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AYDINLANMA

AYDINLANMA

Işığın Davranış Modelleri

Optik, ışığı ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen fizik bilimi alt dalıdır. Işık ile ilgili çalışmalar, Antik Mısır ve 
Yunan Filozoflarının yaşadığı döneme kadar gitmektedir. Işığın tarihi iki evreye ayrılır. Bunlardan ilki görme olayını açık-
lama çabaları ikincisi de ışığın ne olduğunu maddeyle nasıl etkileştiğini anlamaya yönelik çalışmalardır.

17. Yüzyıla kadar yapılan çalışmalar genellikle görme olayını açıklamaya yönelik çalışmalardır. Antik Çağ’da optik 
bilginleri görme olayının gözden çıkıp cisimlere ulaşan ışınlar sayesinde gerçekleştiğini düşünmekteydiler.

Orta Çağ’da yaşayan İslam bilginlerinden İbn-i Heysem (945-1040) görme olayını   
günümüzdekine çok yakın bir yaklaşımla açıklamıştır.

Heysem’e göre görme olayı cisimlerden çıkan ya da yansıyan ışınların göze gelmesiyle ger-
çekleşir. Heysem’in çalışmaları Avrupalı bilim insanlarının da çalışmalarına kaynak olmuştur.

Işığın yapısını açıklamaya yönelik gerçeğe en yakın ilk bilgiler 17. Yüzyılın sonlarından itibaren keşfedilmeye baş-
lanmıştır.

Newton ışık kuramında; ışık kaynaklarının, yok denecek kadar küçük tanecikler yaydığını,  
bu taneciklerin türdeş bir ortamda, sabit hızla ve doğrusal yollar boyunca ilerlediğini ve ulaştıkları 
yüzeyde; yansıma, soğurma, kırılma gibi olayları oluşturduğunu söylemiştir.

Newton’un kuramı, ışıkta gözlenen kırınım, girişim, renklere ayrılma, polarizasyon olaylarını 
açıklayamamıştır.

Christian Huygens (1629-1695) ışığın dalgalar halinde yayıldığını ifade etmiştir. Dalga kuramında
Huygens; ışığın esnek bir ortamda yayılan dalga olduğunu, her ışık kaynağının aynı zamanda bir 
dalga kaynağı olduğunu ve kaynaktan çıkan dalgaların ulaştıkları her noktayı yeni bir dalga kaynağı 
haline getirdiğini, oradan da çevreye yeni ışık dalgaları yaydığını söylemiştir. 

Dalga kuramı, tanecik kuramının açıklayamadığı birçok ışık olayını açıklasa da tutarsız bazı 
noktaları vardır.

Thomas Young (1773-1829) ışığın dalga yapısını 1801 yılında yaptığı girişim deneyi ile açık-
lamıştır.

James Clark Maxwell (1831-1879) elektromanyetizmanın temel ilkelerini açıklayarak 1873 yılında ışığın yüksek 
frekanslı elektromanyetik dalga olduğunu ifade etmiştir.

Heinrich Rudolf Hertz 1873 yılında oluşturduğu radyo dalgaları ile Maxwell’in teorisini deneysel olarak desteklemiştir.

Max Planck (1858-1947) akkor cisimlerin yaydığı ışık enerjisinin enerji tanecikleri (kuanta) şeklinde yayıldığını keş-
fetmiştir.

Albert Einstein’ın da katkısı ile ışığın foton adı verilen enerji paketleri hâlinde yayıldığı teorisi kabul edilmiştir.

HIZLI BİLGİ

➤➤ Fotoelektrik olay, Compton saçılması, kara cisim ışıması sadece ışığın tanecik özelliği ile açıklanır.

➤➤ Girişim, kırınım, ışığın aynı anda hem yansıma hem kırılmaya uğraması sadece dalga özelliği ile açıklanır.

➤➤ Kırılma, yansıma, ışığın doğrusal yayılması, aydınlanma, ışığın birbiri içinden geçişi, ışığın soğrulması hem dalga 

hem tanecik özelliği ile açıklanır.

Konu Anlatım
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 Işığın Davranış Modelleri

Çözüm

İbn-i Heysem: Cisimleri nasıl görebildiğimiz üzerine ça-
lışmalar yapmıştır.

