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Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri

Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını
inceler.

Işığın birçok farklı davranışını açıklayan iki farklı model
mevcuttur. Birisi ışığı dalga diğeri tanecik olarak ele alır. Bu
modellerin açıklayabildiği fiziksel olaylar tabloda listelenmiştir.

Gözlemlenen fiziksel olay Tanecik
Modeli

Dalga
modeli

Işığın yansıması Ø Ø

Işığın yayılması Ø Ø

Işığın kırılması Ø Ø

Işığın soğrulması Ø Ø

Tam ve yarı gölge Ø Ø

İki ışık demetinin birbiri içinden
geçişi

Ø Ø

Prizmada ışığın renklere ayrılması Ø Ø

Kırılma sırasında ışığın hızının
değişmesi

Ø

Saydam yüzeye gelen ışığın hem
kırılarak devam etmesi hem de
yansıması

Ø

Işığın polarizasyonu Ø

Işıkta girişim Ø

Işıkta kırınım Ø

Compton saçılması Ø

Fotoelektrik olay Ø

Karacisim ışıması Ø

Işık basıncı Ø

Uyarı!

Burada bahsi geçen modeller gerçekliği açıklamak için
faydalandığımız modellerdir. İki model de ışığın kuantum
davranışını açıklamakta yetersizdir. Farklı durumlar,
modellerden biri ya da ikisi tarafından açıklanabilmektedir.
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Aydınlanma

Işık şiddeti

Işık şiddeti, bir ışık kaynağından birim katıaçı içerisinde birim
zamanda yayılan ışık akısının bir ölçüsüdür.

Temel bir büyüklük olan ışık şiddetinin SI birimi candela (cd)
olup I sembolü ile gösterilir.

Farklı güçteki iki ampülün oluşturduğu ışık şiddetlerini
kıyaslayalım.

Kavram yanılgısı

Işık şiddeti uzaklığa bağlı olarak azalan bir büyüklük
değildir. Işık şiddeti kaynağa bağlıdır. Bunun anlaşılması
için katıaçı kavramı doğru anlaşılmalıdır.

Işık akısı

Işık akısı, bir yüzeye birim zamanda düşen görünür ışık
miktarının bir ölçüsüdür. Tanımı gereği ışık akısı, yüzey alanın
büyüklüğüne bağlı olacaktır.

Türetilmiş bir büyüklük olan ışık akısının SI birimi lümen (lm)
olup Φ sembolü ile gösterilir.

Paralel bir ışın demetine dik olarak tutulan bir yüzeyin ışık
akısının yüzey alanıyla olan ilişkisini tartışalım.
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Paralel bir ışın demeti karşısında farklı açılarla tutulan bir
yüzeydeki ışık akısını tartışalım.

Bir yüzeyin noktasal bir ışık kaynağına olan uzaklığının,
yüzeydeki ışık akısını nasıl etkilediğini tartışalım.

Aynı noktasal ışık kaynağının etrafına yerleştirilen biri küçük
diğeri büyük iki kürenin iç yüzeylerindeki ışık akısını
kıyaslayalım.

Kavram yanılgısı

Noktasal kaynağa olan uzaklık arttıkça ışık akısı her
zaman azalmaz. Uzaklık artarken yüzey alanının nasıl
değişeceği de önemlidir.

Bir kaynağı çevreleyen kapalı yüzeyin ışık akısı, kaynağın
toplam ışık akısıdır. Büyüklük olarak Φ = 4πI değerine eşittir.

Uyarı!

Toplam ışık akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlıdır.
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Sıra sende

1. Şekilde, ışık şiddetleri eşit noktasal iki ışık kaynağı
verilmiştir.

Buna göre, S1 ve S2 yüzeylerindeki akılar oranı
Φ1

Φ2
kaçtır?

A)
1

3
B)

4

9
C)

2

3
D) 1 E)

3

2

2. Şekilde, ışık şiddetleri belirtilen üç ışık kaynağı ve K, L ve M
yüzeyleri verilmiştir.

K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve ΦM

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦL > ΦK > ΦM B) ΦL = ΦM > ΦK C) ΦK > ΦM > ΦL

D) ΦK = ΦL = ΦM E) ΦK > ΦL = ΦM
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

3. Şekilde üç farklı ışık kaynağı ve K, L ve M yüzeyleri
verilmiştir.

Yüzeylerdeki ışık akılarıyla ilgili,

I. K, L ve M yüzeylerindeki toplam ışık akısı eşit olabilir.

II. M yüzeyindeki toplam ışık akısı yüzeyin şekline bağlıdır.

III. L yüzeyindeki toplam ışık akısı en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

Aydınlanma şiddeti

Aydınlanma şiddeti, birim yüzeye birim zamanda düşen ışık
akısı olarak tanımlanır. Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma
şiddetinin SI birimi lüks (lux) olup E sembolü ile gösterilir.

