
EK12 :Lazer ile ışık kırınımı gözlemi  
Deneyin Adı: Lazer ile ışık kırınımı gözlemi. 


Süre: 90dk 

Malzemeler: 
CD: Çoklu yarık olarak kullanılacak

Saç teli: Çift yarık olarak kullanılacak

Lazer: Işık kaynağı

Tutacak: CD ve Lazeri tutacak parçalar, 3D 
printer ile basılacak. 

Bant: Saç telini yapıştırmak için

Cetvel/Falçata: Ekranda oluşacak şeklin 
ölçülmesi

A4 kagıt: Ekran kullanılacak. Işığın izi 
işaretlenecek


Ön hazırlık:  
Deneyin öğrencilerin kullanımı için 
hazırlanması: 
Öğrencilerin deney için kullanacağı malzemeler 
masalarına hazırlanır.


Öğrencilerin deneye gelmeden önce bilmesi 
gerekenler; 
Dalga parçacık ikilemi, young deneyi, çift yarık deneyi hesapları. Işığın girişimi


Deney ile ilgili güvenlik hususları: 
Lazere dogrudan bakmaktan sakınınız.


Deneyin yapılışı: 
1. Kısım: CD ve DVD kullanarak ışık kırınımının gözlemlenmesi 
Öğrenciler cd üzerinden bant yardımı ile etiketini çıkartacak. Daha sonra CD ve lazeri 
tutacaklarına yerleştirecekler. Lazer, CD ve ekran (A4 kağıt) hizalanacak. Ekran üzerinde 
oluşan görüntüde parlak kısımlar işaretlenecek. Ekran ve CD arasındaki mesafe not 
edilecek. Hem kırmızı lazer hem de yeşil lazer ile aynı deney tekrarlanacak. Alınan veriler 
ile kırmızı ve yeşil lazerin dalga boyları hesaplanacak.


2. Kısım: Saç telinin kalınlığının ölçülmesi 
CD yerine saç teli konularak deney tekrarlanacak. Alınan veriler ve bilinen lazerin dalga 
boyu sayesinde saç telinin kalınlığı hesaplanacak. 


Kazanımlar:  
Işıgın dalga parçacık ikilemi gözlemlenmiş olacak. Çift yarık deneyi teorik bilgisi 
pekiştirilmiş olacak. 


Faydali linkler: 
https://www.youtube.com/watch?v=kpsN78mQ6YY

https://www.fizikbilimi.gen.tr/cift-yarikta-girisim-young-deneyi/
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Deneyin yapıldığı tarih:

_____________________________

Deney grubu:

_____________________________

Deney Grubu Üyeleri

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Lazer ile ışık kırınımı gözlemi

17. ve 18. yüzyılda Robert Hooke,  Christiaan Huygens  ve  Leonhard Euler gibi bir çok 
fizikçi  ışığın  dalga  özelliklerine  sahip  olduğunu  önerse  de,  Newton  ışığın  küçücük 
parçacıklar  olduğunu  iddaa  ediyordu.  Bu  şekilde  birbirleri  ile 
çelişkili  olan fizik teorilerinde son noktayı hep deneyciler koyar. 
Thomas  Young  ilk  defa  1800lerin  başında  ışığın  aslında  dalga  
olduğunu  gözlemledi.  Young  bunu  hepinizin  mutlaka  daha 
önceden adını duyduğunuz çift yarık deneyi ile başardı.

Thomas  Young  bunu  yaparken  su  dalgalarının  kırınım 
gözlemlelerinden  ilham  alır  ve  kapakta  görebileceğiniz   kendi 
çizdiği  dalga girişimini  ışıkta gözlemlemeye çalışıyor.  Lazerlerin 
1950lerde icat ettiği düşünülürse işi pek de kolay değildi. Young 
lazer yerine güneş ışığını kullandı ve aynalar ile odakladığı güneş 
ışığını ve önce üzerinde küçük bir delik olan kağıttan geçirip sonra 
da çift delikli kağıttan geçirir. Ekran da ise su dalgalarında gözlemlediği izlerin aynısını 
görür. 

Tabi  Young  bu  deneyi  ile  bilim  camiasında 
hemen  kabul  göremez  ama  19.  yy.’ın 
ortalarında  artık  iyice  bilimsel  olarak  baskın 
bir düşünce halini almıştır çünkü polarizasyon 
gibi konseptleri açıklayabilmektedir.

Sonraları Young’ın söylediğinden de öte ışığın 
(ve diğer kütleli parçacıkların) hem dalga hem 
parçacık  özelliği  gösterdiği  ispatlanır.  Dalga-
parçacık  ikiliği  ile  ışığın,  elektronun, 
portakalın ve hatta insanın bile dalga parçacık 
ikiliğinden söz edilebilir.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_interference_experiment
http://fluxus.haus/post/169590718584
http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGF6ZXI
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave%E2%80%93particle_duality
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1. Kısım: CD ve DVD kullanarak ışık kırınımının gözlemlenmesi

Kısaca deneyin amacını açıklayınız:
Işığın dalga özelliği sayesinde ışığın kırınımının gözlemlenmesi ve lazerin dalga 

boyunu hesaplamak.