Isaac Newton: Işığın tanecik kuramını açıklamıştır.

Thomas Young: Girişim deneyinde ışığın dalga yapısını 
açıklamıştır.

BKS 1

Aşağıda verilen bilim insanlarından hangileri ışığın dal-
galar halinde yayıldığı teorisini destekleyen çalışmalarda 
bulunmuştur.

I. İbn-i Heysem

II. Isaac Newton

III. Thomas Young

Çözüm
I. Işığın aynı anda yansıma ve kırılması (Dalga modeli).
II. Yağ lekesinin renkli görülmesi ışığın girişimi sonucu 

oluşur (Dalga Modeli).
III. Işığın birbiri içinden geçişi (Hem dalga hem tanecik 

modeli ile açıklanabilir).

BKS 2

I. Su dolu bir havuza baktığımızda havuzun zemini 
ve su yüzeyinde kendi görüntümüzü aynı anda gö-
rebilmemiz.

II. Asfalt bir zemin üzerine dökülen yağ damlalarının 
rengarenk görülmesi

III. Farklı renkli ışınların birbiri içinden geçişi

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri ışığın sadece 
dalga modeli ile açıklanır?

Işık Şiddeti

1 metre yarıçaplı küresel bir yüzey içine konulan noktasal bir ışık kaynağının, yaydığı ışık ışınları yönünde alınan 
1m2’lik alana 1 saniyede gelen ışık enerjisidir. Temel büyüklük olup fotometre ile ölçülür. Birimi kandeladır (cd).

1m2

r = 1m

   
1m2’lik alana gelen ışık enerjisi, ışık şiddetinin ölçüsüdür.

Işık kaynağının harcadığı güç ile yaydığı ışığın şiddeti birbi-
rine eşit olmadığı için ışık şiddetinin birimi kandela (cd)’dir.

Kandela: Noktasal bir kaynağı merkez alan 1m yarıçaplı kürenin yüzeyinde 1m2’lik alana 1 saniyede gelen ışık 
enerjisi 1 Joule ise ışık şiddeti 1 kandeladır.
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IŞIK ŞİDDETİ

Çözüm

Küreler içindeki kaynaklar özdeş veriliyor. 

Her kürenin içindeki toplam ışın sayısı aynı olsa da yüzey 
alanı büyük olan küreden alınan bölgeye aynı sürede en 
az ışın düşer. Dolayısı ile yüzeylere düşen ışık ışınları  
X > Y > Z olur.

BKS 1

Özdeş noktasal ışık kaynakları farklı yarıçapa sahip içi 
boş kürelerin merkezine şekillerdeki gibi yerleştiriliyor.

X
Y

Z

r 2r 3r

Buna göre, X, Y, Z kürelerinin iç yüzeyinden seçi-
len eşit alanlara t sürede düşen ışık ışınlarını 
kıyaslayınız.

Çözüm

Işın modeline göre kaynaktan çıkan ışınlar doğrusal ola-
rak çizilir. 

Modellemeye göre kaynağının gücü arttıkça ışık etrafın-
daki çizgi sayısı da artar. 

Lambanın gücü lambanın ışık şiddeti ile alakalıdır.

Buna göre gücü en fazla olan Z lambası iken en az olan 
X lambasıdır.

BKS 2

Aşağıda verilen sistemde, ışığın lambalardan yayılma-
sı X, Y ve Z lambalarında ışın modeline bağlı kalarak 
çizilmiştir.

X Y Z

Buna göre x, y ve z lambalarının güçlerini kıyasla-
yınız. (Lambaların verimi eşittir.)

HIZLI BİLGİ

20 Watt 80 Watt

   
Işık hem dalga hem tanecik modeline göre doğrusal yayılır. Işığın doğrular 
çizilerek yayılmasının gösterimine ışın modeli denir.

Aynı renkte farklı güçte verilen lambalarda yayılan ışın modeli şekildeki gibidir.
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IŞIK DAVRANIŞ MODELLERİ - IŞIK ŞİDDETİ

1.E 2.B 3.C 4.A 5.C 6.D

1. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin ışı-
ğın davranışını açıklamak ile ilgili çalışması olma-
mıştır?

