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 ÜN‹TE I

IfiIK TEOR‹LER‹

1. Ifl›¤›n Dalga Modeli
2. Fotoelektrik Olay
3. Ifl›¤›n Tanecik Modeli, Foton
ÖZET
Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M
DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

• Bölümle ‹lgili Problemler
• Bölümle ‹lgili Test Sorular›
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Bu bölümü kavrayabilmek için;
* Verilen kavramlar› iyi ö¤renmeniz,
* Kavramlar do¤rultusunda örnekler vermeniz,
* Çözülen örnekleri inceleyerek, de¤erlendirme sorular›n› çözmeniz gerekmektedir.

Bu bölümü çal›flt›¤›n›zda;
* Ifl›¤› dalga modelini ö¤renecek,
* Huygens teorisi ö¤renecek,
* Young deneyini kavrayacak ve problemlerini çözebilecek,
* K›r›n›m› aç›klayabilecek,
* Fotoelektrik olay›n› ö¤renecek ve aç›klayabilecek,
* Einstein’ in fotoelektrik ba¤›nt›s›na göre problemler çözebilecek,
* Tanecik modelinin aç›klayabildi¤i ›fl›k olaylar›n› kavrayacak,
* Tanecik modelinin aç›klayamad›¤› olaylar› ö¤renecek,
* Dalga ve tanecik modelinin günümüzdeki durumu ile ilgili bilgi sahibi olacaks›n›z.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE I 

IfiIK TEOR‹LER‹

1. IfiI⁄IN DALGA MODEL‹

Günümüzde ›fl›¤›n yap›s› ile ilgili üç teori bulunmaktad›r:

Tanecik Teorisi: Bu teori ile ilgili ilk bilimsel düflünceler 1670 y›llar›nda Isaac
Newton (Ayzek Nivton)’la bafllar. Tanecik teorisine göre ›fl›k, ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan
sonsuz taneciklerden oluflur. Bu tanecikler saydam ortamlarda çok büyük h›zla ve
do¤rular boyunca yay›l›r. Ayr›ca ›fl›¤›n her farkl› rengi, farkl› taneci¤e karfl›l›k gelir
fleklinde aç›klama yap›lm›flt›r. Ayd›nlanma, yay›lma, yans›ma, k›r›lma, so¤urulma ve
›fl›k bas›nc› olaylar› bu teori ile aç›klanmaktad›r.

Dalga Teorisi: 1678 y›l›nda Huygens (Huygens)’ in ortaya koydu¤u teoriye göre;

1- Ifl›k kayna¤› olan cisimlerin atomlar›, frekans› çok büyük olan titreflimler oluflturur.

2- Bu titreflimler saydam ortamlarda dalgalar hâlinde yay›l›r.

Bu iki yarg›ya göre ›fl›k dalgalar›n›n periyodu, ›fl›k kayna¤› ile ayn›, ancak kayna¤a
göre faz fark› gösteren birer ›fl›k kayna¤› hâline getirmesiyle gerçekleflir.

Elekromagnetik Teori: 1923 y›l›nda Luis de Broglie (Luiz de Brogli), ›fl›¤›n
tanecik ve dalga teorilerini birlefltirerek ›fl›¤›n dalgalar hâlinde yay›lan taneciklerden
oldu¤unu ileri sürmüfltür. Günümüzde ›fl›¤› düflük frekanslarda tanecik modeliyle, yük-
sek frekanslarda ise dalga modeliyle aç›klamak mümkündür.

YOUNG (Yang) DENEY‹:

Tek renkli bir ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan ›fl›nlar kayna¤a eflit uzakl›ktaki küçük iki dar
yar›¤a düflürülürse, bu iki yar›k ayn› fazda çal›flan iki farkl› ›fl›k kayna¤› gibi davran›r
(fiekil 1.1). Bu deneyi gerçeklefltiren Young, yar›klar›n özdefl ›fl›k kaynaklar› gibi
davrand›¤›n› ispatlam›flt›r. Deneyde yay›lan ›fl›k dalgalar›n›n birbirlerinin söndürdü¤ü
yerde karanl›k, kuvvetlendirdi¤i yerlerde ise ayd›nl›k oldu¤unu görmüfltür.

5 3 1 531

Karanl›k Çizgi

Ayd›nl›k Çizgi

Giriflim Saçaklar›

L
K2K1

x2

K

x1
y

Ifl›k Kayna¤›

fiekil 1.1: Young Deneyi 
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Kaynaklardan ç›kan ›fl›k dalgalar› ekrandaki bir P noktas›nda giriflim meydana
getirsin. P noktas› kayna¤a çok uzakta ve kaynaklar birbirine çok yak›n ise |PK1| ve
|PK2| birbirine paralel olarak düflünülebilir. Buna göre K1ve PK2 kaynaklar›ndan ç›kan
dalgalar P noktas›na |PK1| - |PK2| yol fark›yla ulafl›r.

xn : n. ayd›nl›k veya karanl›k saça¤›n merkezi ayd›nl›k saça¤a olan uzakl›¤›

d : Yar›klar aras› uzakl›k 

L : Yar›klar ile ekran aras› uzakl›k 

|AK1| : P noktas›n›n kaynaklara olan yol fark›

θ : P noktas›n› kaynaklar›n orta noktas›na birlefltiren do¤ru ile merkez do¤rusu 
aras›ndaki aç›

λ : Ifl›¤›n dalga boyu

Ayd›nl›k giriflim saçaklar› için;

Karanl›k giriflim saçaklar› için;

Saçak aral›¤›, giriflim desenindeki iki ayd›nl›k ya da iki karanl›k saça¤›n orta çizgileri
aras›ndaki uzakl›kt›r ve ∆x ile gösterilir.

d. sin θ  = d. xn
L

 = nλ   

d. sin θ  = d. xn
L

 = n - 1
2

 λ    

n =1,2,3,…gibi tamsay› olup, kaç›nc› ayd›nl›k saçak
üzerinde oldu¤unu gösterir.

n = 1, 2, 3,… gibi tamsay› olup, kaç›nc› karanl›k
saçak oldu¤unu gösterir.

K1

K2 A

L

P

Xn

Ekran

fiekil 1.2: Ifl›¤›n çift yar›kta giriflimi
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Havaya göre k›r›lma indisi n olan ortamdaki ›fl›¤›n dalga boyu λ ve havadaki dalga
boyu  λh ise

ÖRNEK:

Young deneyinde yar›klar›n orta noktas›n›n ekrana uzakl›¤› 10 cm, yar›klar aras›
uzakl›k 0,2 mm ve kullan›lan ›fl›¤›n dalga boyu 5000 Å oldu¤una göre 4. karanl›k
saça¤›n merkez do¤rusuna olan uzakl›¤› kaç cm’dir?

ÇÖZÜM:

d = 0,2 mm = 2.10-2

λ = 5000 Å = 5.10-5

L = 10 cm

4. karanl›k saçak için Xn

Buna göre saçak aral›¤›λ = λh
n    dir. Δx = λh. L

d .n
   

xn = n - 1
2

 λL
d

  

xn = 4 - 1
2

 5. 10-6 . 10 
2 . 10-2

    

xn = 7
2

 . 50
2

 . 10-3    

xn = 0,0875 cm bulunur. 

