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* Bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar› sözlü¤e bak›p aç›klamas›n› okumadan önce 
metin içinde tahmin edip, sonra sözcüklerin aç›klamas›n› okuyun.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› yan›tlay›n.
* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n.
* Ünite sonundaki testi çözün. Cevaplayamad›¤›n›z soruyla ilgili konuyu, tekrar 

dönüp dikkatle okuyun.

Bu üniteyi çal›fl›p bitirdi¤inizde;
* Yansıma ve kırılma olaylarının kullanıldığı alanları öğrenecek,
* Işığın çşitli yüzeylerden yansıması ile ilgili yasaları keşfedecek,
* Sesin yansıma ve soğurulmasını keşfedecek,
* Yalıtım malzemeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+ +

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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ÜNİTE VII
IŞIK VE SES 

7.1 IfiIK
Günlük hayatta hayat›m›z› renklendiren ve görmemizi sa¤layan bir enerji fleklidir

›fl›k. T›ptan haberleflmeye, sanayiden uzay teknolojisine de¤in her alanda kullan›lan bu
enerji flekli yaflam›m›z› kolaylaflt›ran ve belki de bizim en s›k yararland›¤›m›z enerjidir.

Düflünsenize ›fl›k enerjisi olmasayd› günlük yaflant›m›zda nelerden mahrum 
kalacakt›k? Dünya ne derece güç ve s›k›c› olacakt› insano¤lu için. Ifl›¤›n kimi özellik-
lerinden daha önceki s›n›flarda k›saca bahsederek ›fl›¤›n önemi ve niteliklerini kavramaya
çal›flm›flt›k. Bu s›n›fta da ›fl›¤›n di¤er niteliklerini ö¤renerek bu önemli enerji türünü
biraz daha yak›ndan tan›maya, tan›mlamaya çal›flaca¤›z.

a. Ifl›ğ›n Farkl› Maddelerle Etkileflimi
Kaynaktan ç›kan ›fl›¤›n do¤rusal bir yolla yay›ld›¤›n› görmüfltük. Sizce herhangi

bir ›fl›k kayna¤›nda oluflan ›fl›k nereye kadar yoluna devam eder? Ifl›¤›n bu yolcu¤unun
bir sonu var m›d›r? Ifl›k bize ulaflt›ktan sonra yok mu olur? 

Çevremizde bu sorular›m›za yan›t olabilecek pek çok olay olmaktad›r. Bu olaylar
içinde belki en aç›k olan› Günefl’ten ç›kan ›fl›k ›fl›nlar›n›n izledi¤i yoldur. Günefl’ten
yay›lan ›fl›k ›fl›nlar› do¤rusal yollar boyunca her yöne yay›larak uzayda ilerlemeye
bafllarlar. Dünya’ya do¤ru ilerleyen ›fl›nlar için soluk ald›¤›m›z atmosfer tabakas› ile
karfl›laflmalar› belki de madde ile ilk tan›flmad›r. Di¤er maddesel ortamlarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda gayet seyrek olan bu maddesel tabakay› geçen ›fl›k ›fl›nlar› saydam
olmayan herhangi bir ortama çarp›ncaya kadar yoluna devam eder. Bu nitelikte bir
tabaka ile karfl›laflan ›fl›k ›fl›nlar›n›n yolcu¤u sizce nas›l de¤iflir? Ifl›k bu ortamla
karfl›laflt›¤›nda nas›l bir etkileflimde bulunur hiç düflündünüz mü?

197

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6



Görme olay›n›n gerçekleflmesini de sa¤layan ›fl›¤›n maddesel ortamlarla bu 
etkileflimi her madde için ayn› özellikler göstermez. Maddenin özelli¤ine ba¤l› olarak
birkaç türlü etkileflim meydana gelebilir. Beraberce bu etkileflimleri de¤iflik maddeler
için incelemeye bafllayal›m.

Ifl›ğ›n Değiflik Maddelerle Etkileflimi

Araç ve Gereçler

- Lazer kalemi veya el feneri
- Düz ayna
- Tahta parças›
- Tafl
- Anahtar
- Su

- Pencere cam›
- Siyah karton
- Buzlu cam 
- Ya¤l› kâ¤›t
- Üç ayak 
- Cam bardak

Lazer kaleminin do¤rudan göz ile temas›ndan kaç›n›n›z.

Yap›l›fl›
1. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz karanl›k bir ortam oluflturunuz. 
2. Afla¤›da verilen çizelgenin ilgili sütununa deneye bafllamadan önce çizelge ilk 

sütununda verilen maddeler üzerine ›fl›k düfltü¤ünde ›fl›¤›n yoluna devam edip 
edemeyece¤ini yaz›n›z.

3. Üç ayak üzerine pencere cam›n› yerlefltirerek lazer kalemini veya el fenerini cam 
levhaya do¤ru tutarak ›fl›¤›n izledi¤i yolu gözlemleyiniz. Gözlemleriniz sonucu 
buldu¤unuz sonucu afla¤›daki çizelgenin ilgili sütununa kay›t ederek daha önceden 
yapm›fl oldu¤unuz tahminlerinizle karfl›laflt›r›n›z.

4. Bir önceki aflamada yapm›fl oldu¤unuz ifllemleri di¤er nesneler için de tekrarlayarak
gözlem sonuçlar›n›z› çizelgeye kaydediniz. Tahminleriniz ile gözlem sonuçlar›n›z› 
karfl›laflt›r›n›z. 

Deney sonucunda tahminlerinizle gözlem sonuçlar›n›z›n hepsi birbirini tutuyor mu?
Tutmayan varsa bunun nedeni sizce ne olabilir?*
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Yapt›¤›m›z etkinlikte ›fl›¤›n tahta blok, düzlem ayna, anahtar gibi nesnelerle
karfl›laflt›¤›nda  yoluna devam edemedi¤ini; ya¤l› ka¤›t, buzlu cam gibi nesnelerde bir
k›sm›n›n yoluna devam edebildi¤ini; pencere cam›, su gibi maddelerle karfl›laflt›¤›nda
ise yoluna devam etti¤ini gözlemledik.

S›v› maddeler genellikle ›fl›¤› geçirmektedirler. Ancak s›v›lar›n bu geçirgenlikleri
de yine bütün hepsi için ayn› de¤ildir. Örne¤in; içme suyu ›fl›¤› büyük oranda geçirirken
ayn› suyun içine süt tozu ya da sulu boya gibi katk› maddeleri ekledi¤imizde bu 
geçirgenli¤inin de¤iflti¤ini gözleriz. Di¤er bir ifade ile s›v›lar›n ›fl›¤› geçirme oranlar›n›n
yine madde cinsine ba¤l› olarak farkl›l›klar göstermekte oldu¤unu söyleyebiliriz.

Bu gözlemlerimiz, ›fl›k ile maddelerin etkileflimlerinin maddeden maddeye
farkl›l›klar gösterdi¤i sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.  Bu durumda maddeler, yap›sal
ve fiziksel özelliklerine ba¤l› olarak ›fl›k ile etkileflimlerine göre;

a) Ifl›¤› geçiren,
b) Ifl›¤› k›smen geçiren,
c) Ifl›¤› geçirmeyen olmak üzere üçe ayr›labilir.

Ifl›¤›n tamam›n› geçiren maddeler saydam, geçirmeyen maddeler opak (saydam
olmayan) diye adland›r›l›rken ›fl›¤›n bir k›sm›n› geçiren maddeler ise yar› saydam
madde olarak adland›r›l›rlar.

b. Ifl›ğ›n Farkl› Yüzeylerden Yans›mas›
Yapt›¤›m›z deney s›ras›nda ›fl›¤› geçirmediklerinden dolay› düzlem ayna ile siyah

kartonu saydam olmayan madde olarak s›n›fland›rm›flt›k. Maddelerin ›fl›k ile etkileflimleri

MADDE TAHM‹N IfiI⁄IN DAVRANIfiI

Pencere cam›

Su dolu cam bardak

Siyah karton

Tahta parçalar›

Tafl

Düz ayna

Buzlu cam

Ya¤l› kâ¤›t

Anahtar

Gözlemlerinize göre hangi nesneler ›fl›k ile etkilefltiğinde yoluna devam etmektedir?*
Ifl›k hangi nesnelerle etkilefltiğinde yoluna devam edememektedir? Sizce yoluna 

devam edemeyen ›fl›k ›fl›nlar›na ne olmufl olabilir?*
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yap›sal ve fiziksel özelliklerine ba¤l› oldu¤una göre sizce farkl› yap›sal özelliklere sahip
olan bu nesnelerin ›fl›k ile etkileflimleri aras›nda da bir farkl›l›k olabilir mi?

Maddelerin bu etkileflimlerinin  ayn› olup olmad›¤›n› anlayabilmek için bir deney
yapal›m.

Ifl›kla Bütün Opak Maddelerin Etkileflimleri Ayn› m›d›r?

Araç ve Gereçler
- Lazer kalemi veya el feneri
- Düzlem ayna
- Siyah karton
- Bebe pudras›
- Ekran

Yap›l›fl›
1. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz yeterince karanl›k bir ortam oluflturunuz.
2. Ekran›n önünde duran bir arkadafl›n›z›n elindeki siyah kartonun üzerine lazer 

kalemini veya el fenerini tutup ›fl›¤›n siyah karton içinden geçerek yoluna devam 
edip etmedi¤ini gözlemleyiniz.

