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Bu ünitede anlat›lanlar› ö¤renebilmek için;
* Ünite girifllerinde verilen soru, resim, flema vb. haz›rlay›c› çal›flmalar› dikkatlice 

inceleyiniz.
* Konu içinde verilen deney, araflt›rma, gözlem vb. etkinlikleri ilgili yönergelerine 

uygun olarak yapmaya çal›fl›n›z.
* Çal›flmalardan sonra metin ve anlat›mlar› takip ederek konuyu anlamaya çal›fl›n›z.
* Bafllang›çta yapt›¤›n›z çal›flmalar› tekrarlayınız varsa hatalarınızı düzeltiniz.
* Ünite sonunda verilen ünite özetini dikkatlice okuyunuz.
* Ünite sonunda verilen de¤erlendirme sorular›n› cevaplamaya çal›fl›n›z. 

Cevaplayamad›¤›n›z sorularla ilgili konular› geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
* Bu çal›flmadan sonra tekrar cevaplayamad›¤›n›z sorular› cevaplamaya çal›fl›n›z.

Bu üniteyi bitirdi¤inizde;
* Ifl›¤›n madde ile etkileflmesi sonucu meydana gelebilecek olaylar› tan›yacak,
* Ifl›k ›fl›nlar›n›n yo¤unluklar› farkl› bir ortamdan baflka bir ortama geçerken do¤rultu 

de¤ifltirdiklerini ö¤renecek,
* Ifl›¤› so¤uran maddelerin ›s›nd›¤›ndan hareketle ›fl›¤›n bir enerji türü oldu¤unu 

kavrayacak,
* Renklerin nas›l olufltu¤unu fark edecek,
* Mercekleri tan›yacak,
* Merceklerin ve mercek sistemlerinin günlük hayattaki kullan›m alanlar›n› ö¤renece¤iz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+ +

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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ÜNİTE V

5.1 IŞIĞI HATIRLAYAYIM
Rengârenk bir dünyada yafl›yoruz. Denizlerin derinliklerinden yeryüzüne, yeryüzünden

gökyüzüne kadar uzanan uçsuz bucaks›z bir alanda k›rm›z›, yeflil ve mavinin her
tonunu görürüz. Bu renklerin görülmesi ›fl›¤›n maddeyle etkilefliminin bir sonucudur.

Ayn› kaynaktan yay›lan ›fl›¤›n baz› renkleri atmosferde saçılmasayd› tan vaktinin
k›z›ll›¤›n› görebilir miydik?

Yukar›da s›ralad›¤›m›z her bir durum ›fl›¤›n belli flartlardaki davran›fllar›yla ilgilidir.
Acaba, ›fl›k bir saydam ortamdan baflka bir saydam ortama geçerken nas›l davran›r dersiniz?
Sizden merceklerin kullan›m alanlar›na örnekler vermeniz istense hangi örnekleri s›ralars›n›z?

Çevremizdeki varl›klar› befl duyu organ›m›zla alg›lar›z. Bu organlar›m›zdan d›fl
dünyay› görmemizi sa¤layan organ›m›z da gözümüzdür. Görme olay›n›n gerçekleflmesi
için ›fl›k gerekli oldu¤unu ö¤renmifltiniz.

Bu anlamda ›fl›k; çevremizdeki cisimleri görmemizi sa¤layan enerji olarak
adland›r›labilir.  Fizik biliminin ›fl›k ve ›fl›k olaylar›n› inceleyen bölümüne optik denir.
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Ifl›k bir enerji türüdür. Ifl›k hangi ortamda olursa olsun olufltu¤u andan itibaren bir
engelle karfl›laflmad›kça ayn› ortam içinde her yöne, do¤rular boyunca yay›l›r. Ifl›¤›n
yay›lmas› için bir ortama gerek yoktur. Ifl›k bofllukta, havada, suda ve di¤er maddeler
içinde yay›labilir. 

Karanl›kta giden bir araban›n far›na dikkat etti¤imizde farlardan yay›lan ›fl›¤›n düz
çizgilere benzedi¤ini görürüz. El fenerinden ç›kan ›fl›k, ormanda a¤açlar›n aras›ndan
süzülen günefl ›fl›¤› ›fl›¤›n do¤rusal yolla yay›ld›¤›n› gösteren örneklerdendir. Do¤rusal
olarak yay›lan ›fl›¤›n yolunu belirlemek amac›yla kullan›lan ve gerçekte var olmayan
do¤rulara ›fl›k ›fl›n› denir.

Çevresine ›fl›k yayan varl›klara ise ›fl›k kayna¤›  ad› verilir. Ifl›k kaynaklar›, ›fl›¤›
oluflturma biçimindeki farkl›l›klara göre ikiye ayr›l›r:

Çevresine kendili¤inden ›fl›k yayan ›fl›k kaynaklar›na do¤al ›fl›k kaynaklar› denir
(Günefl, diğer y›ld›zlar, atefl böce¤i, ...).

Çevresine sunî yollarla ›fl›k yayan kaynaklara ise yapay ›fl›k kaynaklar› denir 
( Elektrik ampulü, el feneri, yanan mum, ...).

Bunlar›n d›fl›nda kendileri ›fl›k kayna¤› olmad›¤› hâlde ›fl›k kayna¤› gibi davranan
baz› nesneler de vard›r. Herhangi bir ›fl›k kayna¤›ndan gelen ›fl›¤› yans›tan bu nesnelere
ayd›nlat›lm›fl cisimler denir ( Ay, sönmüfl y›ld›zlar,  ...). 
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ÖRNEK
Afla¤›dakilerden hangisi do¤al bir ›fl›k kayna¤› de¤ildir?

A) Günefl
B) Y›ld›zlar
C) Atefl böce¤i
D) Elektrik Ampulü

ÇÖZÜM
Elektrik ampulü yapay(sunî) bir ›fl›k kayna¤›d›r. Çünkü; Günefl, diğer y›ld›zlar ve

atefl böce¤i herhangi bir d›fl etki olmadan kendili¤inden ›fl›k verirken elektrik ampulü
ise bizim etkimiz olmadan ›fl›k vermez.

ÖRNEK
I.  Ay
II. Günefl
III. El feneri
IV. Y›ld›zlar

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri bir özelli¤i ile di¤erlerinden farkl›d›r?

A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
C) II ve III
D) I, II ve IV

ÇÖZÜM
Do¤ru cevap A seçene¤idir. Çünkü  el feneri, Günefl ve diğer y›ld›zlar birer ›fl›k

kayna¤› iken Ay kendisi bir ›fl›k kayna¤› olmay›p Günefl’ten gelen ›fl›¤› yans›t›r.
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5.2 IŞIĞIN SOĞURULMASI
Cisimler ›fl›¤› geçirme durumlar›na göre üç k›s›mda incelenebilir: Saydam cisimler,

yar› saydam ve saydam olmayan (opak, mat) cisimler. S›v›lar genelde ›fl›¤› geçirse de
her s›v›n›n ›fl›k geçirgenli¤i farkl›d›r. ‹çme suyu ›fl›¤› büyük oranda geçirirken, çamurlu
suyun ›fl›¤› iyi geçirmedi¤ini görürüz. Bazen de ›fl›k bir yüzeye çarp›p geldi¤i ortama
geri dönebilir. Parlak yüzeyler üzerine düflen ›fl›¤›n çok büyük bir k›sm›n› yans›t›r.
Özetleyecek olursak; bir cisim üzerine düflen ›fl›k, cismin özelli¤ine göre geçebilir, 
tutulabilir veya geldi¤i ortama geri dönebilir.

Kaynaktan ç›kt›ktan sonra do¤rusal olarak yay›lan ›fl›¤›n gidebilece¤i belli bir
uzakl›k var m›d›r? Ifl›k yolu üzerinde karfl›laflt›¤› maddelerle etkileflir ve saydam
olmayan herhangi bir cisme çarp›ncaya kadar ilerler.

Ifl›k, üzerine düfltü¤ü baz› maddelerde farkl› de¤iflimlere sebep olabilir. Ifl›k maddeler
üzerinde nas›l de¤ifliklikler yapabilir? Günefl’te fazla kalan koyu renk bir kumaflta nas›l
de¤iflimler olur? Acaba ›fl›k üzerine düfltü¤ü maddelerin s›cakl›¤›n› art›rabilir mi? S›cak
yaz günlerinde s›caktan korunmak için neden gölge alanlar› tercih ederiz? Güneflte mi
yoksa gölge bir ortamda m› daha çok ›s›n›r›z?