  

Δx

Δx

fiekil 1.3: Saçak aral›¤›

Tablo 1.1: Görünür ›fl›k renklerinin boflluktaki dalga boylar›

RENK DALGA BOYU (Å)

MOR 4000 - 4500

MAV‹ 4500 - 5000

YEfi‹L 5000 - 5700

SARI 5700 - 5900

TURUNCU 5900 - 6100

KIRMIZI 6100 - 7500

➠ 1 Å = 10-10 m = 10-8 cm
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KIRINIM (TEK YARIKTA G‹R‹fi‹M)

Dar bir aral›ktan su dalgalar› gönderildi¤inde, dalga boyunun aral›k geniflli¤ine
eflit ya da büyük oldu¤u durumlarda, dalgalar›n aral›ktan geçerek e¤risel biçimde
yay›ld›¤› ve bu olaya k›r›n›m dendi¤ini su dalgalar›nda ö¤renmifltik. K›r›n›m olay›n›
›fl›kta da gözlemek istersek ›fl›¤›n dalga boyunun aral›k geniflli¤ine yak›n bir de¤er
olmas› gerekti¤i düflünülür. Ancak ›fl›kta tek yar›kta giriflim, dalga boyu 4.10-4 mm ile
7,5.10-4 mm aras›nda olan ›fl›klarda gerçekleflir.

Tek yar›¤a paralel bir ›fl›k demeti gönderildi¤inde yar›ktaki her bir nokta ›fl›k yayan
ayn› fazl› kaynak gibi davran›r. Merkez do¤rusu üzerindeki birçok kaynaktan ç›kan ›fl›k
dalgalar› üst üste binen dalga tepelerini oluflturacak ve merkez do¤rusu boyunca
ayd›nl›k saçak oluflturacakt›r.

Merkez Do¤rusu
Paralel

Ifl›k
Demeti

Noktasal Kaynaklar} W

fiekil 1.4: Yar›ktaki her bir nokta ›fl›k yayan ayn› fazdaki kaynak gibi davran›r.

Merkez do¤rusu üzerinde olmayan bir P noktas›n› çok uzak bir yerde ald›¤›m›zda,
kaynaklardan ç›kan ›fl›k dalgalar› bu P noktas›na neredeyse paralel yollar boyunca 
gelecektir. Ancak bu yollar birbirine eflit olmaz. Yar›¤›n iki kayna¤› aras›nda bir yol
fark› oluflur. Bu yol fark›,

|PK3| - |PK1| = |AK3| olur.

Merkez Do¤rusuW

A

Yol fark›

P

α

K1

K3

K2

fiekil 1.5: Bir P noktas›na gelen ›fl›nlar›n yol fark›.
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Yar›k iki eflit parçaya bölünürse, bölümlerdeki yol fark›;

1. bölgedeki yol fark› λ/2

2. bölgedeki yol fark› λ olur.

I. ve II. Bölgeden λ / 2 yol fark›yla gelen dalga çiftleri birbirinin etkisini yok ederler
ve P noktas›nda karanl›k saçak oluflur. Yar›k üç eflit parçaya bölünürse bölümdeki yol fark› 

1. bölgedeki yol fark› λ/2

2. bölgedeki yol fark› 2λ/2

3. bölgedeki yol fark› 3λ/2 olacakt›r.

Kaynaklardan P noktas›na gelen dalgalar için yol fark› 3λ/2 oldu¤undan, 1. ve 2.
bölgeden gelen dalgalar, birbirinin etkisini yok edecek ve 3. bölgeden gelen dalgalar
ayd›nl›k saçak oluflturacakt›r.

Yar›k 4 eflit parçaya bölünürse, bölgelerdeki yol fark›;

1. bölgedeki yol fark› λ/2

2. bölgedeki yol fark› 2λ/2

3. bölgedeki yol fark› 3λ/2

4. bölgedeki yol fark› 4λ/2 olacakt›r.

1. ve 2. bölgedeki kaynaklar birbirinin, 3. ve 4. bölgedeki kaynaklarda birbirinin
etkisini yok edecek P noktas›nda karanl›k saçak oluflacakt›r.

Sonuç olarak;

1. Yol fark› = λ, 2λ,  3λ, …=  nλ… ve n = 1, 2, 3, ….. ise P noktas› karanl›k saçak 
üzerinde bulunur.

2.

w . Sinθ  = w xn
L

 = nλ  

Yol fark› = 0, 3
2

 λ, 5
2

 λ, ...= n + 1
2

 λ    ve  n =1,2,3,…. ise P noktas› ayd›nl›k saçak

üzerinde bulunur.

w. Sinθ  = w Xn
L

  =  n + 1
2

 λ 
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Çift yar›kta ayd›nl›k saçak için yol fark› =   nλ

Her iki durumda da yol fark› λ/2 kadar artmaktad›r. Tek yar›kta giriflim deneyinde
komflu iki saçak aras›ndaki uzakl›k;

ÖRNEK: 

Yar›k geniflli¤i 2.10-2 mm olan k›r›n›m deneyinde ›fl›¤›n dalga boyu 5.10-4 mm’dir.
Bu deneye göre en fazla kaç tane karanl›k saçak oluflaca¤›n› bulal›m.

ÇÖZÜM:

w = 2.10-2 mm

λ = 5.10-4 mm

En fazla saçak say›s›na ulaflabilmek için θ = 90° olmas› gerekir.

w. Sinθ = n . λ

2.10-2 . 1 = n.5.10-4

ba¤›nt›s› ile bulunur.

Tek yar›kta ayd›nl›k saçak için yol fark› =  n + 1
2

 λ 

Çift yar›kta karanl›k saçak için yol fark› =  n - 1
2

 λ

Δx = λ . L
w  

Δx= xn +1 - xn

n = 2 . 10-2

5 . 10-4
   

n = 40 saçak  

Merkez Do¤rusu
W

K1

K2

Xn

P = n . saçak

Ekran

θ θ

fiekil 1.6: Ifl›¤›n tek yar›ktaki giriflimi ve oluflan saçaklar›n ›fl›k fliddetinin merkez do¤rultusundan
olan uzakl›¤a göre de¤iflimi
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ÇÖZME GÜCÜ:

‹nce bir delikten geçen ›fl›k dalgas› k›r›n›ma u¤rar. K›r›n›ma u¤rayan ›fl›k engelin
arkas›nda genifller. ‹ki noktasal ›fl›k kayna¤›ndan gelen ›fl›k dalgalar› k›r›n›ma
u¤rayarak da¤›l›r ve ekran üzerine kaynaklar›n birbirine uzakl›¤›na göre birbirine
kar›flabilir.