Matematiksel olarak,

Aydınlanma şiddeti =
Akı

Yüzey alanı
ya da E =

Φ

A

şeklinde ifade edilir.

Merkezinde ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı bulunan
kürenin iç yüzeyindeki herhangi bir nokta için aydınlanma
şiddetini hesaplayalım.

r

Sonuç
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Bir kaynaktan d kadar uzaktaki K noktası civarındaki
aydınlanma şiddetini hesaplayalım.

Sonuç

Güneş Dünya’dan oldukça uzakta olduğu için, Güneş’ten
Dünya’ya gelen ışınlar birbirine paralel kabul edilebilir.
Dünya’nın ekvator çizgisinde ve farklı noktalarda bulunan
yerlerin aydınlanma şiddetlerini tartışalım. Kış aylarında
çevremizin neden yaz aylarındaki kadar aydınlık görünmediğini
tartışalım.

Fotometrenin nasıl çalıştığını inceleyelim.

Sonuç

3



Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Sıra sende

4. Şekildeki düzenekte ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık
kaynağı verilmiştir.

K, L ve M noktaları civarındaki aydınlanma şiddetleri EK, EL

ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) EL = EM > EK B) EK > EM > EL C) EK = EL = EM

D) EL > EK = EM E) EL > EK > EM

5. Şekilde ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı verilmiştir.

K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti EK ile ilgili,

I. I artarsa EK artar.

II. d yarıya inerse Ek iki katına çıkar.

III. S yüzey alanı artarsa Ek artar.

IV. θ artarsa Ek azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

D) I, II ve III E) I, III ve IV

6. Şekildeki 2r ve 3r yarıçaplı K ve L küresel yüzeylerinin
merkezleri çakışıktır. Merkeze noktasal bir kaynak ışık kaynağı
konulmuştur.

Buna göre, K ve L yüzeylerindeki ışık akılarının oranı
ΦK

ΦL
kaçtır?

A)
4

9
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 3
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Gölge

Maddeler ışığı geçirme özelliğine göre saydam, yarı saydam ve
saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırılabilir.

Cam ve su saydam, buzlu cam yarı saydam, tahta saydam
olmayan maddelere örnek gösterilebilir.

Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu gölgeyi
inceleyelim. Kaynağın veya cismin yeri değiştirildiğinde ne gibi
değişikliklerin olacağını tartışalım.

perde

Aynı doğrultudaki iki noktasal ışık kaynağının perde üzerinde
oluşturduğu gölgeleri inceleyelim. Kaynakların veya cismin yeri
değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını tartışalım.

perde

Uyarı!

Tam gölge, herhangi bir ışık kaynağı tarafından
aydınlatılmayan bölge olarak ifade edilir.

Yarı gölge, noktasal olmayan bir ışık kaynağının ya da
ışık kaynaklarının tamamı tarafından aydılatılmayan bölge
olarak kabul edilir.

Kavram yanılgısı

Genellikle yarı gölgenin her noktasında aydınlanma
şiddeti eşit olmaz. Basitleştirmek için, çizimlerde, bu
ayrıma gidilmez ve yarı gölgeler homojen bir aydınlatma
şiddetine sahipmiş gibi çizilir.
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aralarında belli bir mesafe bulunan iki noktasal ışık kaynağının
perde üzerinde oluşturduğu gölgeleri inceleyelim. Kaynakların
veya cismin yeri değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını
tartışalım.

perde

Uyarı!

Küresel cisimlerin perde üzerinde oluşan gölgeleri
genellikle dairesel değildir. Basitleştirmek için, çizimlerde,
genellikle bu detaya yer verilmez.

Küresel bir ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu
gölgeleri inceleyelim. Kaynağın veya cismin yeri
değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını tartışalım.

Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.
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Küresel engelin ve çerçevenin perde üzerinde oluşturacağı
gölgeyi inceleyelim.

Noktasal K ve L ışık kaynaklarının saydam olmayan engelle
birlikte perde üzerinde oluşturacağı gölgeleri inceleyelim.

Karanlık bir ortamda şekildeki paralel ışınlarla aydınlatılan
küresel cismin gözlemci tarafından nasıl görüleceğini tartışalım.

Sıra sende

7. Noktasal bir ışık kaynağı ve saydam olmayan K ve L
engelleri perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Buna göre K ve L engellerinin perde üzerindeki

gölgelerinin boyları oranı
hK

hL
aşağıdakilerden hangisinde

doğru verilmiştir?

A)
1

3
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 3
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

8. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ve saydam olmayan, iki
özdeş küresel cisim verilmiştir.

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişir?

A) B) C)

D) E)

9. Şekilde, noktasal iki ışık kaynağı ve saydam olmayan bir
cisim verilmiştir.

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişir?