Dünya’n›n do¤al ›s› ve ›fl›k kayna¤› olan Günefl’ten gelen ›fl›nlar› do¤rudan alan
maddeler ›s›n›r ve s›cakl›klar› artar. Bu nedenle güneflli s›cak yaz günlerinde serinlemek
amac›yla genellikle gölge alanlar› tercih ederiz. Çünkü saydam olmayan cisimler, üzerine
düflen ›fl›¤› geçirmedi¤inden arkas›nda oluflan gölge alana ulaflan ›fl›k miktar› azalm›fl
olur. Günefl alan bir binan›n s›cakl›¤› ile binan›n gölgesinin düfltü¤ü alan›n s›cakl›¤›
ayn› olmaz. Yani gölge alana ulaflan ›fl›k miktar› azd›r. Gölge alana ulaflan ›fl›k miktar›n›n
az olmas› yaz›n güneflli günlerinde gölgedeki s›cakl›¤›, günefl ›fl›¤›n› do¤rudan alan yer-
lerdeki s›cakl›ktan farkl› hissetmemize sebep olur. Gölge alandaki s›cakl›k, günefl
›fl›¤›n› do¤rudan alan bölgedeki s›cakl›ktan daha düflüktür. Bundan dolay› birbiri ile
temas hâlinde bulunan bu farkl› ortamlardan s›cakl›¤› yüksek olan güneflli ortamdan,
s›cakl›¤› düflük olan gölge ortama do¤ru sürekli bir ›s› ak›fl› olur. Bu ›s› ak›fl› olmas›na
ra¤men, bu iki ortam›n s›cakl›klar› birbirine eflit olmaz. Günefl ›fl›¤›n› do¤rudan alan
yerin s›cakl›¤›n›n daha yüksek olmas›; ›fl›¤›n maddelerde s›cakl›k art›fl› oluflturdu¤unu
gösterir. Maddelerde ›fl›¤›n s›cakl›k art›fl›na sebep olmas›n›n nedeni; ›fl›k enerjisinin
maddelerde so¤urularak  ›s›ya dönüflmesidir. Güneflten gelen ›fl›nlar›n cisimler üzerinde
tutulmas›na so¤urulma ad› verilir. 
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So¤urulmadan dolay› artan binan›n s›cakl›¤›  binan›n d›fl yüzeyine de ba¤l›d›r. Binan›n
d›fl cephesi gelen ›fl›¤› fazla yans›tm›yorsa s›cakl›¤› daha da artacakt›r. Yaflam›m›zda
karfl›laflt›¤›m›z bu türden olaylar ›fl›¤›n da maddelerde s›cakl›k art›fl›na sebep olan bir
enerji flekli oldu¤unu göstermektedir. 

Acaba hangi renkteki maddeler ›fl›¤› daha çok so¤urur? So¤urulan ›fl›k ile maddenin
s›cakl›k de¤iflimi aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Ifl›k cisimler üzerinde farkl› etkiler oluflturabilir. Yaz aylar›nda koyu renkli giysiler
giydi¤imizde daha çok terliyoruz. Çünkü so¤urulma olay›; yüzeylerin rengine de ba¤l›d›r.
Farkl› renkteki yüzeyler ›fl›¤› farkl› miktarda tutarlar. Koyu renkli yüzeyler gelen ›fl›nlar›n
ço¤unu so¤ururken, aç›k renkli yüzeyler ço¤unu yans›t›rlar. Ayn› süre günefl ›fl›¤› alt›nda
b›rak›lan siyah renkli kumafl›n, beyaz renkli olana göre s›cakl›¤›n›n daha fazla artaca¤›n›
söyleyebiliriz. 

Buradan flu sonuca varabiliriz; aç›k renkler ›fl›¤› yans›t›r, koyu renkler ›fl›¤› tutar.

Bu nedenle; yaz›n kulland›¤›m›z giysilerin aç›k renkli olmas›na, koyu renkli cisimler
de ›fl›¤› so¤urdu¤undan k›fl›n kulland›¤›m›z giysilerin koyu renkli olmas›na dikkat ederiz.



ÖRNEK
‹çinde 40 oC s›cakl›¤›nda su bulunan bir kap do¤rudan günefl ›fl›¤› alan bir yerde

bekletildi¤inde suda görülen s›cakl›k de¤erinin zamana ba¤l› grafi¤i aşağıdaki gibi
oluyor.

Doğru cevap A seçeneğidir.

Buna göre 1 saat sonra suyun s›cakl›¤›ndaki art›fl de¤eri kaç oC olur?

A) 24
B) 30           
C) 44
D) 44

ÇÖZÜM
Grafik incelendi¤inde suyun s›cakl›¤›n›n 5 dk’da 2 C art›¤› görülür. Buna göre 1

saat 60 dk oldu¤undan 1 saat sonra suyun s›cakl›¤›ndaki art›fl miktar›;

5 dk 2 C  artarsa
60 dk x C  artacakt›r.

Bir tür enerji oldu¤unu ö¤rendi¤imiz günefl ›fl›¤›ndan, enerjiye ihtiyaç duyulan çok
say›da alanda yararlan›lmaktad›r. Bu alanlar›n baz›lar›n› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:

- Konutlar›n ›s›t›lmas›nda
- Serac›l›kla
- S›cak suyun temininde
- Günefl ocaklar›nda yemek piflirilmesi
- Elektrik enerjisi üretiminde
- Deniz suyunun tatl› suya dönüfltürülmesinde 
- Elektrik enerjisi üretimi (günefl pilleri)
- G›da, kimya, seramik, kâ¤›t, tekstil ve deri sanayilerinde
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So¤urulma, maddelerde baz› de¤iflimlere de yol açar. Bu nedenle günefl ›fl›nlar›n›n
zararl› bir tak›m etkileri de bulunmaktad›r. Günefl ›fl›¤›na afl›r› derecede maruz kal›nd›¤›nda
insan sa¤l›¤› olumsuz yönde etkilenebilir. Uzun süre günefl alt›nda kalan koyu renkli cisimlerin
rengi bir süre sonra solar. Ifl›k alan ilaçlar bozulur. Bundan dolay› baz› ilaç kutular›n›n
üzerinde 25°C’un alt›ndaki oda s›cakl›¤›nda ve ›fl›ktan koruyarak saklay›n›z notlar› bulunur.

Bunlar› Biliyor musunuz?

Hiç günefl enerjisiyle çal›flan bir hesap makinesi 
kulland›n›z m›? Bu makinenin üst taraf›nda koyu renkli bir
›fl›k alma penceresi vard›r. Ifl›k enerjisi bu pencereden
so¤urulup elektrik enerjisine dönüfltürülür. Bu elektrik 
enerjisi de hesap makinesinin çal›flmas›n› sa¤lar.

Ifl›k enerjisinin varl›¤›n› radyometre ile anlayabiliriz. Günefl’ten gelen ›fl›k enerjisi,
›fl›k de¤irmeni (radyometre) ad› verilen bir düzenekle hareket enerjisine de
dönüfltürülür. Radyometre günefl ›fl›¤›n› do¤rudan alan bir yere b›rak›l›rsa ›fl›¤›n yapraklara
çarpmas›n›n etkisiyle radyometre çark›n›n döndü¤ünü görürüz. Radyometredeki bu
hareket ile ›fl›k enerjisi hareket enerjisine dönüflmüfl olur.

ÖRNEK
Afla¤›dakilerden hangisi yard›m› ile ›fl›k enerjisinin varl›¤›n› anlayabiliriz?

A) Dinamometre
B) Ampermetre
C) Termometre
D) Radyometre
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ÇÖZÜM
Ifl›k enerjisinin varl›¤›n› radyometre ile anlayabiliriz. Bu nedenle sorunun do¤ru

seçene¤i D olacakt›r.

5.3 IŞIK VE RENK 
Günefl ve diğer y›ld›zlardan, gelen ›fl›k beyaz ›fl›kt›r. Evlerimizde, okullar›m›zda,

ifl yerlerimizde kulland›¤›m›z ampulün verdi¤i ›fl›k da beyaz ›fl›kt›r. Beyaz ›fl›k alt›nda
bulunan dünyada bizler etraf›m›z› rengarenk görürüz. Gökyüzünü mavi, kay›s› a¤ac›n›n
yapraklar›n› yeflil, kay›s›lar› sar›, domatesi k›rm›z›, çiçekleri rengarenk görürüz.
Evlerimizdeki avizelerde bulunan kristallerin bir tanesiyle günefl ›fl›¤› alan bir ortamda
etraf›m›za bakt›¤›m›zda etraf› k›rm›z›dan mora kadar de¤iflen farkl› renklerde alg›lar›z.
Hatta bu kristallerden sekiz-on tanesini al›p günefl ›fl›¤› alan odam›z›n penceresine
asarsak odam›z rengarenk olur. Çünkü Günefl’ten bize ulaflan beyaz ›fl›k, gerçekte
birçok rengin birlefliminden oluflur. “Beyaz, asl›nda bafll› bafl›na bir renk de¤il, tüm 
renklerin birleflimidir.” dersek yan›lm›fl olmay›z. Beyaz ›fl›¤› oluflturan bu renkleri
gökkufla¤›nda da görebiliriz.

Beynimiz de¤iflik renklerde gözümüze ulaflan ›fl›ktaki bu farkl› renkleri ay›rt edemez.
Bu yüzden de beyaz ›fl›¤› oluflturan renkleri beyaz veya beyaza yak›n bir tonda alg›lar›z.

‹lginç Bilgiler
Efsaneye göre Archimedes (Arflimet), Sicilya

adas›nda bir kent olan Sirakuza’ya sald›ran Roma
filosunu geri püskürtmek için camdan oldu¤u
düflünülen bir optik araç kullanm›fl, bununla günefl
›fl›nlar›n› gemilere odaklayarak onlar›n alev
almalar›n› ve sonunda bütün gemilerin yanmalar›n›
sa¤lam›fl.
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5. 4 CİSİMLERİN RENKLİ GÖRÜNMESİ 
Buraya kadar beyaz ›fl›¤›n farkl› renklerin bir araya gelmesiyle olufltu¤unu, farkl› renkler

bir araya geldi¤inde de¤iflik ton ya da renkle yeni bir ›fl›k ›fl›n› oluflturabilece¤ini ö¤rendik.

Günlük hayat›m›zda kimi zaman beyaz ›fl›k alt›nda belirli renklerde gördü¤ümüz
de¤iflik cisimlerin k›rm›z›, yeflil veya mavi ›fl›k alt›nda farkl› renklerde görüldüklerine
tan›k olmufluzdur. Peki, bu renk de¤ifliklikleri neden kaynaklanmaktad›r? Beyaz ›fl›k
alt›nda belirli renklerde gördü¤ümüz cisimler, k›rm›z› veya di¤er renklerdeki ›fl›klar
alt›nda neden farkl›lafl›yor? Bu ve buna benzer sorular›n temelinde, cisimlerin baz› renkleri
so¤urup di¤erlerini yans›tma özellikleri yatmaktad›r.

