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ÖNSÖZ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü laboratuvar
derslerinden FZM254 kodlu Fizik IV Laboratuvarı dersinde kullanılmak üzere özveriyle
hazırlanan bu laboratuvar ders notları; çeĢitli türde dalga deneylerini bazı temel kavramlarında
açıklamalarına yer verilerek kaynaklarda belirtilen ilgili kitap ve firmaların notlarından
derlenerek ilk olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kullanılmak üzere
Dr. YeĢim MOĞULKOÇ ve ArĢ. Gör. Hasan Özgür ÇILDIROĞLU tarafından hazırlanmıĢtır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kullanılmak üzere de 2017 yılı içerisinde
yenilenmiĢtir. Kaynaklar dahilinde 65 sayfadır.

Yapılması planlanan deneylerle ilgili temel fiziksel kavramlar hazırlanan bu ders notunun
giriĢ kısmında ve deneysel kısa bilgilerle not niteliğinde deneylerin içinde verilmiĢtir.
Dalgalar ile ilgili temel bilgilerin anlaĢılmasının yanı sıra, öğrencinin FZM254 ders notu
kapsamında yapılması planlanmıĢ deneyler mekanik tür dalgaların tüm özellikleri, yapılacak
deney baĢlıkları altında daha detaylı olarak iĢlenecektir.

Ankara, 2017
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GĠRĠġ
DALGANIN TANIMI VE TÜRLERĠ:

Parçacık ve kütle taĢınımı olmaksızın enerji ve momentum aktarım hareketine dalga denir.
Sabit konumlarda titreĢimlerden oluĢan dalgalar, zamanla nasıl ilerlediğini tanımlayan
denklemlerle ifade edilirler. Bu bölümde esnek ortamdaki dalgalar incelenecektir.
Yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç duyan bu tür dalgalara, mekanik dalgalar denir.
Esnek ortamın denge konumu etrafında salınması sonucu bu cins dalgalar oluĢur ve ortam
içinde birbirine komĢu noktalar arasındaki esneklik kuvvetinden dolayı etki, bir noktadan
diğerine aktarılır. Ortam bir bütün olarak hareket etmez, fakat bazı bölümleri sınırlanmıĢ
yollar boyunca salınma hareketi yaparlar. Örneğin suyun yüzeyindeki dalgaların etkisi ile
yüzmekte olan bir mantar parçasının yukarıya ve aĢağıya, ileriye ve geriye doğru hareketi, su
moleküllerinin gerçek hareketinin eliptik olduğunu gösterir. Su dalgaları yüzey boyunca yavaĢ
yavaĢ hareket ederler. Yüzen cisimlere ulaĢtıkları zaman onları harekete geçirirler, yani
enerjilerini cisimlere verirler. Su dalgasının enerjisi hem kinetik hem de potansiyel enerji
Ģeklindedir. Bu enerjinin bir noktadan diğerine aktarılması maddenin kendisinin yer
değiĢtirmesiyle değil hareketinin yer değiĢtirmesiyle gerçekleĢir. Sonuç olarak mekanik
dalgalar maddenin kendisinin yer değiĢtirmeden hareketin yer değiĢtirmesi sonucu oluĢurlar
ve enerjinin madde içerisinde bir noktadan diğerine iletilmesini sağlarlar. Tanımından da
anlaĢılabileceği gibi mekanik dalgaların iletilmesi için bir ortam gereklidir. Elektromanyetik
dalgalar ise böyle bir ortam olmaksızın iletilebilirler. Örneğin, yıldızlardan gelen ıĢık boĢluğa
yakın bir ortamdan geçerek bize ulaĢır. Bu dalgalar daha sonra tartıĢılacaktır [1-3].

Dalga hızı, dalganın türüne ve içinde yayıldığı maddesel ortamın yoğunluğuna göre değiĢiklik
gösterir. Su dalgaları, ses dalgaları, yay dalgaları ve depremden dolayı oluĢan sismik dalgalar
mekanik dalgalara örnek olarak gösterilebilir. Dalga hareketinin örnekleri su dalgaları, ıĢık
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dalgaları ve ses dalgaları olarak sıralanırken, dalgalar geniĢ fiziksel özelliklerine göre
sınıflandırılmıĢtır. Fakat dalgalar türlerine göre baĢka Ģekillerde de sınıflandırılabilirler [1, 2].

Mekanik dalgalar arasındaki farklar, dalgaların ilerleme yönünün, ortamdaki parçacıklarının
hareketi ile nasıl bir iliĢkide oldukları incelenerek saptanır. Eğer dalgayı taĢıyan ortam
parçacıklarının hareketi, dalganın ilerleme yönüne dik ise, bu dalgalara enine dalgalar adı
verilir. Örneğin, gerilim altındaki düĢey bir ip, bir ucundan tutularak ileriye ve geriye doğru
salındırılırsa enine dalgalar, ip boyunca aĢağıya doğru ilerler. Elimizde oluĢturduğumuz etki
ip boyunca hareket eder, ancak ipi oluĢturan parçacıklar etkinin yayılma yönüne dik olarak
titreĢirler.

Enine dalgalar: TitreĢim doğrultusu, dalganın ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara denir.

TitreĢim
doğrultusu

Ġlerleme doğrultusu
ġekil 1. Enine dalga gösterimi

IĢık dalgaları mekanik olmamakla birlikte enine dalgalardır. Madde parçacıklarının bazı
mekanik dalgaların yayılma yönüne dik hareket etmeleri gibi, elektrik ve manyetik alanlar da
ıĢık dalgalarının yayılma yönüne diktirler. Eğer mekanik dalgayı taĢıyan parçacıkların ileri
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geri hareketleri dalganın yayılma yönü ile aynı ise bu dalgalara boyuna dalgalar adı verilir.
Örneğin, gerilim altındaki düĢey durumlardaki helezon yay, bir ucundan tutularak yukarıya ve
aĢağıya doğru gerilip bırakılırsa boyuna dalgalar yay boyunca hareket ederler. Yay üzerinde
oluĢan boyuna dalgalar, ġekil 2‟de gösterildiği gibi dalganın ilerleme yönüne paralel olarak
titreĢirler.
Boyuna dalgalar: TitreĢim doğrultusu, dalganın ilerleme doğrultusuna paralel olan dalgalara
denir.
Ġlerleme doğrultusu

TitreĢim doğrultusu
ġekil 2. Boyuna dalganın gösterimi

Gaz içindeki ses dalgaları da boyuna dalgalara birer örnektir. Bazı dalgalar ise, hem enine
hem de boyunadırlar. Örneğin su yüzeyindeki dalgalarla su parçacıkları, su dalgaları hareket
ettikçe ileri geri ve yukarı aĢağı hareket ederek eliptik yörüngeler izlerler.
Dalgalar enerji yaydıkları boyutların sayısına göre, bir, iki ve üç boyutlu dalgalar olarak da
sınıflandırılabilirler. Örneğin; ġekil 1 ve ġekil 2‟deki ip ve yay dalgaları tek boyutludurlar.
Havuzdaki durgun suya bir çakıl taĢının düĢmesi ile suyun yüzeyinde oluĢan dalgalar iki
boyutludur. Küçük bir kaynaktan radyal yönde yayılan ses dalgaları veya ıĢık dalgaları üç
boyutludur.
Dalgalar, hareketi ileten ortam parçacıklarının, dalganın yayılma süresi içindeki
davranıĢlarına göre de sınıflandırılırlar. Örneğin, gerilmiĢ ipin bir ucu yana doğru
kımıldatılırsa aĢağı doğru ilerleyen bir vuru (pulse, atma) meydana gelmiĢ olur. Ġpi oluĢturan
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her parçacık atma ulaĢıncaya kadar hareketsizdir. Vuruyu hissettiği anda kısa bir süre içinde
hareket eder ve sonra tekrar durur.

Eğer ipin ucu yukarı ve aĢağı hareket ettirilmeye devam

edilirse ip boyunca ilerleyen bir dalga katarının oluĢması sağlanır. Eğer hareket periyodikse,
periyodik dalga katarı meydana gelir. Dolayısıyla ip üzerindeki her noktanın hareketi
periyodiktir. Periyodik dalgaların, en çok karĢılaĢılanı, basit harmonik dalgadır. Ġp üzerindeki
her nokta basit harmonik hareket yapmaktadır.
Üç boyutlu bir vuru düĢünülürse, verilen bir anda aynı etki altında kalan noktalardan geçen bir
yüzey tanımlanabilir. Zaman ilerledikçe bu yüzey vurunun nasıl yayıldığını gösterecek Ģekilde
hareket eder. Birbiri ardına gelen vurular için benzer yüzeyler çizilebilir. Periyodik dalga için,
hareketin fazı ile aynı fazda olan noktalardan yüzeyler çizerek, bu düĢünceyi genelleĢtirmek
mümkündür. Bu yüzeylere dalga cepheleri adı verilir. Eğer ortam homojen ve izotropik ise
dalganın yayılma yönü daima dalga cephesine diktir. Dalganın hareketinin yönünü gösteren
ve dalga cephelerine dik olan çizgiye ışın adı verilir [1].
Dalga cepheleri değiĢik Ģekillerde olabilirler. Eğer etkiler bir yönde yayılıyorsa, bu dalgalara
düzlem dalgalar denir (bknz. ġekil 3 ve ġekil 4). Verilen bir anda yayılma yönüne dik
herhangi bir düzlem üzerinde her noktada koĢullar aynıdır. Dalga cepheleri düzlemlerdir ve
ıĢınlar birbirine paralel düzgün doğrulardır [2].

ġekil 3. Düzlem dalga gösterimi

ġekil 4. Düzlem dalganın titreĢimsel gösterimi
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Diğer bir basit durum küresel dalgalardır (bknz. ġekil 5). Bu durumda etki, dalganın noktasal
kaynağından çıkarak bütün yönlerde yayılırlar. Dalga cepheleri küre yüzeyleridir. IĢınlar
noktasal kaynağından çıkan radyal yöndeki çizgilerdir. Kaynaktan uzaklaĢtıkça dalga
cepheleri bir miktar eğilir ve sınırlı bir bölge üzerinde genellikle düzlemler olarak göz önüne
alınır.