A) B) C)

D) E)
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10. Karanlık bir ortamda; küresel bir ışık kaynağı, saydam
olmayan küresel bir engel ve perde şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Küresel engel ok yönünde hareket ederse, perde
üzerindeki tam ve yarı gölge alanlarındaki değişim
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tam gölge Yarı gölge

A) Artar Artar

B) Artar Azalır

C) Değişmez Azalır

D) Değişmez Artar

E) Değişmez Değişmez

11. Şekil I’de, karanlık bir ortamda bulunan küresel ışık kaynağı
ve küresel saydam engel gösterilmiştir.

Buna göre; noktalardan kaynağa bakan gözlemcilerden
hangileri kaynağı Şekil II’deki gibi görür?

A) A B) B C) C D) D E) E

6



Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

12. Karanlık bir ortamda küresel bir cisim üzerine şekildeki gibi
tam üstten paralel bir ışık demeti düşürülüyor.

Buna göre cisme bakan gözlemci, cismi aşağıdakilerden
hangisindeki gibi görür?

A) B) C)

D) E)

Yansıma

Bir ışının düzlem bir aynadan nasıl yansıyacağını inceleyelim.
Gelme ve yansıma açısı gibi kavramlara değinelim.

Şekildeki ışınların eğri bir aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

Şekildeki aynalara gelen ışınların nasıl yansıyacağını
inceleyelim.
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Şekildeki ışının aynalardan nasıl yansıyacağını inceleyelim.

Şekildeki ışının yansıma açısını hesaplayalım.

30º

40º

Bir ışın kutu içerisindeki düzlem aynadan yansıyarak kutuyu
şekildeki gibi terkediyor. Işının yansıma açısını ve kutu içindeki
aynanın yatayla yaptığı açıyı hesaplayalım.

Sıra sende

13. L aynasına şekildeki gibi gelen ışın K aynasından
yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor.

a 50°

K

L

Buna göre α açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 100 E) 130

14. Şekilde, aynı noktadan geldiği bilinen ve aynalardan
yansıyan ışınlar gösterilmiştir.

Buna göre yansıyan ışınlar; A, B, C, D ve E noktalarının
hangisinden gelmiş olabilir?

A) A B) B C) C D) D E) E
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

15. Şekilde, düzlem aynalar sistemine gönderilen bir ışın
gösterilmiştir.

Buna göre gönderilen ışın, düzlem aynadan yansıdıktan
sonra hangi noktalardan geçer?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve O

D) L ve N E) L ve O

16. K noktasal ışık kaynağı ve düzlem ayna şekildeki gibi
gösterilmiştir.

Buna göre, K ışık kaynağından çıkan ışınlar, düzlem
aynadan yansıdıktan sonra perde üzerinde hangi noktalar
arasını aydınlatır?

A) KR B) LR C) LS D) MS E) MR

17. Şekilde, X ve Y düzlem aynaları ve K, L, M ve N ışınları
gösterilmiştir.

Buna göre; K, L, M ve N ışınlarından hangileri her iki
aynadan da yansır?

A) Yalnız L B) Yalnız M C) Yalnız N

D) K ve M E) L ve M
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18. X aynasına gönderilen şekildeki ışın, sırasıyla Y ve Z
aynalarından da yansıyor.

X, Y ve Z aynalarındaki yansımalarla ilgili,

I. X aynasındaki yansıma açısı 40◦’dir.

II. Y aynasındaki gelme açısı ile Z aynasındaki yansıma
açısı birbirine eşittir.

III. Z aynasındaki yansıma açısı 20◦’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

19. I ışını P kutusu içindeki düzlem aynaya şekildeki gibi
gönderildiğinde I′ olarak yansıyor.

Buna göre, I ışınının aynaya geliş açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 50 C) 70 D) 90 E) 140

Düzlem aynada görüntü oluşumu

Gözlemcinin ışık saçan K cisminin aynadaki görüntüsünü
nerede göreceğini tartışalım.

Uyarı!

Düzlem aynada oluşan görüntü gerçek değil, sanal
bir görüntüdür. Bu sanal görüntü aynanın arkasında
oluşur. Oysa görüntünün oluşmasına sebep olan bütün
optik olaylar aynanın ön tarafından gerçekleşmektedir.
Görüntünün aynanın arkasında oluşması bir yanılsamadır.
Bu nedenle bu görüntüye sanal görüntü denir.
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Gözlemciden bağımsız olarak, bir cismin düzlem aynadaki
görüntüsünün nasıl oluşacağını inceleyelim.

Ayna karşısında duran bir insanın görüntüsünün nasıl
oluştuğunu inceleyelim.

Işık saçan cisimlerin farklı aynalardaki görüntülerinin yerlerini
bulalım.

Cismin aynadaki görüntüsünü birim karelerden faydalanarak
çizelim.

Şekildeki düzlem aynanın bulunduğu sistemde noktasal ışık
kaynağının perde üzerinde oluşturduğu gölgeyi inceleyelim.
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Sıra sende

20. X düzlem aynası karşısında şekildeki gibi bir K cismi
bulunmaktadır.

K cisminin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

21. Şekildeki düzlem ayna düşeyle 20◦’lik bir açı yapmaktadır.