Görüntülerin birbirinden ayr›lmas› için ›fl›¤›n daha az k›r›n›ma u¤ramas› gerekir. Bunu
sa¤lamak için;

1. Delik geniflli¤i büyütülebilir.

2. Kaynaklar aras›ndaki uzakl›k art›r›labilir.

3. Küçük dalga boylu ›fl›k kullan›labilir.

4. Kaynaklar aras› uzakl›k ayn› kalmak koflulu ile kaynaklar›n deli¤e olan uzakl›klar› 
küçültülebilir.

Kaynaklar aras› uzakl›k x, yar›k geniflli¤i w, kaynaklar›n aral›¤a uzakl›¤› L ise: 

K1

K2

Perde Ekran

K1

K2

Perde Ekran

K1

K2

Perde Ekran

fiekil 1.7: Kaynaklar aras› büyüdükçe çözme gücü artar.

Merkez Do¤rusu

θ

λ
L

K1

K2

x θ
θ

fiekil 1.8: Çözme gücü yar›k geniflli¤i ile do¤ru orant›l›d›r

x
L

 = λw  oldu¤unda kaynaklar çözülmeye bafllar.  

x
L

 < λw oldu¤undan kaynaklar birbirinden çözülmemifl olur.  
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ÖRNEK: 

‹ki noktasal kaynak aras› uzakl›k 0,8 cm’dir.  0,001 cm çap›ndaki bir delikten 4 m
uzakl›kta olan kaynaklar çözülmüfl olarak göründü¤üne göre, kaynaktan gönderilen
›fl›¤›n dalga boyunun kaç cm ve kaç Å oldu¤unu hesaplayala›m.

ÇÖZÜM:

x = 0,8 cm

w = 0,001 cm

L = 4 m = 400 cm

x
L

 = λw 

0,8 
400

 = λ
0,001

 

λ = 0,8 . 0,001
400

   

λ = 0,0008
400

  

λ = 8. 10-4 / 4 . 102   

λ = 2.10-6 cm  λ = 200 Å  olarak bulunur.   

‹nce Zarda Giriflim:

Sabun köpü¤üne beyaz ›fl›kta bak›ld›¤›nda ya da su yüzeyine ya¤ veya mazot
dökülmüfl ise renklenme görülür. Bu olaylar ince zar üzerine gelen ›fl›nlar›n yans›mas›
ve k›r›lmas›ndan sonra oluflmaktad›r. Ifl›k dalgalar›n›n yans›ma ve iletimi yaylardaki
yans›ma ve iletime benzetmektedir. Hafif yay az k›r›c› ortam yani k›r›c›l›¤› az olan ortam
gibi, a¤›r yay ise çok k›r›c› ortam yani k›r›c›l›¤› çok olan ortam gibi davranmaktad›r.

d Zar

Hava

MK

Ç
T

T

T

T

T

1 2

Hava
L T T

T=Tepe

Ç=Çukur

fiekil 1.9: Ifl›¤›n ince bir zarda yans›ma ve iletilmesi
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Hava ortam›nda tepe olarak gelen ›fl›k dalgalar›n›n bir k›sm› k›r›larak zar
ortam›nda tepe olarak ilerlerken, bir k›sm› da çukur olarak yans›yacakt›r. Zar
ortam›ndaki tepe ilerleyerek L noktas›nda bir k›sm› tepe olarak geçerek, bir k›sm› da
zarda tepe olarak yans›yacakt›r. Sonrada yans›yan ›fl›n tekrar M noktas›ndan hava
ortam›na ç›kacak ve yine M noktas›nda yans›maya u¤rayacakt›r.

Buna göre üstten bakan gözünayd›nl›k gördü¤ü zar› alltan bakan göz karanl›k,
karanl›k gördü¤ü zar› da ayd›nl›k görür.

Ifl›¤›n zara üstten geldi¤i durumda zar kal›nl›¤›, 

Burada k kaç›nc› mertebeden zar kal›nl›¤› oldu¤unu gösterir. k=1,2,3, ……. gibi
tam say› de¤erleridir.

HAVA KAMASI:

Özdefl iki cam levha üst üste konulduktan sonra bir ucundan aras›na çok ince ka¤›t
ya da saç teli konuldu¤unda bir hava kamas› oluflur. Böyle bir düzenek üst k›s›mdan
›fl›k ald›¤›nda ince zardaki giriflim gibi giriflim saçaklar› oluflur.

d

Cam

Hava

Cam

fiekil 1.10: Hava kamas›

Yap›lan incelemeler sonucunda zara üstten bakan göz için zar kal›nl›¤›,  

 λzar
4

, 2λzar
4

,  3λzar
4

, 5λzar
4

,... (2k-1)λzar
4

   olursa zar ayd›nl›k,  

 λzar
2

, 2λzar
2

,  3λzar
2

, ... (k)λzar
2

   olursa zar karanl›k görünür.    

 d= k λzar
2

 ise üstten bakan karanl›k, alttan bakan ayd›nl›k görür.

    d= (2k-1) λzar
4

 ise üstten bakan ayd›nl›k, alttan bakan karanl›k görür. 
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Hava kamas›ndaki paralel ayd›nl›k ve karanl›k giriflim saçaklar› elde edilecektir.
Ayr›ca hava kamas›ndaki cam levhalar aras›na konulan saç teli ya da ka¤›d›n kal›nl›¤›

ba¤›nt›s› ile bulunur.

Saç teli kal›nl›¤› ya da çok ince ka¤›d›n kal›nl›¤› hava kamas›ndan faydalanarak
bulunur.

ÖRNEK:

K›r›lma indisi 1,5 olan zar›n üzerine 4500 Å dalga boylu ›fl›k dalgas› gönderiliyor.

a) Yans›yan ›fl›k do¤rultusundan bakan gözlemcinin 2. mertebeden ayd›nl›k ve 
karanl›k saçaklar› gördü¤ü yerde zar kal›nl›¤›n›n kaç Å oldu¤unu,

b) Zar› geçen ortamdan bakan gözlemcinin 2. mertebeden ayd›nl›¤› gördü¤ü yerdeki 
zar kal›nl›¤›n›n kaç Å oldu¤unu hesaplayal›m.

ÇÖZÜM:

Yans›yan ›fl›k do¤rultusundan bakan gözlemcinin zar› ayd›nl›k görmesi için;

k = 2 ⇒

Yans›yan ›fl›k do¤rultusundan bakan gözlemcinin zar› karanl›k görmesi için;

k = 2  ⇒

d = 2250 Å dür.

a) 

d =k λzar
2

nhava
nzar

 = λzar
λhava

     

1
1,5

 = λzar
4500

    

λzar = 3000 Å olur.       

d = 2k - 1  . λzar
4

   

d = 2.2 - 1  . 3000
4

   

d = dk - 1  . λzar
4

   

d = 2.2 - 1  . 3000
4

   d = 3000 Å dür. 
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b) Zar› geçen ortamdan bakan gözlemcinin zar› ayd›nl›k görmesi için;

k = 2 ⇒

d = 3000 Å   bulunur.