3. Daha sonra bebe pudras›n› ›fl›¤›n gelifl do¤rultusu üzerine serperek ›fl›¤›n izledi¤i 
yolu gözlemeye çal›fl›n›z.

4. Ayn› ifllemi düzlem ayna ile tekrar ederek ›fl›¤›n gelifl do¤rultusunu bebe pudras› 
yard›m› ile belirlemeye çal›fl›n›z.

5. Yine bebe pudras› yard›m› ile ›fl›¤›n izledi¤i yolu belirlemeye çal›fl›n›z. Ifl›k 
›fl›n›n›n bu nesnelerle etkilefliminde  ayn› nitelikte bir etkileflim olup olmad›¤›n› 
izleyerek not ediniz.

Lazer kaleminin do¤rudan göz ile temas›ndan kaç›n›n›z.

Ifl›ğ› geçirmeyen iki nesne olan düzlem ayna ve siyah kartona tutulan lazer veya el
fenerini ›fl›ğ› nas›l bir yol izlemektedir? Çizerek gösteriniz.*

Ifl›ğ› geçirmeyen bu iki nesnenin ›fl›k ile olan etkileflimleri farkl› m›d›r? 
Arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.*
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‡ Lazer kaleminin do¤rudan göz ile temas›ndan kaç›n›n›z.

Araç ve Gereçler
- Lazer kalemi veya el feneri
- Düz ayna
- Oyun hamuru ya da destek  aparat›
- Aç› ölçer
- Kareli kâ¤›t

- Cetvel 
- Cam kalemi
- Selobant
- De¤iflik renklerde kalemler

Yap›lan etkinlikte üzerine ›fl›k düflen bu iki nesnenin ›fl›ğı her ikisinin de
geçirmemesine ra¤men ›fl›k ile olan etkileflimlerinin farkl› oldu¤unu gözlemledik.
Düzlem ayna üzerine gelen ›fl›¤› geldi¤i ortama geri gönderirken siyah kartonun böyle
bir etkileflime girmedi¤ini gelen ›fl›¤›n siyah karton üzerinde kald›¤›n› gözlemledik.

Düzlem aynada oldu¤u gibi ›fl›¤›n bir yüzeye çarparak geldi¤i ortama geri dönmesi
olay›na ›fl›¤›n yans›mas› denir. Günlük hayattaki gözlemlerimizden kimi nesnelerin
›fl›¤› yans›tt›¤›n› fark etmiflizdir. Ifl›¤› yans›tan bu nesneleri inceledi¤imizde yans›man›n
ancak parlak cisimlerde oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu gibi gözlemlerimiz parlak
yüzeyli cisimlerin üzerlerine düflen ›fl›¤›n büyük bir k›sm›n› yans›tt›¤›n› gösterir. Buna
göre yans›ma bir anlamda nesnelerin yüzey özelli¤inden kaynaklanan bir ›fl›k olay›d›r.

Günlük hayat›m›zda bir ayna ya da kolumuzdaki saatin cam›na çarpan ›fl›ğın bu
nesnelerden yans›yarak geldi¤i ortama döndü¤ünü ve bu ›fl›kl› bölgenin yerinin de yans›t›c›
yüzeye sahip olan nesnenin hareketine ba¤l› olarak de¤iflti¤ini fark etmiflsinizdir. Bu
olaylarda aynaya gelen ›fl›k gelme do¤rultusunu de¤ifltirerek geldi¤i ortama geri dönmekte,
gelme do¤rultusunda meydana gelen de¤iflim de yans›yan ›fl›nın yans›ma do¤rultusunu
do¤rudan etkilemektedir.

Sizce bu iki do¤rultu aras›nda bir iliflki var m›d›r? Ifl›¤›n yans›mas›nda belli 
birtak›m kurallar var m›d›r? Gelin  birlikte tasarlayaca¤›m›z bir deneyle bu sorular›m›za
cevap bulmaya çal›flal›m.

Ifl›ğ›n Değiflik Maddelerle Etkileflimi

Yap›l›fl›
1. Çizgilerini daha önceden kalemle çizerek belirginlefltirdi¤iniz kareli kâ¤›d› masan›n 

üzerine düzgün olarak sererek kaymamas› için kenarlar›ndan selobant ile masaya 
yap›flt›r›n›z.

2. Ayna üzerine cam kalemi yard›m› ile aynanın herhangi bir kenar›na dik olacak 
flekilde bir do¤ru çiziniz.

3. Düzlem aynay› kareli kâ¤›t üzerine düzgün bir flekilde yerlefltirerek oyun hamuru 
ya da destek aparatlar›n› kullanarak sabitleyiniz (Aynay› çizilen çizgilerden biri ile 
tam çak›flt›rarak yerlefltirmeniz size kolayl›k sa¤layacakt›r.).

4. Ayna üzerine çizilen do¤runun kareli kâ¤›da denk gelen noktas›ndan aynaya dik 
olacak flekilde bir do¤ru çiziniz.

b
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5. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz yeterince karanl›k bir ortam oluflturunuz.
6. Sabitledi¤iniz ayna üzerindeki çizdi¤iniz çizgiye ›fl›k gelecek flekilde lazer kalemini

tutup ›fl›¤›n gelifl do¤rultusunu kâ¤›t üzerine çizmeye çal›fl›n›z.
7. Ayn› ifllemi düzlem ayna ile tekrar ederek ›fl›¤›n gelifl do¤rultusu ve bu do¤rultuya 

karfl›l›k ›fl›¤›n yans›ma do¤rultusunu  renkli kalemler yard›m› ile kareli kâ¤›t 
üzerinde belirlemeye çal›fl›n›z.

8. Lazer kalemin ya da veya el feneri ışığının ayna do¤rultusu ile yapm›fl oldu¤u aç›y› 
de¤ifltirerek de¤iflen ›fl›¤›n do¤rultusuna karfl›l›k yans›yan ›fl›¤›n do¤rultusunu farkl› 
kalem kullanarak çizmeye çal›fl›n›z.

9. Ifl›¤›n gelme do¤rultusunu birkaç kez daha de¤ifltirerek her seferinde elde edilen 
yans›ma do¤rultular›n› farkl› renkte kalemler kullanarak belirlemeye çal›fl›n›z.

10. Bu kez lazer kalemi ya da veya el feneri ışığını aynaya dik olarak tam kâ¤›da 
çizmifl oldu¤unuz çizgi üzerinden tutarak yans›ma ve gelme do¤rultular›n› 
belirlemeye çal›fl›n›z.

11. Aynay› kâ¤›t üzerinden kald›r›p ›fl›¤›n gelme ve yans›ma do¤rultular›n›n kâ¤›t 
üzerinde aynaya dik olarak çizilen çizgiyle yapm›fl olduklar› aç›lar› aç›ölçer 
yard›m› ile ölçerek çizelgeye kay›t ediniz.

GELME AÇISI VE YANSIMA AÇISI
Kaynaktan ya da herhangi bir yüzeyden yans›yarak gelen ›fl›¤›n izledi¤i yolu

kolayl›kla çizerek birtak›m ifllemleri rahatl›kla yapabilmek için ›fl›¤› ›fl›n ad› verilen
yönlendirilmifl do¤ru parçalar› ile temsil ederiz. Bu do¤rusal çizimde okun gösterdi¤i
yön, ›fl›¤›n ilerleme yönünü gösterir.

Yukar›da yapm›fl oldu¤umuz etkinlikte düz aynan›n üzerine gelen ›fl›ğın do¤rultu
de¤ifltirmekte oldu¤unu gözlemledik. Ancak bu do¤rultu de¤iflimi rastgele de¤il gelen
›fl›n›n do¤rultusuna ba¤l› olarak belli bir kurala göre olmaktad›r.

Ifl›ğ›n aynaya gelifl doğrultusu ile aynadan yans›d›ktan sonra geldiği ortama dönüfl
doğrultular› aras›nda bir iliflki var m›d›r? Arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z. 

*
Aynaya dik çizilen doğruyla ›fl›ğ›n bütün gelme ve yans›ma doğrultular›n›n

yapt›klar› aç›lara bakarak bir kural söylemek mümkün müdür? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.*
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Düzlem ayna gibi parlak yüzeyler üzerine gelen ›fl›k ›fl›n›na gelen ›fl›n, yüzeye
çarpt›ktan sonra geldi¤i ortama dönen ›fl›k ›fl›n›na ise yans›yan ›fl›n ad› verilir. Yans›t›c›
yüzeye dik olarak çizildi¤i düflünülen  çizgi ise yüzey normali olarak adland›r›l›r. Bir
yans›ma olay›nda, yüzey normali, gelen ›fl›n ve yans›yan ›fl›n›n üçü de  ayn› düzlem
içinde bulunurlar.