Beyaz ›fl›k alt›nda ayd›nlat›lm›fl, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki
›fl›nlar› yans›t›rken di¤er renkteki ›fl›nlar› so¤urmaktad›r. Cisim saydam olmas› durumunda
ise kendi rengindeki ›fl›nlar› geçirir, di¤erlerini tutar. Bu nedenle bu cisimler beyaz
›fl›¤›n d›fl›ndaki bir renkle ayd›nlat›ld›¤›nda ya da cisme bir filtrenin arkas›ndan
bak›ld›¤›nda farkl› renkte görülebilirler.

Beyaz cisimler bütün renkleri yans›tt›klar›ndan hangi renk ›fl›kla ayd›nlat›rlarsa o
renkte görünürler. Di¤er bir ifade ile beyaz renkli bir cisim;



Öte yandan bir cismin renginin siyah olmas›n›n da nedeni benzer flekilde üzerine
düflen her tür renkteki ›fl›¤› so¤urmas› sonunda  yans›yan ›fl›¤›n olmamas› iken bir 
cismin renginin beyaz olmas› da üzerine düflen her renkteki ›fl›¤› yans›tmas›d›r.

Benzer flekilde arkas›ndan bakt›¤›m›zda cismi oldu¤undan farkl› renkte görebiliriz.
Örne¤in; beyaz ›fl›k alt›nda ayd›nlat›lm›fl k›rm›z› renkli cisim k›rm›z› filtre arkas›ndan
bak›ld›¤›nda k›rm›z› görünürken, mavi filtre arkas›ndan bak›ld›¤›nda siyah görünür.

Örne¤in; k›rm›z› bir cisim, k›rm›z› ve k›rm›z›ya yak›n tonlar d›fl›ndaki bütün 
renkleri soğurur. Cisimden gözümüze sadece k›rm›z› renk yans›yarak geldi¤inden cismi
sadece gözümüze gelen ›fl›k rengi olan k›rm›zı görürüz. Bu cisim üzerine yeflil ›fl›k 
gönderildi¤inde ise, gönderilen yeflil ›fl›k cisim taraf›ndan so¤urulur. Yans›yarak gözümüze
›fl›k ulaflmayaca¤›ndan cisim siyah görünecektir. Bu yüzden bizler renkli ›fl›kta
bakt›¤›m›z cisimlerin renklerini beyaz ›fl›k alt›ndaki renklerinden farkl› görürüz.

Çevremizde bunun gibi pek çok olayla devaml› karfl›lafl›r›z. Kimi zaman konfeksiyon
ma¤azalar›nda teninizin do¤al renginden biraz farkl› görünmesi ya da sat›n ald›¤›n›z bir
giysinin renginin eve getirdi¤inizde de¤iflmifl görünmesinin nedeni ma¤aza içerisindeki
ayd›nlatma ›fl›¤›n›n Günefl ›fl›¤›ndan farkl› olmas›d›r. Ma¤azalar›n içini ayd›nlatan parlak
floresan ›fl›¤› giysilerin renklerinin oldu¤undan biraz daha mavi tonlarda görünmesine
yol açar. 
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Hatta baz› durumlarda cisimleri görmek ve bulunduklar› zeminden ay›rt etmek de
mümkün olmaz. Ayn› nedenle bukalemun gibi kamuflaj yapan canl›lardaki renk de¤ifltirme
sistemi onlar›n düflmanlar›ndan mükemmel bir flekilde korunmas›n› sa¤lar.

ÖRNEK
Mavi renkli bir cismin üzerine yeflil ›fl›k düflürüldü¤ünde cisim hangi renkte

görünür?

A) Yeflil
B) Mavi
C) Beyaz
D) Siyah

ÇÖZÜM
Mavi renkli bir cisim yeflil ›fl›¤› so¤urur. Yans›yan ›fl›k olmad›¤›ndan cisim siyah

görünür.

ÖRNEK
Beyaz ›fl›k alt›nda k›rm›z› görünen cisme flekildeki gibi bak›ld›¤›nda cismi ne renk

görürüz?

A) Beyaz       
B) Siyah
C) K›rm›z›       
D) Mavi
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ÇÖZÜM
Kırmızı renkli bir cisim mavi ›fl›¤› so¤urur. Yans›yan ›fl›k olmad›¤›ndan cisim

siyah görünür. Do¤ru cevap B seçene¤idir.

Neden Mavi?
Atmosfer yani hava renksizdir. Ama bulutsuz ve dumans›z günlerde gökyüzü görünür.

Bunun sebebi atmosferin, beyaz ›fl›¤›n mavi tonlar›n›, k›rm›z›ya oranla daha çok
saç›lmaya u¤ratmas›d›r. Yani mavi ›fl›k, k›rm›z›ya oranla atmosfere daha fazla da¤›larak
mavi renkte görünmesine sebep olur.

Denizlerin mavi renkli görünmesinin sebebi, gökyüzünün mavi renkli görünmesine
benzerdir. Çünkü atmosferi oluflturan azot, oksijen ve karbon dioksit gibi gazlar deniz
suyunun içerisinde de da¤›lm›fl olarak yer al›r.

Deniz suyunun rengi su moleküllerinin ›fl›¤› so¤urma ve yans›tma özelliklerine
ba¤l›d›r. Deniz suyu molekülleri aynen atmosferde oldu¤u gibi, beyaz ›fl›¤›n
yap›s›ndaki k›rm›z› ve k›rm›z›ya yak›n tonlar› so¤urur, mavi ve maviye yak›n tonlar›
ise yans›t›r. Deniz de bu nedenle mavi renkte görünür.

Peki, Günefl’i gün bat›m› veya gün do¤umu saatlerinde daha k›rm›z› görmemizin
sebebi nedir? Bu durum, Günefl’in do¤ufl ve bat›fl saatlerinde günefl ›fl›nlar›n›n atmosferde
daha çok yol kat etmesinin ve atmosfere girifl aç›s›n›n bir sonucudur. Çünkü bu s›rada
günefl ›fl›nlar› daha kal›n bir atmosfer tabakas›n› geçmek zorunda kal›r. Buna ba¤l›
olarak mavi tonlar›n ço¤u hava molekülleri taraf›ndan so¤urulur. Böylece gözümüze
k›rm›z›, turuncu ve sar› tonlardaki ›fl›klar ulafl›r.

Gökyüzü yo¤un bulutlarla veya dumanla dolu oldu¤unda, tüm ›fl›nlar nerede ise
ayn› oranda saç›l›r. Bu da gökyüzünün gri renkte görünmesine sebep olur.
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5.5 GÖREMEDİĞİMİZ IŞIK TÜRLERİ 
Ifl›k, sadece gözümüzle alg›layabildiklerimizden mi ibarettir? Foto¤raf makinesini

ve periskobu görünür ›fl›k sayesinde kulland›¤›m›z› biliyorsunuz. Radyoda ve iç organlar›m›z›n
görüntülenmesini sa¤layan röntgen cihaz›nda ›fl›k enerjisinden faydalan›l›r. Peki, sizce
bu aletlerin kullan›mlar›nda yararlan›lan ›fl›k görünür ›fl›k m›d›r? Ifl›k enerjisinin
göremedi¤imiz türlerinin görünür ›fl›ktan farkl› etkileri ve kullan›m alanlar› vard›r.

Beyaz   ›fl›¤›n   gözümüzle gördü¤ümüz renkleri k›rm›z›dan mora kadar de¤iflen
bir yelpaze oluflturur. Göremedi¤imiz ancak varl›¤›n› de¤iflik yöntemlerle anlad›¤›m›z
di¤er ›fl›k türleri de belli özelliklerine göre bu yelpazeye dahil edilirse, ›fl›k tayf› veya
›fl›k spektrumu olarak adland›r›lan bir enerji band› elde edilmifl olur. E¤er bu enerji
band›n› gerçe¤ine uygun bir biçimde ölçekli olarak yaparsan›z görünür ›fl›k, bu band›n
% 1’inden az›n› oluflturur.

Işık tayfında radyo dalgalar› bir uçta, görünür ›fl›k ortalarda bir yerde, gama
›fl›nlar›ysa öteki uçta yer al›r. Akkor hâline gelmifl bir tel veya ›s›nm›fl bir tost maki-
nesinin yayd›¤› k›z›l ötesi ›fl›k (infrared), k›rm›z› ›fl›¤›n hemen d›fl›nda yer al›rken özel
filmlerle karanl›kta foto¤raf çekmede kullan›l›r. Tenimizi bronzlaflt›ran mor ötesi (ultra-
viyole) ›fl›nlar, mor ›fl›¤›n hemen alt›nda yer al›r. Günefl, ›fl›k tayf›n›n neredeyse
tümünde ›fl›ma yapmas›na ra¤men, en fazla ›fl›may› bizim görebildi¤imiz renklerde
yapar.
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a. Radyo dalgalar›; haberleflmenin temelini oluflturur.

b. Mikro dalgalar; bugün yayg›n olarak mikro dalga f›r›nlarda, arabalar›n h›z
ölçümünde kullan›lan polis radarlar›nda, uçaklar›n yerini belirleyen ve h›z›n› ölçen
radar sistemlerinde mikro dalgalar kullan›l›r.

c. K›z›l ötesi ›fl›nlar; sa¤lam ve hasta bir uzvun yayd›¤› k›z›l ötesi ›fl›nlar birbirinden
farkl› oldu¤undan; t›pta hastal›k teflhisi için kullan›l›r.