Aynanın karşısındaki K cisminin aynadaki görüntüsünün
eksenlerle yaptığı açı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) B) C)

D) E)
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Oluşan bir görüntünün görülebilmesi

Işıklı K cisminin aynadaki görüntüsünün hangi noktalardaki
gözlemciler tarafından görülebileceğini tartışalım.

Saydam olmayan X cisminin bulunduğu ortamda, ışık saçan K
cisminin aynadaki görüntüsünün, hangi noktalarda bulunan
gözlemciler tarafından görülebileceğini tartışalım.

Hangi noktalarda bulunan gözlemcilerin, K cisminin her iki
aynadaki görüntülerini görebileceğini tartışalım.

Kavram yanılgısı

Bir cisimden çıkan ışınlar aynanın parlak yüzeyine
ulaşabiliyorsa, bu cismin aynada bir görüntüsü oluşur.
Görüntünün oluşmasıyla görülebilmesi iki farklı şeydir.
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Sıra sende

22. Bir düzlem aynanın önüne K, L ve M noktasal cisimleri
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre, G noktasından aynaya bakan gözlemci hangi
cisimlerin aynadaki görüntüsünü görebilir?

A) Yalnız M B) K ve L C) K ve M

D) L ve M E) K, L ve M

23. Şekilde G1, G2 gözlemcileri, düzlem ayna ve ayna önüne
yerleştirilen saydam cisimler verilmiştir.

Buna göre; cisimlerin hangilerinin aynadaki görüntüleri her
iki gözlemci tarafından görülebilir?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L

D) K ve M E) L ve M

24. Bir düzlem aynanın önüne saydam olmayan A, B, C, D ve E
cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre, G noktasından aynaya bakan gözlemci A, B, C,
D ve E noktalarından hangilerinin aynadaki görüntüsünü
görebilir?

A) Yalnız C B) Yalnız D C) A ve C

D) B ve D E) Hiçbiri
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Düzlem aynada görüş alanı

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak perde
üzerindeki hangi aralığı görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak hangi
cisimlerin görüntülerini görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak perde
üzerindeki hangi aralığı görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak saydam
olmayan cisimlerden hangilerinin görüntülerini görebileceğini
tartışalım.
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Sıra sende

25. Şekilde G noktasında bulunan bir gözlemci, düzlem ayna
ve perde verilmiştir.

Gözlemcinin, aynada, perde üzerinde gördüğü alanla ilgili,

I. Gözlemci 1 yönünde hareket ederse alan küçülür.

II. Ayna 2 yönünde hareket ederse alan büyür.

III. Perde 1 yönünde hareket ederse alan büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

26. G noktasında bulunan bir gözlemci şekildeki X ve Y
aynalarına bakıyor.

Buna göre,

I. Gözlemci K cisminin görüntüsünü her iki aynada da
görür.

II. Gözlemci L cisminin görüntüsünü sadece Y aynasında
görür.

III. Gözlemci M cisminin görüntüsünü, cismin aynalarda
görüntüsü oluşmadığı için göremez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Boy aynası

Bir insanın vucudunun tamamını görebilmesi için kullanacağı
boy aynasının özelliklerini tartışalım.

Bu koşulların kişinin aynaya olan uzaklığıyla bağlantılı
olmadığını gösterelim.

Uyarı!

Bir kişinin boy aynasına olan uzaklığı değiştiğinde hem
görüntünün hem de gözlemcinin yeri değişmiş olur.
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Sıra sende

27. 160 cm boyundaki Güney, evine bir boy aynası almak
istiyor.

Aynada vucudunun tamamını görmek isteyen Güney’in
alması gereken en küçük boy aynasının boyu L ve bu
aynanın alt noktasının yerden yüksekliği h kaç cm
olmalıdır?

L (cm) h (cm)

A) 75 80

B) 80 75

C) 120 150

D) 150 150

E) 160 160

"Sıra sende" cevapları

1-D 2-A 3-B 4-E 5-C 6-E 7-B 8-C

9-B 10-A 11-D 12-D 13-B 14-B 15-D 16-B

17-A 18-D 19-C 20-A 21-A 22-B 23-B 24-D

25-D 26-C 27-B
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Ana Kamp: Test 1

1. Işıkla ilgili verilen,

I. Işığın dalga modeli çürütülmüş, onun yerine tanecik
modeli kabul görmüştür.

II. Işığın tanecik ve dalga modelleri ışığın davranışını
açıklamada yetersizdir.

III. Işığın kırılması tanecik modeliyle açıklanabilir.

IV. Işığın yansıması dalga modeliyle açıklanabilir.

V. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetiyle ilgili
verilen,

I. Işık şiddeti kaynağın özelliklerine bağlıdır.

II. Işık şiddeti, belirli bir yönde, birim zamanda yayılan
ışığın yoğunluğuyla ilişkili bir niceliktir.

III. Işık akısı, belirli bir yüzeye düşen ışık enerjisi miktarıdır.

IV. Aydınlanma şiddeti, birim yüzeye düşen ışık akısı
miktarıdır.

V. Aydınlanma şiddeti, ışığın yüzeye gelme açısından
bağımsızdır.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Işıkla ilgili verilen;

I. fotoelektrik,

II. Compton saçılması,

III. girişim

olaylarının hangileri sadece ışığın tanecik modeliyle
açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

4. Eşit birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte; perde ile K,
L ve M noktasal ışık kaynakları gösterilmiştir.