2. FOTOELEKTR‹K OLAY

Bundan önceki bölümde ›fl›¤›n hem tanecik hem de dalga özelli¤ine sahip
oldu¤unu ö¤renmifltik. 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ›fl›¤›n ortam de¤ifltirirken ya da
metal bir yüzeye çarpt›¤›nda farkl› etkiler yapt›¤›n› Hertz (Hertz) ad›nda bir Alman
fizikçi göstermifltir. Metallerin üzerine ›fl›k düfltü¤ünde, metal üzerinden elektron
söktü¤ü gözlenmifl, metal yüzeyden elektron sökebildi¤ine göre ›fl›¤›n tanecikli yap›da
oldu¤u düflünülmüfltür.

fiekil 1.11’de kuvvetli ›fl›k ark›nda üretilen ›fl›k, kuartz mercek üzerine gönderildi¤inde
çinko levha üzerine odaklanacak olursa, “-” yüklü elektroskobun yapraklar›n›n biraz
kapand›¤› (elektroskobun “-” yük kaybetti¤ini) gözlenir. Böylelikle çinko levhadan
elektronlar›n koptu¤u ve elektroskoptan çinko levhaya elektron akt›¤› ispatlanm›fl 
o l a c a k t › r. Ayn› deney “+” yüklü çinko levha ile yap›ld›¤›nda elektroskobun yapraklar›nda
bir de¤ifliklik olmad›¤› gözlenmifl, ›fl›¤›n metal yüzeyden elektron kopard›¤› ispatlanm›flt›r.

Ifl›¤›n metal yüzeylerden elektron sökmesi olay›na fotoelektrik olay›, sökülen elektrona
da fotoelektron, elektronun kopmas›na neden olan ›fl›k taneci¤ine de foton denir.

Fotonun levhadan fotoelektron sökmesi olay›nda fotonun kendisi madde taraf›ndan
yani çinko levha taraf›ndan so¤urulmufltur. Sökülen foto elektron say›s›, fotonlar›n
say›s› ile orant›l›d›r.

d = k . λzar
2

    

d = 2 . 3000
2

    

Sökülen Elektronlar

e-

Çinko levha

Elektroskop

Kuartz MercekIfl›k Ark›

fiekil 1.11: Metal yüzeyden elektron sökülmesi
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fiekil 1.12’de anahtar kapat›ld›¤›nda devrede bir ak›m oluflmayacakt›r. Ancak bir
›fl›k demeti levhaya düflürüldü¤ünde ak›m geçti¤i gözlenecektir. Bak›r levhaya k›rm›z›
yada yeflil ›fl›k gönderildi¤inde ak›m oluflturmad›¤› ancak mor ötesi gönderildi¤inde
ak›m oluflturdu¤u tespit edilmifltir. Üretecin “-” kutbuna ba¤l› bak›r levhay› “+” kutbun
ucuna ba¤lad›¤›m›zda levhaya yine ›fl›k gönderilirse, levhadaki elektronlar geri çekilecek
ancak fotoelektrik ak›m kesilmeyecektir. Sonuç olarak ›fl›¤›n ç›kard›¤› fotoelektronlar-
dan baz›lar› aradaki durdurucu potansiyeli yenerek, bir enerjiye sahip oldu¤unu
gösterecektir. Bu durdurucu potansiyel bir de¤erden sonra ak›m› durdurur ve art›k
fotoelektronlar durdurucu potansiyeli geçemez. Bu potansiyele ( Vk ) kesme (durdurma)
potansiyeli denir.

Gerilim sabit kalmak flart›yla dalga boyu ile fotoelektrik ak›m fliddeti ters
orant›l›d›r. Kesme potansiyeli baz› elektronlar› durduracak, baz› elektronlar ise metal
yüzeyden sökülerek tüm elektronlar içinde en fazla h›za sahip olacakt›r. Maksimum
h›za sahip olan sökülen elektronlar maksimum kinetik enerjiye sahip olacakt›r. Fotonlar
taraf›ndan sökülen elektronlar›n maksimum kinetik enerjisi;

Fotoelektrik olay›, sokak ayd›nlatmalar›nda, televizyonlarda, alarm sistemlerinde,
apartman lambalar›nda vb. bir çok alanda kullan›lmaktad›r.

Üreteç

+ -

boflluk

anot
katot

›fl›k

A

Ampermetre

+ -

fiekil 1.12: Levhaya gönderilen ›fl›k demeti

i = Ak›m fiiddeti

v = Gerilim

i2

i1

vk 0

Grafik 1.1: Gerilim ile ak›m fliddeti aras›ndaki de¤iflim grafi¤i

Ek max = 1
2

 m vmax2   = Vk   dir.    



➠

➠
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Einstein (Aynfltayn)’›n Fotoelektrik Ba¤›nt›s›

1900’de Max Planck (Maks P›lank), ›fl›k enerjisinin elektrona nas›l aktar›ld›¤›n›
gösteren çal›flmalar yapm›fl ve ›fl›k enerjisinin paketler hâlinde tafl›nabilece¤ini ileri
sürmüfltür. 1905 y›l›nda ise Albert Einstein, Planck’›n bu düflüncesinden yola ç›karak
enerji kuantumu (enerji paketi) kavram›n› kullanarak ›fl›k enerjisini, ›fl›¤› tafl›yan fotonlar›n
enerjisi ile aç›klad›. Bu enerji ›fl›¤›n frekans› (f), dalga boyu (λ) ve ›fl›k h›z›na (c) ba¤l›
olarak

Bu ba¤›nt›daki h, Plank sabittir ve de¤eri h = 6,62.10-34 J.s’dir.

Elektron sökme olay› bir foton ile bir elektron aras›nda olur. Fotonun enerjisi ne
kadar büyük olursa ancak bir elektron sökebilir. Bir elektronu bir metalden koparmak
için gerekli olan minimum enerjiye ba¤lanma enerjisi ad› verilir. Bir metalin ba¤lanma
enerjisine eflit enerjili fotonun frekans›na eflik frekans› (fo), dalga boyuna da eflik dalga
boyu (λo) denir. O hâlde ba¤lanma enerjisi

Pratik ifllemlerde h . c = 12400 eV . Å al›nabilir. Burada λo’›n birimi Å oldu¤unda
Eb ‘nin birimi de eV olacakt›r.

1 eV=1,6.10-19 J dür.

c = λ . f fleklinde ifade etmifltir.

Tablo 1.2: Birim tablosu

E foton = h . f = h c
λ

  

Nicelik Enerji Plank Sabiti Frekans Ifl›k H›z› Dalga Boyu

Sembolü E h f c λ

Birimi Joule J.s s¯1 m/s m

E b =h . fo = h c
λo
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Kopart›lan elektronun enerjisi, ›fl›¤›n rengine ba¤l› oldu¤u kadar metalin cinsine de
ba¤l› oldu¤unu göstermifl olduk.

Enerjinin korunumundan faydalanarak fotonun enerjisi, ba¤lanma enerjisi ve foto
elektronun kinetik enerjisi aras›ndaki ba¤›nt›

Efoton = Eba¤lama + Ekinetik

Bu ba¤›nt› Einstein’ in fotoelektrik ba¤›nt›s›d›r. Buradaki kinetik enerji f o t o e l e k t r o n u ,
kesme potansiyeli s›n›r›nda durduran eVk oldu¤unda Einstein’ in fotoelektrik ba¤›nt›s›; 

hf = Eb + eVk olarak yaz›labilir.

