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3. Radardan yayılan elektromanyetik dalga, hareket-
li kaynak gibi davranan savaş uçağından yansır ve 
geri gelirken  doppler frekans kaymasına uğrar. İz-
lenen uçak yaklaşıyorsa  frekansta artış, uzaklaşı-
yorsa  frekansta azalma olur. Yani doppler olayı sa-
yesinde savaş uçağının hızı tespit edilebilir.

Yanıt D dir.

4.

 

A0

(I)

(II)

K

perdetek yarıklı fant

P

 Tek yarık deneyinde yarığın yarısı bir camla kapa-
tılırsa saçak genişliğinde bir değişiklik olmaz. Sa-
dece karınım deseni (1) yönünde kayar.

Yanıt C dir.

5. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak geniş-

liği  Dx = L d
m  dir. Buna göre, d küçülürse  Dx 

artacağından I. öncül yanlış olur.

 L küçülürse  Dx de küçülür. Bu durumda çizgiler sık-
laşır. II. öncül doğrudur.

 Deney su içinde yapılırsa  m  küçülür. Buna göre  Dx 
de küçülür ve çizgiler sıklaşır. III. öncül doğrudur.

Yanıt C dir.

Test 2 Çözüm

1. Huygens prensibine göre, bir dalga vardığı bütün 
noktaları dalga kaynağı hâline getirir. Bu prensibi 
kullanarak kırınım olayını açıklayabiliriz.

 Doppler olayı, gözlemcinin kaynağa göre bağıl ha-
reketine bağlı olarak frekansın değişmesidir. Bu 
olayın kırınımla bir ilgisi yoktur.

 Bir dalgayı oluşturan bileşenler farklı doğrultuda tit-
reşiyorsa bu titreşimi tek bir doğrultuya indirgeme 
olayına polarizasyon denir. Polarizasyon olayının 
kırınımla bir ilgisi yoktur.

Yanıt A dır.

2. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak genişli-

 ği  Dx = 
d

Lm  dir. Saçak genişliği büyürse, birim 

uzunluğa düşen saçak sayısı azalır.

 Kullanılan ışığın şiddeti sadece foton sayısını etki-
ler. Dalga boyunu etkilemez. I. öncül yanlıştır.

 Kullanılan ışığın dalga boyu artarsa, saçak genişliği 
de artar. Bu da birim uzunluğa düşen saçak sayısı-
nı azaltır. II. öncül doğrudur.

 Yarıklar arası d mesafesi artarsa saçak genişliği 
azalır. Bu da birim uzunluğa düşen saçak sayısını 
artırır. III. öncül yanlıştır.

Yanıt B dir.
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9. 

 Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçakların ta-
mamı eşit genişlikte ve aynı parlaklıktadır.

 Kırmızı ışık yerine yeşil ışık kullanıldığında yeşil ışı-
ğın dalga boyu kırmızı ışığa göre daha küçük oldu-
ğundan aydınlık saçakların genişliği daralır. Böyle-
ce ekran üzerinde daha fazla sayıda saçak oluşur. 

Yanıt B dir.

10. Ortamın kırılma indisi artarsa, ışığın ortamdaki 
dalga boyu azalır. I. yargı doğrudur.

 Ortamın kırılma indisi artarsa, ışığın yayılma hızı 
azalır. II. yargı da doğrudur.

 Young deneyinde saçak genişliği  Dx = L d
m   dir.

 Dalga boyu azalırsa saçak genişliği de azalır. III. 
yargı da doğrudur.

Yanıt E dir.

11. Fotoelektrik olay ve Compton olayı ışığın yalnız ta-
necik özelliğinin kanıtıdır. Fakat siyah cisim ışıması 
ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği ile açıkla-
nabilir.

Yanıt C dir.

6. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak geniş-

liği  Dx = L d
m  dir. Dalga boyu daha büyük ışık kul-

lanıldığında saçak genişliğinin değişmemesi için 
ya  d  artırılmalı  ya da  L  azaltılmalıdır. Işık kay-
nağının şiddeti saçak genişliğini etkilemez. Sade-
ce saçakların parlaklığını etkiler.

Yanıt D dir.

7. 

w

L

perde
I II

x

y

A0

tek yarık

 Yarıklar düzlemi döndürülürse yarıklar arasında-
ki dik uzaklık azalacağından saçak genişliği artar. 
Bundan dolayı ekran üzerindeki saçak sayısı azalır.

 Merkezi aydınlık saçağın yerinin değişip değişme-
yeceği konusunda kesin bir şey söylenemez.

Yanıt A dır.

8. 

 Kırmızı ışık kullanılarak tek yarıkla yapılan kırınım 
deneyinde merkezi aydınlık saçak hem diğer sa-
çaklardan diğer parlak hem de genişliği diğerlerinin 
iki katıdır. Kırmızı ışık yerine yeşil ışık kullanıldığın-
da yine merkezi aydınlık saçak diğer saçakladan 
daha parlak ve genişliği diğer saçakların iki katıdır. 
Ancak yeşil ışığın dalga boyu kırmızı ışığın dalga 
boyundan küçük olduğundan yeşil ışıkta saçak ge-
nişliği daha küçük olur.

Yanıt A dır.
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15.

 

L
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d

ekran

fant

 Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak geniş-

liği  Dx = L d
m  dir. Buna göre;

 Yarıklar arası  d  uzaklığı küçülürse,  Dx  aralığı ar-
tar. I. doğrudur.

 Fant-ekran uzaklığı L artarsa,  Dx  aralığı artar. II. 
de doğrudur.

 Dalga boyu büyük ışık kullanılırsa,  Dx  artar. III. 
de doğrudur.

Yanıt C dir.

16.

 

ışık kaynağı

K2

K1

A0

(x)

(y)

(1)

(2)

ekranyarıklı fant

 Işık kaynağı, yarık düzlemine paralel hareket et-
tirildiğinde yarıklar arasında faz farkı oluşur. Ek-
ran üzerinde oluşan desen geciken kaynak tarafı-
na doğru kayar.

 Eğer kaynağın açısal yer değiştirmesi  5° den faz-
la ise girişim deseninin kayması ile birlikte saçak 
aralıkları da genişler.

Yanıt E dir.

12. Işığın yansıması ve kırılması hem ışığın dalga mo-
deli ile hem de tanecik modeli ile açıklanabilir. Fakat 
aynı anda yansıma ve kırılma sadece ışığın dalga 
modeli ile açıklanabilir.

Yanıt B dir

13. 

A
0
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1

A
1

d

  L

λ

  Dx = 
d

Lm  bağıntısı ile bulunur.  Dx in değerini artır-
mak için  m veya L büyütülmelidir. 

Yanıt E dir.

14. 

  L

P

A0 w

ışık
kaynağı

λ

 Kaynağın ışık şiddetinin artması yalnızca saçakla-
rın parlaklığını artırır ancak saçakların aralığını bü-
yütmez.

Yanıt E dir.
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17.

 

Yarık uzaklığı d iken

Yarık uzaklığı 2d iken

 Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak geniş-

liği  Dx = L d
m  dir. Buna göre;

 Yarıklar arası  d  uzaklığı iki katına çıkarılırsa,  Dx  
yarıya iner.

 İlk durumda ekran üzerinde oluşan aydınlık saçak 
sayısı 5 ise ikinci durumda iki katına çıkar.

Yanıt D dir.


