abaküs 

MÖ 400: atomcu felsefe ve 4 
“temel unsur” karşı karşıya 

Ortaçağ: Simya 

Rönesans ve Aydınlanma: Bilimsel 
düşüncenin doğusu 

1903 ilk uçak, 66 yıl sonra ayda 
insan yürüdü. 

1897 elektronun keşfi, 46 yıl sonra 
ilk insan kontrollü nükleer reaktör
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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
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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 6
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lego ile pascal  
toplama-çıkarma 

makinası



scratch dili
• Basit 
➡Algoritmayı düşün 
➡ ‘Sürükle bırak’ yöntemiyle bilgisayara öğret. 

‣ yazım hatası yapmak imkansız! 
➡buradan bedava indirin:  

➡http://scratch.mit.edu/ 
➡https://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html 

➡Linux, OSX, Windows için var. 

• Güçlü 
➡tam bir programlama dili. 
➡dışardan bilgi okunabilir.  
➡dışarıya bilgi verilebilir. 

• Örnek: pi sayısını hesaplayalım. 
➡tasadüfi sayı üreterek.

kare kenarı 1 birim → alan=1

daire yarıçapı ½ birim →alan= πr2 = π ¼  

daire kare oranı= π/4   9

http://scratch.mit.edu/


https://www.youtube.com/watch?v=90q7936zjgw

Bilgisayara yaptıralım…
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Örnek 1: veri alımı
• pico board veri toplama kartı  
➡http://www.picocricket.com/

picoboard.html 
➡https://www.sparkfun.com/products/

10311 
➡~50 $ 
➡açık devre çizimi: kendiniz 

yapabilirsiniz. 

• Işık, ses, açık-kapalı, 4 direnç okuma 
➡USB üzerinden bilgısayarla bağlantı 
➡çok basit algıçlar 

• Bir çok fikri deneyebiliriz. 
➡ içinde örnekler var 
➡3x3 anahtar 
➡yerçekimi ölçümü……. 
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http://www.picocricket.com/picoboard.html
http://www.picocricket.com/picoboard.html
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Yerçekimi Ölçümü
• Basit sarkaç kullanalım. 
➡ℓ ve T’yi ölçelim. 
➡g bulunabilir

uçtan 
uça zamanı 

ölçelim.

başlangıç değerleri

şaka

algıcı okudum

top 
algıcın önüne gelmiş: en 

uç

topun gitmesi

topun geri 
gelmesi

zamanı 
ölç
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örnek 1.5: 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 15
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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)18

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


bellenimderleme

yükleme

usb bağlantı

Artık Arduino Uno, S4A ile kullanılabilir halde….19



Basit örnek: LED yakıp söndürmek
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S4A : scratch’ın aynısı ortam

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 1:

arabanın aynasını/koltuğunu ayarlamak 
pencere/kapı açıp kapatmak… 
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belli bir açıya gelmek

yazılım 2:

arabanın aynasını/koltuğunu ayarlamak 
pencere/kapı açıp kapatmak 

….
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bir tık ötesi
Labview (National Instruments) indirin kurun 

LIFA (Labview İnterface for Arduino) yükleyin 

G dili ile programlayın 
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yazılım 3:



yenilikler 1
https://snap.berkeley.edu
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yenilikler 2
https://pixycam.com/pixy2/
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pixymon



veri çözümlemesi
http://opendata.cern.ch
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http://opendata.cern.ch


CutLang V2

Kolayca veri analizi yapabilmek için dil. 
Linux ve Mac makinalarda denendi 
ATLAS ve CMS OpenData uyumlu 
ROOT ve g++ gerektiriyor
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root.cern.ch
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https://cutlang.hepforge.org

http://root.cern.ch


teşekkürler

Fizik deneysel bir bilimdir!
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Cosmic π 🍰
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https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-cosmic-ray-detector-from-cern/

http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/category/3100/4004/index.html?gclid=CNr-l7Dc8dECFfQW0wodJ_QLpw