ÖRNEK: 

Dalga boyu 6200 Å olan bir ›fl›k demeti bir yüzeye çarpt›¤›nda durdurucu potansiyel
0,25 V oldu¤unda fotoelektrik ak›m 0 (s›f›r) oluyor. Bu duruma göre elektronun maksimum
kinetik enerjisini ve eflik enerjisini eV cinsinden bulal›m. (h.c = 12400 eV . Å )

ÇÖZÜM:

Ek = e . Vk

(Ek)max = e. 0,25 V

(Ek)max = 0,25 eV

hf = Eb + eVk

hf = Eb  + 1
2

 m vmax 2  

Metal Ba¤lanma Enerjisi (eV)

Bak›r 4,7

Gümüfl 4,7

Demir 4,5

Çinko 4,3

Alüminyum 4,1

Sodyum 2,5

Tablo 1.3: Baz› metallerin ba¤lanma enerjileri

biçimindedir.
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Eb = 2 – 0,25

Eb = 1,75 eV bulunur.

COMPTON OLAYI

Arthur Compton (Artur Komton) 1923 y›l›nda yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla ›fl›¤›n
tanecikli yap›ya sahip oldu¤unu ve fotonlar›n momentumlar›n›n oldu¤unu tan›mlam›flt›r.

Yüksek enerjili bir X ›fl›n› fotonu, bir serbest elektrona çarpt›¤›nda, elektronu belli
bir do¤rultuda f›rlat›r. Foton ise herhangi bir do¤rultuda saç›l›r. Bu olay Compton olay›
olarak adland›r›lm›flt›r.

Compton olay›, fotoelektrik olay›, ›fl›¤›n yay›lma ve so¤urulmas›n› tanecik modeli
ile aç›klayabildi¤inden önemli bir geliflmedir.

Compton olay›nda foton so¤urulmam›flt›r. Çarp›flmadan sonra foton enerjisinin ve
momentumunun bir k›sm›n› kaybederek saç›lm›fl çünkü çarpan fotonun enerjisi ve
momentumunun bir k›sm›n› elektrona vermifltir. Bu olayda momentum korunmaktad›r
yani gelen fotonun momentumu, saç›lan elektron ve saç›lan fotonun momentumlar›n›n
toplam›na eflittir.

Einstein’ ›n Görelilik Teorisine göre fotonun enerjisi  E = m .c2 kadard›r. Buna
göre fotonun kütlesi;

eflitli¤i ile hesaplan›r.

hc
λ

 = Eb + 0,25   

12400
6200

 = Eb + 0,25     

Gelen foton

Saç›lan foton

Saç›lan elektron

e-

fiekil 1.13: Fotonun elektronla çarp›flmas›

m = E
c2
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m = E
c2

 = h.f
c2

 

Frekans› f olan bir fotonun enerjisi ise

E = h . f ‘dir. Ifl›k h›z›nda hareket eden bir fotonun momentumu p = m . c’dir.

bulunur. Bu bir ›fl›k taneci¤inin momentumudur.

1924 y›l›nda Frans›z Fizikçi Luis De Broglie (Luiz de Brogli) ve 1927 y›l›nda
Alman Fizikçi Schrödinger (fiördinger) ›fl›¤›n bugünkü dalga ve tanecik teorilerini
birlefltirip dalga mekani¤i teorisini oluflturmufllard›r. Buna göre, m kütleli bir parçac›k
v h›z›yla hareket ederken kendisine bir dalgan›n efllik etti¤i hipotezi ortaya ç›km›flt›r.

Sonuç olarak ›fl›k hem dalga hem de tanecik özelli¤i göstermektedir ki tüm olaylar
dalga mekani¤i teorisine göre aç›klanabilmektedir.

ÖRNEK: 

H›z› 2000 m/s olan bir proton ile kinetik enerjisi 100 eV olan bir elektronun hareketlerine
efllik eden dalgalar›n dalga boylar›n› bulal›m.

( h = 6,62.10-34 J.s, mp = 1,67.10-27 kg, me = 9,11.10-31 kg )

ÇÖZÜM:

Efllik eden bu dalgan›n boyu ba¤›nt›s› ile bulunur.

p = h.f
c2

 . c    

p = h.f
c      olup   

f = c
λ

    yerine konursa   

p = h
c  . c

λ
    

p = h
c     

 
λ  = h

m v = hp      

λ = hp = h
m v      

100 eV = 100. 1,6.10-19 J  

              = 16. 10-18 J  
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Ek = 1
2

 m v2    eflitli¤inde eflitli¤in her iki taraf›n› m ile çarpal›m;

m . Ek = 1
2

 m2 v2 

2m . Ek = m2 v2   eflitli¤ini elde ederiz. 

p = m . v oldu¤u için  2m . Ek = p2  yazabiliriz. 

Bu eflitlikten momentum için P= 2m Ek  yazabiliriz. 

λ = 6,62 . 10-34

2.9,11.10-31 . 16.10-18
 

λ = 6,62 . 10-34

291,52 . 10-49 
  

λ = 6,62 
170,2  

 . 1034

10-25
  

λ = 0,038 . 10-9   

λ = 0,3 . 10-10 m buluruz. 

λ  = hp   eflitli¤inde bu de¤eri yerine yazarsak,   

λ  = h
2m . Ek

  

3. Ifl›¤›n Tanecik Modeli, Foton

1904 y›l›nda Einstein taraf›ndan ilk defa sözü edilen foton, ›fl›k enerji paketi ya da
elektromagnetik dalga paketi anlam›ndad›r.

Ifl›¤›n tanecik modeli ilk defa Newton taraf›ndan aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu
modele göre ›fl›k kaynaklar›, kütleleri hesap edilemeyecek boyutlarda küçük parçac›klar
yayd›¤› ve bu küçük parçac›klar›n bir do¤ru boyunca  hareket etti¤i fleklindedir. Ifl›k
kaynaklar› taraf›ndan yay›lan küçük parçac›klar bir yerlere ulaflt›klar›nda ayd›nlanma,
yans›ma, k›r›lma ve so¤rulma olaylar›n› oluflturur.
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Bir top, bir aç› ile düz ve pürüzsüz bir yüzeye çarpt›r›ld›¤›nda top geldi¤i aç›ya eflit
bir aç›yla yans›r. “Tanecik Modeli, ›fl›¤›n bir yüzeyden yans›mas›n› aç›klamaktad›r.”

Tanecik Modelinin Aç›klayabildi¤i Olaylar

1. Ifl›¤›n bir do¤ru boyunca yay›lmas›:

Bir cisim yatay olarak f›rlat›ld›¤›nda yer çekiminin etkisi ile parabolik yörünge
izler. Cisim, ›fl›k h›z›na yaklafl›k bir de¤erde f›rlat›l›rsa yörünge parabolik de¤il, bir
do¤ru boyunca hareket eder. Ifl›¤›n kütlesinin çok küçük, h›z›n›nda çok büyük olmas›
durumunda ›fl›¤›n hareketi do¤ru boyuncad›r. “Tanecik Modeli, ›fl›¤›n do¤rusal olarak
yay›lmas›n› aç›klamaktad›r.”

