5. Sınıf
Konu Anlatımları
5. Ünite
Işığın Yayılması

ŞİRİN ALTINTAŞ

SÜLEYMAN ALTINTAŞ

5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI

IŞIĞIN YAYILMASI
Video anlatım için
kodu okutunuz

- IŞIK NASIL YAYILIR? Cisimleri görmemizi sağlayan, ışık kaynaklarından yayılan ışıktır.
Çevresine ışık yayan maddelere ışık kaynağı denir. Doğal ışık
kaynağı (Güneş, diğer yıldızlar, yıldırım, şimşek, ateş böceği),
yapay ışık kaynağı (el feneri, meşale, mum, araba farı) olmak üzere

Işık ışınları

iki çeşit ışık kaynağı vardır.
Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece doğrusal olarak
her yönde yayılır.
Bir ışık kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara
ışık ışını denir.

1. durum

2. durum

Şekilde verilen deneyde öğrenci 1. durumdaki gibi borudan baktığında mum alevini görebilirken, 2. durumdaki gibi borudan baktığında
mum alevini görememektedir. Bu deney ışığın doğrusal olarak yayıldığını kanıtlar.
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5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI

IŞIĞIN YANSIMASI
Video anlatım için
kodu okutunuz

- IŞIK NASIL YANSIR? -

Işığın bir ortama çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.
Düzgün yansıma ve dağınık yansıma olarak iki tür yansıma vardır.

1. Düzgün Yansıma:
> Ayna ve durgun su gibi düzgün ve pürüzsüz yüzeylerdeki
yansımaya düzgün yansıma denir.
> Düzgün yansımalarda görüntü daha net ve düzgün olur.
> Düzgün yüzeye gönderilen birbirine paralel ışınlar, yine
birbirine paralel olarak yansır.

2. Dağınık Yansıma:
> Buruşturulmuş alüminyum folyo ve halı gibi pürüzlü
yüzeylerdeki yansımaya dağınık yansıma denir.
> Dağınık yansımalarda görüntü net ve düzgün değildir.
> Pürüzlü yüzeye gönderilen birbirine paralel ışınlar,
birbirine paralel olarak yansımaz.

Düzgün Yansıma

Dağınık Yansıma
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5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI

IŞIĞIN YANSIMASI
Video anlatım için
kodu okutunuz

- YANSIMA KANUNLARI -

Işık kaynağından çıkıp yansıtıcı yüzeye ulaşan ışık ışınına gelen ışın denir.
Yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın denir.
Işığın yüzeyde çarptığı noktaya dik çizilen hayali doğruya yüzeyin normali (N) denir.
Gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı, yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya yansıma açısı denir.
Yansıma kanunları hem düzgün yansıma hem de dağınık yansıma için geçerlidir.
Gelen ışın
G. I.

Yansıyan ışın

Normal

N

Y. I.

N

Gelen Işın
b

a a

Gelme
açısı

b

Yansıma
açısı

Gelen ışının yüzey ile
yaptığı açı

Yansıyan Işın

Yansıyan ışının yüzey ile
yaptığı açı
Yansıtıcı yüzey

Her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir.
o
Yüzeye dik gelen yani normal üzerinden gelen ışık ışınlarının gelme açısı 0 ’dir ve kendi üzerinden geri yansır.
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5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI

IŞIĞIN MADDE İLE
KARŞILAŞMASI
Video anlatım için
kodu okutunuz

- MADDELERİN IŞIĞI GEÇİRME DURUMLARI -

Işık kaynağından çıkan ışık ışınları karşılaştıkları her maddeden geçemezler.
Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre saydam, yarı saydam, opak (saydam olmayan) maddeler olarak üç gruba ayrılır.
Işık Geçirgenliğine Göre Maddeler
Saydam Maddeler
1. Saydam Maddeler:
> Işığın büyük bir kısmını geçiren
maddelerdir.
> Arkasındaki maddeler net bir şekilde
görülür.
> Su, cam, hava, jelatin ve streç film
saydam maddelere örnektir.

Yarı Saydam Maddeler

Opak Maddeler

2. Yarı Saydam Maddeler:
> Işığın bir kısmını geçirip bir kısmını
geçirmeyen maddelerdir.
> Arkasındaki maddeler bulanık görülür.
> Buzlu cam, yağlı kâğıt, tül perde ve sisli
hava yarı saydam maddelere örnektir.
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3. Opak Maddeler:
> Işığı hiç geçirmeyen maddelerdir.
> Arkasındaki varlıklar hiç görülmez.
> Tahta, duvar, kitap, demir ve ayna opak
maddelere örnektir.

5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI

TAM GÖLGE
Video anlatım için
kodu okutunuz

- TAM GÖLGENİN OLUŞUMU Tam gölge
Işık ışınları opak maddelerden geçemez ve bu maddelerin arkasında karanlık
bir bölge oluşur. Oluşan bu karanlık bölgeye tam gölge denir.
Gölge oluşumunun nedenlerinden birisi de ışığın doğrusal olarak yayılmasıdır.
Bir cismin gölgesi yine o cismin şekline benzer.

Işık kaynağı

Opak cisim

Cismin gölgesini bulabilmek için ışık kaynağından cismin kenarlarına doğrular çizilir.

Perde

- TAM GÖLGE BOYUNUN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER 1. Işık kaynağının konumuna bağlıdır.
> Işık kaynağı, cisme yaklaştıkça gölge boyu büyür; ışık kaynağı,
cisimden uzaklaştıkça gölge boyu küçülür.

Işık kaynağı, cisme yakın gölge büyük

Işık kaynağı, cisimden uzak gölge küçük

2. Cismin konumuna bağlıdır.
> Cisim, ışık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu büyür; cisim, ışık
kaynağından uzaklaştıkça gölge boyu küçülür.

Cisim, ışık kaynağına yakın gölge büyük

Cisim, ışık kaynağından uzak gölge küçük

Işık kaynağının gücü veya türü gölgenin boyunu etkilemez.
Gölge oyunu bir ışık kaynağından yararlanılarak cisimlerin gölgelerinin bir zemin üzerine düşürülmesi ile oynanır.
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Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/