Yans›t›c› yüzeye gelen ›fl›n›n yüzey normaliyle yapm›fl oldu¤u aç›ya gelme aç›s›,
yüzeyden yans›yan ›fl›n›n yüzey normali ile yapt›¤› aç›ya ise yans›ma aç›s› denir.
Yapt›¤›m›z etkinlikte düzlem aynaya gönderdi¤imiz her ›fl›n›n gelme aç›s›na eflit bir
yans›ma aç›s› ile yans›d›¤›n› gördük. Buna göre yans›ma olay› için “Ifl›k, gelme aç›s›na
eflit olacak bir yans›ya aç›s› yaparak yans›maktad›r.” denilebilir. Bu iki kural ›fl›¤›n
yans›ma kanunlar›d›r. Bu kurallar sayesinde gelen ›fl›¤›n durumuna göre yans›yan ›fl›¤›n
yönünü önceden tahmin edebiliriz.

b

b

Afla¤›da yans›ma kanunlar›na göre çeflitli gelme aç›lar›na göre yans›yan ›fl›nlar
çizilerek gösterilmifltir.

Nesneleri Ifl›k Sayesinde Görürüz
Odan›zda karanl›k bir ortam oluflturmaya çal›fl›n›z. Odan›z ayd›nl›kta m›, yoksa

karanl›kta m› net olarak görülebiliyor? Karanl›kta nesneleri net seçememenizin nedeni
sizce ne olabilir? 
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Odan›zda bulunan elektrik lambas› cisimleri  görmemize yard›m eden bir ›fl›k
kayna¤›d›r. Lambadan yay›lan ›fl›k ›fl›nlar›n›n gözümüze ulafl›ncaya kadar izledikleri
yolu tahmin etmeye çal›fl›n›z.

Günefl ve di¤er y›ld›zlar›n yayd›klar› ›fl›k ›fl›nlar›n› göremezken sadece kendilerinin
veya çarpt›klar› cisimlerin  parlakl›klar›n› görürüz.

Bütün bu olaylar›n sebebi sizce ne olabilir? Çevremizdeki cisimleri görmemizde
›fl›¤›n yans›ma olay›n›n bir etkisi olabilir mi? Ifl›k kayna¤› olmayan cisimleri 
görebilmemizin sebebi ›fl›¤›n yans›mas› m›d›r?

Yukar›daki sorulara bir deney yaparak  cevap bulmaya çal›flal›m.

Cisimleri Nas›l Görürüz?
Araç ve Gereçler

- Lazer kalemi veya el feneri
- Ayakkab› kutusu
- Bebek pudras› ya da tebeflir tozu

Yap›l›fl›
1. Ayakkab› kutusunun iç yüzeyini sulu boya yard›m› ile siyah renge boyad›ktan 

sonra kutunun karfl›l›kl› kenarlar›ndan bir kalem ya da buna benzer bir araç 
yard›m› ile yaklafl›k 0,5 cm çap›nda iki delik açal›m.

2. Kutunu üst k›sm›na kutunun iç k›sm›n›  görmemizi sa¤layacak bir delik daha 
açarak lazer kalemimizin ›fl›¤›n› yan tarafta açt›¤›m›z delikten kutu içine do¤ru 
gönderelim.

3. Üst tarafta açt›¤›m›z delikten bakarak neler gördü¤ümüzü not edelim.
4. Kutunun üst k›sm›ndan bebe pudras›n› ya da tebeflir tozunu serperek tekrar kutu 

içine bakal›m. Yine gördüklerimizi not edelim.

‡ Lazer kaleminin do¤rudan göz ile temas›ndan kaç›n›n›z.

Kutu içine bebek pudras› ya da tebeflir tozunu serpmeden ›fl›ğ› gördünüz mü?
Sebebini arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.*
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* Çeflitli kaynaklardan periskopun ne olduğunu araflt›rarak bu arac›n çal›flma 
sistemini, öğrenerek günümüzde hangi amaçlarla ve nerelerde kullan›ld›ğ›n› öğreniniz.

Daha önceki s›n›flarda ›fl›k kayna¤› olmayan cisimleri görebilmemiz için bu cisimlerden
gözümüze ›fl›k ›fl›nlar›n›n ulaflmas› gerekti¤ini ö¤renmifltik. Söz konusu cisimlerin
yans›tt›klar› ›fl›k ›fl›nlar› gözümüze ulaflt›klar›nda bu cisimler görülmekteydi. Ifl›¤›
yans›tmayan siyah renkli cisimlerin ise alg›lanmas› zorlafl›yordu.

T›pk› Ay ve Günefl örneklerinde oldu¤u gibi ›fl›k kayna¤› olan cisimler do¤rudan
kendi ürettikleri ›fl›nlar›n gözümüze ulaflmas› ile görülürlerken ›fl›k kayna¤› olmayan
cisimler ancak bu kaynaklardan gelen ›fl›nlar› yans›tmas› ile görünür hâle gelmektedir. 

Sisli havalarda araba farlar›n›n ›fl›¤›nda aç›s› giderek geniflleyen bir ›fl›k demeti
görürüz. Bunun nedeni sisi oluflturan su zerreciklerinin farlardan gelen ›fl›¤› bize
yans›tmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Sa¤anak hâlinde bir ya¤›fl›n ard›ndan a¤açlar›n aras›ndan o zamana kadar göreme-
di¤imiz  günefl ›fl›¤›n›n görünür hâle geldi¤ini fark ederiz. Ayn› olay rüzgârl› havalarda
uçuflan toz zerrecikleri sayesinde de oluflabilir. Bütün bu olaylarda günefl ›fl›¤›n›n
görünür duruma gelmesinin tek sebebi küçük su veya toz parçac›klar›n›n gelen ›fl›¤›
yans›tarak gözümüze ulaflt›rmas›d›r.

Daha sonra kutu içine bebek pudras› ya da tebeflir tozunu serptiğinizde ›fl›ğ›
gördünüz mü? Tozlar› ve ›fl›ğ› görmemizi sağlayan etki sizce ne olabilir? Aç›klay›n›z.*

Bebek pudras› ya da tebeflir tozunun etkinlikteki etkisi ne olmufltur? Nas›l?
Aç›klay›n›z.*
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Düzgün ve Dağ›n›k Yans›ma
Yans›ma olay› düzlem ayna gibi sadece pürüzsüz parlak yüzeylerde mi gerçekleflir?

Yüzeyi pürüzsüz olmad›¤› hâlde yans›ma olay›n› gerçeklefltiren nesneler de var m›d›r?
Bu tür nesnelerden ›fl›¤›n yans›mas› nas›l oluflur?

Farkl› yüzey özelli¤ine sahip iki farkl› zemin üzerinde top oynad›¤›n›z› düflünün.
Bu zeminlerden biri düz ve pürüzsüz beton zemin di¤eri ise çak›ll› ve tafll› bir saha
olsun. Zemine düflen topunuz bu zeminden nas›l z›plar? Her iki zemin üzerinde
z›playan topun hareketinde farkl›l›klar var m›d›r? Farkl› zeminler üzerinden z›playan
topu, farkl› yüzey özelliklerindeki parlak zeminlerden yans›yan ›fl›¤a benzetebiliriz.

Pürüzlü Parlak Yüzeyden Yans›ma
Araç ve Gereçler

- El feneri
- Alüminyum folyo
- Plastik tarak
- Düzlem ayna 

* fiimdi de pürüzlü parlak zeminlerde ›fl›ğ›n nas›l yans›yacağ›n› bir deney yard›m›
ile incelemeye çal›flal›m.

Yap›l›fl›
1. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz yeterince karanl›k bir ortam oluflturunuz.
2. El feneri önüne plastik tara¤› tutarak birbirine paralel ›fl›nlardan oluflan bir ›fl›n 

demeti elde ediniz.
3. Elde etti¤iniz bu ›fl›n demetini önce düzlem ayna üzerine de¤iflik aç›larla tutarak ›fl›¤›n 

yans›mas›n› gözleyiniz. Gelen ›fl›nlara göre yans›yan ›fl›nlar›n durumlar›n› defterinize
çiziniz.

4. Ayn› ifllemleri buruflturarak açt›¤›n›z alüminyum folyo içinde tekrarlay›n›z.
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*

*
Cisimlerin yap›sal özelliklerinin yan›nda farkl› yüzey özellikleri de ›fl›¤›n farkl›

olarak yans›mas›na neden olur. Düzlem ayna örne¤inde oldu¤u gibi yans›t›c› yüzey
üzerine birbirine paralel olarak gelen ›fl›nlar›n yans›d›ktan sonra yine birbirine paralel
olarak geldikleri ortama geri dönmeleri olay›na düzgün yans›ma denir. Cisimlerin bir
yüzey üzerinde net görüntü vermesi düzgün yans›ma yapan ›fl›nlar›n göze ulaflmas› ile
oluflur. Yans›t›c› yüzeye gelen ›fl›nlar düzgün yans›ma yapmad›klar›nda ›fl›¤›n geldi¤i
kayna¤› net olarak görmek mümkün olmaz.  

Paralel ›fl›n demetinin düzlem aynada yans›mas› ile burufluk alüminyum folyoda 
yans›mas› aras›nda bir farkl›l›k var m›d›r? Çizmifl olduğunuz flekilden de 
yararlanarak yorumlay›n›z.

Pürüzlü parlak zeminlerden ›fl›k nas›l yans›maktad›r? Arkadafllar›n›zla tart›flarak
aç›klay›n›z.