ç. Görünür ›fl›k; insan gözünün alg›layabilece¤i bu ›fl›nlar çok s›cak cisimlerden
yay›l›rlar. Spektrumda çok küçük bir k›s›m oluflturur.

d. Mor ötesi ›fl›nlar; yaz›n  ö¤le vakti günefl çarpmas› diye tan›mlanan olay›n sebebi
mor ötesi ›fl›nlard›r. Canl›larda D vitamini oluflmas›n› h›zland›r›r. Bakterilerin yok
edilmesinde, dezenfektede ve kokuflman›n önlenmesinde kullan›l›r.

e. x-›fl›nlar›; röntgen filmlerinin çekilmesinde kullan›l›r. ‹nsan vücuduna zararl› etkileri
vard›r.

f. Gama ›fl›nlar›; yanl›fl kullan›ld›¤›nda canl› varl›klar›n dokular›n› tahrip eder, ancak
kontrollü kullan›l›rsa kanserli hücreleri yok etmede kullan›l›r.
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Kedi ve köpek gibi baz› hayvanlar›n renkleri alg›lama yetileri zay›f olmas›na
ra¤men, gece görüflleri bizimkinden çok daha iyidir. Geceleri avlanan y›rt›c› hayvanlar,
geceleri daha iyi görürler. Onlar için renklerden çok, geceleri hareket eden avlar›n›
görebilmek önemlidir. Baz› hayvanlar, bizim göremedi¤imiz ›fl›nlara da duyarl›d›r.
Örne¤in, kufllar ve ar›lar mor ötesi ›fl›n›mlar› alg›layabilirler.

5. 6 IŞIĞIN KIRILMASI 
Ifl›k ›fl›nlar›n›n do¤rusal yay›ld›¤›n› biliyoruz. Ifl›¤›n yay›l›rken bir cisme

çarpt›¤›nda cismin özelli¤ine göre cisimden geçebilece¤ini ve yans›yabilece¤ini ö¤renmifltik.
Acaba ›fl›k içinde bulundu¤u saydam ortamdan baflka bir saydam ortama geçerken ayn›
do¤rultuda m› yay›l›r?

Bir araba sabit h›zla yolda ilerliyorken buzlu bir zemine yukar›daki flekilde
görüldü¤ü gibi girdi¤ini düflünelim. Buz üzerinde tekerler ile yol aras›nda sürtünme
etkisi azald›¤›ndan araba kayarak flekildeki gibi savrulmufl olsun. Arac›n bu olay
s›ras›nda hem h›z› hem de do¤rultusu de¤iflecektir. Araba buzlu bölgeden ç›kt›ktan
sonra ise  eski h›z ve do¤rultusuna tekrar ulafl›r.
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Benzer biçimdeki di¤er bir örnek de k›fl mevsiminde hepimizin bafl›na gelmifl bir
olayd›r. Karla kapl› bir yolda bacaklar›m›zın arası omuz geniflli¤inde aç›k, yolda
yürürken buzlu bir zemine geldi¤imizde dikkat etmezsek kayarak düfleriz. Bu olay
s›ras›nda ayaklar›n›zdan birinin buz zeminden ç›k›p karl› zemine girdi¤inde hareketinizde
nas›l bir de¤ifliklik olur? Kara giren aya¤›n›z›n hareket h›z› azal›rken di¤er aya¤›n›z
h›zla ilerlemeye devam ederdi. Bu yüzden de yavafllayan aya¤›n›z›n oldu¤u tarafa
do¤ru bir miktar savruluruz.

E¤er dengenizi koruyup düflmedi¤inizi varsayarsak elinizde olmadan buzlu alandan
ç›kar, karl› alanda savruldu¤unuz do¤rultuda daha yavafl kaymay› sürdürürdünüz.
Ancak bu olayda buzlu alandan karl› alana dik olarak girdi¤imizde her iki aya¤›n›z da
ayn› anda karl› alana girece¤inden sadece hareketinizde bir miktar yavafllama olurken
do¤rultumuzda bir de¤iflme olmayacakt›r.

Yukar›da anlat›lanlara benzer olaylar ›fl›¤›n ortam de¤ifltirmesi s›ras›nda da görülür.
Yay›lma ortam› de¤iflen ›fl›k ›fl›nlar›n›n da h›z ve do¤rultusunda bir de¤iflim gözlenir.
Çünki ışığın farklı yayılma ortamındaki hızları farklıdır. Ayn› saydam ortam içerisinde
h›z›n› de¤ifltirmeden do¤rusal olarak yay›lan ›fl›k ›fl›nlar›n›n yay›lma h›zlar› bulundu¤u
ortam›n ışık yo¤unlu¤una (fleffafl›k derecesi) ba¤l›d›r. Bu nedenle ›fl›k ›fl›nlar› farkl› bir
ortama ister do¤rultular›n› de¤ifltirerek ister de¤ifltirmeden girsin h›z›  mutlaka de¤ifle-
cektir. Örne¤in; boflluk ve boflluk gibi kabul edilen hava ortam›ndaki 300 000 km/s’lik
bir h›zla  hareket eden ›fl›¤›n sudaki h›z› 225 000 km/s, camdaki h›z› yaklafl›k 200 000
km/s olmaktad›r. 

Ifl›k ›fl›nlar›n›n  ışık yo¤unluklar› farkl› olan bir saydam ortamdan baflka bir saydam
ortama geçerken do¤rultu de¤ifltirmesi olay› k›r›lma olarak adland›r›l›r. Yukarıda verilen
örnekte oldu¤u gibi ›fl›k ›fl›nlar› da saydam bir ortamdan baflka bir saydam ortama dik
olarak gönderildi¤inde do¤rultusunu de¤ifltirmeden yani k›r›lmadan yoluna devam eder. 
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Işık ışınlarının az yoğun ortamlardaki hızı daha fazladır. Bu nedenle çok uygun
ortamların kırıcılığı daha fazladır.

Yukar›da verilen flekildeki gibi bir k›r›lma olay›nda ortam de¤ifltiren bir ›fl›k
›fl›n›n›n, ortama ilk girdi¤i noktadan yüzeye dik çizilen do¤ruya normal, gelen ›fl›n›n
normal ile yapt›¤› aç›ya gelme aç›s› (α), k›r›lan ›fl›n›n normalle yapt›¤› aç›ya  k›r›lma
aç›s›(β), gelen ›fl›n›n uzant›s› ile k›r›lan ›fl›n›n aras›nda kalan aç›ya da sapma aç›s› (b)
denir.

Bir k›r›lma ortam›nda ›fl›k davran›fl› ve yay›lma biçimi incelenirken ortamlar›
ay›ran s›n›ra dik, sanal bir do¤ru parças› olan yüzey normali referans al›narak yap›l›r. 

Ayr›ca ortamlar aras›ndaki kırılma indisi fark› de¤iflti¤inde do¤rultunun de¤iflme miktar›
da değişir. Ortamlar›n yo¤unluklar›na göre k›r›lma aç›s› gelme aç›s›ndan büyük veya
küçük olabilir.

‹ki ortam›n yoğunluğu ayn› ise sapma (k›r›lma) yoktur. ‹ki ortam›n yoğunlukları fark›
çoksa ›fl›¤›n bu ortamlar› geçerken sapmas› da çok olur.
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Yukar›da verilen flekilde oldu¤u gibi az k›r›c› bir ortamdan çok k›r›c› ortama giren
bir ›fl›k ›fl›n›, yüzeye indirilen hayali bir dikme olan normal çizgisine yaklaflarak k›r›l›r.
Normale yaklaflan ›fl›¤›n h›z› da azal›r. Örne¤in; cam, havadan daha yo¤undur. Bu yüzden
günefl ›fl›¤› bir pencere cam›ndan geçerken yavafllar. Ifl›¤›n camdaki h›z› yaklafl›k 
200 000 km/s’dir.

Çok k›r›c› bir ortamdan az k›r›c› bir ortama giren ›fl›k ›fl›nlar› ise normalden uzaklaflarak
k›r›l›r ve bu olay s›ras›nda  h›z›n› da art›r›r. Örne¤in ›fl›k yo¤un ortam olan camdan az yo¤un
ortam olan suya geçerken normalden uzaklafl›r. Ifl›¤›n sudaki h›z› yaklafl›k olarak 
225 000 km/s’dir.

fiekiller incelendi¤inde görülecektir ki gelme ve k›r›lma aç›lar› ile ortamlar›n
k›rma indisleri ve ›fl›¤›n bu ortamlardaki h›zlar› yorumlanabilir. Ifl›¤›n, bulundu¤u
ortamda normalle yapt›¤› aç› k›r›lma aç›s›ndan büyükse ›fl›¤›n h›z› da di¤er ortamdakinden
büyük, ancak ortam›n k›rıcılığı di¤er ortam›nkinden küçüktür. Yani aç› h›z ile do¤ru,
k›rma indisi ile ters orant›l›d›r. Örne¤in havadan cama geçen bir ›fl›n› düflünelim. 

Havanın cama göre kırılganlığı az olduğundan ›fl›n cama geçerken normalle
yapt›¤› aç› küçülür, yani normale yaklafl›r. Aç› küçüldükçe de h›z› küçülür, yani nor-
male yaklaflan ›fl›¤›n h›z› azal›r.