ġekil 5. Küresel dalga gösterimi
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DALGALAR ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR:
Dalgaların matematiksel olarak ifade edebilmesi için fiziksel özelliklerinin tanımlanması
gerekmektedir.
Periyot (T): Dalganın bir dalga boyuna eĢdeğer mesafede ilerlemesi için geçen zamana
periyot adı verilir. Birimi saniyedir. Dalganın periyodu, sadece kaynağa bağlıdır.
Frekans (f): Dalga kaynağının bir saniyede ürettiği dalga sayısı olup birimi s–1(Hz)‟dir.
Dalganın frekansı, periyot gibi, yalnızca kaynağa bağlıdır.
Dalga boyu (λ): Dalganın, bir periyotluk zamanda aldığı yol olup birimi metredir. Dalganın,
kendini sürekli olarak tekrar eden en küçük uzunluğu olarak da tanımlanabilen dalga boyu,
ardıĢık iki tepe noktası ya da ardıĢık iki çukur noktası arası uzaklık olarak ölçülebilir.
Uzanım (x): Dalganın herhangi bir anda titreĢim doğrultusu üzerinde bulunduğu konumdur.
Genlik (x0): Maksimum uzanım miktarıdır [2].
NOT: Dalgaların Ģiddetleri, genliğin karesi ile doğru orantılı olup, enerji değerinin genlikle
iliĢkisi bulunmamaktadır. Bir dalganın enerjisi o dalganın frekans değeri ile doğru, periyot
değeri ile ters orantılıdır. Dalga boyu ve periyot iliĢkili kavramlar olduğundan birinin artması,
diğerinin de artmasına neden olur, dolayısıyla dalganın enerjisi, tıpkı periyot gibi, dalgaboyu
ile ters orantılı olacaktır.
Periyodik olarak hareket eden bir dalgada, ardıĢık bir tepe ile bir çukur arası uzaklık dalga
boyunun yarısı olan λ/2‟ye eĢittir. Dalga hızı; dalganın birim zamandaki yer değiĢtirmesine
karĢılık gelir ve

(1)
bağıntısı ile tanımlanabilir.
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ĠLERLEYEN DALGALAR
x yönünde gerilmiĢ uzun bir ip üzerinde ilerleyen dalgalar düĢünülürse, herhangi bir t anında
ipin durumu (örneğin

anında)
( )

(2)

Ģeklinde ifade edilir. Burada y, x konumundaki ipin boyuna yer değiĢimini göstermektedir.
Eğer sürtünmeler ihmal edilecek olursa, dalganın zaman geçtikçe Ģeklini değiĢtirmeden
ilerleyeceği varsayılabilir. Bu durumda herhangi bir t anında sağa doğru ilerleyen dalganın
denklemi,
(
Ģeklindedir [1]. Bu ifade, t=0 anında ve

)

(3)

noktasındaki dalga Ģekli ile

anında ve

noktasındaki dalga Ģeklini aynı olarak verir. x ve t değiĢkenleri dalga ifadesinde,
(

) bileĢiminde ortaya çıkar. Örneğin

(

) veya

bir dalgayı ifade

etmek için geçerli olabilecek fonksiyonlardır. Bu eĢitlikte, zaman ilerledikçe dalganın özel bir
bölümü takip edilmek istenirse y‟nin özel bir değerine bakılmalıdır. Matematiksel olarak
bunun anlamı ‟nin özel bir değerinde x‟in t‟ye göre nasıl değiĢtiğini araĢtırmaktır. Zaman
ilerledikçe

değerinin aynı kalması için t arttıkça x değerinin de artması gereklidir. Sonuç

olarak EĢitlik (3) sağa doğru ilerleyen bir dalgayı temsil eder. Sola doğru ilerleyen bir dalga
için,
(
eĢitliği geçerlidir. Burada (

)

) nin sabit bir değeri için zaman ilerledikçe

(4)
azalır. (

)

yönünde ilerleyen bir dalga için
(

)

(5)

EĢitliğin her iki tarafının zamana göre türevi alınırsa,
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veya

.

(6)

Burada

dalganın faz hızıdır. (

) yönünde ilerleyen bir dalga için aynı yol izlenerek faz

hızı

olarak bulunur [1]. Ġnceleme sürdürülerek, bir dalganın genel denklemi de elde

edilebilir. ‟nin herhangi bir sabit değeri için denklem

değerini ‟in fonksiyonu olarak verir.

Böylece bir eğri tanımlanır ve bu eğri için seçilen zaman değerinde ipin Ģeklini temsil eder.
Diğer bir yandan ip üzerinde bir nokta düĢünülerek

değeri sabit alınırsa denklem, ‟yi ‟nin

fonksiyonu olarak verir. Böylece , ip üzerindeki noktanın enine konumunun zamana göre
değiĢimini tanımlar. Örnek olması açısından belli bir dalga göz önüne alınacak olursa,
anında ip üzerinde ilerleyen dalga katarının ifadesi,

(7)

Ģeklindedir. Dalganın Ģekli bir sinüs eğrisidir.
genliği olarak tanımlanır. Enine yer değiĢimi
noktalarındaki değerlerle aynıdır.

maksimum yer değiĢimidir ve sinüs eğrisinin
‟nin

noktasındaki değeri

,

dalgaboyu olarak tanımlanır ve dalga üzerinde aynı

fazdaki iki nokta arasındaki uzaklığı temsil eder. Zaman geçtikçe dalganın sağa doğru

faz

hızı ile ilerlediği düĢünülürse, dalganın denklemi

(

)

(8)

olacaktır. Dikkat edilirse, bu eĢitlik ilerleyen bir dalga için geçerli EĢitlik (3)‟te verilen
bağıntıya uygundur [1].
Dalganın bir dalga boyuna eĢdeğer mesafede ilerlemesi için geçen zamana periyot adı verilir.
Böylece,

(9)
Ģeklinde ifade edilebilir. Bu bağıntı, EĢitlik (8) denkleminde yerine konulduğunda dalga
ifadesi,
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(

)

(10)

olarak bulunur. Bu noktada, anlaĢılacağı üzere verilen bir zamanda ‟nin,
değer,

,

noktasında aldığı

noktalarında aldığı değerler ile; benzer Ģekilde, verilen bir konumda

y‟nin zamanında aldığı değer,

,

, zamanlarında aldığı değer ile aynıdır.

EĢitlik (10)‟u daha kapalı formda yazabilmek amacıyla iki yeni büyüklük tanımlanabilir [1].
Dalga sayısı ( ) ve açısal frekans ( ),

ve

.

(11)

Bu büyüklükler cinsinden sağa doğru ilerleyen bir sinüs dalgasının denklemi
(

)

(12)

ile betimlenebilir. Bu ifadeye basit titreĢimsel hareket için yazılacak hareket denklemlerinin
(bu bağıntılar, ikinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerdir)
çözümlerinden kolaylıkla ulaĢılabilir. EĢitlik (9) ve EĢitlik (11) karĢılaĢtırılırsa, dalganın faz
hızı
(13)

olarak bulunur. Denklem (12) ile verilen ilerleyen dalgalar için
‟nin

için

konumunda

olduğu sınır Ģartları kabul edilmiĢtir. Fakat her zaman bu durum geçerli değildir.

yönünde ilerleyen bir dalganın genel ifadesi,

(

)

(14)

dir. Burada parantez içindeki büyüklüğe faz ve ‟ye faz sabiti denir. Örneğin; eğer
ise,

,

değerlerinde;

‟dır. Bu durumda,

(

)

(15)

12

olarak bulunur. Eğer ip üzerindeki bir nokta, örneğin

, göz önüne alınırsa, bu noktadaki

yerdeğiĢimi,
(

)

(16)

Ģeklinde yazılır ve bu eĢitlik basit harmonik hareket için geçerli olan hareket denklemine
benzer. Sonuç olarak; dalga katarı ip boyunca ilerledikçe, ipin her noktasının denge konumu
etrafında basit harmonik hareket yaptığı anlaĢılmıĢ olur [1].
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DENEY 1: SU DALGALARININ ÜRETĠLMESĠ
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga üreteci (uyarıcısı)
 Beyaz A4 kağıt ve kurĢun kalem
1.1.

DENEYĠN AMACI
Su dalgalarının özelliklerini kavramak. Dalga üretecini kullanmayı öğrenmek. Düzlem
ve dairesel su dalgaları üretip gözlemleyebilmek.

1.2.

DENEYSEL BĠLGĠ
Durgun su yüzeyi, su molekülleriyle oluĢmuĢ gergin bir tabaka gibidir. Su dalgaları bu
tabakada oluĢturulan Ģekil değiĢikliğinin ya da hareket enerjisinin ortam boyunca
yayılmasıyla sadece su yüzeyinde oluĢur. Bu nedenle su dalgalarına su yüzeyinde
yayıldıkları ve derinliklere inmedikleri için yüzey dalgaları da denmektedir. Bu
nedenle fırtınalı bir denizde, deniz yüzeyindeki gemiler fırtınadan etkilenirken
denizaltılar etkilenmez. Su dalgaları hareket ederken su yüzeyi civarındaki su
molekülleri, dairesel harekete benzer biçimde hareket eder ve enerji aktarımı yoluyla
dalganın hareketini sağlarlar [1].

ġekil 1. Su yüzeyi civarındaki su moleküllerinin titreĢim hareketleri
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ġekil 2. Su yüzeyi civarındaki ve derin ortamlardaki su moleküllerinin titreĢim
hareketleri
Doğrusal ve dairesel atmalar yardımıyla, su yüzeyindeki dalgalar doğrusal veya
dairesel olarak oluĢturulabilir. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga
leğenindeki doğrusal dalgalar, daima dalga tepesine dik doğrultuda yayılır.

ġekil 3. Doğrusal dalgalar
Dairesel dalgalar ise Ģeklini bozmadan devamlı geniĢleyen halkalar Ģeklinde yayılırlar.

ġekil 4. Dairesel dalgalar
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NOT: Su yüzeyindeki dalgaların yayılma hızı, suyun derinliğine bağlıdır. Derinlik
arttıkça hız artar, derinlik azaldıkça hız azalır. Su derinliği, dalgaboyuna göre küçük
ise dalganın yayılma hızı derinlik ile doğru orantılıdır.
Su dalgasının hızı yalnızca ortama, frekansı ise yalnızca kaynağa bağlıdır.
Kaynak sabit kaldığı sürece dalganın periyot ve frekans değerleri, ortam
değiĢikliklerinden, su derinliğinin artıp azalmasından etkilenmezler. Benzer Ģekilde, su
yoğunluğu ve derinliği sabit kaldığı sürece kaynağın frekansının değiĢmesi dalganın
hızını etkilemez.
1.3.

DENEYĠN YAPILIġI
Deneyde kullanılan dalga leğeni ġekil 5 ile benzer bir tasarıma sahiptir. Dalga
kaynağının farklı frekans değerleriyle oluĢturulan su dalgalarına Ģekilde gösterildiği
gibi ıĢık düĢürüldüğünde, izleme ekranında ıĢığın toplandığı ve dağıldığı bölgeler göz
önünde bulundurularak, dalgaya ait bilgiler elde edilebilir [4].
Deneyde kullanılacak olan düzenek, içerisinde bir düzlem ayna barındırmaktadır.
Bunun sebebi; aĢağıdaki Ģekle ek olarak izleme ekranının ön yüzeyde olmasıdır. Küp
Ģeklindeki deney düzeneğinize diyagonal olarak yerleĢtirilmiĢ olan düzlem ayna
sayesinde, ıĢığın toplandığı ve dağıldığı bölgeler, ön yüzeyde izlenmektedir.

ġekil 5. Dalga Leğeninin ġematik Gösterimi
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1.3.1. Dairesel Dalgalar:
a. Dalga leğenin yataylığını, suyun derinliği her yerde aynı olacak Ģekilde sağlayınız.
b. Dalga leğeni içine 5-7 mm kadar su koyunuz.
c. Dairesel dalga üretmek için, titreĢim jeneratörünün koluna tek bir dalga uyarıcısı
(uzun çubuk) takınız.
d. Dalga frekansını cihazdan 5-25 Hz arasında uygun bir değere ayarlayarak dairesel
dalgaları elde ediniz.
e. Elde ettiğiniz dalgaların frekansa göre nasıl değiĢtiklerini gözlemleyiniz ve bunlardan
herhangi birisi için ön ekrana beyaz bir A4 kağıt yerleĢtirerek gördüğünüz Ģekli
kurĢun kalem kullanarak çiziniz.
f. Çiziminizden yararlanarak dalga boyunu ölçünüz.
g. Teorik olarak su dalgalarının hızını bulunuz.
1.3.2. Düzlem Dalgalar:
a. Düzlem dalga üretecini motor bağlantı koluna monte edip, dalga leğeninin alt ucuna
götürünüz.
b. Düz dalga kolunun su yüzeyine tam paralel olacak Ģekilde hafifçe değmesini
sağlayınız.
c. Deneyin bu kesimine geçerken su derinliğini değiĢtirmeyiniz.
d. Kontrol cihazından 15-25 Hz arasında bir uyarıcı frekansı ve uygun genliği
ayarlayınız.
e. Ön ekrana beyaz bir A4 kağıt yerleĢtirerek gördüğünüz Ģekli çiziniz.
f. Çiziminizden yararlanarak dalga boyunu ölçünüz.
g. Matematiksel olarak su dalgalarının hızını bulunuz.