Pürüzsüz yüzeylerdeki yans›ma kanunlar› ayn› zamanda pürüzlü yüzeyler için de
geçerlidir. Buruflturularak aç›lan alüminyum folyonun pürüzlerini oluflturan her bir
parça ayr› birer ayna gibi davran›r ve bu aynalara gelen ›fl›nlar da yans›ma kanunlar›na
uygun olarak yans›rlar. Alüminyum folyo örne¤inde oldu¤u gibi yans›t›c› yüzey üzerine
birbirine paralel olarak gelen ›fl›nlar›n yans›d›ktan sonra yine birbirine paralel olarak
geldikleri ortama geri dönmemeleri olay›na da¤›n›k yans›ma denir. Alüminyum folyonun
farkl› do¤rultulu yüzey parçalar›na çarpan ›fl›nlar düzgün yans›ma yerine da¤›n›k olarak
yans›rlar. Da¤›n›k yans›maya neden olan yüzeylerde net bir görüntü oluflmaz. Sadece
cisimlerin renk ve flekillerinin ay›rt edilmesi mümkün olur. Çevremizdeki duvarlar,
kumafllar, yer döflemeleri gibi yüzeyler da¤›n›k yans›t›c› yüzeylerdir. Bu tür
yans›malarda göz, da¤›n›k olarak yans›tan yüzeylerden gelen ›fl›¤› da mutlaka alacakt›r.

b

b

Yüzeyi düzgün olup düzgün yansıma yapan cisimler parlak görünürken yüzeyi
pürüzlü olup dağınık yansıma yapan cisimler mat görünürler.
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Foto¤rafç›lar›n kulland›klar› spot lambalar›n›n monte edildi¤i çana¤›n parlak ve pürüzlü
olmas›n›n nedeni da¤›n›k yans›ma oluflturabilmektir. Böylece lamba çana¤›ndaki pürüzlerin
her biri küçük birer ayna gibi davranacak ve bu sayede farkl› do¤rultularda yans›yan
›fl›nlar foto¤raf› çekilecek nesnelerin ayr›nt›lar›n›n görülebilmesini sa¤layarak kaliteli
bir foto¤raf çekimi gerçekleflecektir.

c. Aynalar ve Kullan›m Alanlar›
Ifl›¤›n farkl› yüzeyle ve maddelerle farkl› biçimlerde etkileflti¤ini görmüfltük. Bu

etkileflim türlerinden biri de ›fl›¤›n parlak yüzeylerden geldi¤i ortama geri dönmesi olan
yans›ma olay› idi. Günlük hayatta oldukça s›k olarak yararland›¤›m›z ve  yapt›¤›m›z
deneylerde kulland›¤›m›z düz aynalarda düzgün yans›ma elde edilir. Bir düzlem ayna
önünde durdu¤umuzda bizden gelen ›fl›nlar ayna yüzeyinden yans›yarak tekrar
gözümüze ulafl›r. Bu sayede meydana gelen görüntümüzün  özellikleri hakk›nda neler
söyleyebiliriz? Böyle bir aynada oluflan görüntünün boyu nedir? Oluflan görüntü düz mü,
yoksa ters midir?

Bu tür sorulara bir deneyle cevap bulmaya çal›flal›m.

Düzlem Yüzeylerde Görüntü

Araç ve Gereçler
- Oyun hamuru ya da destek aparat›
- Cetvel
- Farkl› büyüklüklerde iki adet mum
- Düzlem ayna

Yap›l›fl›
1. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz yeterince karanl›k bir ortam oluflturunuz.
2. Düzlem aynay› destek aparat› ya da oyun hamuru yard›m› ile masa üzerine dik olacak

flekilde yerlefltiriniz.
3. Uzun olan mumu yakarak düzlem aynan›n s›rayla 10 cm ve 20 cm önüne dik 

olarak koyarak her durum için görüntünün düz ya da ters olup olmad›¤›n› inceleyip 
görüntü ve cismin boyunu cetvel yard›m› ile ölçerek karfl›laflt›r›n›z.

4. Ayn› ifllemleri k›sa mum içinde tekrarlayarak gözlem ve ölçüm sonuçlar›m›z› 
defterinize not ediniz.
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Etkinli¤imizde farkl› büyüklükteki mumlar› aynadan farkl› uzakl›klarda tutarak
yapt›¤›m›z her gözlemde cismin boyunun görüntünün boyuna eflit ve görüntünün düz
oldu¤unu gördük. Bu gözlem sonuçlar›na  göre bir düzlem aynan›n verdi¤i görüntünün
her zaman düz ve cisimle ayn› büyüklükte oldu¤unu söylemek mümkündür.

Bunun d›fl›nda düzlem aynada görüntünün di¤er bir özelli¤i daha vard›r. Simetrik
görüntü denilen bu özellik nedeniyle biz sa¤ elimizi kald›r›nca görüntümüz sol
taraf›ndaki elini kald›r›r. ‹smimizi bir kâ¤›da yaz›p aynaya tutarsak benzer durum burada
da gözlenecektir. Düzlem aynadaki görüntünün bu özelli¤inden yola ç›karak ambulanslar›n
önünde yaz›l› olan "AMBULANS" yaz›s›n›n neden ters olarak yaz›ld›¤› aç›klanabilir.

fiimdiye kadar düz aynada görüntünün nas›l olufltu¤unu ve oluflan görüntünün
özelliklerini ö¤rendik. 

Buraya kadar çeflitli özelliklerini gördü¤ümüz düzlem aynalar günlük hayat›m›zda
birçok yerde; çeflitli amaçlarla kullan›lmaktad›r. Baz› binalar›n d›fl cepheleri ayna gibi
yans›t›c› camlarla kaplanarak ›fl›¤›n binaya girmesi engellenir. Böylece bina içinin yaz
aylar›nda fazla ›s›nmas› önlenmifl olur. Düzlem aynalar; periskop, projeksiyon makinesi,
tepegöz gibi araçlar›n yap›s›nda da kullan›lmaktad›r. Düzlem aynalarda yans›ma ve
görüntü özelliklerini gördükten sonra flimdi de düzlem aynalardan fleklen farkl› olan
baflka aynalar›n özelliklerini incelemek için bir etkinlik yapal›m.

Çukur Yüzeyde Yans›ma

Araç ve Gereçler
- Alüminyum folyo  (20 cm x 20 cm )
- Mukavva (15 cm x 15 cm )
- Plastik tarak
- Oyun hamuru
- El feneri

Yap›l›fl›
1. Yap›lacak çal›flmay› gözleyebilece¤iniz yeterince karanl›k bir ortam oluflturunuz.
2. El feneri önüne plastik tarak koyarak elde etti¤iniz birbirine paralel ›fl›n demetini, 

alüminyum folyo ile düzgün bir flekilde kaplad›¤›n›z mukavvan›n üzerine 
düflürünüz. Ifl›nlar›n yans›mas›n› izleyiniz.

3. Alüminyum folyonun parlak yüzü d›flta olacak flekilde mukavvay› C fleklinde 
k›v›rarak kavisli yap›y› bozulmayacak flekilde masa üzerinde oyun hamuru ile 
sabitleyiniz. 

Düzlem ayna önüne konulan cisim ve görüntünün boylar› aras›nda nas›l bir iliflki
vard›r? Aç›klay›n›z.*

Görüntüyü cisme göre ters ya da düz olmas› bak›m›ndan karfl›laflt›rarak sonucu
yorumlay›n›z.*
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b

4. Plastik tarak diflleri aras›ndaki yar›klar›ndan el feneri ile alüminyum folyo üzerine 
paralel ›fl›k demetleri gönderiniz. Ifl›¤›n nas›l yans›d›¤›n› defterimize not ediniz.

5. Ayn› ifllemleri bu kez alüminyum folyonun parlak yüzü içte olacak flekilde mukavvay›
yine C fleklinde k›v›rarak tekrarlayal›m.

6. Gözlemlerimizi defterimize not edelim.

Alüminyum folyoyu k›v›rarak asl›nda birer küre kapa¤› fleklinde ayna oluflturduk.
Yans›t›c› yüzeyi küresel olan aynalara küresel aynalar denir. Bunlar çukur ayna ve 
tümsek ayna olmak üzere iki çeflittir. Düzlem aynada ö¤rendi¤imiz yans›ma kanunlar›
bu aynalar için de geçerlidir. Ancak bunlar›n küresel bir flekle sahip olmalar› ›fl›¤› bir
noktada toplamaya veya bir noktadan geliyormufl gibi da¤›tmaya imkân verir.

Yapt›¤›m›z etkinlikte, çukur yüze gönderilen paralel ›fl›k demetinin yans›d›ktan
sonra bir noktada topland›¤›n› gördük. Yans›yan ›fl›¤› bir noktada toplayan aynalara çukur
ayna (iç bükey ayna) denir. Ifl›¤›n topland›¤› nokta ise çukur aynan›n odak noktas›
olarak adland›r›l›r. Ifl›k bu noktada topland›ktan sonra do¤rultu ve yönünü de¤ifltirmeden
yay›lmas›n› sürdürür.