Buna göre; K, L ve M kaynaklarının A noktası civarında
oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) EM > EL > EK B) EL > EM > EK

C) EL = EM > EK D) EK = EL > EM

E) EM > EK = EL

5. Gölge olayıyla ilgili verilen,

I. Gölge, ışığın doğrusal olarak yayılması nedeniyle oluşur.

II. Gölge, saydam olmayan maddelerin ışığı
geçirmemesinin sonucunda oluşur.

III. Güneş ve Ay tutulması gölge olayının örneklerindendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. S, 2S ve 3S yüzey alanlarına sahip şekildeki K, L ve M
yüzeylerine aynı şiddetteki paralel ışık demetleri düşmektedir.

S 2S 3S

K L M

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (Işık demetleri, sayfa düzleminin içerisine doğru,
düzlemleri kapsayacak kadar devam etmektedir.)

A) ΦK = ΦL > ΦM B) ΦL = ΦM > ΦK

C) ΦL > ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL = ΦM

E) ΦM > ΦL > ΦK
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Ana Kamp: Test 1

7. Şekilde bir ışık kaynağı, perde ve perde üzerindeki A noktası
gösterilmiştir.

Buna göre,

I. Işık şiddeti sabit tutularak, kaynak 1 veya 3 yönünde
hareket ettirilirse, A noktası civarındaki aydınlanma
şiddeti azalır.

II. Işık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse, A noktası
civarındaki aydınlanma şiddetini sabit tutmak için, ışık
şiddetini azaltmak gerekir.

III. Işık şiddeti sabit tutularak, kaynak 1 ve 4 yönleri
arasında hareket ettirilirse A noktası civarındaki
aydınlanma şiddeti azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

8. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ile K, L ve M yüzeyleri
gösterilmiştir.

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦK = ΦL = ΦM B) ΦM > ΦL > ΦK

C) ΦK > ΦL > ΦM D) ΦK > ΦL = ΦM

E) ΦK = ΦL > ΦM
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9. Şekildeki küre ve yarım küre biçimindeki yüzeylerin
merkezlerine noktasal ışık kaynakları konulmuştur.

r

L

I

2r

K

2I

3r

M

4I

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦL > ΦK = ΦM B) ΦL > ΦM > ΦK

C) ΦL = ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL > ΦM

E) ΦK = ΦM > ΦL

10. Işığın düzgün ve dağınık yansımasıyla ilgili,

I. Gelen ışınla yansıyan ışın her zaman aynı düzlemde yer
almayabilir.

II. Yüzey normali, gelen ışın ve yansıyan ışın her zaman
aynı düzlemde yer alır.

III. Gelme açısı ile yansıma açısı her zaman eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

11. Şekilde; K, L ve M ışınları ile bir düzlem ayna verilmiştir.

A

K L

M

Buna göre, hangi ışınlar düzlem aynadan yansıdıktan
sonra A noktasından geçer?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L

D) K ve M E) L ve M

1-D 2-C 3-C 4-B 5-E 6-B 7-E 8-A

9-E 10-D 11-C
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Ana Kamp: Test 2

1. Şekilde; noktasal ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
duvardan oluşan bir düzenek gösterilmiştir.

duvar
a b

r

Düzenekle ilgili,

I.
a

b
oranı azalırsa gölge alanı büyür.

II. Kaynak uzaklaştırılırsa gölge alanı küçülür.

III. Yarıçapı daha büyük olan bir küre kullanılırsa gölge alanı
büyür.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda noktasal kaynak
dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Şekilde; noktasal ışık kaynakları, saydam olmayan küre ve
perdeden oluşan bir düzenek verilmiştir.

perde

LK

Düzenekle ilgili,

I. L kaynağı, yatay eksen doğrultusunda küreye doğru
yaklaştırılırsa; tam gölge sabit kalırken, yarı gölge büyür.

II. K kaynağı, yatay eksen doğrultusunda küreden
uzaklaştırılırsa, tam gölge alanı azalırken, yarı gölge
alanı sabit kalır.