Ifl›k ›fl›nlar›n›n k›r›l›rken ortamlar›n kırıcılığına ba¤l› olan do¤rultu de¤ifltirme
miktarlar› saydam ortam›n kırıcılığına göre k›r›lma aç›s› gelme aç›s›ndan büyük ya da
küçük olabilir. Ortamlar› ay›ran yüzeye dik gelme durumu d›fl›nda, k›r›lma aç›s› gelme
aç›s›ndan farkl›d›r.
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Su dolu bir bardaktaki kafl›k su içinde büyümüfl gibi görünür. Bunun nedeni su
içerisinde bulunan bölümden gelen ›fl›nlar›n su gibi yo¤un bir ortamdan hava gibi az
yo¤un ortama geçerken k›r›lmas›d›r.

Yay›lma ortamlar› de¤iflti¤inde ortamlar› ay›ran bölgeye ulaflan ›fl›k ›fl›nlar›n›n
tamam› m› do¤rultular›n› de¤ifltirerek di¤er ortama geçmektedir? Görme olay›n›n
cisimlerden yans›yan ›fl›k ›fl›nlar› sayesinde oldu¤unu, yans›yan ›fl›nlar›n görme organ›m›z
olan göze gelerek ›fl›¤a duyarl› sinirlerin uyar›lmas› ile gerçekleflti¤ini biliyorsunuz.  Ifl›¤›
geçiren  maddeler olan su, cam gibi fleffaf maddeler ›fl›¤› geçirdiklerine göre bu maddeleri
nas›l görebilmekteyiz.

Ifl›k ›fl›nlan; su, pencere cam› veya buzlu cam gibi maddelere çarpt›klar›nda bir
k›sm› bu yüzeyler taraf›ndan k›r›l›rken bir k›sm› da bu yüzeyden yans›r. Gözlemci
ıfl›nlar›n do¤rultu de¤ifltirerek di¤er ortama geçmesi ile barda¤›n içindeki kafl›¤›
k›r›lm›fl gibi görürken, yüzeyinde meydana gelen yans›ma sayesinde bu tür fleffaf mad-
delerin yüzeylerini alg›layabilmekte su yüzeyinde kendi görüntüsünü görebildi¤i gibi
kab›n taban›n› da görebilmektedir.Bu olay suya giden ›fl›nlar›n ço¤unun suya geçip kap
taban›ndan tekrar geri dönmesi, bir k›sm›n›nsa su yüzeyinden dönmesi ile ilgilidir. 

Ifl›¤›n farkl› saydam ortamlarda farkl› do¤rultularla yay›lmas› sonucu oluşan 
olaylara benzer biçimde bir tak›m ilginç olaylarla yaflant›m›z içinde de çok s›k olarak
karfl›laflmaktay›z. Örne¤in; bulundu¤umuz saydam ortam›n d›fl›ndaki saydam ortamlar-
daki cisimlere bak›ld›¤›nda onları bulunduklar› yerlerden farkl› yerlerde görürüz.
Havadan suya bakan bir kiflinin su içindeki cisimleri oldu¤undan daha yak›nda
görmesinin sebebi yine k›r›lmad›r. 
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Bu bilgiler do¤rultusunda suyun içinde d›flar› bakan bir bal›kadam sizce havada
bulunan cisimleri nas›l alg›lar? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

ÖRNEK  
Su içinde bulunan bir cismin bulundu¤u yerden daha yak›nda görülmesinde

afla¤›dakilerden hangileri etkilidir?

I. Ifl›¤›n havada ve suda ayn› h›zla yay›lmamas›
II. Ifl›k ›fl›n›n›n normale yaklaflarak k›r›lmas›
III. Suyun havadan daha yo¤un olmas›

A) Yaln›z II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

ÇÖZÜM
Ifl›k ›fl›nlar› az yo¤un ortamda, çok yo¤un ortama göre daha h›zl› yay›l›r. Bu h›z

fark›ndan dolay› k›r›lma olay› gerçekleflir.

Suyun havaya göre daha yo¤un olmas› nedeniyle; sudan havaya geçen ›fl›k ›fl›nlar›,
yüzeyin normalinden uzaklaflarak k›r›l›r. Bu nedenle ›fl›¤›n k›r›lmas›na etki eden 
faktörler, su içinde bulunan cismin bulundu¤u yerden daha yak›nda görülmesine neden
olur. Buna göre; I ve III yarg›lar› do¤rudur.

5.7 TAM YANSIMA  
Ifl›k ›fl›nlar›nın farklı yoğunluktaki saydam ortamlardan geçerken do¤rultusunu

de¤ifltirmesine k›r›lma ad›n› vermifltik. Acaba ›fl›k ›fl›nlar› her zaman yo¤unluklar› farkl›
bir ortamdan di¤erine geçebilir mi? Bu olay ›fl›k için her zaman geçerli midir? 

Ifl›k ›fl›nlar› az yo¤un ortamdan hangi aç› ile gelirse gelsin çok yo¤un ortama normale
yaklaflarak k›r›l›r. Ifl›k ›fl›nlar› çok yo¤un ortamdan az yo¤un ortama geçerken, ancak
gelme aç›s› belirli aç›dan küçük olan aç›larla geldi¤inde normalden uzaklaflarak di¤er
tarafa geçer. E¤er ›fl›k ›fl›nlar› belli bir aç› de¤erinden daha büyük bir aç› ile gelirse bu

162

FEN VE TEKNOLOJ‹ 7



b

durumda az yo¤un ortama geçemez ve geldi¤i ortama normalle eflit aç› yaparak geri
döner.

Çok yo¤un ortamdan gelen ›fl›n az yo¤un ortama  90°’lik bir k›r›lma aç›s› ile
geçti¤i andaki gelme aç›s›na s›n›r aç›s› denir. E¤er ›fl›k ›fl›nlar› s›n›r aç›s›ndan daha
büyük aç›yla gelirse az yo¤un ortama geçemez ve geldi¤i ortama normalle eflit aç›
yaparak geri döner. Bu olaya tam yans›ma olay› denir. 

Tam yans›ma olay›ndan; t›ptan haberleflmeye kadar bir çok alanda yararlan›lmaktad›r.
Haberleflme alan›nda uygulanan fiber optik teknolojisi buna örnektir. Fiberoptik kablo;
görüntü, ses ve bilgilerin ›fl›k h›z›yla gönderilmesini sa¤layan, optik fiber ad› verilen
saydam bir maddedir.‹letiflim ve t›p alan›nda kullan›lan fiber optik kablolarda ›fl›¤›n
ilerlemesi tam yans›ma ile sa¤lanmaktad›r. Saç teli kal›nl›¤›ndaki fiber optik kablo
içerisine gönderilen ›fl›¤›n ilerlemesi tam yans›ma ile sa¤lan›r. Bu kablolar iletiflimde ve
t›pta yayg›n bir kullan›ma sahiptir. Fiber optik kablolar yard›m›yla t›pta endoskopi
denilen cihazla iç organlar› görüntülemek mümkün olmaktad›r.

ÖRNEK    
fiekildeki K ›fl›k ›fl›n›n›n gelme aç›s› 60° oldu¤unda afla¤›dakilerden hangisinin

olmas› beklenir? (S›n›r aç›s› sudan havaya 48° dir.)

ÇÖZÜM
Bir ›fl›n çok yo¤un ortamdan (sudan) az yo¤un ortama (havaya) geçerken, normal

ile s›n›r aç›s› olan 48° den büyük aç›yla geliyorsa, ›fl›n az yo¤un ortama (havaya)
ç›kamaz, suda flekildeki gibi tam yans›maya u¤rar. Do¤ru cevap B seçene¤i olmal›d›r.

A) K›r›lma aç›s›n›n 12° olmas›
B) Tam yans›man›n olmas›
C) Ifl›¤›n havaya k›r›lmadan geçmesi
D) K›r›lma aç›s›n›n 72° olmas›
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5. 8 SERAP OLAYI 
Uçsuz bucaks›z k›zg›n bir çölde oldu¤unuzu düflünün. Susuzluktan diliniz, dama¤›n›z

kurumufl, zorlukla ilerliyorsunuz. Bir anda gözlerinize inanam›yorsunuz. ‹leride bir su
birikintisi. Son bir çabayla suya do¤ru gidiyorsunuz. Az bir yolum kald› diye içinizden
geçirirken siz yaklaflt›kça, suyun par›lt›s› giderek kayboluyor. Sonra o da ne? Su sand›¤›n›z
yerde çölün devam etti¤ini görüyorsunuz. Su mu? Yok! Peki, gördü¤ünüz ne? Sadece
bir serap... Peki Nedir bu serap?

S›cak günlerde karfl›laflt›¤›m›z serap olay› gerçekte ›fl›¤›n farkl› s›cakl›ktaki hava
katmanlar›nda tam yans›ma yapmas› sonucu meydana gelen göz yan›lmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir.