Çukur ve tümsek yüzeyler ›fl›k demetlerini nas›l yans›t›r? Defterinize çiziniz.*
Çukur ve tümsek yüzeylerden hangisi cisimden büyük görüntü vermektedir?

Nedenini arkadafllar›n›zla tart›flarak yorumlamaya çal›fl›n›z. *
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Çukur aynaya bakt›¤›n›zda ters bir görüntünün olufltu¤unu fark ettiniz mi? Fakat
aynay› yüzümüze yaklaflt›rd›¤›m›zda odak noktas›ndan sonra görüntümüzün düz hâle
gelerek büyüdü¤ünü görürüz. Çukur aynan›n verdi¤i görüntü cismin bulundu¤u yere
göre düz-büyük ya da ters-küçük olabilir.

Çukur ayna verdi¤i düz-büyük görüntüden dolay› dev aynas› olarak da bilinir.
Parlak bir metal kafl›¤›n çukur olan iç taraf›na yak›ndan bakt›¤›n›zda ne görürsünüz?

Difl hekimleri difl muayenesinde çukur aynalar kullan›rlar. ‹nsanlar bu aynay› daha
ayr›nt›l› görüntü sa¤lad›¤› için makyaj aynas› olarak da  kullan›rlar. Çukur aynalar›n
kullan›lmas›yla günefl ›fl›nlar› bir noktada toplanarak yüksek s›cakl›klar elde edilir.
Da¤c›lar, askerler ve arazide çal›flan iflçiler; bu s›cakl›ktan faydalan›larak özel olarak
üretilmifl günefl f›r›nlar›n› yemek piflirmek için kullan›rlar.

Oldukça büyük çukur aynalar›n kullan›ld›¤› teleskoplarla küçük y›ld›zlar› bile
görebiliriz. Yanan bir ampul her yönden ›fl›k verir. E¤er bu ampul, bir çukur aynan›n
önünde odak noktas›na konulursa ›fl›nlar tek bir yönde yay›l›r. Çukur aynan›n bu 
özelli¤inden yararlan›larak ›fl›ldaklar, araba farlar›, el fenerleri gibi araçlar yap›lm›flt›r.

Mikroskopta incelenecek cisim üzerine ›fl›k düflürmek için de çukur aynalar kullan›l›r.

Yukar›da yapm›fl oldu¤umuz deneyde tümsek yüzeye gönderilen paralel ›fl›k
demetinin ayna arkas›ndaki bir noktadan geliyormufl gibi birbirinden uzaklaflarak
yans›d›klar›n› gördük. Yans›yan ›fl›¤› bu flekilde da¤›tan aynalara tümsek ayna (d›fl
bükey ayna) denir. Yans›yan ›fl›¤›n uzant›lar›n›n ayna arkas›nda kesiflti¤i noktaya da
tümsek aynan›n odak noktas› denir. Tümsek aynalar›n oluflturdu¤u görüntü düz ve
cisimden küçük olur.

D›fl bükey aynalar daha genifl alanlardan ›fl›k yans›tt›klar› için arabalarda yan ayna
olarak kullan›l›r. Ayr›ca bu aynalar ma¤azalarda güvenlik amaçl› olarak da
kullan›labilir.

Bir e¤lence park›nda hiç kahkaha aynalar›n›n önünde durarak görüntünüze
bakt›n›z mı? Bu aynalar›n sizi uzun ve zay›f, k›sa ve fliflman ya da k›vr›ml› bir hâle
sokarak nas›l komik gösterdi¤ini fark etmiflsinizdir. Kahkaha aynalar›n› yak›ndan

Aynalar›n nas›l yap›ld›¤›n› çeflitli kaynak ve kitaplardan araflt›rarak  inceleyiniz.

b
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Boyunu değifltirerek titrefltirdiğimiz cetvelin sesinde bir değiflim oldu mu?
Nedenini arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.*

incelersek, farkl› büyüklükteki tümsek, çukur ve düz aynalar›n belli bir kurala ba¤l›
olmadan bir araya getirildiklerini görürüz. Ayna yap›s›ndaki bu düzensizlik da¤›n›k
yans›maya sebep oldu¤undan komik görüntüler olufltururlar.

7.2. SES
Do¤du¤umuz andan beri sesleri kulland›k ve onunla yafl›yoruz. Ses nedir? Nas›l

oluflur? Ses nas›l yay›larak kula¤›m›za gelir? Ses niçin bir enerji fleklidir? Sesle ilgili
akl›m›za gelen bu ve benzeri sorulara cevap bulmaya ne dersiniz?

a. Ses Nas›l Yay›l›r?
Yaflant›m›z›n her an›nda farkl› seslerle karfl›lafl›r›z. 4. s›n›f "Ifl›k ve Ses" ünitesinde

titreflen  cisimlerin ses üretti¤ini gözlemleyerek ö¤renmifltik. Buna göre bir yerde ses
varsa orada mutlaka bir cismin titrefliminden söz etmek mümkündür. 

Çevremizde tamamen sessiz bir ortam yoktur. Bizim sessiz olarak kabul etti¤imiz
ortamlarda bile fark edemedi¤imiz titreflimler sonucunda oluflan sesler vard›r. Ancak bu
sesler insan kula¤›n›n alg›lama s›n›rlar› d›fl›ndad›r. Tabiat› bir orkestra gibi düflünürsek
bu orkestray› oluflturan her bir nesne farkl› flekilde ses ç›karmaktad›r. 

Peki, bir kaynakta oluflan sesler do¤ada nas›l  yay›lmaktad›rlar? Çeflitli nedenlerle
titreflim hareketi yapan cisimlerin oluflturdu¤u bu sesler havada nas›l bir yol izleyerek
kula¤›m›za ulafl›yor? Bunlar› bir deney yaparak birlikte gözlemlemeye çal›flal›m.

Ses Nas›l Yay›l›r?
Araç ve Gereçler

- Tahta blok ya da kitap (3 adet)
- Cetvel
- Plastik bir kap
- Su
- Pilli bir radyo

Yap›l›fl›
1. Tahta bloklar› ya da kitapları üst üste koyarak bunların arasına dışarıda kalacak 

şekilde cetveli yerleştirelim. Daha sonra cetvelin kitaplar arasındaki kısmını s›k›ca 
bast›rarak di¤er ucunu afla¤› do¤ru çekerek b›rakal›m. Cetvelin titreflimi ile oluflan 
sesi dikkatle dinleyelim.

2. Cetvelin titreflen k›sm›n›n boyunu de¤ifltirerek ayn› ifllemi tekrarlayal›m. Her 
durum için meydana gelen sesin ayn› olup olmad›¤›n› tespit etmeye çal›flal›m.

3. ‹çine bir miktar su koydu¤umuz plastik kab›n yak›n›nda pilli radyomuzu açarak 
kap içindeki suyun hareketlerini gözlemleyelim. 

4. Radyonun ses miktar›n› art›r›p azaltarak kap içindeki su hareketlerinde de¤iflim 
olup olmad›¤›n› gözleyelim.
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Durgun bir suya tafl att›n›z m›? Durgun suya at›lan tafl nedeniyle oluflan su dalgalar›,
tafl›n suya de¤di¤i noktadan bafllayarak dairesel olarak yay›l›r. Oluflan bu dalgalar tafl›n
suya de¤di¤i noktada belirgin olup bu noktadan uzaklaflt›kça sönükleflerek bir süre
sonra kaybolur. Bir diyapazonu titreflir hâldeyken su dolu bir kaba dald›rd›¤›m›z zaman
da ayn› durumu görebiliriz. 

Sesin yay›lmas› da baz› yönleri ile su dalgalar›n›n yay›lmas›na benzer. Örne¤in ses de
su dalgalan gibi bir noktadan baflka bir noktaya do¤ru dalgalar seklinde yay›l›r ve kaynaktan
uzaklaflt›kça sesin fliddeti azal›r. Ö¤retmen kürsüden konuflurken öndeki ö¤rencilerin
arkadaki ö¤rencilere göre daha iyi duymalar› bu nedenledir.

Öte yandan su dalgalar› sadece suyun yüzeyinde yay›l›rken ses dalgalar› t›pk› fliflirilen
bir balonun genifllemesi gibi kaynaktan bafllayarak her do¤rultuda yay›l›r. Sesin yay›lmas› bu
yönü ile ›fl›¤›n yay›lmas›na benzer. Örne¤in, s›n›f›n ortas›nda zil çald›¤›n› düflünelim.
Herhangi bir yerde oturan bir ö¤renci zilin sesini duyabilir. Ayn› flekilde s›n›f›n›z›n yanan
lambas›n› s›n›f›n›z›n herhangi bir yerinde oturan arkadafl›m›z görebilir. 

Ses dalgalar›n› ›fl›k dalgalar›ndan ay›ran en önemli farkl›l›k ise; ses dalgalar›n›n
oluflmas› ve yay›lmas› için maddesel bir ortama ihtiyaç olmas›d›r. Maddenin olmad›¤›
hiçbir yerde ses dalgas› oluflmas› ve yay›lmas› düflünülemez.

Ancak ›fl›k için böyle bir flart yoktur. Günefl ›fl›nlar› uzay bofllu¤unu geçerek
Dünya’m›za ulafl›rken Günefl’te meydana gelen patlamalar›n ç›kard›¤› sesi duymam›z
mümkün de¤ildir. Çünkü bu patlamalar›n sesi uzay bofllu¤unu geçip Dünya’m›za ulaflamaz.