III. Kaynakların ikisi birden yatay eksen doğrultusunda
küreden uzaklaştırılırsa, tam gölge alanı küçülür ancak
yarı gölge alanı hakkında kesin bir şey söylenemez.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda noktasal
kaynaklar dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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3. Şekilde; küresel bir ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
perdeden oluşan bir düzenek verilmiştir.

perde

r

küre

3r

Perde üzerinde tam gölge oluştuğu bilindiğine göre,

I. Perde sabit hızla küreden uzaklaştırılırsa, tam gölge bir
süre sonra kaybolur.

II. Küre perdeye doğru kesikli çizgi doğrultusunda
yaklaştırılırsa, tam gölge büyür, yarı gölge küçülür.

III. Kaynak; küreden uzaklaştırılırsa, tam ve yarı gölge
büyür.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda küresel kaynak
dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

4. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzeneğe K ışını
gönderiliyor.

K

Buna göre, K ışını aynalarda kaç kez yansıdıktan sonra
düzeneği terk eder?

A) 5 B) 8 C) 9 D) 11 E) 13

5. Düzlem aynayla ilgili,

I. Görüntü perde üzerine düşürülemez.

II. Görüntü cisimden büyük olabilir.

III. Görüntü sanaldır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Ana Kamp: Test 2

6. Bir ışın, içerisinde düzlem ayna bulunan düzeneğe girerek
şekilde gösterildiği gibi yön değiştiriyor.

Buna göre, ışının aynaya gelme açısı kaç derecedir?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

7. I ışını, bir düzlem aynanın üzerindeki K noktasından şekilde
gösterildiği gibi yansıyor.

40°

70°

K

I

Buna göre, ışının aynaya gelme açısı kaç derecedir? (Ayna
şekilde gösterilmemiştir.)

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

8. Şekildeki düzlem aynanın önüne bir cisim konulmuştur.

Buna göre, cismin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)
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9. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetiyle ilgili
verilen,

I. Işık şiddetiyle gücün birimi aynıdır.

II. 1 candela ışık şiddetine sahip kaynaktan çıkan ışığın 1
m yarıçaplı küre yüzeyinin 1 m2’sinde oluşturduğu ışık
akısı 1 lümendir.

III. Aydınlanma şiddetinin birimi
lümen

m2
olarak yazılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte ayna ve
duvar bulunmaktadır.

A

duvar

ayna

Buna göre, A noktasından aynaya bakıldığında duvarın kaç
birimlik kısmı görülebilir?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

11. K ve L aynalarından oluşan şekildeki düzenek özdeş birim
karelerden oluşmaktadır.

A

B

C

D

G

L

K

Buna göre, G noktasından aynaya bakıldığında; hangi
noktaların aynalardaki ilk görüntüleri iki aynada birden
görülebilir?

A) Yalnız B B) Yalnız D C) A ve B

D) B ve D E) C ve D

1-D 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-C 8-C

9-D 10-C 11-D
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İleri Kamp: Test 3

1. Şekildeki düzenekte; özdeş ve noktasal ışık kaynakları,
saydam olmayan silindir ve küre biçimindeki cisimler ve perde
verilmiştir.

I II III

perde

Buna göre; perdeye karşıdan bakıldığında, perde üzerinde
I, II ve III numaralı gölgelerin hangilerini görmek mümkün
olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

2. Şekilde; küresel bir ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
duvardan oluşan bir düzenek verilmiştir.

duvar
2x x

4r
2r

Buna göre, duvarda oluşan tam gölge alanı kaç πr2’dir?
(Ortamda küresel kaynak dışında başka bir ışık kanyağı
bulunmamaktadır.)

A) 25 B) 36 C) 40 D) 49 E) 64

3. Ev arkadaşı olan Doğa ve Fatih evlerinin girişine boy aynası
taktırmak istiyor. Doğa’nın boyu 180 cm, gözünün yerden
yüksekliği 170 cm; Fatih’in boyu 170 cm, gözünün yerden
yüksekliği 160 cm’dir.

Buna göre, aynanın boyu en az kaç cm olmalıdır?

A) 80 B) 95 C) 105 D) 110 E) 120
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4. Kesişen iki aynadan oluşan şekildeki düzeneğe bir ışık ışını
gönderiliyor. Işın, şekilde gösterilen yolu izleyerek ayna
sistemini terk ediyor.

20°

a

Buna göre, aynalar arasındaki açı α kaç derecedir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 105

5. Şekilde; K, L ve M düzeneklerine gönderilen ışınlar ve bu
ışınların izlediği yollar verilmiştir. K, L ve M düzeneklerinin I, II
ve III numaralı düzenekler olduğu bilinmektedir.

K L M

III III

Buna göre; K, L ve M ile I, II ve III numaralı düzenekler
arasındaki eşleşme aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olabilir?

A) K-I, L-II, M-III B) K-II, L-I, M-III C) K-III, L-I, M-II

D) K-II, L-III, M-I E) K-I, L-III, M-II

6. Şekilde fotometre düzeneğinde O noktasında bir yağ lekesi
bulunmaktadır. Fotometrenin iki tarafındaki kaynakların O
noktası civarında oluşturduğu aydınlanma şiddeti eşit
olduğunda, yağ lekesi görülmemektedir.