A) Christian Huygens B) Max Planck

C) Albert Einstein D) James Clark Maxwell

E) Blaise Pascal

2. Işık ile ilgili, 

I. Işık bazen sadece dalga olarak yayılır.
II. Işık bir elektromanyetik dalgadır.
III. Biz evrende var olan bütün ışıkları görürüz.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

3. I. Mercek kullanılarak göz kusurlarının giderilmesi 
II. Gökkuşağında farklı renklerde ışık görülmesi
III. Termometre ile bir odanın sıcaklığının ölçülmesi
IV. Köpüklü bir su balonunun üzerinde renklerin oluş-

ması
V. Cep telefonları ile haberleşmenin sağlanması

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi fizik bilimi 
alt dalı olan optiğin inceleme alanı içine girer?

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

4. Işık şiddeti ile ilgili,

I. Birimi Kandela’dır.
II. Temel büyüklüktür.
III. Fotometre ile ölçülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III

D) Yalnız II E) Yalnız I

5. Işın modeli dikkate alınarak kırmızı, yeşil, mavi ışık 
kaynaklarından t sürede yayılan ışınlar şekildeki gibi 
çizilmiştir.

Kırmızı Yeşil Mavi

Buna göre, t sürede kaynaklardan çıkan foton sayı-
ları arasındaki ilişki nasıldır?

A) Mavi > Yeşil > Kırmızı

B) Kırmızı > Mavi > Yeşil

C) Yeşil > Kırmızı > Mavi

D) Kırmızı = Mavi = Yeşil

E) Kırmızı > Yeşil > Mavi

6. Işık şiddeti ile ilgili,

I. Birimi jouledir.
II. 60 watt’lık bir lambanın ışık şiddeti 80 watt’lık lam-

banın ışık şiddetinden daha fazladır.
III. Oda içerisinde yanan küresel bir lambaya yaklaş-

tıkça lambanın yüzeyindeki ışık şiddeti değişmez.

verilenlerden hangileri doğru olabilir?

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

D) II ve III E) Yalnız III

TEST

1 Kazanım Kavrama Testi
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IŞIK AKISI

HIZLI BİLGİ

Bir kaynağın ışık verimi-kaynağın yaydığı ışık akısının, harcadığı güce bölümü şeklinde ifade edilir.

Işık Akısı

Bir kaynağın belirli bir yüzeye birim zamanda gönderdiği ışık enerjisine ışık akısı denir. SI birim sisteminde birimi 
lümen (lm) olup  ile gösterilir.

r = 1m
I

Şiddeti 1 cd olan ışık kaynağından çıkan ışınların 1 metre yarıçaplı birim 
kürede 1m2’lik yüzeyde oluşturduğu ışık akısına lümen denir.

İçi boş bir kürenin merkezine konulmuş ışık şiddeti  olan noktasal ışık kay-
nağının küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı  = 4   dir.

Ι

Noktasal ışık kaynağı önüne konulan kitap, aynı doğrultuda 
ok yönünde çekilerek kaynaktan uzaklaştırılırsa kitap üzerinde 
oluşan ışık akısı zamanla azalır.

Pa
ra

le
l ı

şı
n 

de
m

et
i

               Paralel ışın demeti önüne konulan kitap aynı doğrultuda ok 
yönünde çekilirse kitap üzerinde oluşan ışık akısı değişmez.

Paralel ışık demetine şekildeki 1 deki konuma konulan kitap 
sırasıyla 2 ve 3 konumlarına getirilirse kitap yüzeyindeki ışık 
akısı azalır.

0> >1 2 3Φ Φ Φ =  olur.

1 2 3

Pa
re

le
l ı

şı
n 

de
m

et
i
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 IŞIK AKISI

Çözüm

Kapalı bir sistemde oluşan ışık akısı  = 4  şeklinde he-
saplanır. 

Kaynakların ışık şiddetleri aynı olduğu için yüzeylerde 
oluşan ışık akıları da aynıdır.