Yeryüzüne gelen günefl ›fl›nlar›n›n bir k›sm› yeryüzü taraf›ndan so¤uruldu¤undan
yere yak›n yerlerde hava s›cakl›¤› daha fazlad›r. Günefl, yere yak›n yerleri daha çok
›s›t›r. Is›nan hava genleflerek yükselir. Yerden yükse¤e ç›k›ld›kça havan›n s›cakl›¤› h›zla
düfler ve yo¤unlu¤u artar. Havadan yerin yüzeyine inen ›fl›k ›fl›nlar›, hava
yo¤unlu¤unun az oldu¤u katmana girince k›r›l›r. So¤uk havan›n yo¤unlu¤u s›cak
havaya göre daha fazla oldu¤undan so¤uk hava katman›ndaki bir cisimden gelen ›fl›nlar
s›cak hava katman›nda tam yans›maya u¤rar. Bu olay sonucunda yukar›da verdi¤imiz
örnekte oldu¤u gibi göze ulaflan ›fl›nlar sanki yerden de geliyormufl gibi zannedilir. 
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5.9 IŞIĞIN PRİZMADA KIRILMASI 
Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte ya¤murlu bir günde gökyüzünü adeta bir kuflak gibi

kuflatan gökkufla¤› ile her an karfl›laflma flans›na sahibizdir. Ya¤murun ard›ndan ç›kan
bu renk cümbüflü hepimizi mutlu eder. Onu seyrederken huzur duyar›z. Peki bu güzel
tabiat olay›n›n nedeni sizce ne olabilir? Neden özellikle ya¤murlu bir günden sonra
açan Günefl’in ›fl›klar›yla ortaya ç›kmaktad›r hiç düflündünüz mü? Gelin bu
sorular›m›z›n yan›tlar›n› beraberce arayal›m. 

Yo¤un ortamdan az yo¤un ortama gönderilen ›fl›n›n her zaman az yo¤un ortama
geçemedi¤ini biliyoruz. S›n›r aç›s› dedi¤imiz belli bir aç› de¤erinden sonra ›fl›n tam
yans›ma yaparak geldi¤i ortama geri döner. ‹ki ortam aras›ndaki s›n›r aç›s› ortamlar›n
yoğunluklarına ba¤l›d›r. Camdan havaya ç›kacak ›fl›k için s›n›r aç›s› 42° dir. Ifl›k 42°
den büyük aç› ile gelirse havaya ç›kamaz. Camdan yap›lm›fl ikizkenar dik üçgen tam
yans›mal› prizma olarak adland›r›l›r.
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Yukar›daki örnekte oldu¤u gibi bahar mevsimlerinde ya¤murlu bir havan›n ard›ndan
bazen günefl açarsa gökyüzünde rengârenk oluflan gökkufla¤›nda ya da bir  sabun köpü¤ünde,
su üzerine yay›lm›fl motor ya¤› veya benzin tabakalar›n›n üzerinde  de bu renkleri görmek
mümkündür.

Beyaz ›fl›¤›n burada gözledi¤imiz biçimde renklerine ayr›lmas› ›fl›¤›n yay›lma ortam›n›
de¤ifltirmesindendir. Bu etkinlikte havadan cama, camdan tekrar havaya geçen ›fl›k iki kez
do¤rultu de¤ifltirmifl baflka bir söyleyiflle iki kez k›r›lm›flt›r. K›r›lmalar›n ilki havadan cama
geçerken, ikincisi de camdan havaya geçerken gerçekleflir. Bu s›rada en fazla k›r›lan mor
›fl›k prizman›n taban›na yak›n uçta yer al›rken, en az k›r›lan k›rm›z› ›fl›k ise prizman›n
taban›na uzakta yer al›r.

Günefl ›fl›¤›n›n tek renk ›fl›k olmad›¤›n› daha önce görmüfltük. Günefl ›fl›¤› flekilde
görüldü¤ü gibi bir ›fl›k prizmas›ndan geçirildi¤inde beyaz ›fl›¤› oluflturan renklerin her
biri farkl› enerjiye sahip oldu¤undan farkl› miktarlarda k›r›larak renkler birbirinden
ayr›fl›r. Böylelikle prizmaya sadece beyaz olarak giren ›fl›k prizmadan ç›karken
gökkufla¤› renkleri dedi¤imiz k›rm›z›, turuncu, sar›, yeflil, mavi ve mor renklere ayr›fl›r.
Asl›nda bu renkler kesin çizgilerle birbirinden ayr›lmaz, çok say›da ara tonlar da
gözlenir. Beyaz ›fl›ktan elde edilen bu renk fleridine ›fl›k tayf› denir. 
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Ifl›k prizmas›ndan ç›kan alt› temel rengin önüne yine bir prizma veya mercek konulursa,
tekrar beyaz ›fl›k elde edilir. Bu bize ›fl›¤›n, alt› temel rengin birleflmesiyle olufltu¤unu
kan›tlar.

Gökkufla¤›n›n oluflumu da ›fl›¤›n prizmadan geçiflindeki gibidir. Gökkufla¤›, günefl
›fl›¤›n›n havadaki milyonlarca küçük su damlac›¤›nda k›r›lmas›, renklerine ayr›lmas› ve
yans›mas› ile oluflur. Ortamlar› ay›ran yüzeye de¤iflik aç›larla gelen enerjileri farkl› olan
›fl›k ›fl›nlar› de¤iflik aç›larla yay›l›r. Gökyüzünün farkl› yerlerindeki ya¤mur
damlalar›ndan gözümüze ulaflan ›fl›nlar yerden bak›ld›¤›nda yar›m çember fleklinde
görünen bir ›fl›k tayf› oluflturur. Gökkufla¤›n› görebilmemiz için s›rt›m›z  Günefl’e
dönük olmal›d›r.

ÖRNEK  
Gökkufla¤›n›n oluflmas›n›n sebebi afla¤›dakilerden hangisidir? 

A) Ifl›¤›n yans›mas›
B) Ifl›¤›n yay›lmas›
C) Ifl›¤›n k›r›lmas› ve tam yans›ma      
D) Ifl›¤›n k›r›lmas›

ÇÖZÜM
Ifl›k prizmas›ndan elde edilen renkler ya¤mur damlac›klar›n›n Günefl ›fl›¤›n›

k›rmas› ve tam yans›tmas› sonucunda oluflur. Günefl ›fl›¤›n› oluflturan farkl› renkteki
›fl›nlar su damlac›klar› içerisine geçerken ayn› enerjiye sahip olmad›klar›ndan her bir
renk farkl› oranlarda k›r›larak ayr›fl›r. Ortamlar› ay›ran yüzeye de¤iflik aç›larla gelen
farkl› renklerdeki ›fl›k ›fl›nlar› de¤iflik aç›larla yay›l›r. Gökyüzünün farkl› yerlerindeki
ya¤mur damlalar›ndan gözümüze ulaflan ›fl›nlar yerden bak›ld›¤›nda yar›m çember fleklinde
görünen bir ›fl›k tayf› oluflturur. Do¤ru cevap C seçene¤idir.

ÖRNEK
fiekildeki prizmaya gönderilen K ›fl›n› hangi yolu izler? (Camdan hava ortam›na

geçifl için s›n›r aç›s› 42° dir.)

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



b

ÇÖZÜM
Prizmaya gelen K ›fl›n› yüzeyle 90°lik aç› ile geldi¤inden k›r›lmaya u¤ramadan

prizmaya girer. Ancak di¤er yüzeye (oluflan dik üçgende aç› ba¤›nt› ve özdeflliklerinden
hareketle) gelme aç›s›n›n de¤eri 42° olur. Cam›n hava ortam›na göre s›n›r aç›s›n›n
de¤eri de 42° oldu¤undan K ›fl›n› prizma yüzeyine te¤et olacak bir do¤rultu ile di¤er
ortama geçer. Do¤ru cevap C seçene¤i olmal›d›r.

5.10 MERCEKLER
Bilinmeyen bir tarihte tesadüfen keflfedildi¤i söylenen cam›n insano¤lu için bu

kadar faydal› olaca¤›n› kimse tahmin edemezdi. Cam›n ›fl›¤›; so¤urma, yans›tma ve
k›rma özelliklerinin fark edilmesi ondan çok genifl bir alanda yararlan›labilece¤inin de
habercisiydi. Bilim insanlar› zamanla cam veya baflka saydam maddelerden yap›lan
merceklerle de ›fl›¤›n kontrollü kullan›labilece¤ini keflfettiler. Art›k ›fl›¤› k›ran bir sistem
olarak mercekler üzerine yo¤unlaflman›n zaman›yd›. Merak edilen birçok soruya cevap
bulmak için yap›lan gözlem araçlar›nda yararlan›lan merceklerin özelliklerini kavramaya
ne dersiniz?

K›rıcılığı farkl› bir ortamda bulunan cisimlerin bulunduklar› gerçek uzakl›klardan
farkl› yerlerde göründü¤ünü önceki bölümlerde görmüfltük. Mercekler en az bir yüzü
küresel olan saydam cisimlerdir. Mercekler cam veya plastik gibi saydam maddelerden
yap›lan, en az bir yüzü küresel cisimlerdir. Ifl›¤› k›rarak görüntü olufltururlar. Verdikleri
bu görüntüler cisimden büyük ya da küçük olabilir. Mercekler cisim ile göz aras›na
konuldu¤unda cismin görüntüsünü yaklaflt›r›r ya da uzaklaflt›r›r. Gözlük, büyüteç, 
dürbün, mikroskop gibi araçlar da genellikle küçük cisimlerin büyük görüntüsünü elde
etmek için kullan›lan saydam optik maddelerden yap›lm›fl araçlard›r.

Size verilen mercekleri elinizle dikkatlice yoklad›¤›n›zda baz›lar›n›n kenarlar›n›n
ortalar›na göre ince, baz›lar›n›n ise kal›n oldu¤unu anlars›n›z. Mercekler kenar biçimlerine
göre ince kenarl› ya da kal›n kenarl› olarak, ›fl›¤› k›rma biçimlerine göre yak›nsak ya da
›raksak olarak adland›r›l›r. ‹nce kenarl› mercekler yak›nsak, kal›n kenarl›lar da ›raksakt›r.
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Afla¤›da birbirinden farkl› ince kenarl› mercek gösterimleri verilmiştir. Bu mercek
leri pratik olarak yan›ndaki oklu çizimle temsil ederiz.