37°

O

d
1

5I

2I

d
2

Buna göre,
d1

d2
oranı kaçtır?

A)
1

4
B)

1

2
C)

p
2

2
D)
p

2 E)
3

2
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İleri Kamp: Test 3

7. Şekildeki üçgen prizma bir düzlem ayna önüne konulmuştur.

Buna göre, prizmanın aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

8. Kesişen iki düzlem aynadan oluşan şekildeki düzenekte, I
ışınının yansıması gösterilmiştir.

20°

I

q

Buna göre, θ açısı kaç derecedir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

9. Bir düzlem aynaya gelen ışının, ayna ile yaptığı açı, gelme

açısının
3

2
katıdır.

Buna göre, gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı kaç
derecedir?

A) 60 B) 65 C) 72 D) 96 E) 120
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10. Şekildeki küre, kesik küre ve silindir biçimindeki yüzeylerin
merkezlerine noktasal ışık kaynakları konulmuştur.

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki akılar ΦK, ΦL ve ΦM

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦK = ΦM > ΦL B) ΦL > ΦK = ΦM

C) ΦL = ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL > ΦM

E) ΦM > ΦK > ΦL

11. Şekilde, küresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan
küreden oluşan bir düzenek verilmiştir.

Buna göre, y ekseni üzerinde herhangi bir noktadan
bakıldığında; I, II ve III numaralı görüntülerin hangileri
görülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

1-D 2-A 3-B 4-B 5-B 6-D 7-D 8-D

9-C 10-A 11-D
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İleri Kamp: Test 4

1. Ayna önünde duran bir çocuk, bulunduğu konumdan kendi
vücudunun tamamını ancak görebiliyor.

1

2

3

4

ayna

Buna göre,

I. Ayna 2 yönünde hareket ettirilirse, çocuk tüm vücudunu
göremez.

II. Ayna 4 yönünde hareket ettirilirse; çocuk, vücudunun
tamamını görür ve gördüğü görüntü daha büyük olur.

III. Ayna; 1 yönünde hareket ettirilirse çocuk ayaklarını
görememeye başlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Özdeş birim karelerden üzerinde gösterilen şekildeki
düzenek, bir düzlem ayna ve 52 sayısının maketinden
oluşmaktadır.

Buna göre, aynaya karşıdan bakan bir kişi aynada hangi
sayıyı görür?

A) 22 B) 25 C) 35 D) 52 E) 55

3. K, L ve M aynalarından oluşan şekildeki düzeneğe I ışını
gönderiliyor.

K L

M

I

120°

Işının M aynasından yansıdığı bilindiğine göre, ışının K
aynasından yansıma açısı kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60
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4. Noktasal bir ışık kaynağı, bir düzlem ayna ve perde arasına
şekildeki gibi konulmuştur.

perde

ışık

kaynağı

ayna

K L M N

1 2

K noktası civarındaki aydınlanma şiddetini artırmak için;

I. aynayı 1 yönünde hareket ettirmek,

II. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek,

III. perdeyi 2 yönünde hareket ettirmek

işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? (Noktalar
arasındaki mesafeler eşittir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

5. Özdeş karelerden oluşan şekildeki düzenekte; saydam
olamayan cisimler ve bir düzlem ayna verilmiştir.

R N

M L

G

K

Buna göre; G noktasından bakıldığında, hangi cisimlerin
aynadaki görüntüsü görülebilir?

A) Yalnız L B) L ve N C) N ve R

D) L ve M E) K, L ve M

6. Duvara asılı boy aynası karşısında duran Cem, yeni aldığı
ayakkabısının ayağında nasıl durduğuna aynadan bakmak
istiyor.

Buna göre Cem, ayakkabısını görmek için;

I. aynadan uzağa doğru yürümek,

II. ayağını havaya kaldırmak,

III. ayaklarını yerde sabit tutarken başını aynaya doğru
yaklaştırmak

işlemlerinden hangilerini yapabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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İleri Kamp: Test 4

7. Saçına şekil vermek için ayna karşısına geçen Büşra,
saçlarını göremediğini farkediyor.

Büşra;

I. basamak üzerine çıkmak,

II. aynadan uzaklaşmak,

III. aynaya yaklaşmak,

IV. dizlerini kırmak,

V. aynayı yükseltmek

işlemlerinden kaç tanesini ayrı ayrı yaptığında saçını
görebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Dünya’nın atmosferine yıl içerisinde ulaşan ışıkla ilgili,

I. Belirli bir enlem ve boylamdaki aydınlanma şiddeti yıl
içerisinde değişir.

II. Belirli bir enlem ve boylamdaki ışık akısı yıl içerisinde
değişir.

III. Bir gün içerisinde, Dünya yüzeyindeki toplam ışık akısı
değişir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Dünya ve atmosferinin
küresel olduğu kabul edilecektir.)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. Şekilde, ışığın düzgün ve dağınık yansıması gösterilmiştir.