Radyonun sesine bağl› olarak su yüzeyinde oluflan hareketlerden yararlanarak
suyun havada nas›l yay›ld›ğ›n› aç›klamak mümkün müdür? Yorumlay›n›z.*
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Yukar›daki çizimlerde de görüldü¤ü gibi bir saati içinde hava bulunan  cam fanusun
içine koyarsak saatin zilinin çald›¤›n› duyabiliriz. Ayn› fanusun içindeki havay› bir
pompa ile boflaltt›¤›m›zda art›k saatin sesinin duyulmad›¤›n› gözlemleriz.

b. Ses Bir Engele Çarp›nca Ne Olur?
‹stasyona yaklaflmakta olan treni görmeden önce bazen sesini duyar›z. Trenin sesi

daha süratli oldu¤undan tren istasyona gelmeden sesi istasyona gelmifltir. 

T›pk› ›fl›kta oldu¤u gibi ses dalgalar›n›n da madde ile etkileflimlerinden söz etmek
mümkündür. Evimizde otururken sokaktaki sesleri de duymam›z›n nedeni; ses dalgalar›n›n
havada ilerlerken bir k›sm›nın evimizin duvarlar›na çarparak duvar içinde de etkileflimlerini
sürdürerek yollar›na devam etmesidir. Duvardan ç›kan sesin, tekrar havada ilerleyerek
kula¤›m›za ulaflmas› ile biz bu sesi alg›lar›z. Sesin maddelerin yap›lar›na ba¤l› olarak
de¤iflen bu hareketine sesin yay›lmas› denir. 

Peki, duvara çarpan sesin kalan k›sm›na ne oldu¤unu bir deneyle görmeye çal›flal›m.

Sesin Yans›mas› (Eko)

Araç ve Gereçler
- Cam kavanoz
- Saat (Tik tak ses ç›karan)
- Ayna ya da cam levha
- Pamuk 
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Yap›l›fl›
1. Cam kavanozun a¤z› hariç di¤er k›s›mlar›n› pamuk ile tamamen kaplay›n›z.
2. Pamukla tamamen kaplanan cam kavanozun içine saati yerlefltirerek yüksekli¤i 

omuz seviyenizi geçecek flekilde bir yere koyunuz.
3. ‹ncelemenin sa¤l›kl› bir biçimde yap›labilmesi için olabildi¤ince sessiz  olmas›na 

dikkat edilen ortamda yaklafl›k 50 cm uzakl›ktan saatin sesini duymaya çal›fl›n›z.
4. Bir arkadafl›n›z ayn› kavanozun a¤z›n›n üzerine flekilde görüldü¤ü gibi e¤ik olarak 

bir ayna tuttu¤unda saatin sesini duymaya çal›fl›n›z.
5. Kavanoz üzerinde tuttu¤unuz aynan›n yer düzlemi ile yapt›¤› aç›y› de¤ifltirerek 

hangi durumda sesi daha net duyabildi¤inizi tespit etmeye çal›fl›n›z.

Yukar›da yapt›¤›m›z deneyde kavanoz üzerine ayna tutmadan önce saatin sesini
oldukça zor duyarken kavanoz üzerine tutulan ayna yard›m› ile saat sesi daha iyi duyulur
hâle gelmifltir. Deneyde kullan›lan aynaya çarpan ses dalgalar› aynadan yans›yarak
sesin kula¤›m›za ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bofl odada fliddetli duyulan seslerin, odaya eflya yerlefltirildi¤inde ayn› fliddetle
duyulmad›¤›na günlük hayat›m›zda s›kça rastlar›z. Çünkü bofl odada ses dalgalar›n›n
büyük bir k›sm› odan›n duvarlar›na çarpar ve tekrar odan›n içindeki havada yans›r. Bu
yans›ma t›pk› lastik topun bir duvara çarp›p geri dönmesi gibidir. 

Kavanozun üzerine ayna tutulmadan önce saat tik taklar›n› duyabildiniz mi?
Nedenini aç›klay›n›z.*

Kavanozun üzerine ayna tutulduğunda  saatinin tik taklar›n› duyabildiniz mi?
Neden?*

Aynan›n aç›s›n›n değiflmesi ile duyulan sesin fliddeti aras›nda bir iliflki var m›d›r?
Arkadafllar›n›zla tart›flarak yorumlay›n›z.*

215

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6



* Kimi zaman duyduğumuz yank› kelimesinin anlam›n› ve yank›n›n nas›l olufltuğunu hiç
merak ettiniz mi?

Evimizin baz› bölümlerinde sesimizin daha fliddetli duyuldu¤unu fark ettiniz mi?
Örne¤in bir radyoyu banyomuzun ortas›nda sesini duyabilece¤imiz kadar açt›¤›m›z;
daha sonra radyoyu ses seviyesini de¤ifltirmeden oturma odas›na getirdi¤imizde banyo-
daki sesin evin odas›na oranla daha iyi duyuldu¤unu görürüz. Niçin evimizin baz›
bölümlerinde sesler daha fazla yans›rken baz› bölümlerinde daha az yans›r?

Hiç spor salonunda bir müsabaka izlediniz mi? E¤er izlediyseniz sesin çok fazla
yans›d›¤›n› fark etmiflsinizdir. Yandaki resme dikkatlice bakt›¤›m›zda spor salonunda;
duvar, parke taban gibi sert ve düz yüzeylerin oldu¤unu görürüz. Bu yap›ya sahip olan
yüzeyler ses enerjisinin büyük bir k›sm›n› yans›tt›¤›ndan ses yans›mas› di¤er yerlere
göre daha fazlad›r.

Ayn› maddeden yap›lm›fl eflit yüzey alan›na sahip biri düz di¤eri pürüzlü olan
yüzeylere gönderilen ayn› özellikteki sesler düz ve pürüzlü yüzeylerden yans›d›¤› hâlde
pürüzlü yüzeyden yans›yan ses daha azd›r.

Düz yüzeylerden yans›yan ses ayn› do¤rultularda yay›l›rken pürüzlü yüzeylerden
yans›yan ses farkl› do¤rultularda yay›l›r. Bunun sonucunda pürüzlü yüzeylerden
yans›yarak kula¤›m›za gelen ses dalgalar› azal›r.  

Bir Ses Oyunu: Yank›

Yukardaki resim bir kaynaktan ç›kan sesin neden tekrar duyuldu¤unu göstermektedir.
‹lk duydu¤umuz ses direkt kaynaktan kula¤›m›za gelirken ikincisi sert bir yüzeye çarp›p
tekrar kula¤›m›za gelmesiyle duyulur.
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Ses dalgalar›n›n sert bir yüzeye çarp›p tekrar kayna¤›na dönmesi olay›na yank› ad›
verilir. Yank› oluflabilecek yerler genellikle sert yap›da olan büyük duvarlar ve derin
vadilerdir. Fakat sesi yans›tan yüzeye çok yak›nsak kaynaktan yay›lan ses ile oluflan
yank›y› birbirinden ay›rt edemeyiz. ‹nsan kula¤›n›n yank›y› kaynaktan gelen sesten
ay›rt edebilmesi için kayna¤›n engele en az 17 m mesafede olmas› gerekir. Bundan
daha az uzakl›klarda engelden yans›yan ses ile ana sesi normal bir insan kula¤›n›n 
birbirinden ay›rt etmesi imkâns›zd›r.

Yank› oluflabilen bir bölgede ba¤›rman›z ve sesinizin yank›s›n› duyman›z aras›nda
belli bir zaman geçer. Bu geçen zaman diliminde ne olur? Sert yüzeylerin yank›ya
sebep oldu¤unu biliyorsunuz. Peki, sesin yank›lanmas›yla cisimlerin uzakl›klar›
ölçülebilir mi?

Yukar›daki resimde görüldü¤ü gibi ses dalgalar› cisimlerin uzakl›klar›n› tespit etmek
için kullan›labilir. Ses havada yaklafl›k 340 m/s süratle yay›l›r. Uzakl›k ölçen cihaz, engele
ses dalgas› gönderir. Engelden yans›yan sesin tekrar cihaza dönmesi aras›nda geçen
süreden engelin uzakl›¤› tespit edilebilir.

Sesin duvar gibi kat› yüzeylere çarpt›¤›nda bir k›sm›n›n iletildi¤ini, bir k›sm›n›n da
yans›d›¤›n› ö¤rendik. Yan odada fliddetli ses ç›karan bir radyoyu bulundu¤umuz yerden
duyabiliriz. Çünkü radyodan ç›kan sesin bir k›sm› duvardan iletilmifltir. Fakat sesin bir k›sm›
da duvar taraf›ndan emildi¤i için kula¤›m›za gelen ses, radyonun bulundu¤u odadaki
kadar fliddetli de¤ildir. 