BKS 1

Özdeş noktasal ışık kaynakları, içi boş kapalı K, L, M 
yüzeylerinin içine şekildeki gibi yerleştiriliyor.

K L M

I
I

I

Buna göre; K, L ve M cisimlerinin iç yüzeylerinde 
oluşan ışık akılarını kıyaslayınız.

Çözüm

Küresel kaynaktan çıkan ışınlar ışın modeline göre çizil-
miştir. Işınlar kaynaktan uzaklaştıkça ışınların arasındaki 
mesafe de artmaktadır. 

Dolayısıyla kitap I. konumdayken kitap üzerine daha fazla 
ışın düşer. III. konumdayken ışınlar arası mesafe büyüdü-
ğü için kitap üzerine daha az ışın düşer.

BKS 2

Hazırlanan bir deney düzeneğinde şekildeki gibi ışık 
kaynağının önüne bir kitap yerleştiriliyor.

I II III

Kitap sırayla doğrultusu değişmeyecek şekilde I, II, III 
konumlarına yerleştirilerek üzerinde oluşan ışık akıları 
kıyaslanıyor.

Buna göre kitap üzerinde oluşan ışık akılarının 
büyüklük ilişkisi nasıl olur ve bunun sebebi nedir?

Çözüm

Işık verimi  
kaynağın ışık akısı

kaynağın gücü
  şeklinde bulunur.

Bu durumda Z ampulünün ışık verimi daha yüksektir. X, 
Y, Z ampulleri aynı enerjiyi harcadıklarında Z ampulü aynı 
ortamda daha fazla aydınlanma sağlar.  

Bu bilgi kazanımlarda verilmemiştir. Konunun daha rahat 
kavranabilmesi için bu örnek verilmiştir.

BKS 3

Mert, ders çalışırken odasındaki ampul açık olması-
na rağmen odasının yeterince aydınlık olmadığını ve 
ampulün ışık veriminin düşük olduğunu düşünür. Oda-
sındaki ampulü değiştirmek için yapı markete gider ve 
ampul kutularının üzerinde yazan değerleri inceler. 
Ampullerin güç ve lümen değerleri aşağıdaki gibidir.

X ampulü: 80 watt, 1600 lümen

Y ampulü: 80 watt, 1000 lümen

Z ampulü: 60 watt, 1800 lümen 

Buna göre, Mert’in hangi ampulü seçmesi ışık veri-
mi açısından daha isabetli olur?
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IŞIK AKISI

TEST

2

1.D 2.A 3.B 4.A

1. Aynı renkli,  ve 2  ışık şiddetli noktasal ışık kaynakları, 
aşağıdaki küre, silindir ve küp şeklindeki içi boş olan 
kapalı sistemlerin içine yerleştiriliyor.

(Y)

2I

(Z)(X)

I
I r

r

2r

2r

Buna göre, X, Y, Z kapalı sistemlerinde oluşan top-
lam ışık akıları ΦX, ΦY, ΦZ arasındaki büyüklük iliş-
kisi nasıldır?

A) X > Y = Z 

B) X > Y > Z 

C) Z > Y > X

D) Y > X = Z 

E) X = Y = Z

2. Noktasal bir ışık kaynağı r yarıçaplı XY ve 3r yarıçaplı 
KL küresel yüzeylerin merkezine şekildeki gibi yerleşti-
rilmiştir.

I
a2a

3r

L

K
X

Y

r

Kaynağın küresel yüzeylerin uç noktaları ile yaptık-
ları açılar şekildeki gibi olduğuna göre, yüzeylerde-

ki ışık akıları oranı XY

KL
 kaçtır?

A) 2  B) 1 C) 3
1

 D) 3 E) 9
1

3. Noktasal ve paralel ışık kaynağının önüne, ortasında 
delik bulunan opak engel Şekil I ve Şekil II deki gibi 
yerleştiriliyor.

I

Noktasal
ışık

kaynağı engel

Şekil I
Perde

Pa
ra

le
l ı

şı
k

Şekil II Perde

Şekillerdeki engel aynı doğrultuda olmak şartı ile 
ok yönünde bir miktar çekilirse delikten geçen ışın-
ların perde üzerinde oluşturdukları ışık akıları nasıl 
değişir?