1.4.

EK SORULAR
1. Elde ettiğiniz düzlem dalgaların hızı ile deneyin 1.3.1. kesiminde elde ettiğiniz
dairesel dalgaların hızını karĢılaĢtırınız. Detaylıca yorumlayınız.
2. Yaptığınız iki deneyde de farklı frekans değerleri kullandıysanız, dalgaların hızları
farklılık gösteriyor mu? Sizce dalganın hızı nelere bağlıdır?
3. Kararlı dalga ne demektir?
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4. Genlikleri farklı iki dalga bir ortam içerisinde aynı yönde hareket ediyorlarsa, kararlı
dalgalar meydana gelebilir mi?
5. Genlikleri farklı iki dalga bir ortam içerisinde farklı yönde hareket ediyorlarsa, kararlı
dalgalar meydana gelebilir mi?
6. Dalgaların enerji ilettikleri bilinmektedir. Benzer Ģekilde bir dalga, momentumu veya
açısal momentumu iletebilir mi? Detaylıca açıklayınız.
7. Bir gölün yüzeyindeki dalgaların Ģiddetinin ve genliğinin kaynaktan uzaklaĢtıkça nasıl
değiĢtiğini açıklayınız.
8. ġekil 2‟de gösterilen ıĢığın toplandığı ve dağıldığı bölgeler nasıl oluĢmaktadır?
(Neden yalnızca aydınlık ya da yalnızca karanlık bölge oluĢmuyor?)
9. Bu bölgelerin, dalganın tepe ve çukur noktalarıyla iliĢkisi nedir?
10. Dalga kaynağından üretilen dalgaların, frekansları ve genlikleri arasında bir iliĢki var
mıdır?
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DENEY 2: FREKANS-DALGABOYU VE YANSIMA
2.1.

FREKANS VE DALGABOYU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
2.1.1. DENEYĠN AMACI
Dalgaboyu kavramını deneysel olarak gözlemlemek. Dalgaboyu ve frekans arasındaki
iliĢkiyi öğrenmek. Dalganın yayılma hızını belirlemek.
2.1.2. DENEYĠN YAPILIġI
a. Deneysel bilgi için föyün giriĢ kısmını okuyunuz.
b. Bu deney hem düzlemsel hem de dairesel dalgalar kullanılarak
incelenebilmektedir. Daha kolay ayarlanabilmesi için tekli uyarıcı kullanınız.
c. TitreĢim jeneratörünü 10-30 Hz arası uyarım frekansına ayarlayınız.
d. Ġki dalga tepesi ya da çukuru arasındaki mesafeyi cetvel yardımı ile ölçünüz.
e. Değerleri aĢağıdaki tabloya geçiriniz.
Tablo 1. Frekans, dalgaboyu ve dalganın hızı
f (Hz)
10
15
20
25
30

λ (cm)

f. Tablodaki verilerden yararlanarak ( – ) grafiği çiziniz ve grafik yardımıyla
dalgaların hızını hesaplayınız.
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2.2.

FARKLI ENGELLERDEKĠ YANSIMA
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
 Farklı türde engeller

2.2.1. DENEYĠN AMACI
Yansıma kanunlarını öğrenmek, dalga optiğini gözlemlemek. Doğrusal ve dairesel
dalgaların farklı engeller üzerinde yaptığı yansımaları incelemek.

2.2.2. DENEYSEL BĠLGĠ
Yansıma, bir yüzeye çarpan dalgaların geldiği ortama belli bir açıyla geri dönmesidir.
Dalga leğeninde oluĢturulan dalgaların önüne düz ya da küresel engel konulursa,
dalgalar ile engelin biçimine göre, yansımalar gerçekleĢir. Yansıma boyunca, dalga
boyu, frekans, periyot ve yayılma hızı değiĢmez [2].
Düz bir engele paralel olarak gelen doğrusal dalgalar, engele çarptıktan sonra yine
paralel olarak geri yansır. Eğer dalgalar engele paralel gelmiyorsa, engele ilk değdiği
noktadan yansımaya baĢlayan doğrusal dalga olarak engelden uzaklaĢır. Dalga
tepesinin engel ile yaptığı açı ya da dalganın hareket doğrultusunun engelin normali ile
yaptığı açılar gelme ve yansıma açılarıdır ve ġekil 1b‟den görülebileceği gibi
olmak zorundadır.

ġekil 1. a) Doğrusal dalgaların engelden
yansıması

b) Dalga tepesinin engel ile yaptığı açı
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Bir dalga leğeninde ilerleyen doğrusal dalgaların önüne çukur ya da tümsek bir engel
konulursa, dalgalar engelin biçimine göre yansıyarak geri döner. Doğrusal dalgalar
çukur engelde odaklanıp tekrar açılarak yansır, tümsek engelde ise sanki arkadaki bir
noktasal kaynaktan geliyormuĢ gibi açılarak yansır (bknz. ġekil 2).

ġekil 2. Doğrusal dalgaların içbükey engelden yansıması
Bir noktadan daire Ģeklinde ilerleyerek düz engele çarpan dalga, engelin arkasındaki
bir noktadan geliyormuĢ gibi yansır. Meydana gelen dairesel dalganın merkezi ile
engel arası dik uzaklık, dairesel Ģekilde yansıyan dalgaların merkezi ile engel arası dik
uzaklığı (

) birbirine eĢittir (bknz. ġekil 3).

ġekil 3. Dairesel dalganın düz bir yüzeyden yansıması
2.2.3. DENEYĠN YAPILIġI
a. Düz dalga aparatı kullanarak 20-25 Hz arasında bir frekans ayarlayınız.
b. Ekran üzerine bir beyaz kağıt yerleĢtirerek, elde edilen görüntünün Ģeklini çiziniz.
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c. Bu kez düz dalga aparatının 14-15 cm önüne içbükey yansıtıcıyı yerleĢtiriniz ve ön
ekrandaki Ģekli beyaz kağıda çiziniz.
d. Yansıyan dalgaların odak uzaklığını belirleyiniz.
e. Aynı iĢlemi bu yansıtıcıyı ters çevirerek dıĢbükey yansıtıcı olarak tekrarlayınız.
f. Dairesel dalga üretmek için, titreĢim jeneratörünün koluna tek çubuğu takınız ve
oluĢan Ģekli beyaz kağıda çiziniz.
g. Meydana gelen dairesel dalganın 10-15 cm önüne düz engel koyunuz.
h. Dairesel dalganın merkezi ile engel arasındaki dik uzaklığın, dairesel Ģekilde
yansıyan dalgaların merkezi ile engel arası dik uzaklığa eĢit olduğunu cetvel
yardımı ile ölçerek ispatlayınız.

2.3.

EK SORULAR
1. Yansıma kanunlarını yazınız.
2. Su dalgaları, elektromanyetik dalgalar gibi, yansıma kanunlarına uyar mı?
3. Su dalgaları, optikte;
uzaklığı ve

merceklerin odak uzaklığı,

cismin tepe noktasına

görüntünün tepe noktasına olan uzaklığı olmak üzere, ince ve kalın

kenarlı mercekler - çukur ve tümsek aynalar için tanımlan,

eĢitliğini doğrular mı?
4. Bu matematiksel ifade, su dalgaları için geçerli ise, sistemde ince ve kalın kenarlı
mercekler deneysel olarak ne Ģekilde oluĢturulabilir?
5. 3. Soruda verilen matematiksel ifadeden yararlanarak, deneyde kullandığınız çukur
ve tümsek engellerin odak uzaklıklarını bulunuz.
6. Matematiksel olarak elde ettiğiniz odak uzaklıkları, deneysel sonuçlarınızı
doğruluyor mu?
7. Üretecin frekansı artırılırsa, su dalgalarının hızı ve dalga boyları nasıl değiĢir?
8. Ġçbükey ve dıĢbükey engellerinizin odak uzaklıkları, su derinliğinin artmasından
etkilenir mi?
9. Su dalgaları bir engelden yansıdıktan sonra faz kazanır mı? Detaylandırınız.
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10. AĢağıda ġekil 4 ile verilen yansıma olayında ABCDO ile sınırlanan bölgede
gerçekleĢen fiziksel süreci ayrıntılarıyla açıklayınız.

ġekil 4. Düzlem dalganın düz bir yüzeyden yansıması
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DENEY 3: HIZ-DALGABOYU VE KIRINIM
3.1.

HIZ VE DALGABOYUNUN SU DERĠNLĠĞĠNE BAĞIMLILIĞI

GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
 Pleksiglas plaka
3.1.1.

DENEYĠN AMACI
Dalga leğenindeki farklı derinlikler için su dalgalarının hız ve dalgaboyu değerlerinin
nasıl değiĢtiğini gözlemlemek.

3.1.2.

DENEYĠN YAPILIġI

a. Dikdörtgen Ģeklindeki bir pleksiglas (plastik cam) plakayı, dalga leğenine yerleĢtiriniz.
b. Doldurulacak olan su yüzeyinin derinliğini, pleksiglas plakanın biraz üzerinde olacak
Ģekilde ayarlayınız.
c. Dalga jeneratörü ve dalga leğeni dikkatli bir Ģekilde ayarlandıktan sonra 18-25 Hz
arasında bir üretici frekans uygulayınız.
d. Net bir dalga düzeni ortaya çıkacak Ģekilde dalga üretici genliğini seçiniz.
e. Plakanın alanının içerisinde ve dıĢında, birbirlerine olabildiğince uzak olan iki dalga
tepesi arasındaki mesafeyi cetvel yardımı ile ölçünüz.
f. AĢağıdaki tabloyu doldurunuz ve sonuçları yorumlayınız.

Tablo 2. Derin su ve sığ su için
(Hz)

frekans,

dalga boyu, faz hızı.
(cm)

(cm/s)

Derin su
Sığ su
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3.2.

SU DALGALARINDA KIRILMA

GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
 Pleksiglas
3.2.2.

DENEYĠN AMACI
Farklı ortamlardaki su dalgalarının hızlarını gözlemlemek. Kırılma kavramını ortam
değiĢtiren su dalgaları üzerinde öğrenmek ve incelemek.

3.2.3.

DENEYSEL BĠLGĠ

Dalgaların yayılma hızı, bulundukları ortamların özelliklerine bağlı olduğundan, ortam
değiĢtiren dalgalar doğrultu da değiĢtirirler. Ortamları birbirinden ayıran ara kesite
gelen dalgaların doğrultu değiĢtirmesi olayına kırılma denir. ġekil 1‟de bir düzlem
dalganın kırılması gösterilmiĢtir. Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama, ya da sığ
ortamdan derin ortama geçerken, dalga boyları ve hızları değiĢir. Derin ortamda, hız
ve dalga boyu büyük, kırıcılık küçüktür. Sığ ortamda, hız ve dalga boyu küçük,
kırıcılık büyüktür.