Düzgün ve dağınık yansımayla ilgili,

I. Dağınık yansıma, yansıma kanunlarına uymaz.

II. Bir düzlem aynadaki yansıma, düzgün yansımaya ne
kadar yakın olursa görüntü kalitesi o kadar iyi olur.

III. Parlak bir kaşığa baktığımızda gördüğümüz görüntünün
eğri olması.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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10. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ve perde önüne konulan
saydam olmayan cisimler verilmiştir.

perde

ışık

kaynağı

r

2r

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) B) C)

D) E)

11. Şekilde, K ve L düzlem aynalarıyla A cismi verilmiştir.

d!key

yatay

K L

60° 60°

A

Buna göre, A cisminin aynalardaki görüntüsü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)

60° 60°

B)
30°30°

C) D)
30°30°

E)

1-D 2-D 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-C

9-D 10-B 11-B

20



Zirve: Test 5

1. Şekildeki I ve II numaralı aynalar arasında bir çocuk
bulunmaktadır.

Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde,

I. Çocuk K noktasındayken, çocuğun aynalardaki birinci
görüntüleri arasındaki mesafe ile çocuk L
noktasındayken, çocuğun aynalardaki birinci görüntüleri
arasındaki mesafe aynıdır.

II. Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde,
kendisini I. aynada daha büyük görmeye başlar.

III. Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde
aynalardaki görüntüsünün boyu aynı kalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Şekilde; K, L ve M noktasal ışık kaynakları, engel ve bir
perdeden oluşan düzenek verilmiştir.

Düzenekle ilgili,

I. K kaynağı kapatılırsa perdedeki tam karanlık alan
değişmez.

II. K kaynağı kapatılırsa perdedeki akı değişmez.

III. K ve L kaynakları yer değiştirirse yarı gölge alanının
ortalama aydınlanma şiddeti artar.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktasal kaynaklar
dışında ortamda başka ışık kaynağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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3. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte K ve L
düzlem aynaları bulunmaktadır.

G noktasından L aynasına bakıldığında; A, B, C ve D
noktalarından hangilerinin K aynasında oluşan görüntüleri
L aynasında görülebilir?

A) Yalnız C B) Yalnız D C) C ve D

D) B ve D E) A, C ve D

4. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenek; A, B ve C
düzlem aynalarından oluşmaktadır.

K A

B C

Buna göre, K noktasının aynalarda toplam kaç tane
görüntüsü oluşur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Şekildeki K ve L düzlem aynaları arasına A cismi konuluyor.

K LA

60°30° x

Buna göre, A cisminin K aynasındaki ilk görüntüsünün L
aynasındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A)
30° x

B)

60° x

C)
30° x

D)

x

E)
x
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Zirve: Test 5

6. Şekilde; noktasal bir ışık kaynağı ve düzlemsel bir kartondan
oluşan düzenek gösterilmiştir.

yatayA 1 2

Düzenekle ilgili,

I. Karton; A noktasının yeri değiştirilmeden farklı bir
düzleme doğru döndürülürse, yüzeydeki toplam akı
değişmez.

II. A noktasının yeri değiştirilmeden, karton iç bükey hale
getirilirse, karton yüzeyindeki toplam akı değişmez.

III. Karton 2 yönünde hareket ettirilirse; karton yüzeyindeki
toplam akı ve A noktası civarındaki aydınlanma şiddeti
azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

7. Şekilde, aynı doğru üzerinde bulunan I1 ve I2 noktasal ışık
kaynakları, saydam olmayan kare engel ve perdeden oluşan bir
düzenek verilmiştir.

Kaynaklar düşey eksen boyunca hareket ettirildiğinde; I, II
ve III numaralı gölgelerin hangileri elde edilebilir? (Noktasal
kaynaklar dışında ortamda başka bir ışık kaynağı
bulunmamaktadır. )

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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8. Şekilde, K noktasal ışık kaynağı ve noktasal ışık kaynağı
önüne konulmuş bir levha verilmiştir.

1

2 3

K

d
A

Buna göre;

I. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek,

II. levhayı A noktası sabit tutulmak kaydıyla herhangi bir
yönde döndürmek,

III. Kaynağı 1 ve 3 yönleri arasında hareket ettirmek

işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapmak A noktası
civarındaki aydınlanma şiddetini kesinlikle azaltır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. Şekildeki çocuk bir düzlem aynanın karşısında durmaktadır.

Çocuğun aynadaki görüntüsüyle ilgili,

I. Çocuk aynaya x kadar yaklaşırsa, görüntüsü ile
arasındaki mesafe 2x kadar azalır.

II. Ayna çocuktan x kadar uzaklaştırılırsa, görüntü çocuktan
2x kadar uzaklaşır.

III. Çocuk aynaya doğru yürürken ayna uzaklaştırılırsa,
çocuk görüntüsünü duruyor olarak görebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

1-E 2-C 3-B 4-B 5-E 6-B 7-A 8-A

9-E
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