A) İkisi de değişmez.

B) I’de azalır II’de değişmez.

C) I’de değişmez II’de artar.

D) İkisi de azalır.

E) I’de azalır II’de artar.

4. Işık şiddeti  olan noktasal bir ışık kaynağının önüne 
şekildeki gibi d uzaklıkta bir perde konuluyor.

I

Perde

d

Buna göre, perde üzerinde oluşan toplam ışık akısı;

I. Kaynağın ışık şiddetine,
II. d uzaklığına,
III. Perdenin yüzey alanına

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

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

D) I ve II E) Yalnız I
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 AYDINLANMA ŞİDDETİ-FOTOMETRE-CROKES RADYOMETRESİ

Fotometre

Işık şiddetini ölçmek için kullanılan optik alettir.

Ι1 Ι2d2

Yağ lekesi

Perde

d1

Farklı ışık şiddetine sahip kaynak veya kaynakların oluşturduk-
ları aydınlanma şiddetleri kıyaslanarak diğer kaynakların ışık 
şiddetlerinin bulunmasında kullanılır.

Kaynaklar farklı şekillerde yerleştirilerek her iki yüzeyde oluşan 
aydınlanmalar eşitlendiğinde yağ lekesi görünmez.

E1 = E2
Ι Ι

d d
1 2

1 2
2 2=

Aydınlanma Şiddeti-Fotometre-Crokes Radyometresi

Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. E sembolü ile gösterilir. Birimi lüks ( x)’tür.

1m2

r = 1m
I

Noktasal bir kaynaktan 1 metre uzaktaki 1m2’lik yüzeye dik olarak 1 lümenlik akının 
düşmesiyle oluşan aydınlanma şiddetine 1 lüks ( x) denir.

rI

Yarıçapı r olan içi boş kürenin merkezine ışık şiddeti  olan noktasal bir ışık kaynağı 
konulduğunda kürenin iç yüzeyinde her noktada oluşan aydınlanma eşittir. 

Toplam ışık akısı  = 4pI kadardır.

Aydınlanma şiddeti = 
Toplam Işık Akısı

Toplam Yüzey Alanı 
       ⇒        ΙE

r4
4

2r

r=  ⇒ 
ΙE
r2

=  olur.

d d

I I

α

K K

N

                          K noktası civarı oluşan aydınlanma

   
ΙE
d2

=

             K noktası civarı oluşan aydınlanma

 
Ι ·cosE
d2

a=   

HIZLI BİLGİ

➤➤ Bir yüzeyde oluşan aydınlanma şiddeti, toplam ışık akısı ile doğru, yüzey alanı ile ters orantılıdır.

➤➤ Bir nokta civarında oluşan aydınlanma şiddeti ışık şiddeti ile doğru uzaklık ile ters orantılıdır.

➤➤ Bu konuda matematiksel denklemlere girilmez. Formüller istenilen yerdeki aydınlanma şiddetini farklı yöntemle bul-
mak isteyenler için verilmiştir.
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AYDINLANMA ŞİDDETİ-FOTOMETRE-CROKES RADYOMETRESİ 

Crookes Radyometresi
Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren optik alettir. Verimleri düşüktür.                        
• Havası boşaltımış cam fanus içerisindeki yapraklar siyaha ve beyaza boyanır. Be-

yaz yüzeye çarpan ışık tanecikleri yansırken siyah yüzeye çarpan ışık soğrulur. 
Işık basıncı sayesinde radyometrenin yapraklarının dönmesi sağlanır.

• İçinde hava olan radyometrelerde siyah yüzeye düşen ışınların soğrulması sonucu 
siyah yüzeyin sıcaklığı artar ve etrafındaki havanın sıcaklığının artmasını sağlar. 
Havanın genleşmesi sonucu yer değiştirmesi ile yaprakların dönmesi gerçekleşir.

Çözüm

ΙE
d2

=  bağlantısına göre aydınlama şiddeti artar.

Aydınlama Şiddeti

Zaman

Aydınlama şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

BKS 1

Karanlık bir odada ışık şiddeti  olan noktasal ışık kay-

nağı perde önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.