ġekil 1. Düzlem dalganın kırılması
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Gelme açısı

ve yansıma açısı

olmak üzere dalga boyları arasındaki bağıntı,

sin  0

sin  1
Ģeklindedir. Bu noktadan hareketle,

derin sudaki faz hızı,

(1)

sığ sudaki faz hızı olmak üzere

dalga hızlarının oranı,

n 01 

c0 0

c1 1

(2)

olarak bulunur.
3.2.4.

DENEYĠN YAPILIġI

a. Düzlem dalga jeneratörü kullanarak frekansı 20-25 Hz arasında bir değere ayarlayınız.
b. Kırılma sağlayan doğrusal olmayan pleksiglas plakasını dalga cephelerine karĢı bir
Ģekilde ve eğik konumda dalga leğenine yerleĢtiriniz.
c. Dalga leğenini bu aĢamadan sonra plaka tamamen suyun altında ve üzerinde ince bir
su tabakası kalacak Ģekilde suyla doldurunuz.
d. Ön ekrandaki kırınım görüntüsünü kağıt üzerine çiziniz.
e. Derin sudan sığ suya geçerken matematiksel olarak kullanılacak kırılma indisini
bulunuz.

3.3.

EK SORULAR
1. Snell yasasını matematiksel olarak türetiniz.
2. Snell yasasını kullanarak (1) denklemini ispatlayınız.
3. (1) denkleminden, (2) denklemine geçmek için gereken ara iĢlemleri yapınız.
4. Kırılma nedir?
5. Kırınım nedir?
6. Dağınım nedir?
7. Dalgaların hareket ettikleri ortamın yoğunluğu ile kırılma indisi aynı kavrama mı
karĢılık gelir? Aralarında matematiksel bir iliĢki kurulabilir mi? Detaylıca
açıklayınız.
8. Dalgalar ortam değiĢtirirken, hangisinden kaynaklı olarak hız ve doğrultu
değiĢtirirler? Ortam yoğunluğu - Kırıcılık indisi.
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9. Elektromanyetik dalgalar ve su dalgaları için kırılma olayı aynı bağıntılar ile ifade
edilebilir mi?
10. Su dalgaları derin ortamda neden daha hızlı yayılırlar?
11. ġekil 2‟de S kaynağından üretilen doğrusal su dalgalarının dalga leğeni üzerinde
ne Ģekilde yayıldıkları görülmektedir? Ortamın derinliği sabit olduğuna göre su
dalgalarının, frekans ve dalgaboyu için ne söylenebilir?

ġekil 2. Soru 11
12. ġekil 3‟te verilen dalga leğenine, eğimli olarak pleksiglas yerleĢtirilmiĢtir. Leğene
tepeden bakıldığında, dalga üretecinden çıkan su dalgaları nasıl görünür? (Dalga
katarlarını birer çizgi Ģeklinde göstererek dalgaboyları arasındaki farkı çiziniz.)

ġekil 3. Soru 12
13. Faz nedir?
14. Faz farkı nedir?
15. ġekil 4‟te A ve B kaynaklarından üretilen su dalgaları görülmektedir. Dalgaların
periyot, frekans, dalgaboyu değerlerini ve faz farklarını tanımlayınız. (Her küçük
karenin geniĢliğini 0.5 cm ve atmaların 1 saniyede 1 küçük kare yer değiĢtirdiğini
varsayınız.)

ġekil 4. Soru 15
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DENEY 4: SU DALGALARINDA KIRINIM VE GĠRĠġĠM
4.1.

ÜST ÜSTE BĠNDĠRME ĠLKESĠ
Birçok dalga çeĢitleri için deneylerden elde edilen sonuçlar, iki veya daha fazla
dalganın aynı uzayda birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebileceklerini
göstermiĢtir. Böyle bir durumda herhangi bir parçacığın toplam yerdeğiĢtirmesi
dalgaların ayrı ayrı yer değiĢtirmelerinin toplamına eĢittir. Parçacığın yer
değiĢtirmelerinin vektörel toplama iĢlemine üst üste bindirme adı verilir. Örneğin,
farklı frekanslardaki radyo dalgaları radyo anteninden geçerler; bu dalgaların üst üste
binmesi ile antende oluĢan elektrik akımları oldukça karmaĢıktır. Bununla birlikte
radyo alıcısında belli bir istasyonun yayınını, diğer istasyonlar yayın yapıyor gibi
dinleyebilmek mümkündür. Diğer bir örnek verilirse; bir orkestranın karmaĢık
yapısından kulaklara gelen ses karmaĢık dahi olsa, içindeki bir enstrümanın sesi tek
baĢına algılanabilir.

ġekil değiĢtirebilen ortamlardaki dalgalar için de üst üste bindirme ilkesi geçerlidir.
Böyle ortamlarda deformasyon kuvvetler arasındaki bağıntılar, matematiksel olarak
çizgisel denklemlerdir. Örneğin elektromanyetik dalgalar için üst üste bindirme ilkesi
geçerlidir. Çünkü elektrik ve manyetik alanlar arasındaki iliĢki de çizgiseldir.

Esnek ortamlarda üst üste bindirme ilkesi geçerli değildir. Örneğin ses Ģiddeti çok
fazla artarsa esneklik sınırı aĢılabilir ve Hooke yasası,

, geçerliliğini

kaybeder. ġiddetli patlama sonucu oluĢan Ģok dalgaları, havadaki ses dalgaları için
yukarıda açıklanan duruma bir örnektir. Üst üste bindirme ilkesinin geçerli olmadığı
bir baĢka örnek, bir yükselticinin beslediği ses yayıcıyı kullanan konuĢmacının sesinin
yayıcının çok ani ve fazla beslenmesi durumunda kaybolmasıdır. Bunun anlamı, ses
yayıcıdaki sinyalin yükselticiden gelen ve yükseltilen sinyalden farklı olmasıdır [1].
Üst üste bindirme ilkesinin fiziksel açıdan önemi Ģöyle açıklanabilir: KarmaĢık bir
dalga hareketini basit dalgaların birleĢimi olarak incelemek mümkündür. Bu gerçek,
ilk olarak Fransız matematikçi J. Fourier tarafından ortaya atılmıĢtır. Fourier‟in
çalıĢmasında, bir parçacığın periyodik hareketinin basit harmonik hareketlerinin bir
birleĢimi olarak temsil edilebileceği gösterilmiĢtir. Böyle bir birleĢimin genel ifadesine
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Fourier serisi adı verilir. ġekil 1‟de bir kare dalganın Fourier sentezi,

frekanslı

birinci harmonik dalgalarının birleĢimi olarak gösterilmiĢtir.
Bir ortamın esnekliği Hooke yasasına tam olarak uymayabilir. Bu durumda gergin bir
ipin ucunda oluĢan mekanik dalga vurusu, ip boyunca ilerlerken Ģekil değiĢtirebilir.
Harmonik dalgaların her birinin hızı farklıdır. Aslında hız frekansa bağlıdır. Bu olaya
dispersiyon ortama ise dispersif adı verilir. Sonuç olarak vurunun Ģekli dalga
ilerledikçe değiĢir. Atmanın hızı her bir atma için aynı değildir. BaĢlangıçtaki Ģekline
bağlı olarak değiĢir. BoĢluktaki ıĢık dalgaları dispersif değildir. Fakat cam içindeki
ıĢık dalgaları dispersif dalgalardır.

ġekil 1. Bir kare dalganın Fourier sentezi, frekanslı birinci harmonik dalgalarının
birleĢimi olarak gösterimi. a) ve
frekansları eklenmiĢtir. b)
frekanslı bir tek
harmonik daha ilave edilmiĢtir. c)
frekans değerine kadar tek harmonikler
eklenerek, kare dalgaya yakınsamıĢtır.
'ten büyük frekans değerli tek harmonikler
eklenirse kare dalga elde edilir [1].
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Dalga vurusunun Ģekil değiĢtirmesinin baĢka bir nedeni, mekanik enerjisinin ortama
iletilip kaybolmasıdır. Örneğin hava sürtünmesi, viskozluk veya iç sürtünmeler enerji
kaybına neden olur. Bu durumda dalganın genliği zamanla azalır. Bu dalgalara
sönümlü dalgalar denir. Sönme Ģiddeti frekansa bağlıdır.

4.1.1. DALGALARIN GĠRĠġĠMĠ
GiriĢim iki ya da daha fazla dalga katarının üst üste binmesi olayıdır. ( ) yönünde
aynı hızla hareket eden frekansları ve genlikleri eĢit iki dalga düĢünülürse, bu iki
dalganın frekansları arasındaki fark olmak üzere,

(

)

(1)

ve
(

)

(2)

ifadeleri tanımlanabilir. Birinci eĢitlik için iki eĢdeğer bağıntı,

(

)

(3)

veya
(

)

(4)

yazılabilir. Bu iki dalganın (2) ve (3) eĢitliklerinden ve herhangi bir t anında çekilden
fotoğraflarından,

ekseni boyunca birbirlerine göre

kadar farklı konumlarda

oldukları görülür. Benzer Ģekilde (2) ve (4) eĢitliklerinden, herhangi bir
dalgaların

konumunda

sabit zaman farkı ile basit harmonik hareket yaptığı anlaĢılır. Bu inceleme

faz farkının anlamına açıklık kazandırmaktadır. Dalgaların üst üste bindirilmesiyle
elde edilen sonuç, denklem (1) ve (2)‟nin toplamıdır:

(

)

(

)

(5)
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Ġki açının sinüslerinin toplamını veren,

(

)

(

)

(6)

bağıntısından yararlanarak,

(

)

( )

(7)

)

(8)

ve
( )

(

bulunur. Toplam dalga önceki dalga ile aynı frekanstadır, ancak, genliği

( )

Ģeklindedir. Eğer

,

ile karĢılaĢtırıldığında küçük bir değer alıyorsa, yeni

dalganın genliği yaklaĢık olarak
dir. Eğer,

(9)

olur. Yani, , çok küçükse,

( )

sıfır ise iki dalga her noktada aynı faza sahiptir. Bir dalganın tepe noktası

diğerinin de tepe noktasına karĢılık gelir. Bu durumda dalgalar yapıcı giriĢim
yapmıĢtır. Sonuçta ortaya çıkan dalganın genliği önceki her bir dalganın genliğinin iki
katıdır. Eğer,
Yani

yaklaĢık
( )

ise toplam dalganın genliği yaklaĢık olarak sıfırdır.
Eğer

tam olarak

ye eĢitse bir dalganın tepe noktası

diğerinin çukur noktasına karĢılık gelir. Bu durumda dalgalar yıkıcı (yok edici) giriĢim
yaparlar. Sonuçta ortaya çıkan genlik sıfırdır [1].
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4.2.1.

SU DALGALARINDA KIRINIM

GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
 Pleksiglas plaka
 Tek yarıklı engel
4.2.2.

DENEYĠN AMACI
Su dalgalarının oluĢturduğu kırınım desenini gözlemlemek.

4.2.3.

DENEYSEL BĠLGĠ
Su dalgalarının tek yarıktan geçerken, Huygens Prensibi uyarınca, sanki aralığın
içindeki bir nokta kaynaktan çıkıyormuĢ gibi eğriselleĢerek dairesel dalga biçiminde
yayılmasına su dalgalarının kırınımı denir [4].

ġekil 2. a) Yarık geniĢliğinin, dalgaboyuna göre çok büyük olması durumu

b) Yarık geniĢliğinin, dalgaboyu mertebelerinde olması durumu
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ġekil 2‟de, dalga leğenindeki bir yarıktan, frekansı azaltılarak gönderilen dalgaların
geçiĢleri görülmektedir. Aralık geniĢliği

, su dalgalarının dalga boyu

olmak üzere,

ise kırınım olayı gerçekleĢir.
NOT: Kırınım olayının gerçekleşmesi için dalga boyu büyük, aralık genişliği küçük
olmalıdır.