Mercek yüzeylerini oluflturan kürelerin merkezlerini birlefltiren do¤ruya asal eksen
denir. Merce¤in tam ortas›nda ve asal ekseni üzerindeki noktaya optik merkez denir.

‹nce kenarl› merce¤e gelen paralel ›fl›k ›fl›nlar› mercekten geçerken k›r›larak bir
noktada toplan›r. Ifl›klar›n topland›¤› bu noktaya ince kenarl› merce¤in odak noktas›
denir. Odak noktas›nda toplanan ›fl›nlar tekrar bu noktadan yay›l›rlar.

b

b

Bu merceklerin ›fl›¤› neden birbirine yaklaflt›rarak bir noktada toplad›¤›n› onlar›n
flekildeki gibi küçük parçalardan olufltu¤unu düflünürsek daha iyi anlayabiliriz. 

Bildi¤iniz gibi ›fl›k bir saydam yüzeye dik geldi¤inde k›r›lmadan yoluna devam
eder. fieklin ortas›ndaki parçada bu durum görülüyor. Ifl›k, prizmaya benzeyen ince
kenarlar üzerine düfltü¤ünde ise bu kenarlar›n taban›na yaklaflarak k›r›l›r. Merce¤in
ortas›na do¤ru geldikçe ›fl›nlar yüzeye daha dik geldi¤inden k›r›lma azal›r. K›r›lma 
merceklerde iki kez gerçekleflir. K›r›lmalar›n ilki merce¤e giriflte ikincisi, mercekten



ç›k›flta meydana gelir. K›r›lan ›fl›k ›fl›nlar› bu iki k›r›lma sonucunda bir noktada toplan›r.
Merceklerin her iki taraf›ndan da ›fl›k geçebilir. Bu nedenle merceklerde aynalardan
farkl› olarak iki tane odak noktas› bulunur.

Yaz›l› bir sayfaya ince kenarl› mercekle bakt›¤›m›zda yaz›lar› oldu¤undan büyük
görürüz. ‹nce kenarl› mercekler belli bir mesafede cisimlerin düz ve büyük bir görüntüsünü
verdi¤inden kuyumcular, antikac›lar ve araflt›rmac›lar bu mercekleri büyüteç olarak
kullan›rlar. Merceklerin en s›k kullan›ld›¤› yerlerden biri de göz kusurlar›n›n
düzeltilmesi amac›yla yap›lan gözlüklerdir.

Mercekleri pratikte afla¤›daki gibi ters oklu bir çizimle temsil ederiz.
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Kal›n kenarl› mercekler üzerine düflen paralel ›fl›k ›fl›nlar›n› bir noktadan ç›k›yormufl
gibi da¤›tarak k›rar. Kal›n kenarl› (›raksak) merce¤in ›fl›¤› neden da¤›tarak k›rd›¤›n›
anlamak için merce¤in afla¤›daki gibi küçük parçalardan meydana geldi¤ini düflünelim.

fiekilde de görüldü¤ü gibi merce¤in baz› parçalar› prizmaya benzemektedir. Kenarlardaki
bu parçalar gelen ›fl›nlar› k›rarak da¤›t›rken orta k›s›mda bulunan parçalar›n e¤rili¤i
azald›¤›ndan k›r›lma miktar› da azal›r. Mercekten birbirinden uzaklaflacak flekilde ç›kan
›fl›nlar sanki bir noktadan geliyormufl gibidir. Bu ›fl›nlar›n uzant›lar› çizilirse merce¤in
önündeki bir nokta kesifltikleri görülür. Paralel ›fl›k demetinin mercekte k›r›ld›ktan
sonra uzant›lar›n›n kesiflti¤i noktaya kal›n kenarl› merce¤in odak noktas› denir.

Kal›n kenarl› mercekler cisimlerin görüntülerini küçültür, bu nedenle kal›n kenarl›
bir mercek arkas›ndan bak›ld›¤›nda genifl bir alan görülebilir. Ancak bu görüntüler
cisimlerden küçüktür.

Merceklerin büyüklü¤ünde ve e¤rilik derecesinde bir s›n›rlama yoktur. Mercekler
kullan›laca¤› yere göre uygun büyüklük ve e¤rilikte yap›labilir. Merceklerden yayg›n
olarak göz kusurlar›n›n düzeltilmesinde yararlan›l›r.

5.11 MERCEKLERİN KULLANILDIĞI YERLER
Mercekler yayg›n olarak; göz kusurlar›n›n düzeltilmesinde, büyüteç, mikroskop, 

dürbün, teleskop, projektör, foto¤raf makinelerinde, slayt makinelerinde, el fenerlerinde,
›fl›ldaklarda kullan›l›r.

1.  Göz Kusurlar›n›n Merceklerle Düzeltilmesi
Göz kusurlar› olan miyop ve hipermetrobun meydana ç›k›fl sebeplerinden biri ince

kenarl› olan göz merceklerimizdeki yap›sal bozukluklard›r. Hiç projeksiyon cihaz›n›
açt›¤›n›zda onun ekrana yans›tt›¤› görüntünün bulan›k oldu¤unu gözlediniz mi? 

Görüntüyü netlefltirmek için ayar dü¤mesi ile merce¤i ileri-geri hareket ettirirsiniz.
Göz kusurlar›n›n düzeltilmesinde yararlan›lan gözlük veya kontak lensler de ayn› görevi
yerine getirir. Birer mercek olan gözlük ya da kontak lens kullan›yorsan›z bunlar›n sizin
daha iyi görmenizi sa¤lad›¤›n› bilirsiniz.

‹nce kenarl› mercekler kullan›larak yap›lan gözlük ve kontak lensler hipermetrop
göz kusurunu gidermede kullan›l›r. Kal›n kenarl› mercekler kullan›larak yap›lan gözlük
ve lensler ise miyop göz kusurunun düzeltilmesinde kullan›l›r.



a.   Miyop

Miyop göz kusuru olan gözlerde cisimlerin görüntüsü sar› lekenin önüne düfler.
Bundan dolay› uzaktaki cisimleri göz, net ve kesin bir görüntü olarak de¤il bulan›k bir
görüntü görür. Bu göz kusuru; kal›n kenarl› mercek kullan›larak, görüntünün sar› leke
üzerine düflmesi sa¤lanarak düzeltilir.

b.   Hipermetrop

Hipermetrop göz kusuru olan gözlerde cisimlerin görüntüsü sar› lekenin arkas›na
düfler. Bundan dolay› yak›ndaki cisimleri kesin ve net olarak göremez. Yak›ndaki cisimleri
bulan›k görür. Yani gözün yak›n noktas› normalden (25 cm) uzakt›r. Bu göz kusuru;
ince kenarl› mercek kullan›larak, görüntünün sar› lekenin üzerine düflmesi sa¤lanarak
düzeltilir.

2. Basit Büyüteç
Basit bir büyüteç ince kenarl› mercekten oluflur. Büyüteçler cisimleri gözümüze

daha yak›n ve daha büyük gösterir. Böylelikle cisimleri daha detayl› olarak inceleyebiliriz.

Cisimleri net olarak görebilmemiz için büyüteçleri veya cismi hareket ettirerek,
cismin görüntüsünü net olarak görürüz.

3. Mikroskop
Mikroskop; çok küçük cisimlerin büyütülerek ayr›nt›l› olarak incelenmesini

sa¤layan araçlard›r. Mikroskop; bir objektif ve bir okülerden oluflan ince kenarl› mercek
sistemidir. 
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Mikroskopla ilgili verilen flekiller incelendi¤inde ›fl›¤›n bazen k›r›lmaya bazen de
yans›maya u¤rad›¤› görülmektedir. Dürbünde ›fl›¤›n izledi¤i yolun tam yans›mal› priz-
malarda ›fl›¤›n izledi¤i yola benzedi¤ini söyleyebiliriz.

4. Teleskop
Uzakta bulunan cisimler ç›plak gözle çok küçük görünür. Teleskoplar uzaktaki

cisimleri büyüterek ayr›nt›l› olarak görmemizi sa¤layan araçlard›r. Bundan dolay› gök
cisimlerini teleskopla izleriz. K›r›c› ve yans›t›c› olarak iki çeflit teleskop vard›r.
Uzaktaki gök cisimlerine teleskopla bakarsan›z onlar› daha net görebilirsiniz.

Bu objektif ve ince kenarlı merceklerden oluflan bir mercek sistemidir. Gözümüz
de bu büyük görüntüyü görür. Bir mikroskop, merceklerinin de yard›m›yla gözle
görülemeyecek kadar küçük olan hücreleri görünür hâle getirir.
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5.  Dürbün

E¤er dürbünle a¤ac›n tepesindeki kufllar› izlediyseniz veya bir futbol maç›nda 
futbolculara bakt›ysan›z dürbünlerdeki merceklerin uzaktaki nesneleri daha yak›nda ve
daha büyük gösterdi¤ini de bilirsiniz. Yeryüzünde uzaktaki cisimlere ç›plak gözle
bakt›¤›m›zda göz cisimleri küçük görür. Yeryüzünde uzakta bulunan cisimlerin büyük
görünmesini sa¤layan dürbüne yer dürbünü denir. Yer dürbününün teleskoptan fark›;
objektif ile ince kenarlı merceklerin aras›na bir başka ince kenarl› bir merceğin daha
yerlefltirilmesidir.

Bütün bu söylenilenler d›fl›nda merceklerin kullan›ld›¤› baflka yerlerde vard›r. Bir
aile toplant›s›n›n ölümsüz hâle getirilmesi kameray› oluflturan di¤er elemanlar›n yan›nda
kamera merce¤i ile mümkün olmaktad›r.