I

Perde

O

Kaynak, perdeye doğru ok yönünde sabit hızla yak-
laştırıldığında O noktası civarı aydınlama şiddeti-
nin zamana bağlı grafiğini çiziniz?

Çözüm

Şekil I de perde kaynağa yaklaştıkça perde üzerindeki 
ışık akısı artacağı için aydınlanma şiddeti artar.

Şekil II de perde üzerindeki ışık akısı değişmeyeceği için 
aydınlanma şiddeti değişmez. 

BKS 2

Karanlık bir odada noktasal ve paralel ışık kaynağı kul-
lanılarak perde üzerinde oluşan aydınlanmanın perde 
hareketine bağlı değişimini incelemek için Şekil I ve II 
düzenekleri oluşturuluyor.

I

Noktasal
ışık kaynağı

Şekil I

Pa
ra

le
l ı

şı
k 

ka
yn

ağ
ı

Şekil II

Her iki sistemde de perdeler doğrultuları değişme-
yecek şekilde ok yönünde bir miktar hareket ettiri-
lirse, perde üzerinde oluşan aydınlanma şiddetleri 
nasıl değişir?
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 AYDINLANMA ŞİDDETİ-FOTOMETRE-CROKES RADYOMETRESİ

Çözüm

Yağ lekesinin görünmemesi için her iki tarafta oluşan ay-
dınlanma şiddetlerinin eşit olması gerekir.

Burada olayı daha iyi kavratmak adına matematiksel 
denklemler kullanmak işimizi kolaylaştırabilir.

Fakat kazanımlarda matematiksel hesaplamalara giril-
mez. Bu yüzden matematiksel denklemlerin altındaki yo-
rum kısmını önemseyiniz.

 E1 = E2

 Ι Ι Ι

( )
cos

d d d2
·2

1
2 2
2 3

a= +

Eşitliğinden sadece  I1 > I2 ilişkisi kesin olarak bulunurken 
I3 büyüklüğü hakkında kesinlik yorumu yapılamaz.

BKS 3

Karanlık bir odada üzerine yağ damlatılmış beyaz kağı-
dın iki tarafına ışık şiddetleri IK, IL, IM olan noktasal ışık 
kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 

Yağ lekesi

dd

2d

a

Ι2

Ι3

Ι1

Kaynaklar, şekildeki konumda iken yağ lekesi 
görünmediğine göre, kaynakların ışık şiddetleri 
arasındaki büyüklük ilişkisini kıyaslayınız.

Çözüm

Havası boşaltılmış crookes radyometresinde yaprakların 
dönmesi, yapraklar üzerinde oluşan ışık basıncı ile ala-
kalıdır.

Yapraklar üzerinde oluşan ışık basıncını artıracak her etki 
sonucu yaprakların dönme sürati artar.

Öncüllerde verilen bütün değişiklikler beyaz levha üzerin-
deki ışık basıncını artıracaktır ve buna bağlı olarak yap-
rakların dönme sürati artacaktır.

BKS 4

Havası boşaltılmış bir crookes radyometresinin yaprak-
larına bir el feneri şekildeki gibi tutulduğunda yaprakların 
döndüğü görülmektedir.

El feneri

a

Buna göre;

I. El fenerinin ışık şiddetini artırmak,
II. El fenerinin uzaklığı aynı kalmak şartı ile a açısını 

azaltmak,
III. El fenerini a açısı sabit olacak şekilde radyometre-

ye yaklaştırmak,
IV. Radyometrenin yapraklarının ağırlıkları aynı kalmak 

şartı ile yüzey alanını artırmak

işlerimden hangileri tek başına yapılırsa yaprakların 
dönme sürati artar?
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Kazanım Kavrama Testi
dk6

1.B 2.C 3.C 4.A

AYDINLANMA ŞİDDETİ

1. Yarım küre şeklindeki içi boş küresel bir yüzeyin merke-
zine ışık şiddeti  olan noktasal ışık kaynağı şekildeki 
gibi yerleştiriliyor.