4.2.3.

DENEYĠN YAPILIġI

a. Dalga tepsisi içerisinde düzlem dalga üretecinin frekansını 18-25 Hz arasında bir
değere ayarlayınız.
b. Küçük bir engeldeki kırınım olayını gözlemleyiniz.
c. Dar bir yarık kullanarak kırınım desenini elde ediniz.
d. Yarık mesafesini 3 cm‟den 0.5 cm‟ye kadar değiĢtirerek kırınım oluĢup oluĢmadığını
gözleyiniz.
e. Kağıt üzerinde kırınıma uğramayan ve uğrayan dalgaların Ģeklini çiziniz.
f. Aynı deneyi tek yarıklı engel kullanarak yapınız ve elde ettiğiniz görüntüden kırınım
ağını çiziniz.
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4.3. SU DALGALARINDA GĠRĠġĠM
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Dalga leğeni
 TitreĢim jeneratörü
 Dairesel ve düzlem dalga uyarıcısı
 Pleksiglas plaka
4.3.2.

DENEYĠN AMACI
Su dalgalarının oluĢturduğu giriĢim desenini gözlemlemek.

4.3.3. DENEYSEL BĠLGĠ
Aynı fazda çalıĢan iki noktasal kaynaktan oluĢan dalgalar arasında giriĢim gözlenir.
GiriĢim olayı ayrıca, paralel dalganın önüne koyulacak çift yarık yardımıyla
gerçekleĢtirilebilir [4].

ġekil 3. a) Çift yarıkta giriĢim olayı
b) Su dalgalarıyla gerçekleĢtirilen çift yarıkta
giriĢim deneyinin dalga leğeni ekranında oluĢan görüntüsü
4.3.4 DENEYĠN YAPILIġI
a. Dalga leğeni içerisinde düzlem dalga üretecinin frekansı 10-25 Hz arasında değiĢecek
Ģekilde ayarlayınız.
b. Frekans değerini not ediniz.
c. Dalga önüne çift yarıklı engeli koyarak giriĢim deseni elde ediniz. Elde ettiğiniz
görüntüyü A4 kağıdına çiziniz.
d. Dalga boyunu bulunuz.
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e. Deneyin bu kesiminde, frekans değerini değiĢtirmeden, çift nokta üreteci aparatı
kullanınız.
f. EĢ fazlı iki farklı kaynak kullanarak oluĢturacağınız dairesel dalgaları ile giriĢim
deseni elde ediniz ve ekranda oluĢan görüntüyü beyaz kağıda çiziniz.
g. Dalga boyunu bulunuz.
h. Gözlemlediğiniz iki giriĢim desenini kıyaslayınız.
i. Bulduğunuz dalga boylarını karĢılaĢtırınız.
j. Her iki kesim için de 3. aydınlık saçak (

) için,

denklemini

doğrulayınız. Burada;
: Yarıklar arası mesafe - Ġki kaynak arasındaki uzaklık.
:

aydınlık saçağın merkez doğrultusuna dik uzaklığı.

: Merkez doğrultusunun,

aydınlık saçaktan çizilen dikmeye uzaklığıdır.

4.4. EK SORULAR
1. Dalga nedir? Dalgaların özellikleri nelerdir? Madde ile dalga nasıl ayırt edilebilir?
2. Kırınım olayını detaylıca açıklayınız.
3. GiriĢim olayını detaylıca açıklayınız.
4. Huygens Prensibini detaylıca açıklayınız.
5. Yarık geniĢliğinin dalga boyu mertebelerinde olmaması durumunda kırınım ve
giriĢim olayları gözlenebilir mi?
6. Optik Laboratuvarında yaptığınız, ıĢığın çift yarıkta giriĢimi deneyi ile su
dalgalarında giriĢim deneyi arasında nasıl bir bağlantı vardır? IĢık için tanımlanan
giriĢim ve kırınım denklemleri su dalgaları için de geçerli midir?
7. Çift nokta üreteci aparatı kullanarak farklı fazlarda dalgalar üretebilir misiniz?
8. Çift yarıkta giriĢim ile tek yarıkta kırınım deneyleri için tanımlanan denklemlerde
bir faz ifadesinden söz edilebilir mi?
9. Elektronlarla yapılan çift yarıkta girişim deneyini araştırınız. Elde ettiğiniz
bilgiler ıĢığında elektronların dalga özelliği göstermesini yorumlayınız.
10. Madde dalgası nedir? Dalgalar da madde özelliği gösterir mi? Örneklendiriniz.

35

DENEY 5: MĠKRODALGA DENEYLERĠ
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Balmumu (wax) lensler
 Bragg yasaları için Kristal
 Frensel yarı periyodik bölge plakaları
 Izgara (grill) (polarizasyon için)
 Dönen levha
 Dielektrik engel
 Hoparlör yükseltici pil ve ana parça
 Atma (pulse) düzenleyici
 Dalga klavuzu











Ġletici (transmitter) Tx
Alıcı (receiver) Rx
DC güç kaynağı
Probe Alıcı
Büyük ve küçük yansıtıcılar
Yarı gümüĢlenmiĢ ayna
45° ve 60° içi boĢ prizmalar
Ġçi boĢ yarı dairesel lensler
Optiksel aktivasyon spiralleri

5.2. DENEYĠN AMACI
Mikrodalgaların kolaylıkla elde edilmesini sağlamak ve oluĢan mikrodalgaların
kutuplanma ve yansıma gibi özelliklerini irdelemek.

5.3.

DENEYSEL BĠLGĠ
Optik ve dalgaların öğrenilmesinde dalgaboyu 2.8 cm mertebesinde olan
mikrodalgaların kullanılmasının birçok avantajı vardır. Mikrodalganın dalgaboyu tipik
bir monokromatik (tek renkli yani tek dalgaboylu) ıĢık kaynağının dalgaboyundan
yaklaĢık olarak 50000 kat daha büyük olmasından dolayı duran dalganın
maksimumunun gözlenmesi, kırınım gölgelerinin gözlenmesi gibi deneyler daha
belirgin bir biçimde yapılabilecektir. Birbirlerini izleyen maksimumlar 1.4 cm
aralıklarla sıralandığında karartılmıĢ bir odada optik saçakların mikroskop ile
incelenmesi durumu düĢünülürse duran dalgayı ispatlamak mikrodalga çalıĢmaları ile
daha kolaydır. Bir Gunn diyot ileticisinden elde edilen sinyal tam olarak tek bir dalga
boyundadır. Böylece monokromatik ıĢığın oldukça güçlü bir demetinin elde edilmesi
problemlerinin üstesinden gelinmiĢ olunur.

YaklaĢık 20 cm2 boyutlarındaki sert bir levha ya da metalin uygun engel ve
yansıtıcıların kullanılmasıyla giriĢim ve kırınım olayları gözlenebilir. Üstelik bu engel
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ve yansıtıcıların optiksel olarak pürüzsüz olması gerekmez, bu da optiksel araçların
elde edilmesinin yanında maliyeti daha az olacak Ģekilde deneysel çalıĢma olanağı
tanır.
Katıhal fiziğinin uygulama alanlarından biri olan ince film etkileri birkaç cm
boyutlarındaki bir film ile gösterilebilir. Böylece ince filmin yapısal detaylarını
inceleme olanağı sağlanmıĢ olur.
Mikrodalgalar kolay bir Ģekilde elde edilebildiğinden ve elde edilebilen mikrodalga
yine kolayca algılanabildiğinden iyi kalitede bir osiloskobun kullanılmasıyla
mikrodalgaların hızı laboratuvarda ölçülebilir. ġimdi gelin deney sırasında
kullanacağımız cihazları tanıtarak devam edelim.

5.3.1.

ĠLETĠCĠ (TRANSMITTER) ( Tx)
Ġletici, yükseklik elemanı ve dört adet çubukla birlikte kullanılmak zorundadır.
ġekil 9‟da yandan ve arkadan gösterildiği gibi yükseklik elemanı yatay eksen
doğrultusunda yerleĢtirilmiĢtir. Buna normal polarizasyon adı verilir.
Bazı deneylerde iletici ve alıcının sıra ile yerleĢtirilmesi gerekecektir. Bu
durumlarda alıcı ve iletici daha yüksek bir konumda olmalıdır. ġekil 10‟da bu durum
gösterilmiĢtir. Bir baĢka çubuk alıcı ve ileticinin birbiri ile aynı hizada olmasını
sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Tx

Yükseklik elemanları
ġekil 1. a) Yandan görünüm b) Arkadan görünüm
!! UYARI: Herhangi bir güç kaynağı bağlamadan önce, huninin güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olunuz. Huniye bakarak, dalga kılavuzunun sonundaki araç huni
flanşındaki araçtan nispeten daha küçüktür. İletici eğer hunisiz ya da dalga kılavuzsuz
bağlanırsa zarar görebilir.
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Çubuk
ġekil 2. Ġleticinin yükseltilmesi

5.3.2.

GÜÇ KAYNAĞI
Güç kaynağı olarak 8 volttan 13 volta kadar herhangi bir güç kaynağı kullanılabilir.

Minimum ısıtma için 8-9 Volt yeterlidir. Daha yüksek voltajlarda ileticinin arkasındaki beyaz
panelin daha fazla ısıtılması sağlanır.
Güç kaynağı sinyal genliğini 100 MHz‟e ayarlar bu sayede deney sonuçları bir
yükseltici bağlanarak sinyal alındığında sınıfta ses duyulmasına olanak tanır.

5.3.3.

ALICI (RECEIVER) (Rx)
Alıcı ileticinin kullanıldığı gibi yükseklik elemanı ile kullanılır. Hunisiz kullanımı

mümkündür fakat yine de huniler 20 dB civarında ve 30°‟lik açıda teoriksel olarak sinyalin
yarı gücü kadar bir kazanç sağlar. Bu nedenle olağan huniyi alıcı ile birlikte kullanmak
avantajlıdır.

!! UYARI: Alıcı iletici görünümündedir. Fakat herhangi bir dış voltajın uygulanmadığı
durum altında terminallere uygulanabilir.
Alıcı eğer güç kaynağı iletici ile bağlıysa, 100 µA‟lik bir ampermetreye veya bir ses
yükseltici giriĢine bağlanabilir. Duyulabilir bir belirti olağan olarak düĢünülen sesten daha
dramatiktir. Eğer ampermetre ve hoparlör birlikte bağlanmak istenirse, alıcı, ampermetre ve
ses yükseltici birbirine paralel bağlanmalıdır.
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5.3.4.

PROBE ALICI
Bu çok daha az hassas olan ancak küçük bölgelerde sinyal değiĢimlerini

algılayabilmek için faydalı olan alternatif bir alıcıdır. Probe alıcı ampermetreye bağlıdır veya
huni alıcısı olarak aynı Ģekilde ses yükselticisine bağlanmalıdır. Huni olarak, herhangi bir
voltajın uygulanmadığı durum altında terminallere uygulanabilir.
DENEYĠN YAPILIġI

5.4.
5.4.1.

POLARĠZE OLMUġ SĠNYALĠ GÖSTERMEK

a. Tx ve Rx‟i normal polarizasyon (terminaller yatay eksen üzerinde olacak) açıklıkları
yüz yüze bakacak Ģekilde ve aralarında yaklaĢık 1m kadar mesafe olmak üzere
ġekil 11 deki gibi yerleĢtiriniz.
b. Ampermetre yardımıyla büyük bir sinyal algılaması elde ediniz.
c. Okunacak akımın büyüklüğünü 100 µA ya da 1 mA civarı olacak Ģekilde belirleyiniz.