Kullanılan ekipmanları yazınız:

- Kırmızı lazer

- Yeşil lazer

- A4 kağıt

- Cetvel

- Falçata

- Bant

- Tutacak

Aşağıdaki bağımsız değişkenleri ölçünüz veya öğreniniz:

Kırmızı Lazer Dalga Boyu (λkırmızı_gerçek): 650 nm

Yeşil Lazer Dalga Boyu (λyeşil_gerçek): 532 nm

CD izleri arası mesafe (d): 1.6 nm
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CD ve kırmızı lazer ile
CD ile perde arası mesafe (L): cetvel yardımı ile ölçülecek

Hata yüzdesi: %  hesaplanır.

CD ve yeşil lazer ile

CD ile perde arası mesafe (L): cetvel yardımı ile ölçülecek

Hata yüzdesi: %  hesaplanır.

m y  
(       cm       )

y/L θ= 
tan-1(y/L)

sin(θ) λkırmızı= 
d*sin(θ)/m  

(      nm        )

1 A4 kağıt 
üzerinden cetvel 

ile ölçülecek

y/L
veriler yerlerine 

konur

tan-1(y/L)
veriler yerlerine 

konur

sin(θ)
veriler yerlerine 

konur

d*sin(θ)/m
veriler yerlerine 

konur

1

2

2

λkırmızı 

ortalama

ortalama alınır

|λkirmiziortalama − λkirmizigercek |

λkirmizigercek
* 100

m y  
(              )

L 
(              )

y/L θ= 
tan-1(y/L)

sin(θ) λyeşil= 
d*sin(θ)/m  
(              )

1 A4 kağıt 
üzerinden 
cetvel ile 
ölçülecek

L değeri 
ölçülür

y/L
veriler 

yerlerine 
konur

tan-1(y/L)
veriler 

yerlerine 
konur

sin(θ)
veriler 

yerlerine 
konur

d*sin(θ)/m
veriler 

yerlerine 
konur

1

2

2

λkırmızı 

ortalama

ortalama alınır

|λyesilortalama − λyesilgercek |

λyesilgercek
* 100
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Hangi lazer ile deneyi yaptığınızda daha iyi sonuç elde ettiniz? Neden?:
_Yeşil lazer ile daha iyi sonuç elde ettik. Çünkü yeşil lazer  daha hassas.

Aynı deneyi DVD (d azaldığında) ile yapsaydık aydınlık noktalar arası mesafe 
nasıl değişirdi?

m*λ=d*sin(θ) dolayısı ile aynı dalga boyunda d azalırsa θ artmalıdır. tan(θ)=y/L 
olduğu için θ artarsa y de artar.

L mesafesinin değişmesi deneyde neyi, nasıl etkiliyor? Açıklayınız. 
tan(θ)=y/L olduğundan L artarsa y de artar yani noktalar arası mesafe açılır.

Lazerin CD’ye uzaklığı deneyde neyi, nasıl etkiliyor? Açıklayınız. 
Değişim olmaz.
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2. Kısım: Saç telinin kalınlığının ölçülmesi

Kısaca deneyin amacını açıklayınız:
Lazer  ve  saç  teli  kullanılarak  ışık  kırınımının  gözlemlenmesi  ve  oluşan  aydınlık 

noktalar ile saç telinin kalınlığının hesaplanması.

Kullanılan ekipmanları yazınız:

- Kırmızı lazer

- Saç Teli

- A4 kağıt

- Bant

- Tutacak

- Cetvel

CD ve kırmızı lazer ile
Saç ile perde arası mesafe (L): cetvel ile ölçülecek.

Kırmızı Lazer Dalga Boyu (λkırmızı):  650 nm

m y  
(       cm       )

d = 
m*λ*L/y  

(      cm       )

1 ekran üzerinden cetvel ile ölçülecek. m*λ*L/y değerler yerine yerleştirilecek.

1

2

2

Saç teli kalınlığı ortalama: ortalama alınır
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Bulduğunuz saç teli kalınlığı makul bir değer midir? Sizce gerçek değerine ne 
kadar yakındır? Açıklayınız.

İnsan saç teli yaklaşık 50 mikron kalınlığındadır. Bulunan ortalama saç teli kalınlığı 

bu seviyede ise makuldür. 

Işık yerine elektron ile de çift yarık deneyini tekrarlayabilir miyiz? Açıklayınız.
Evet çünkü elektron da dalga parçacık özelliği gösterir.

Işık yerine portakal ile çift yarık deneyini yapmamız mümkün mü? Mümkünse 
nasıl  izler görürüz? Değilse neden mümkün değil?

Teoride  mümkündür.  Fakat  portakalın  dalga  boyu  çok  küçük  olduğu  için  bunu 

gözlemleyecek bir düzenek kurmak deneysel olarak mümkün değildir. 

Neden  ışığın  dalga  özelliği  ispatlandıktan  sonra  dalga-parçacık  ikiliği  kabul 
görmüştür? Dalga-parçacık ikiliğinin çözdüğü sorun nedir? Açıklayınız.

Çünkü elektron gibi parçacıkların da benzer özelliklere sahip olduğunu ve ışık gibi 

dalga  davranışları  gösterdiği  gözlemlenmiştir.  Dolayısı  ile  dalga-parçacık  ikiliği  her 

parçacık için geçerlidir. 

LIDYEF2018   9-16 EYLÜL 2018 �9