2. Ifl›¤›n Yans›mas›:

fiekil 1.15: Ifl›¤›n yans›mas›

fiekil 1.14: Ifl›¤›n yay›lmas›



F‹Z‹K 8

21

fiekil 1.16: Ifl›¤›n birbiri içinden geçmesi

3. Ifl›¤›n Birbiri ‹çinden Geçmesi:

‹ki el feneri birbirine dik bir flekilde tutularak ›fl›k ›fl›nlar› kesifltirildi¤inde, birbiri
içerisinden engellemeden geçerler. Tanecik teorisine göre ›fl›k, çok küçük taneciklerden
olufltu¤undan dolay›, çok küçük boyuttaki taneciklerin çarp›flma ihtimalleri de çok
düflüktür. E¤er taneciklerin boyutlar› önemsenecek kadar büyük olsayd›, çarp›flma ve
birbiri içerisinden geçme ihtimalleri çok olacak ve bu tanecikler çarp›flacak ve
da¤›lacakt›r. Birbiri içinden geçen ›fl›k birbirinden etkilenmediklerine göre “Tanecik
Modeli, ›fl›¤›n birbiri içinden geçmesini aç›klamaktad›r.”

4. Ifl›¤›n So¤urulmas›:

fiekil 1.17: Ifl›¤›n so¤urulmas›

Koyu renkli kazak

Ifl›k ›fl›nlar› koyu renk elbiselere düflürüldü¤ünde elbiseleri ›s›t›r, aç›k renkli
elbiselerde ise yans›ma fazla olaca¤›ndan koyu renkli elbiselere göre daha az ›s›n›r.
K›fl›n koyu renkli elbiseler giymemiz ›fl›¤›n so¤urulmas› yani enerjinin daha çok tutulmas›
ile ilgilidir. Ayr›ca çekiçle çelik bir maddeye vurdu¤umuzda çekiç geri s›çrar, oysa
kurflun bir maddeye vurdu¤umuzda madde ezilir ve çekiç geri s›çramaz. Tanecikler
ortamda kal›rsa ortam ›s›n›r. “Tanecik Modeli, ›fl›¤›n so¤urulmas›n› aç›klamaktad›r.”
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Duvara bir top f›rlat›ld›¤›nda, top duvara bir bas›nç uygular. Ifl›kta çarpt›¤› yüzeye
bir bas›nç uygulamaktad›r. Ifl›k bas›nc› ayd›nlanma fliddeti ile do¤ru orant›l›d›r. Günefl
yüzeyindeki ›fl›k bas›nc›, Dünya’ya ulaflan ›fl›k taneciklerinin bas›nc›ndan oldukça
büyüktür. fiekil1.18’de görüldü¤ü gibi fotonlar›n çarpt›klar› yüzeye bas›nç uygulamas›
nedeniyle burulma ipinin fotonun çarpmas›ndan dolay› burulmas› “Tanecik Modelinin
›fl›k bas›nc›n› aç›klad›¤›n› göstermektedir.

7. Ifl›¤›n K›r›lmas›:

5. Ayd›nlanma:

Noktasal bir ›fl›k kayna¤›n›n meydana getirdi¤i ayd›nlanma uzakl›¤›n karesiyle ters
orant›l› olarak azal›r. Bir kaynaktan ç›kan ›fl›k tanecikleri d uzakl›¤›ndaki birim yüzeye
n tanecik düflürüyorsa, 2d uzakl›¤›ndaki birim yüzeye n/4 tanecik düflürür. Yani
ayd›nlanmadaki azalma uzakl›¤›n karesi ile ters orant›l›d›r. Sonuç olarak” Tanecik
Modeli, ›fl›¤›n ayd›nlanmay› aç›klamaktad›r.”

6. Ifl›k Bas›nc›:

Foton

fiekil 1.19: Bilyenin ortam de¤ifltirmesi

fiekil 1.18: Ifl›¤›n bas›nc›

r

i

i > r

Sin i
Sin r = Sabit
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E¤ik düzlemden oluflturulmufl flekildeki düzenekte belli bir aç›yla bilye gönderildi¤inde
bilyenin üst ortamdaki gelme aç›s› ile alt ortamdaki k›r›lma aç›s› birbirinden farkl› 
olacakt›r. Ancak bu aç›lar›n sinüslerinin oran› sabittir. Ifl›kta ayn› flekilde bir ortamdan
di¤er bir ortama geçerken hem do¤rultusunu hem de h›z›n› de¤ifltirir. Yani ›fl›k k›r›l›r.
K›r›lma s›ras›nda ›fl›¤›n bir bölümüde yans›maktad›r. Bu da “Tanecik Modelinin, ›fl›¤›n
k›r›lmas›n› aç›klayabildi¤ini” göstermektedir.

Tanecik Modelinin Aç›klayamad›¤› Olaylar

1. K›r›lma Olay›nda Ifl›¤›n H›z› ve Ifl›¤›n Yans›mas›: E¤ik düzlemin üzerinden
belli bir aç› ile f›rlat›lan bilye alt düzleme geçerken h›z› artacakt›r. Bilyenin bu hareketi
›fl›¤›n k›r›lmas› olay›na benzetilirse e¤ik düzlemin üst k›sm› az k›r›c› ortam, e¤ik
düzlemin alt k›sm› ise çok k›r›c› ortama karfl›l›k gelmektedir. Oysa ›fl›k az k›r›c› ortamda
çok k›r›c› ortama geçerken normale yaklaflmakta ve h›z› azalmaktad›r. Bilye ise normale
yaklaflarak  k›r›lmakta ve h›z› artmaktad›r. Bu nedenle ›fl›¤›n maddedeki yay›lma h›z›
tanecik modeli ile aç›klanamamaktad›r.

Ifl›k bir ortamdan baflka bir ortama geçerken hem k›r›l›r hem de yans›r. Oysa bilye
sadece k›r›lmaya u¤ram›flt›r. Bu nedenle tanecik modeli k›r›lma ve yans›may› birlikte
aç›klayamamaktad›r.

2. Giriflim: Ifl›k dar bir aral›ktan geçerken gelifl do¤rultusundan da¤›lmalar oldu¤u
g ö r ü l m e k t e d i r. Giriflim deneyinde, giriflim deseni ayd›nl›k ve karanl›k saçaklar
oluflturur. Ancak taneciklerde giriflim olay› gerçekleflmedi¤inden dolay› tanecik modeli
giriflimi aç›klayamamaktad›r.