+

8-12 V
_

Tx

Rx

1m
ġekil 3. Düzeneğin üstten görünümü
5.4.2. YANSIMA
a. Tx ve Rx‟i normal polarizasyon durumunda olacak Ģekilde aralarında 75 cm mesafe
bulunarak ve birbirleri ile 90° açı yapacak Ģekilde ġekil 12‟deki gibi yerleĢtiriniz.
b. Eksenlerin kesiĢtiği yeri bulunuz.
c. Bu noktaya metal yansıtıcı yerleĢtirip döndürünüz.
d. Gelen sinyalin açısı ile yansıyan sinyalin açısı birbirine eĢit olduğunda en iyi yansıma
gözlenecektir.
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Yansıtıcı metal plaka

Tx

Rx
75 cm
ġekil 4. Yansıtıcı metal plaka ile yansıma deneyi

5.4.3.

YARI GÜMÜġLÜ AYNA YARDIMIYLA YANSIMA
a. Tx ve Rx‟i aralarında 1m kadar mesafe olacak biçimde ġekil‟13 deki gibi
yerleĢtiriniz.
b. Sinyalin yolu üzerine yarı gümüĢlenmiĢ ayna yerleĢtiriniz.
c. Sinyal %50 oranında azalmıĢ olarak alıcı tarafından algılanır.
d. Alıcı ve ileticiyi ġekil 3‟teki gibi yerleĢtiriniz.
e. Bu durumda da sinyalin bir kısmının yansıtıldığı gözleyiniz.
1m

Tx

YGA

Rx

Rx
ġekil 5. Yarı gümüĢlenmiĢ ayna (YGA) yardımıyla yansıma deneyi
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5.4.4. KUTUPLANMA (POLARĠZASYON)
a. Ġletici ve alıcıyı birbirlerinden 75 cm uzaklığa ve hunileri yüz yüze bakacak biçimde
ġekil 6‟ gibi yerleĢtiriniz.
b. Sinyalin yolu üzerine ızgarayı yerleĢtiriniz.
c. Izgaranın düzlemi sinyalin ilerleme yönüne dik hale getiriniz.
d. Izgara çubukları yatay eksen doğrultusunda olduğunda algıladığınız sinyali
gözlemleyiniz.

Tx

Rx

ġekil 6. Polarizasyon deney seti

5.4.5.

DAĠRESEL POLARĠZASYON

Rx
Tx

ġekil 7. Dairesel polarizasyonun Ģematik gösterimi
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a. Ġleticiyi kendi ekseni etrafında 45o kadar döndürünüz. Bu durumda elektrik
alan yatay ile 45o yapıyor olacaktır (bknz. ġekil 7).
b. Bu sinyali büyük bir yansıtıcı metale düĢürünüz.
c. Bu metalin yaklaĢık 11 mm önünde çubukları yatay eksene paralel olan ızgara
yerleĢtiriniz.
d. Alıcı yansıtılan sinyalin, kendi ekseni etrafında döndürülerek, eĢit Ģekilde
algıladığını gözleyiniz.
NOT: Yansıtılan sinyal ızgara yok iken düĢey elektrik alan vektörünü, metal plaka
yok iken yatay elektrik alanı içerir.

5.4.6.

POLARĠZASYON DÜZLEMĠNĠN DÖNMESĠ
a. Ġletici ve alıcı aralarında 75 cm kadarlık bir mesafe bulunacak Ģekilde ve
hunileri yüz yüze bakacak biçimde yerleĢtirilir (bknz. ġekil 8).
b. Alıcı kendi uzun ekseni etrafında 90° döndürüldüğünde alıcı algılanacak düĢey
elektrik alan olmayacaktır.
c. ġimdi, sinyalin yolu üzerine çubukları yatay ile 45°‟lik açı yapacak Ģekilde
ızgara yerleĢtiriniz.
d. Bu durumda sinyal kısmen algılanacaktır.
e. Ġlerleyen dalga ile bu dalganın düĢey elektrik alanı ızgaranın ızgaranın
çubukları boyunca bir elektrik alan bileĢenine sahip olacaktır.
f. Böylece eğimli bir elektrik alan içeren sinyal ızgaradan geçirilmiĢ olur.
g. Bu sinyal elektrik alanın yatay bileĢenini de içerir.

Rx

Tx

ġekil 8. Polarizasyon düzleminin dönmesinin Ģematik gösterimi
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5.4.7.

DURAN DALGA VE DALGABOYU ÖLÇÜMÜ
a. ġekil 9‟daki deney düzeneği kurunuz.
b. Probe yavaĢ bir Ģekilde itici ve yansıtıcı arasında hareket ettirildiğinde
maksimum ve minimumlar belirlenir.
c. Bu maksimum ve minimumların nedeni ilerleyen ve yansıyan dalgalar
arasındaki giriĢimdir.
d. Ġki ardıĢık minimum arasındaki uzaklık dalgaboyunun yarısıdır.
e. Tam doğru bir ölçüm için, probu bir kağıt üzerinde hareket ettirerek (örneğin
10 yarı dalgaboyu kadar ) bu mesafeyi iĢaretlemek uygun olacaktır.

Probe
Tx

100µA
Yansıtıcı
ġekil 9. Dalga boyu ölçümünün Ģematik gösterimi
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DENEY 6: KUNDT BORUSU
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Kundt borusu
 Mikrofon
 Hoparlör





Sinyal Jeneratörü
Osiloskop
Kontrol kutusu

6.2. DENEYĠN AMACI
Sesin havadaki hızını rezonans koĢullarını sağlayarak hesaplamak.
6.3.

DENEYSEL BĠLGĠ

Sesin havadaki dalga boyu; dalga yolu üstünde farklı noktalardaki faz farkları kullanılarak
bulunabilir. Eğer frekansını biliyorsak, sesin dalga boyunu da ölçersek, sesin hızın kolaylıkla
bulabiliriz [5].

v  f

(1)

eĢitliği bize sesin hızını verir.

6.3.1. Duran Dalgalar:
Duran dalga, ortamda ilerlemek yerine belirli bir bölgede kalan dalgadır. Herhangi bir
ortamda, zıt yönde ilerleyen iki dalganın üst üste binmesiyle oluĢabilir. Bir ortamda ilerleyen
dalga bir sınıra geldiğinde, geliĢ doğrultusunda geri yansır. Bu yansıyan dalga ile gelen dalga
üst üste binerek bir duran dalga deseni oluĢturur.
Buradan hareketle; kullanacağınız ses dalgaları rezonans düzeneği, bir ucu pistonla kapatılmıĢ
uzun cam borudur. Borudaki hava sütunun boyu pistonun konumu ile ayarlanır. Hava
sıcaklığı değiĢmediği sürece ses dalgalarının hızı sabit sayılacaktır.
Hızını ölçeceğiniz ses dalgaları hoparlörden elde edilir. Sinyal kaynağından sabit frekanslı
sinyaller alınarak, yükselteç tarafından büyütüldükten sonra hoparlör tarafından aynı frekanslı
ses dalgalarına dönüĢtürülür. Hoparlörden yayılan ses dalgaları, borunun içindeki hava
sütununu titreĢtirir. Pistonun konumu uygun ise, L uzunluğundaki hava sütununda bir duran
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dalga deseni oluĢturur. Bu deseni cam borunun açık ucuna yerleĢtirilen bir mikrofon aracılığı
ile inceleyeceksiniz. Mikrofonda oluĢan elektriksel titreĢimlerin genliği, mikrofonun
bulunduğu noktadaki ses titreĢimlerinin genliği ile orantılıdır. Bu elektriksel titreĢimlerin
genlikleri ve frekanslarını osiloskoptan okuyabilirsiniz.

Sinya l
Jenara törü

L
Hopa rlör

Mikrofon

d
Osiloskop
Yükselteç

ġekil 1. Kundt Borusu deney düzeneği

Havadaki duran dalga deseninde, cam borunun pistonla kapalı ucu bir düğüm noktasına
(genliği sıfır olan noktalar) açık ucu ise karın noktasına karĢı gelir. Bir düğüm noktasının
komĢu düğümden uzaklığı dalga boyunun yarısına eĢittir ve iki düğüm uzaklığının orta
noktasına yani uzamanın en büyük değerini aldığı noktaya ise karın noktası denir.
Bir ucu açık diğer ucu kapalı tüpte oluĢabilecek dalga desenlerinden bazıları ġekil 21 de
gösterilmiĢtir. Rezonans durumunda hava kolonun boyu L ile sesin dalga boyu  arasındaki
iliĢki;


L  (2n  1) ,
4

n  0,1,2....

(2)

denklemi ile verilir. Ancak tüpün açık ucundan küçük bir miktar enerji kaçağı olacağından
dalga boyunun deneysel değerini 2 nolu denklem yerine;
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L  (2n  1)


- 0.4d,
4

n  0,1,2....

(3)

denkleminden bulmak daha doğru olacaktır. Burada d tüpün iç çapıdır.

D

K

D

D

D
K

K

K

D

K

D
K

K

D

K

D

D
K

K

ġekil 2. Dalga desenleri

6.4.

DENEYĠN YAPILIġI

Deney düzeneğine ait ayrıntılı Ģematik görünüm ġekil 3 ile verilmiĢtir. Düzeneğinizi bu
Ģematik görünüme bakarak doğruluğunu kontrol ediniz. Sonra adımları sırasıyla uygulayınız.

ġekil 3. Deney düzeneğinin Ģematik görünümü
a. Pistonu cam borunun içine yerleĢtiriniz ve borunun uzunluğunu ayarlayınız (Borudaki
hava sütunun boyu, sütun boyunca duran ses dalgaları oluĢturmak için rezonans
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koĢulu sağlamak üzere pistonla değiĢtirilir. Havadaki duran dalga deseninde, cam
borunun pistonla kapalı ucu bir düğüm noktasına, açık ucu karın noktasına karĢı gelir).
b. Sinyal jeneratörünü 1 KHz‟e ayarlayınız.
c. Sesin frekansını tam olarak belirlemek için osiloskopta görülen dalganın 2 maksimum
yüksekliği arasındaki kare sayısını ölçüp bunu osiloskop üzerinde yer alan „time
division‟ın bulunduğu değer ile çarpınız. Bu sesin periodunu vericektir.
d. Bulduğunuz birimi saniyeye çevirip, sesin frekansını T=1\f formülünü kullanarak
Tablo1‟e not alınız.
e. Ardından pistonu sıfır noktasın getiriniz.
f. Osiloskoptaki titreĢimlerin genliğini gözleyerek pistonu kontrol kutusu yardımı ile
yavaĢ yavaĢ geri çekiniz.
g. TitreĢimlerin genliği en büyük değere ulaĢınca pistonun konumunu kontrol
kutusundan okuyup belirleyiniz ( l1 ) ve değeri metreye çevirerek Tablo 1‟e not alınız.
h. Bundan sonra osiloskopta ikinci maksimum genliği gözleyinceye kadar pistonu
kontrol kutusu yardımı ile geri çekiniz.
i. Buldunuz maksimum genlikte, pistonun konumunu okuyup belirleyiniz ( l2 ) ve değeri
metreye çevirerek Tablo 1‟e not alınız.
j. Pistonun, osiloskopta gözlediğiniz iki ardıĢık maksimuma karĢı gelen konumlar
arasındaki uzaklık kullandığınız dalgaboyunda

(

) ‟ye karĢılık gelir. Bu ses

frekansının dalga boyunu hesaplayın ve Tablo 1‟e not alınız.
k. Sesin hızını hesaplayınız.
l.