Sözünü etti¤imiz mikroskop, teleskop ve dürbün gibi aletler gözlem ve inceleme
araçlar›d›r. Bu araçlarda birden fazla mercekten meydana gelen mercek sistemi mevcuttur.
Örne¤in basit bir mercekli teleskopta; bir uçta büyük odak uzakl›¤›na sahip ince kenarl›
bir mercek, gözlemcinin bakt›¤› tarafta ise daha küçük odak uzakl›¤›na sahip ince
kenarl› bir mercek bulunur. Objektif mercek iç içe geçmifl k›zakl› sistemle hareket etti
rilip ayarlanarak uzak bir cisimden gelen ›fl›k ›fl›nlar›n› toplar ve net bir görüntü olufl-

b
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turur. Bu görüntüden gelen ›fl›nlar ince kenarlı merceklerden geçerken k›r›larak paralel
hale gelir. İnce kenarlı merceklerden bak›l›nca ›fl›¤›n k›r›ld›¤› fark edilmez. Ancak
cisimler ç›plak gözle göründüklerinden daha büyük görünürler.

5.12 KIRILMA MI? YANSIMA MI?
Ifl›k ›fl›nlar› çarpt›klar› yüzeyin özelli¤ine göre bazen yans›rlar, bazen k›r›l›rlar,

bazen de hem yans›ma hem k›r›lma birlikte gerçekleflir.

Ifl›k ›fl›nlar›n› yans›tan yüzeyler onu geldi¤i ortama geri gönderir. Yans›ma
olay›nda ›fl›k ›fl›nlar›n›n etkileflti¤i yüzeyin cinsi ne olursa olsun her zaman gelme aç›s›
yans›ma aç›s›na eflit olur. Ancak k›r›lma olay›nda maddenin cinsi k›r›lma aç›s›n› etkiler.
Bir ortamdan baflka bir ortama dik olarak gönderilen ›fl›k ›fl›nlar› do¤rultusunu
de¤ifltirmezken, farkl› aç›lar alt›nda gönderilen ›fl›k için gelme aç›s› hiçbir zaman
k›r›lma aç›s›na eflit olmaz.

Düzlem ayna gibi düzgün yans›maya sebep olan yans›t›c›lar›n verdi¤i görüntüler
cisimle ayn› büyüklükte olur. Merceklerde gözledi¤imiz k›r›lma olay› sonucunda elde
edilmifl görüntülerde ise kimi zaman cisimden büyük, kimi zaman cisimle ayn› büyüklükte,
kimi zaman da cisimden küçük görüntüler elde edilir.

Ifl›k prizmas›nda ise ›fl›n prizmadan k›r›larak geçebildi¤i gibi bazen de tam yans›maya
u¤rar. Tam yans›mal› prizmalar çeflitli optik aletlerde ›fl›¤›n yönünü de¤ifltirmek için
kullan›lmaktad›r.

‹nce kenarl› mercek ›fl›¤› bir noktada toplad›¤›ndan baz› istenmeyen sonuçlara yol
açabilir. Güneflli bir havada ince kenarl› bir mercek kullanarak ›fl›¤› ka¤›t üzerinden
toplarsak bir süre sonra ka¤›d›n tutufltu¤unu görürüz. Cam flifleler de mercek etkisi
yapabilir. Birçok orman yang›n› gelifligüzel at›lm›fl cam ve flifle parçalar› yüzünden
meydana gelmifltir. Bu nedenle piknik alanlar›na ›fl›¤› odaklama özelli¤ine sahip cisimleri
atmamak ve gördüklerimizi de toplamak insan olman›n bir gere¤idir.
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 ÖZET

- Ifl›k ›fl›nlar›n›n koyu renkli cismler taraf›ndan emilerek yutulmas›na so¤urulma denir.

- Bir opak cisim üzerine düflen ›fl›k ›fl›nlar›n›n hangi renk ya da renklerini 
yans›t›yorsa o ›fl›¤›n renginde görülür. E¤er cisim üzerine düflen ›fl›ğın tüm renklerini 
geçirirse renksiz (fleffaf), hiç bir rengini geçirmez ve absorbe ederse bu durumda 
siyah görülür.

- Bir opak cisim üzerine düflen ›fl›¤›n bütün renklerini yans›tmakta ise beyaz, hiç bir 
rengi geri yans›tmazsa bu durumda siyah renkte görülür.

- Gökyüzünün renkli görülmesinin sebebi  ›fl›¤›n saçılma olay›d›r. Bu durum, 
Günefl'in do¤ufl ve bat›fl saatlerinde günefl ›fl›nlar›n›n atmosferde daha çok yol kat 
etmesinin ve atmosfere girifl aç›s›n›n bir sonucudur. Çünkü bu s›rada günefl ›fl›nlar› 
daha kal›n bir atmosfer tabakas›n› geçmek zorunda kal›r. Buna ba¤l› olarak mavi 
tonlar›n ço¤u hava molekülleri taraf›ndan so¤urulur. Böylece gözümüze k›rm›z› 
turuncu ve sar› tonlardaki ›fl›klar ulafl›r.Gökyüzü yo¤un bulutlarla veya dumanla 
dolu oldu¤unda, tüm ›fl›nlar nerede ise ayn› oranda saç›l›r. Bu da gökyüzünün gri 
renkte görünmesine sebep olur.

- Koyu renkli cisimler, üzerlerine düflen ›fl›¤›n çok az bir k›sm›n› yans›tt›klar›ndan 
aç›k renkli cisimlere göre daha fazla ›s›n›rlar. Bu yüzden günefl ›fl›nlar›n›n oldukça 
etkili oldu¤u yaz aylar›nda aç›k renkli giysiler tercih edilirken, günefl ›fl›nlar›n›n 
yeterinde yo¤un olmad›¤› k›fl aylar›nda koyu renkte elbiseler giyilir.

- Günefl ›fl›¤›ndan enerjiye ihtiyaç duydu¤umuz pek çok alanda yararlan›r›z. Günefl 
enerjisinden yararland›¤›m›z sistemlerde cisimlerin günefl ›fl›nlar›n› so¤urma 
özellikleri dikkate al›narak  kurulmaktad›r.

- Ifl›k ›fl›nlar›n›n saydam bir ortamdan baflka bir saydam ortama geçiflleri s›ras›nda 
do¤rultu ve h›z›n› de¤ifltirerek yay›lmas› olay›na k›r›lma denir.

- Mercekler yap›lar›na  göre ince kenarl› mercekler ve kal›n kenarl› olarak, görüntü 
oluşturma özelliklerine göre ise yak›nsak veya ›raksak mercek ad›n› al›rlar.

- ‹nce kenarl› mercekler üzerine gelen paralel ›fl›k demetini odak noktas› ad› verilen 
yerde toplayacak flekilde, kal›n kenarl› mercekler ise üzerlerine gelen ›fl›nlar› tek 
noktadan da¤›lacak flekilde k›rar.

- Ifl›¤› k›rma özelli¤i olan optik araçlardan mercekler, dürbünden teleskopa, 
büyüteçten mikroskoba kadar çok çeflitli araçlarda kullan›lmaktad›r.

- Günefl ›fl›¤›, ›fl›k prizmas› gibi saydam cisimler taraf›ndan k›r›lma olay› sonucunda 
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farkl› renklere ayr›fl›r.
- Ifl›k ayn› saydam ortamda do¤rusal olarak yay›lmaktad›r. Ifl›k, bofllukta 300 000 km/h 

h›zla yay›l›rken maddesel ortamlarda k›r›larak daha yavafl yay›l›r.

- Güneflli bir havada ince kenarl› bir mercek kullanarak ›fl›¤› ka¤›t üzerinde 
toplarsak bir süre sonra ka¤›d›n tutufltu¤unu görürüz. Cam flifleler de mercek
etkisi yapabilir. Birçok orman yang›n› gelifligüzel at›lm›fl cam ve flifle parçalar› 
yüzünden meydana gelmifltir. Bu nedenle piknik alanlar›na ›fl›¤› odaklama 
özelli¤ine sahip cisimleri atmamak ve gördüklerimizi de toplamak insan olman›n 
bir gere¤idir.

- Mercekler yayg›n olarak; göz kusurlar›n›n düzeltilmesinde, büyüteç, mikroskop, 
dürbün, teleskop, projektör, foto¤raf makinelerinde, slayt makinelerinde, el 
fenerlerinde, ›fl›ldaklarda kullan›l›r.

- E¤er ›fl›k ›fl›nlar› s›n›r aç›s›ndan daha büyük aç›yla gelirse az yo¤un ortama 
geçemez ve geldi¤i ortama normalle eflit aç› yaparak geri döner. Bu olaya tam 
yans›ma olay› denir.
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TEST VTEST V

1. I. Gökkuşağının oluşumu, ışığın kırılma ve yansıma olayları ile açıklanabilir.
II. Renklerin oluşumu, ışığın yansıması sonucu oluşur.
III. Işığın tam yansıması ile serap olayı oluşur.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III

2. Maddeleri ayrıntılı olarak inceleyebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisi 
kullanılır?

A) Optik araçlar
B) Kesici araçlar
C) Delici araçlar
D) Parlatıcı araçlar

3. Siyah renkli bir cisme yeşil ışık altında bakıldığında cismin rengi ne olur?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Siyah
D) Kırmızı

4. Gökyüzünün mavi renkte görülmesi aşağıdaki olaylardan hangileri ile ilgilidir?

A) Soğrulma - Saçılma
B) Kırılma - Yayılma
C) Işık tayfı - Yansıma
D) Yansıma - Kırılma

.
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