Etraf›m›zdaki sesleri, sesi maddelerin iletme özelli¤i sayesinde duyabiliriz. Ancak,
afl›r› gürültülü ortamlar bizleri rahats›z etti¤inden çeflitli sa¤l›k sorunlar›na da sebep

* Ses iskandili nedir? Nerelerde ve ne amaçla kullan›ld›ğ›n› çeflitli kaynaklardan
araflt›rarak  bulunuz.
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Ses yal›t›m›nda maddelerin bu özelli¤i dikkate al›nmakta, ortamlar›n yal›t›m›nda sesi
daha fazla so¤uran maddeler kullan›lmaktad›r. Bir binan›n duvarlar› ve tabanlar› yap›l›rken
ses geçirmemesine önem verilmelidir. Tu¤la ile s›va aras›na ses yal›t›m malzemeleri konularak
yan ve alt dairelere ses gitmesi önlenebilir.

Benzer bir düflünce ile arabalar›n  egzozlar›ndaki susturucular ses fliddetini azaltmak
için art arda odac›k yap›larak ya da sesi so¤urucu bir madde ile kaplanarak tasarlanm›flt›r. Bu
odac›klar veya ses so¤urucu maddeler, oluflan motor sesinin  büyük bir k›sm›n› hapseder.

olabilir. Bu yüzden bu tür ortamlarda ses yal›t›m›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunun yan›
s›ra ses yans›mas› da evlerimiz ve ifl yerlerimizde baz› sorunlara sebep olabilir.
Bulundu¤umuz ortamlarda rahat duyabilmemiz için ses yans›mas›n›n çok fazla olmamas›
gerekir. Ayn› flekilde müzik dinlerken de ses yans›mas› istenmez.

Ses fliddetini kontrol etmek için sesin nas›l iletildi¤i ve yans›t›ld›¤› yan›nda sesin nas›l
so¤uruldu¤unu da bilmemiz gerekir. Genellikle evlerimizde sesi so¤uran maddeler vard›r.
Sizce hangi tür maddeler sesi daha iyi so¤urur? Hangi ortamlarda sesin so¤urulmas›na ihtiyaç
vard›r? 

Kar ya¤d›¤›nda çevremizde duydu¤umuz ses miktar›nda önceki günlere göre bir
azalman›n olmas›n›n nedeni de maddelerin bu özelli¤i ile aç›klanabilir. Çevremizde
çeflitli sebeplerle oluflan ses, nesnelerin üzeri karla kapl› olmad›¤›ndan çeflitli nesnelere
çarparak kula¤›m›za yans›d›¤›ndan daha fliddetli duyulur. Kar ya¤d›¤›nda ise ortamda
varolan sesin büyük bir kar taraf›ndan so¤urularak kula¤›m›za gelen miktar› azal›r. 
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fiehir planlamas›n›n vazgeçilmez unsuru olan yeflil alanlar da soludu¤umuz havay›
temizlemelerinin yan› s›ra ses yal›t›m›na da katk› sa¤layarak flehir gürültüsünün büyük
bir k›sm›n› so¤ururlar.

Oturma odalar›nda genellikle yumuflak eflyalar kullan›l›r. Bunun nedeni sesin
yumuflak ve gözenekli maddelere çarpt›¤›nda enerjisinin ço¤unun bu maddeler
taraf›ndan so¤urulmas›d›r. Ayr›ca bu eflyalar›n sahip oldu¤u girintili ve pürüzlü yüzey
yap›s› da da¤›n›k yans›maya neden olarak sesin so¤urulma miktar›n› art›rmaktad›r.

*
c. Ses Dalgalar› Hangi Ortamlarda Yay›l›r?
Ses hangi ortamlarda yay›lmaktad›r? Sesin bulundu¤u ortamda yay›labilmesi için

mutlaka ortam›n maddesel olmas›  gerekir mi? 

Bu sorulara cevap bulabilmek için afla¤›daki deneyi yapal›m.

Ses her ortamda yay›l›r m›? Sesin bulunduğu ortamda yay›labilmesi için mutlaka
ortam›n maddesel olmas›  gerekir mi? Araflt›r›n›z.

Basit Bir Telefon Yapal›m

Araç ve Gereçler
- 5 m uzunlu¤unda sicim 
- Orta boy plastik kap  (2 adet)
- Çivi 

Yap›l›fl›
1. Plastik kaplar›n alt k›s›mlar›n› tam orta yerinden bir çivi yard›m› ile delerek 

sicimi bu deliklerden geçiriniz.
2. ‹pin ucunun kaptan ç›kmamas› için dü¤ümleyerek kaplar aras›ndaki sicimi bir 

arkadafl›n›z yard›m› ile gergin hâle getiriniz.
3. Sicim gergin hâle geldi¤inde s›rayla arkadafl›n›z kendi taraf›ndaki kaba 

konuflurken siz  elinizdeki kab› kula¤›n›za koyarak dinleyiniz. 
4. Daha sonra siz elinizdeki kaba konuflurken arkadafl›n›z elindeki kab› kula¤›na 

koyarak dinlesin.
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Arkadafl›n›z›n konufltuğunu uzakta iken duyabildiniz mi? Bunu nas›l aç›klayabilirsiniz.*
Yapm›fl olduğunuz bu basit telefonda ses, kaynaktan ç›k›p kulağa ulafl›ncaya kadar

sizce hangi ortamlarca yay›lmaktad›r? S›ralay›n›z.*
Yukar›da yapm›fl oldu¤unuz deneyde;

1. Ses, arkadafl›n›z›n a¤z›ndan ç›kar havadan geçerek kaba ulafl›r. 
2. Ses önce kaba, sonra ipe, daha sonra da ikinci kaba ulafl›r. Böylece ses üç kat› 

maddeden geçmifltir. 
3. Ses daha sonra havadan geçerek kula¤›n›za ulafl›r. Bu etkinlikte ses, gaz ve kat› 

ortamlarda iletilmifltir.

Kat› ve gaz hâlinde bulunan maddelerde iletilen ses, su gibi s›v› maddeler içinde de iletir.
Bir yüzücünün elindeki iki tafl› suyun içinde birbirine vurdu¤unda suyun alt›nda yüzücüden
yeterince uzakta bile olsan›z tafllardan ç›kan sesleri rahatça duyabilirsiniz.

Ses, kat›, s›v› ve gaz gibi ortamlarda nas›l yay›l›r? Sesin ortamlarda yay›lmas›n› yan
yana dizili madeni paralara benzetebiliriz. E¤er en bafltaki paraya bir kuvvet uygularsak
bu paran›n enerjisi s›ras›yla di¤er paralar taraf›ndan en sondaki paraya iletilir.

Bu nedenle sesin yay›labilmesi için ortamda mutlaka maddeleri oluflturan molekül
ya da atomlar›n olmas› gerekmektedir. Bu nedenle ses sadece maddesel ortamlarda
yay›labilmekte, bofllukta ise titresen cisimlerin enerjilerini tafl›yacak tanecikler
olmad›¤›ndan yay›lamamaktad›r.

Bir diyapazona lastik bir çekiçle dokunursan›z diyapazona belli bir enerji
aktar›rs›n›z. Diyapazonun titreflen kolu, denge pozisyonundan uzaklaflt›kça kendisine
temas eden hava moleküllerini titrefltirir. Bu hava moleküllerinin ileri-geri hareketi,
di¤er hava moleküllerine de titreflim yapt›rarak havada görünmez bir dalga hareketi
meydana getirir.

Bir kaynaktan ç›kan ses, etraf›m›zdaki hava moleküllerini titrefltirerek kula¤›m›za
kadar ulafl›r. Kayna¤›n hava moleküllerini nas›l titrefltirdi¤i yukarıdaki flekilde
görülmektedir. Bir hoparlörden ç›kan ses yay›l›rken hoparlördeki kâ¤›t koni ileri-geri
titreflir. Bu koni d›fla do¤ru hareket etti¤inde önündeki hava moleküllerini iterek
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s›k›flt›r›r. ‹çe do¤ru hareket etti¤inde ise önündeki hava moleküllerinin aras›n› açar. Bu
flekilde sürekli s›k›flan ve ayr›lan hava molekülleri bir titreflim oluflturur.Kula¤›m›za
ulaflan ses genellikle hava ortam›yla tafl›n›r. Ancak bu sesi en iyi ileten ortam›n hava
oldu¤u anlam›na gelmez. Sesin iletilmesinde ortamdaki maddeyi oluflturan molekül ve
atomlar›n birbirine uzakl›klar› önemlidir. S›v›lar› oluflturan moleküller aras›ndaki
boflluk, gazlar› meydana getiren moleküller aras›ndaki boflluktan daha az oldu¤undan,
s›v›lar gazlara göre sesi daha iyi iletirler. 

.
Kat›lar da s›v›lar kadar iyi bir ses ileticisidir. Sesin iletiminde, yans›t›lmas›nda ve

so¤urulmas›nda kat› maddelerin yap›s›n›n da önemli oldu¤unu unutmamak gerekir.
Uygun özellikteki kat› maddeler kullan›ld›¤›nda ses kirlili¤i engellenmekte ve sessiz
bir mekân oluflturulabilmektedir.