Bu yaptığınız iĢlemleri 5 değiĢik frekans için tekrarlayınız ve bulduğunuz değerleri
karĢılaĢtırınız.
Tablo 1. Dalgaboyu ve ses hızının hesaplanması
Frekans (Hz)

I1(m)

I2(m)

Dalgaboyu (m)

Ses Hızı (m/s)
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6.4.1.

BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ DENEYĠN YAPILIġI

a. Yazılım kılavuzunu okuduktan sonra deneyi bilgisayar desteği ile yapın.
b. Elde ettiğimiz grafik veya tablodan maksimum yükseklikleri gözlemleyin ve ardından
bu maksimum yüksekliklerin hangi mesafelerde oluĢtuğunu yazılımdaki verilerden
okuyup Tablo 2‟ye not alınız.
c. Aralarındaki mesafeyi belirlemek için ardıĢık bu mesafeleri birbirlerinden çıkartıp
tabloya not alın ve ortalama mesafeyi hesaplayın.
d. Elde ettiğimiz değer dalga boyunun yarısıdır.
e. Sesin frekansını ve dalga boyunu kullanarak sesin hızını hesaplayın, karĢılaĢtırın.
Tablo 2. Dalgaboyu ve ses hızının bilgisayar destekli hesaplanması
l1 =

l2 =

l1  l 2  l1

l (m)

l 2  l3  l2

l3 =

l4 =

l3  l 4  l3

 (m)

l5 =

l 4  l5  l4

f (Hz )

l6 =

l5  l6  l5

l7 =

l6  l7  l6

v(m / s)
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DENEY 7: TELDE REZONANS DENEYĠ
GEREKLĠ ARAÇLAR










İletken tel
Ağırlıklar
Köprüler
Mıknatıs

Transformatör
Yükler
Ray
Makara

7.2. DENEYĠN AMACI
Telde oluĢan ilerleyen dalganın hızını hesaplamak. Dalgaboyunu ve dalganın frekansını
hesaplanmak. Rezonans kavramının öğrenmek.

7.3.

DENEYSEL BĠLGĠ

Mekanik dalgaların, ancak taĢıyıcı maddesel bir ortam içinde oluĢabilen dalgalar olduğundan
bahsedilmiĢti. Bu tür dalgalar esnek ortamı oluĢturan parçacıkların denge konumu etrafında
salınması yani basit titreşim hareketi yapması sonucu oluĢur. Ortam içinde birbirine komĢu
noktalar arasındaki esneklik kuvvetinden dolayı, etki bir noktadan diğerine iletilir. Böylece
ortamı oluĢturan parçacıklar kendi denge konumları etrafında basit titreĢim hareketi yaparken,
ortam içinde yayılan bir yer değiĢtirme etkisi ortaya çıkar. Ortam içinde oluĢan bu etkiye
dalga hareketi denir ve enerjinin madde içinde bir noktadan diğerine iletilmesini sağlar.
Yeniden hatırlatabilmek adına, eğer dalgayı taĢıyan ortamın parçacıkları, dalganın ilerleme
yönüne dik bir Ģekilde hareket ediyorsa böyle dalgalara enine dalgalar denir. (ġekil 1b).
Deneyde bir tel üzerinde incelenen, ilerleyen dalgalar, enine dalgalara bir örnektir. Eğer
dalgayı taĢıyan ortamın parçacıkları, dalganın ilerleme yönüne paralel bir Ģekilde hareket
ediyorsa bu tür dalgalara da boyuna dalgalar denir. (ġekil 1a). Ses dalgaları ve su dalgaları
boyuna dalgalardır [6].

ġekil 1. a) Boyuna dalga

b) Enine dalga gösterimi
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Bir dalga atmasının sabit ve sabit olmayan bir uçtan yansıması ġekil 2‟deki gibidir. Ġlerleyen
bir dalga atması gerilmiĢ haldeki telin sabit ucundan geri yansırken 180o fazı değiĢir ve aynı
hız ile ilerlemeye devam eder (ġekil 2a). Fakat serbest haldeki bir uçtan yansırken fazında
herhangi bir değiĢim olmaz (ġekil 2b).
Ġlerleyen dalgalar ile sabit uçtan geri dönen dalgalar üst üste binerler. Buna girişim denir. Ġki
çeĢit giriĢim vardır, yapıcı ve yıkıcı giriĢim. Yapıcı giriĢim ilerleyen dalgalar ile geri yansıyan
dalgaların tepe noktalarının ya da çukur noktalarının üst üste gelmesi durumudur. Yıkıcı
giriĢim ise birinin tepe noktasıyla diğerinin çukurunun üst üste gelmesi durumudur. Yapıcı
giriĢimler sonucu telin aldığı Ģekle duran dalga denir.

ġekil 2. Ġlerleyen dalga gösterimi

Dalganın Δs kadarlık bir parçası
olduğundan küçük açı yaklaĢımıyla

⁄

açısal ivmesine sahiptir. Δs ve θ çok küçük
olur.

50

ġekil 3. Dalganın kesit gösterimi

dır ve

Bu durumda merkezcil kuvvet
faydalanarak merkezcil kuvvet

. Bu iki denklemden

olur.

Merkezcil ivme;

(1)

Denklemde m yerine, “μ” telin yoğunluğu olmak üzere;

(2)

Buradan bir dalga atmasının gergin bir tel üzerindeki hızı “ν” ;

√

(3)

çıkar. Yukarıdaki formülde “T” tele uygulanan kuvvettir.
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Belirli bir ortam içinde ilerleyen bir dalganın hızı iki niceliğe bağlıdır. Bunlar biri dalgaboyu
”λ”, diğeri ise frekansıdır “f”. Buna göre;

(4)
Denklem 3 ile denklem 4‟ü kullanarak, ilerleyen bir dalganın frekansı

√

(5)

ġekil 4. Duran dalga n=1., 2. ve 3. harmonikler

Denklem 5‟te uygulanan kuvvet, telin yoğunluğu kolayca hesaplanabilir. Dalgaboyu ise tel
üzerinde duran dalga deseni oluĢturulduktan sonra bulunabilir. Ġki ucu sabit ve uzunluğu “L”
olan bir tel üzerinde duran dalga oluĢturulduğunda sabit noktalar düğüm noktası olacağından

(

)

(6)

Denklem 7, Denklem 6‟da yerine konulursa;

52

√

(7)

Üzerinden akım geçirilen bir iletken tel, magnetik alan içerisine konulursa, tele alan
doğrultusuna dik doğrultuda bir kuvvet etki eder. Bu kuvvet magnetik alan kuvvetidir.
Eğer iletken tele alternatif akım uygulanırsa, akımın yönü frekansına bağlı olarak
değiĢecektir. Akımın yönündeki bu değim, tele uygulanan kuvvetin yönünü de alternatif
akımın frekansına bağlı olarak değiĢtirir. Bu da telin alternatif akımın frekansında titreĢmesini
sağlar. Deney setimizde titreĢim; tel üzerinden alternatif akım geçirilerek ve mıknatıs
kullanılarak

elektromagnetik

kuvvet

etkisiyle

tel

üzerinde

ilerleyen

dalgalar

oluĢturulmaktadır.
Ġletken tele uygulanan akımın frekansıyla, bir ucuna ağırlık asılmıĢ telimizin doğal titreĢim
frekans aynı olduğunda maksimum genlikli dalgalar gözlenir. Bu duruma rezonans denilir.
Rezonans bir baĢka deyiĢle “maksimum güç aktarımı” olarak tanımlanabilir.

7.4. DENEYĠN YAPILIġI

ġekil 5. Telde Rezonans deney düzeneği
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a. ġekil 5‟teki düzeneği kurunuz.
b. Ġki taĢıyıcı ayak arasındaki mesafeyi (L) kaydediniz.
c. Mıknatısın tel taĢıyıcı ayakların tam ortasına yerleĢtiriniz. (NOT: mıknatıs tam orta
noktada olmazsa titreĢimler bozulacaktır.)
d. Ağırlık taĢıyıcıya ilk olarak 5 veya 10 gramlık ağırlık koyunuz. Güç kaynağını
açınız.
e. Tel üzerinde oluĢan duran dalga desenini inceleyiniz. Eğer düzgün bir duran dalga
(bknz. ġekil 6) deseni oluĢmadıysa ağırlık taĢıyıcıya koyulan ağırlığı arttırınız ve
kullanılan ağırlığı kaydediniz.

ġekil 6. Telde Rezonans deney düzeneğinde düzlem dalga oluĢumu

f. OluĢan yarım dalga sayısını “n” ve telin boyu L‟yi kullanarak dalgaboyunu
hesaplayınız.
g. Birim uzunluktaki kütleyi kg/m cinsinden hesap ediniz.
Birim uzunluktaki kütle EĢitlik (8) ile verilmiĢtir:
⁄

(8)
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Kullanılan CrNi telin yoğunluğu d=8.56 g/cm3 tür.
h. Tele etki eden kuvvet, telin bir ucuna asılan ağırlıklardır.
⃗

⃗

i. Hesaplanan μ ve F değerlerinden teldeki duran dalganın hızına ulaĢılabilir.
Duran dalganın hızı ν ;
⃗⃗⃗

⃗

√ ile verilir.

j. Bulunan hız değerinden dalganın frekans değeri hesaplanır, bu rezonans frekansı
Ģebeke geriliminin frekansına eĢit olmalıdır.
⃗⁄
k. Hesaplanan verileri rapora yazın. Frekans değerini Ģebeke gerilim frekansı (50
Hz‟le) karĢılaĢtırarak yüzde hata hesabı yapınız.
l. AĢağıdaki tabloyu bulduğunuz veriler doğrultusunda doldurunuz.

Tablo 1. Rezonans ve Ģebeke frekansının karĢılaĢtırılması

f

(hesaplanan)

f

(teorik)

% Hata

50 Hz
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DENEY 8. MICHELSON-MORLEY ĠNTERFEROMETRESĠ DENEYĠ
GEREKLĠ ARAÇLAR
 Ġnterferometre
 Lazer kaynağı
 Ġnterferometreye ait donatılar
–BileĢen tutucu
–Kutuplayıcılar (2 adet)

8.1. DENEYĠN AMACI
Deneyin ilk amacı; interferometre (girişim ölçer) kullanılarak ışık kaynağının
dalgaboyunu ölçmek. İkinci amacı ise, bir çift kutuplayıcı kullanarak kaynağın
kutuplanmasını araştırmaktır.