3. K›r›n›m: Ifl›¤›n dar bir aral›ktan geçifli sa¤land›¤›nda, ekran üzerinde k›r›n›m
olay› gerçekleflir ve k›r›n›m deneyindeki k›r›n›m deseninde ayd›nl›k ve karanl›k saçaklar
oluflur. Tanecik modeli k›r›n›m olay›n› aç›klayamamaktad›r.
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Saçak aral›¤›, giriflim desenindeki iki ayd›nl›k ve iki karanl›k saça¤›n orta çizgilere 

ÖZET

Günümüze kadar ›fl›¤›n yap›s›n› birçok bilim adam› çal›flmalar yapm›fl ve bilim
adamlar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flmalar sonucunda ›fl›¤›n yap›s› ve davran›fl› ile ilgili en
belirgin üç teori üzerinde durulmufltur. Ifl›¤›n küçük taneciklerden olufltu¤u üzerinde
çal›flan Newton tanecik teorisini ileri sürmüfltür. 1678 y›l›nda ise Huygens ›fl›¤›n dalgalar
halinde yay›lan taneciklerden olufltu¤unu söylemifltir. Elektromagnetik teori üzerinde
birçok bilim adam› çal›flm›fl ancak 1923 y›l›nda de Broglie ad›ndaki bilim adam› bu
teoriyi flekillendirmifltir.

Young deneyi ile ›fl›¤›n çift yar›kta girifliminde ayd›nl›k saçak için yol fark›

K›r›n›m olay›nda yar›ktaki her bir nokta ›fl›k yayan ayn› fazdaki kaynaklar olarak
davran›r.

‹ki kaynaktan belli bir uzakl›¤›n ortas›na delik aç›ld›¤›nda engelin arkas›ndaki
ekranda oluflacak ›fl›k genifller.

Daha az k›r›n›m oluflturabilmek için

• Delik geniflli¤ini büyütmek,

• Kaynaklar aras› uzakl›¤› art›rmak,

• Küçük dalga boylu ›fl›k göndermek,

• Kaynaklar ve perde aras› uzakl›¤› azaltmak gerekir.

‹nce zarda giriflim hava-zar-hava ortam›nda gerçekleflir. Bu da hafif yaydan a¤›r
yaya k›r›lan dalga ve a¤›r yaydan hafif yaya k›r›lan dalga özellikleri ile ayn›
mant›ktad›r. Ancak ince zarda giriflim olay›nda hem yans›ma hem de k›r›lma olay›n›n
gözlenmesidir. Saç teli yada ince bir ka¤›d›n kal›nl›¤›n› ölçmek içinde kullan›labilen ve
basit bir sistem olan hava kamas›nda saç teli ya da ince ka¤›d›n kal›nl›¤›;

karanl›k saçak için yol fark›

d . sin θ = d . xn 
L

  = n . λ       

d . sin θ = d . xn 
L

  = (n - 1
2

) . λ  formülü ile hesaplan›r.   

olan uzakl›¤›d›r ve Δx= λh . L
d . n

 formülü ile bulunur.  

d = k . λhava 
2

  formülü ile hesaplan›r.     



Efoton  = h . f = h . c
λ

   ile bulunabilir.   

Fotoelektrik olay› ile ›fl›k sayesinde metal yüzeylerden elektronlar sökülebilir. Bu
basit bir mercek, çinko levha ve elektroskoptan oluflan düzene¤e ›fl›k ark›ndan ›fl›k 
göndermekte sa¤lanabilir.

Foton, elektron kopartmaya neden olan ›fl›k taneci¤idir. Fotonun bir enerjisi vard›r ve 

Bir metalden bir elektron koparmak için gerekli olan minimum enerjiye ba¤lanma
enerjisi denir. Metallerin her birinin ba¤lanma enerjisi birbirinden farkl›d›r. Enerjinin
korunumu yasas›na göre

Efoton = Eba¤lama + Ekinetik

h . f = Eb a ¤ l a m a + e Vk ba¤›nt›s› bulunur ki, bu ba¤›nt› Einstein’in fotoelektrik ba¤›nt›s›d›r. 

Ifl›¤›n baz› özellikleri tanecik modeli ile baz› özellikleri ise dalga modeli ile
aç›klanabilmektedir.  Ifl›¤›n baz› özellikleri ise hem dalga hem de tanecik modeli ile
aç›klamak mümkün de¤ildir.

Compton olay› ile yüksek enerjili bir foton, elektrona çarpt›r›ld›¤›nda elektronun
belli bir aç› ile saç›ld›¤›n›, fotonun ise yön de¤ifltirerek saç›ld›¤›n› ve bu olayda momentumun
korundu¤unu ispatlam›flt›r. Bir ›fl›k taneci¤inin momentumu
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h = h
λ

  d›r. 
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

Yar›klar aras› 0,5 mm olan çift yar›k üzerinde dalga boyu 5000 Å’dür. Yar›klar 
bir P noktas›ndan 1 m uzakta ise 2. ayd›nl›k saça¤›n merkeze olan uzakl›¤› kaç 
cm’dir?

ÇÖZÜM:

d = 0,5 mm = 0,05cm

λ = 5000 Å = 5.10-5 cm

L = 1 m = 100 cm

Δx = 10 cm

2. ayd›nl›k saçak için

x2 = 2. Δx

x2 = 20 cm’dir.

2. Bir k›r›n›m deneyinde ›fl›¤›n dalga boyu 5.10-4 cm’dir. Bu deneyde en fazla 20 
saçak oluflabilmesi için yar›k geniflli¤inin kaç cm olmas› gerekir? (En fazla 20 
saçak için θ = 90° dir)

ÇÖZÜM:

θ = 90° w . Sinθ = n . λ

n = 20 w . 1 = 20.5.10-4

λ = 5.10-4 w = 100.10-4

w = 0,01 cm  olarak bulunur.

3. ‹ki noktasal kaynak aras› uzakl›k 0,1 cm olan ve kaynaklardan 2 m uzakl›kta olan 
görüntü çözünmüfl olarak görünmektedir. Ifl›¤›n dalga boyu 2000 Å oldu¤una 
göre ›fl›¤›n geçmifl oldu¤u deli¤in çap› kaç cm’dir?

ÇÖZÜM: 

x = 0,1 cm

L = 2 m = 200 cm

λ = 2000 Å = 2.10-5 cm.

w = ? w = 0,04 cm’dir.

Δx = λ . L
d

     d›r.   

Δx = 5. 10-3 . 100
0,05 

      

x 
L

 = λ 
w        

0,1 
200

 = 2 . 10-5 
0,1 

    

w = 200 . 2.10-5

0,1 
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4. ‹nce zarda giriflimi aç›klarken az k›r›c› ortam› hafif yaya, çok k›r›c› ortam› da a¤›r
yaya benzetmek mümkündür. Bu benzetmenin yeterli olmamas›n›n sebebi nedir?

ÇÖZÜM:

‹nce zarda girifliminde hava-zar-hava ortamlar› bulunmaktad›r. Ifl›k hava
ortam›ndan zar ortam›na geçerken ya da zardan hava ortam›na geçiflte hem yans›ma
hem de k›r›lma olay› görülmektedir. Oysa yaylarda hem yans›ma hem de k›r›lma olay›
asla görülmez.

5 . ‹nce zarda giriflim deneyindeki zar›n dalga boyu 2000 Å’d u r. Ifl›¤›n geldi¤i ortamdan
bakan gözlemci için zar kal›nl›¤› kaç cm olmal›d›r?

ÇÖZÜM:

k = 2

λ = 2000 Å = 2.10-5 cm

d = ?

d = 3 . 500

d = 1500 Å

d = 1,5 . 10-5 cm olarak bulunur.