Özellikle günümüzdeki h›zl› nüfus art›fl› ve teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak
ortaya ç›kan gürültü insan›n yaflam kalitesini ve çevresini olumsuz yönde etkiler.
Ça¤›m›z›n sorunu hâline gelen gürültü ve ses kirlili¤i ile mücadele yollar›ndan biri de
akustik düzenlemelerdir. Bu sebeple flehir planlamac›lar› ve mimarlar, infla ettikleri yer-
leflim alanlardaki yap›lar›n akustik özelliklerine dikkat ederler. Ortamdaki rahats›z edici
yans›malar ortam›n akustik özelliklerinin zay›f oldu¤unu gösterir. Böyle bir ortamda
sesin yans›mas› ve so¤urulmas› aras›nda bir uyumsuzluk vard›r. Bir ses bilimi olan
akustik sesin özelliklerini inceleyerek gürültüye yol açan ses ve titreflimlerin 
kontrol yollar›n› da araflt›r›r. Akustik ile u¤raflan bilim insanlar› ve mühendisler, farkl›
cisimlerin sesle nas›l etkilefltiklerini araflt›rarak uygun iletiflim sistemleri ve bina
tasar›mlar› için önerilerde bulunurlar.
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Benzer özellikleri Mimar Sinan’›n eflsiz eseri Süleymaniye Camisi'nde de görürüz.
Bu caminin zemin kat›nda çok az fliddetli bir ses dahi ç›kar›lsa bu ses üst katlardan çok
rahat duyulmaktad›r.Tarihî mekânlar›n bu yüksek akustik özellikleri; onlar›n yap›m
tekniklerindeki mükemmel geometriye ba¤lanmaktad›r.

Sinema, tiyatro ve konser gibi sanat etkinliklerinin yap›ld›¤› salonlar, görsel ve
akustik özellikleri sayesinde de¤er kazan›r. Tiyatro salonunda keyifle izledi¤imiz bir
oyunun, okul salonunda ayn› zevki vermemesi, yap›n›n amaca uygun infla
edilmemesinden kaynaklanmaktad›r.

Sesin kontrol alt›nda tutularak akustik bir ortam meydana getirilmesi tarihin ilk
ça¤lar›ndan beri önemsenmifltir. Bölgenizde bulunan tarihi mekanlara gittiniz mi? Bu
mekânlardaki akustik özellikler dikkatinizi çekti mi? Örne¤in Antalya'daki Aspendos
Antik Tiyatrosu'nu ziyaret edenler buran›n ilginç görsel ve akustik düzeniyle
karfl›lafl›rlar. Tiyatronun sahne bölümündeki bir f›s›lt› e¤er çevrede çok gürültü yoksa
üst basamaklardaki kifliler taraf›ndan rahatça duyulur.
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ÖZET

- Günlük hayat›m›zda s›kça karfl›laflt›¤›m›z ›fl›k, yay›l›rken karfl›laflt›¤› maddesel 
ortamlarla maddenin yap›sal ve yüzeysel özelliklerine ba¤l› olarak farkl› flekillerde 
etkileflir. Maddeler ›fl›kla olan bu etkileflimi sonucu; ›fl›¤› tamamen geçiren 
maddeler (saydam), k›smen geçiren maddeler (yar› saydam), hiç geçirmeyenler 
(opak- saydam olmayan) olmak üzere üçe ayr›l›r.

- Ifl›¤› geçirmeyen maddelerin bir k›sm› üzerine düflen ›fl›¤› tamamen so¤ururken bir 
k›sm› ise gelen ›fl›¤›n geldi¤i ortama tekrar geri dönmesine neden olur. 

- Ifl›¤›n parlak bir yüzey üzerine düflerek geldi¤i ortama dönmesi olay›na yans›ma 
denir.  Ifl›¤›n yans›ma flekline göre bu olay; ikiye ayr›l›r:

I. Parlak bir yüzeye gelen paralel ›fl›n demeti yine paralel olarak yans›yorsa bu 
olay düzgün yans›ma,

II. Parlak bir yüzeye gelen paralel ›fl›n demeti paralel olarak yans›m›yorsa bu olay 
da¤›n›k yans›ma ad›n› al›r.

- Ifl›k parlak bir yüzey üzerinden belli kurallara uygun olarak yans›r. Ifl›¤›n 
yans›mas›nda görülen bu kurallar;

I. Yüzey normali, gelen ›fl›n ve yans›yan ›fl›n›n üçü de  ayn› düzlem içinde 
bulunurlar.

II. Ifl›k gelme aç›s›na eflit bir yans›ma aç›s› yapacak flekilde yans›r, fleklinde ifade 
edilen kurallar olup bu kurallara yans›ma kanunlar› denir.

- Görme olay› ›fl›¤›n yans›yarak gözümüze ulaflmas› ile olur. Üzerine gelen ›fl›¤› 
da¤›n›k olarak yans›tan nesnelerin sadece renk ve flekillerini alg›lar ancak net 
olarak fark edemezken düzgün yans›ma yapan cisimler net olarak görülürler.

- Gelen ›fl›¤› tamam›na yak›n›n› yans›tan parlak yüzeylere ayna denir. Aynalar 
biçimlerine göre düzlem ve küresel olmak üzere ikiye ayr›l›r. Düzlem bir yüzeye 
sahip olan düzlem aynalar ›fl›¤› düzgün olarak yans›tan aynalar olup simetrik 
görüntü verirler.

- Küresel aynalar ise üzerine gelen paralel  ›fl›k demetinin yans›d›ktan sonra bir 
noktada toplayabilen ya da  bir noktadan geliyormuflças›na yans›tabilen ayna türü 
olup biçimlerine göre ikiye ayr›l›rlar:

I. Üzerlerine gelen paralel ›fl›k demetini odak noktas› ad› verilen tek bir noktada 
toplayacak flekilde yans›tan, çukur (iç k›sm›) yans›t›c› yüzeyi olan küresel aynalara 
çukur(iç bükey) ayna denir.
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II. Üzerlerine gelen paralel ›fl›k demetini odak noktas› ad› verilen tek bir noktadan 
geliyormuflças›na yans›tan, tümsek (d›fl k›sm›) yans›t›c› yüzeyi olan küresel aynalara
tümsek (d›fl bükey) ayna denir.

- Nesnelerin titreflimleri sonucu oluflan ses, yay›l›rken karfl›laflt›klar› maddelerin 
yap›sal özelliklerine ba¤l› olarak onlarla etkileflir. Bu etkileflim sonucu maddeler 
sesi ileten ve sesi so¤uran olmak üzere iki gruba ayr›l›rlar.

- Sesin iletimi ya da tersine yal›t›m› s›ras›nda maddenin ses ile etkileflim özellikleri 
dikkate al›narak seçim yap›l›r.

- Bu nedenle sesin yay›labilmesi için ortamda mutlaka maddeleri oluflturan  molekül 
ya da atomlar›n olmas› gerekmektedir. Bu nedenle ses sadece maddesel ortamlarda
yay›labilmekte, bofllukta ise titresen cisimlerin enerjilerini tafl›yacak tanecikler 
olmad›¤›ndan yay›lamamaktad›r.

- Sesin iletilmesinde ortamdaki maddeyi oluflturan molekül ve atomlar›n birbirine 
uzakl›klar› önemlidir. S›v›lar› oluflturan moleküller aras›ndaki boflluk, gazlar› 
meydana getiren moleküller aras›ndaki boflluktan daha az oldu¤undan, s›v›lar 
gazlara göre, kat›lar da s›v›lara göre sesi daha iyi iletirler.

- Ça¤›m›z›n sorunu hâline gelen gürültü ve ses kirlili¤i ile mücadele yollar›ndan 
biride akustik düzenlemelerdir. Bu sebeple flehir planlamac›lar› ve mimarlar, infla 
ettikleri yerleflim alanlarındaki yap›lar›n akustik özelliklerine dikkat ederler.

- Bir ses bilimi olan akustik, sesin özelliklerini inceleyerek gürültüye yol açan ses 
ve titreflimlerin kontrol yollar›n› da araflt›r›r. Akustik ile u¤raflan bilim insanlar› ve 
mühendisler, farkl› cisimlerin sesle nas›l etkilefltiklerini araflt›rarak uygun iletiflim 
sistemleri ve bina tasar›mlar› için önerilerde bulunurlar.

- Sinema, tiyatro ve konser gibi sanat etkinliklerinin yap›ld›¤› salonlar, görsel ve 
akustik özellikleri sayesinde de¤er kazan›r.
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TEST VII

1. Ses dalgalar› afla¤›daki ortamlar›n hangisinde daha yavafl yay›l›r?

A) Hava
B) Tahta
C) Çelik cetvel
D) Su

2. Afla¤›da verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri do¤ru değildir?

I. Ses boşlukta yay›l›r.
II. Ses nesnelerin titreflimi sonucu oluflur.
III. Ses bir enerji çeflididir.

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I - III
D) I - II

3. Aşağıdaki nesnelerin hangisinden ışık geçişi olur?

A) Tahta blok
B) Düzlem ayna
C) Pencere camı
D) Anahtar

4. Afla¤›daki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanl›flt›r?

I. Ifl›k, madde ile etkileflimi sonucu so¤urulabilir.
II. Ifl›k yaln›zca düz yüzeylerden yans›r.
III. Bir kaynaktan ç›kan ›fl›k ›fl›nları do¤rusal olarak yay›l›r.

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I - II
D) I - III

.