8.2. TEORĠK BĠLGĠ
GiriĢim Teorisi: Bir ıĢık demeti elektrik ve magnetik alanların titreĢen bir dalgası olarak
modellenebilir. Ġki ıĢık demeti uzayda karĢılaĢtığında, bu demetlere ait alanlar üst üste
gelme ilkesine göre eklenir. Uzayın her bir noktasında, elektrik ve magnetik alanlar ayrı
demet alanlarının vektörel toplamı olarak belirlenir.
Eğer iki ıĢık demeti farklı kaynaklardan geliyorsa, bu demetlere ait elektromagnetik
titreĢimlerinin arasında genel olarak bir bağıntı yoktur. Bu iki ıĢık demeti zamanın
herhangi bir anında karĢılaĢtıklarında, uzayın herhangi bir noktasında alanlarının
maksimum alan kuvvetini ürettiği noktalar olacaktır. Bununla birlikte, görünür ıĢık
titreĢimleri, insan gözünün tutabileceğinden daha hızlıdır. Salınımlar arasında sabit bir
iliĢki bulunmadığından, bir anlık azami bir noktanın bir sonraki anında bir minumum
olabileceği düĢünülmektedir. Ġnsan gözü bu sonuçların ortalamasını alır ve ıĢığın tek bir
yoğunluğunu algılar.
Eğer iki ıĢık demeti aynı kaynaktan geliyorsa, iki demetin titreĢimlerinin frekansı ve fazı
arasında genellikle belli bir derece bağıntı (korelasyon) vardır. Uzaydaki bir noktada
demetlerden kaynaklanan ıĢık sürekli bir fazda olabilir. Bu durumda, birleĢtirilmiĢ alan
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daima maksimum ve parlak bir nokta Ģeklinde görülecektir. Farklı bir noktada, iki
demetten kaynaklanan ıĢık, sürekli fazın dıĢında ve bir minimum, ya da koyu bir nokta
olarak görülecektir [7].
Michelson Ġnterferometresi: BaĢlangıçta Michelson, interferometresini eter varlığını
test etmek için ıĢığın yayılabileceği bir hipotez ortamı olarak tasarladı. ÇalıĢmalarına
kısmen bağlı olarak, eter artık geçerli bir hipotez olarak düĢünülmemiĢtir. Michelson'ın
interferometresi, ıĢığın dalga boyunun ölçülmesi ve bilinen bir ıĢık kaynağının dalga
boyunun son derece küçük mesafeleri ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir enstrüman
haline geldi. ġekil 1‟de bu interferometreye ait Ģematik gösterim verilmiĢtir [7].

ġekil 1. Michelson interferometresinin Ģematik görünümü
Lazer kaynağından çıkan ıĢık demeti demet ayırıcıya çarpar. ġekil 1‟de görülen demet
ayırıcı gelen ıĢığın %50‟sini yansıtır diğer %50‟sini geçirir. Gelen demetin ikiye
ayrılmasından dolayı; biri M1 aynasına yansır, diğeri M2 aynasına geçer. M1 ve M2
aynaları demetleri demet ayırıcıya doğru geri yansıtırlar. M1‟den gelen ıĢığın yarısı
demet ayırıcıdan görüntüleme ekranına geçmiĢtir ve M2‟den gelen ıĢığın yarısı demet
ayırıcıdan görüntüleme ekranına yansımıĢtır.
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ġekil 2. GiriĢim deseni
Böylece, kaynaktan gelen ıĢık demeti bölünür ve elde edilen demetlerin bir kısmı tekrar
biraraya getirilir. Demetler aynı kaynaktandır ve fazları yüksek oranda bağıntılıdır.
Mercek, demet ayırıcı ve lazer kaynağı arasına yerleĢtirildiği zaman, ıĢık ıĢını yayılır.
Karanlık ve aydınlık halkalardan (ya da saçaklardan) oluĢan bir giriĢim deseni
görüntüleme ekranında ġekil 2‟deki gibi görülür.
M2 aynası hareket ettirilerek demetlerden birinin yol uzunluğu değiĢtirilebilir. Demet M2
aynası ve demet ayırıcı arasından 2 defa geçtiği zaman, M2 aynasının demet ayırıcıya
dörtte biri kadar hareketi, dalga boyunun yarısı kadar demete ait optik yolu azaltacaktır.
GiriĢim

deseni

değiĢir,

maksimumların

yarıçapları

azaltılacak,

böylece

eski

minimumların yerini maksimumlar almıĢ olacaktır. Eğer ek olarak M2 1/4 dalga boyu
kadar daha demet ayırıcıya yaklaĢtırılırsa, maksimumların yarıçapları tekrar maksimum
ve minimumların eski konumlarına gelmiĢ olacaktır. Bununla birlikte, bu yeni düzenleme
orjinalinden ayırtedilebilir olacaktır (Saçak sayımı için bakınız ġekil 3).
M2 aynasının yavaĢça taĢınmasıyla ölçülen uzaklık dm, ve saçak sayım sayısı m ise dalga
boyu (λ) Ģu Ģekilde hesaplanır:



2d m
m

(1)

Eğer ıĢığın dalga boyu bilinirse, EĢitlik (1)‟in yardımıyla dm hesaplanmıĢ olur.
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ġekil 3. GiriĢim desenindeki saçakların sayımı
8.3. IġIĞIN DALGA BOYUNUN ÖLÇÜLMESĠ
ġekil 4‟te Michelson modu kurulumu gösterilmiĢtir.

ġekil 4. Michelson modu kurulumu
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8.3.1. DENEYĠN YAPILIġI
1. Lazer ve interferometreyi Michelson modda ayarlayınız, böylece giriĢim deseni
izleme ekranında açıkça görülebilir.
2. Mikrometreyi yaklaĢık 50 mikrometreyi okuyabilecek Ģekilde ayarlayınız. Bu
konumda, mikrometrenin okunması ve aynanın taĢınması arasındaki iliĢki
neredeyse doğrusaldır.
3. Mikrometre düğmesini saatin tersi yönünde bir tam tur çevirin. Mikrometre
düğmesinin üzerinde sıfıra gelene kadar saatin tersi yönünde çevirmeye devam
edin. Mikrometre okumasını kaydedin.
NOT: Mikrometre düğmesini çevirdiğiniz yönü tersine çevirdiğinizde, ayna
hareket etmeye baĢlamadan önce belirli bir miktar vardır. Buna mekanik geri
tepme denir ve hareket yönünde tersinmeleri içeren sistemlerde bulunur. Saatin
tersi yönünde saçılmaları sayarken ölçüme yansıyacak bu boĢluk önemsenmez.
4. Görüntüleme ekranı olarak boĢ bir kağıt parçası kullanıyorsanız, iki saçak
arasındaki kağıda bir referans iĢareti koyun. Referans iĢaretinin desenin
merkezinden bir veya iki saçak olması durumunda, halkaları saymanın daha kolay
olacağını göreceksiniz.
5. Mikrometre düğmesini saat yönünün tersine yavaĢça döndürün. Referans iĢaretini
aĢtıkça saçakları sayın. Önceden belirlenmiĢ referans saçak sayısına ulaĢıncaya
kadar saymaya devam edin (en az 20 saçak sayınız). Sayımı bitirdiğinizde,
saçakların sayım yapmaya baĢladığınız zamanki gibi referans iĢaretinize göre aynı
konumda olması gerekir. (Saçakları sayarken ġekil 3‟ü dikkate alınız.)
6. dm‟yi kaydediniz (dm: mikrometre düğmesini çevirdiğinizde, taĢınabilir aynanın
demet ayırıcıya doğru olan uzaklığı). Mikrometre düğmesi üzerindeki her bir
bölmenin 1 mikrona (10-6 metreye) karĢılık geldiğini unutmayınız.
dm= …………..
7. m‟yi kaydediniz (m: saçak sayısı)
m= …………..
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8. Lazerin dalga boyunu EĢitlik 8.1‟i ve yaptığınız ölçümleri kullanarak hesaplayınız.
9. Lazer ıĢığının dalga boyu için ölçülen değeriniz ile lazer özelliklerinde kaydedilen
değer arasındaki yüzde farkını hesaplayınız (Deneyden sorumlu olan kiĢi ile
kullandığınız lazerin özelliklerini tartıĢınız).

8.4. HAVANIN KIRILMA ĠNDĠSĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ

Teorik Bilgi:
Belirli

bir

frekansın

ıĢığı

altında,



dalgaboyu

aĢağıdaki

formüle

0
n

göre

değiĢir:

(2)

Burada λ0 ıĢığın vakumdaki dalga boyu ve n ıĢığın yayıldığı malzemenin kırılma indisidir. Bu
deneyde, havanın kırılma indisini ölçmek için interferometre kullanılacaktır.

DüĢük basınçlarda, kırılma indisi gaz basıncı ile doğrusal olarak değiĢmektedir. DeğiĢime ait
grafik ġekil 5‟te verilmiĢtir. Basıncın sıfır olduğu durumda, ġekil 5‟ten de görülebileceği
üzere kırılma indisi tam olarak 1‟e eĢittir. Bu deneyde yapacağınız ölçümler, grafiğin eğimini
hava için hesaplamanıza izin verecektir. Buradan, çeĢitli basınçlarda havanın kırılma indisi
için sayısal değerler belirlenebilir [8].
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ġekil 5. Kırılma indisi-Gaz basıncı grafiği

8.4.1. DENEYĠN YAPILIġI
1. Lazer ve interferometreyi ayarlayınız.
2. ġekil 6‟da gösterildiği gibi deney düzeneğini kurunuz. Vakum pompasının hava hortumunu
vakum haznesinin hava çıkıĢı deliğine itin. Ardından, sabitlenmiĢ ayna M1 ve demet ayırıcı
arasındaki interferometre tabanındaki deliğe vakum haznesinin fiĢini takın.

ġekil 6. Havanın kırılma indisi deney düzeneği
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3. Görüntüleme ekranı üzerinde giriĢim desenini merkezde net görülebilir Ģekilde olması için
sabitlenmiĢ M1 aynasının hizalama vidalarını ayarlayınız. (Saçak deseni, vakum haznesine ait
camın uç kısmındaki düzensizlikler nedeniyle biraz bozulacaktır.)
4. Vakum haznesinin fiĢ kısmının deliğinde serbestçe döndüğüne dikkat ediniz. Doğruluğu
yüksek ölçümler için, vakum haznesinin uç kısımları lazer demetine dik olmalıdır. Vakum
haznesini yavaĢça döndürünüz ve giriĢim saçaklarının etkisini gözlemleyiniz. Gözlemlerinize
dayanarak, vakum haznesinin alt kısımlarındaki ayarlanmanın düzgün yapıldığından nasıl
emin olabilirsiniz, açıklayınız.
5. Vakum haznesindeki havanın atmosfer basıncında olduğundan emin olunuz. Eğer PASCO
el vakum pompası kullanıyorsanız, vakum değiĢikliği ayarı yapılabilir (Alternatif olarak,
birçok kiĢi vakum haznesini tahliyesini sağladıktan sonra baĢlamayı uygun bulmaktadır.
Saçakların sayılmasıyla, havanın hazneye girmesine izin verilir. Hangi yol kullanılırsa
kullanılsın, hava akıĢının kontrolü sağlanmalıdır).
6. Vakum ölçer üzerindeki ilk okumayı Pi‟yi (Pi: ilk basınç değeri) kaydediniz.
Pi = …………..cm Hg
7. Görüntüleme ekranı üzerinde iki saçak arasında bir referans noktası belirleyiniz. Vakum
haznesindeki havayı uygun bir basınç seviyesine yavaĢça pompalayın. Bunu yaparken,
referans noktasını geçince saçak sayısını (Δm) (

ile ifade edilir)

sayınız. Ayrıca, vakum ölçer üzerindeki son okumayı Pf‟yi (Pf: son basınç değeri) kaydediniz.

Δm = …………..
Pf = …………..cm Hg
NOT:
(3)

Burada n, kırılma indisi ve d vakum haznesinin uzunluğudur (d=3 cm) [8].
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8. Hava için kırılma indisinin (n) basınca olan grafiğinden eğimi hesaplayınız.
9. n‟nin basınca grafiğini çiziniz. Grafiğinizden yararlanarak, 1 atmosfer basınçta (76 cm Hg)
havanın kırılma indisi (natm) nedir, yazınız. (Sıfır basınçta tam olarak n=1‟dir.)
natm = …………..
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