6. 4500 Å dalga boylu bir ›fl›k dalgas› 1,5 k›r›lma indisli bir zara, hava ortam›ndan
gönderiliyor. Bu duruma göre zar›n kal›nl›¤› kaç A° dur?

ÇÖZÜM:

λhava = 4500 Å

λzar = 1,5 

λzar = 1

λzar = ?

λzar = 3000 Å’dür.

d = 2k - 1  . λzar
4

     

d = 2.2 - 1  . 2000
4

   

nhava
nzar

 = λzar
λhava

   

1
1,5

 = λzar
4500     

λzar =4500.1
1,5
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7. Frekans› 4.1010 s-1 olan fotonun enerjisi kaç J’dür? (h = 6,62.10-34 J.s)

ÇÖZÜM: 

f = 4.1010 s-1 E = h . f

h = 6,62.10-34 J.s E = 6,62.10-34 . 4.1010

E = ? E = 26,48.10-24 J’dür.

8. Frekans› 4.1010 s-1 olan fotonun enerjisi kaç eV’tur? 

(h = 6,62.10-34 J.s, 1 eV = 1,6.10-19 J)

ÇÖZÜM:

f = 4.1010 s-1

h = 6,62. 10-34 J.s

E = ?

E = h.f

E = 16,55 . 10-5 eV olarak bulunur.

9. Dalga boyu 6,62 m olan bir FM radyo vericisinden yay›n yap›lmaktad›r. Bu 
yay›n›n bir fotonunun enerjisi kaç J’dür? (h = 6,62.10-34 J.s, c = 3.108 m/s )

ÇÖZÜM: 

λ = 6,62 m

h = 6,62. 10−34

c = 3.108 m/s

E = 3.10-26 J dür.

E = hc
λ

  

E = 6,62.10-34. 3. 108

6,62
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E = 6,62.10-34. 4. 1010

1,6. 10-19
    

E = 26,48.10-24

1,6. 10-19
 

10. 3,31 Å dalga boylu bir elektronun momentumunu ve h›z›n› bulunuz? 

(me = 9,1.1031 kg, h = 6,62. 10-34 J.s)

ÇÖZÜM:

λ = 3,31 Å = 3,31 . 10-10 m

p = ?

v = ?

λ = hp 

3,31.10-10 = 6,62.10-24

p     

p = 2.10-24 

p = me. v 

2.10-24 =9,1.10-31 . v  

v = 0,21.107   

v = 21.106   m/s  

 v = 9,1.10-31

2.10-24
   

p = 6,62.10-24

3,31.10-10
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

BÖLÜM ‹LE ‹LG‹L‹ PROBLEMLER

1. Çift yar›kl› giriflim deneyinde saçak aral›¤›n›n k›r›lma indisine ba¤l›l›¤›n› gösteren 
grafi¤ini çiziniz.

2. ‹ki noktasal kaynakla yap›lan k›r›n›m deneyinde  görüntülerin birbirinden ayr›lmas›nda
›fl›k dalgalar›n› daha az k›r›n›ma u¤ratmak için neler yap›lmal›d›r?

3. K›r›lma indisi 1,5 olan cam üzerinde k›r›lma indisi 1,25 olan bir madde görüldü¤ünde 

5000 Å dalga boylu ›fl›k söndürülmek istendi¤ine göre maddenin kal›nl›¤› en az
kaç Å olmal›d›r?

4. Dalga boyu 4000 Å olan bir ›fl›k demeti, bir madde üzerine gönderiliyor. Sökülen 
elektronlar› durdurmak için maddeye 0,4 V’luk gerilim uygulan›yor. Elektronlar›n
maddeye ba¤lanma enerjisi kaç eV tur?

5. Ba¤lanma enerjisi 2 eV olan metal yüzeye dalga boyu 4000 Å olan ›fl›k düflürülürse 
kopart›lan elektronlar›n kinetik enerjisini bulunuz?
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. TEST I

1. 4000 Å dalga boylu bir ›fl›k fotonunun enerjisi kaç eV’tur?

A) 2,1

B) 2,9

C) 3,1

D) 4,1

2. Joule.s afla¤›dakilerden hangisinin birimidir?

A) Plank Sabiti

B) Momentum

C) Fotonun enerjisi

D) Kinetik Enerji

3. Young deneyinde (çift yar›kl› giriflim deneyi) bir P noktas›n›n kaynaklara olan 
uzakl›¤›   oldu¤una göre P noktas› hangi giriflim saça¤› üzerindedir?

A) 4. Karanl›k

B) 3. Karanl›k

C) 3. Ayd›nl›k

D) 4. Ayd›nl›k

4. Çift yar›kl› giriflim deneyinde kaynaklarla perde aras›ndaki k›r›lma indisi 1,5 olan 
saydam bir ortam varken saçak geniflli¤i 0,2 cm’dir. Ayn› deneyde kaynak ile perde 
aras›nda herhangi bir madde yokken saçak geniflli¤i kaç cm olur?

A) 0,3

B) 0,2

C) 0,25

D) 0,03

7
2

 λ  
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K ›fl›¤› I, II ve III ortamlar›nda flekilde gösterilen yollar› izlemifltir. Ifl›¤›n bu ortamlardaki
dalga boylar› λ1 , λ2 ve λ3 oldu¤una göre aralar›nda afla¤›dakilerden hangisindeki 
gibi bir iliflki vard›r?

A) λ1 = λ2 = λ3

B) λ1 > λ2 > λ3

C) λ1 < λ2 = λ3

D) λ1 > λ2 = λ3

6. Bir hava kamas› dalga boyu 3000 Å olan ›fl›kla ayd›nlat›ld›¤›nda 20 fler tane 
ayd›nl›k ve karanl›k giriflim çizgisi olufluyor. Bu duruma göre camlar aras›na konan 
cismin kal›nl›¤› kaç Å dur?

A) 3.103

B) 3.104

C) 3.105

D) 3.106

5.
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7. Bir foton enerjisinin fotonun dalga boyu ile iliflkisini veren grafik afla¤›dakilerden 
hangisidir?

8. Dalga boyu 3310 Å olan bir fotonun enerjisi kaç J’dür 

(h = 6,62. 10-34 J.s , c = 3.108 m/s) ?

A) 6.10-15

B) 6.10-18

C) 6.10-19

D) 6.10-20

9. Compton olay›nda gelen fotonun hangi özelli¤i, saç›lan fotonunkinden küçüktür?

A) Dalga boyu

B) Enerjisi

C) Momentumu

D) H›z›

A) B)

C) D)

E

E

E

E

λ

λ

λ

λ

E

E

E

E

λ

λ

λ

λ
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10. Tanecik modeli ›fl›¤›n afla¤›daki özelliklerinden hangilerini aç›klamaktad›r?

I. Ifl›¤›n yans›mas›

II. Ifl›¤›n k›r›lmas›

III. Ifl›¤›n birbiri içinden geçmesi

A) Yaln›z I

B) I-II

C) I-III 

D) I-II ve III