B

A

C

I

2a a

Buna göre, yüzey üzerinde seçilen A, B, C noktala-
rı civarında oluşan EA, EB, EC aydınlanma şiddeti  
arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) EB > EC > EA B) EA = EB = EC

C) EA > EB > EC D) EA > EC > EB

E) EB > EA = EC

2. Özdeş paralel ışık demeti ile oluşturulan şekildeki sis-
temlere farklı ebatlı dikdörtgen K ve M levhaları ile kare  
L levhası paralel ışık demetine dik olacak şekilde  
konuluyor.

K

L

M

Pa
ra

le
l ı

şı
k

 k
ay

na
ğı

Pa
ra

le
l ı

şı
k

 k
ay

na
ğı

Pa
ra

le
l ı

şı
k

 k
ay

na
ğı

Levhaların alanlarının büyüklükleri, K > L > M oldu-
ğuna göre levhalar üzerinde birim yüzeylerde olu-
şan aydınlanma şiddetleri EK, EL, EM arasındaki 
büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

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

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

E) EK > EM > EL

3. Küresel yüzeylere sahip K ve L levhalarının merkezle-
rine ışık şiddetleri K ve L olan noktasal ışık kaynakları 
şekillerdeki gibi yerleştiriliyor.

3d
d

K
L

IK IL

K ve L yüzeylerinde oluşan aydınlanma şiddetleri 
eşit olduğuna göre, kaynakların ışık şiddetleri 

oranı, Ι
ΙK
L

 kaçtır?

A) 3  B) 6 C) 9 D) 6
1

 E) 12
1

4. İçi boş r, 2r, 3r yarıçaplı K, L, M kürelerinin merkezleri-
ne sırasıyla , 2 , 4  ışık şiddetine sahip noktasal ışık 
kaynakları şekillerdeki gibi yerleştiriliyor.

K
L

M

r 2r 3rI 2I 4I

Buna göre, kürelerin iç yüzeylerinde oluşan aydın-
lanma şiddetleri EK, EL, EM arasındaki büyüklük 
ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

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

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

E) EM > EL > EK
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10

1.D 2.C 3.E 4.E

TEST

1
1. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Newton ışığın davranışı ile ilgili olarak ışığın tane-
cik kuramını oluşturmuştur.

B) Işığın dalga kuramını ortaya atan bilim insanı Huy-
gens’tir.

C) Işığın bir elektromanyetik dalga olduğu teorisini ilk 
olarak Maxwell ortaya atmıştır.

D) Einstein ışık hakkındaki çalışmalara katkı sağla-
mamıştır.

E) İbn-ı Heysem, görme olayının cisimlerden gelen 
ışınların göze ulaşması sonucunda gerçekleştiğini 
söylemiştir.

2. Işık şiddeti ile ilgili olarak,

I. Aynı güçteki lambaların ışık şiddeti daima aynıdır.

II. Işık şiddeti birimi watt'dır.

III. Işık şiddeti fotometre ile ölçülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

3. İçi boş olan kapalı bir silindirin içine ışık şiddeti  olan 
noktasal bir ışık kaynağı konuluyor.

Buna göre;

I. Silindirin yarıçapını arttırmak
II. Silindirin yüksekliğini azaltmak
III. Işık kaynağının ışık şiddetini arttırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında 
silindirin iç yüzeyindeki toplam ışık akısı artar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) I ve II E) Yalnız III

4. Işık şiddeti  olan noktasal bir ışık kaynağı, kesitleri 
şekildeki gibi verilen küresel K, L, M yüzeylerinin mer-
kezinde olacak şekilde yerleştiriliyor.

K

L

M

I

Buna göre; K, L, M yüzeylerindeki toplam ışık akıla-
rı ΦK, ΦL, ΦM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) L > K > M

B) K = L = M

C) K = L > M

D) M > K > L

E) M > K = L

Bilgi Kavrama Testi
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AYDINLANMA ŞİDDETİ

5. Işık şiddetleri K, L, M olan noktasal ışık kaynakları O 
noktasına eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirildikle-
rinde, O noktası çevresinde ayrı ayrı oluşturdukları 
aydınlanma şiddetleri eşit oluyor.

2aa

d
dd

O

IL
IM

IK

Buna göre; K, L, M kaynaklarının ışık şiddetleri 
arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) K > M > L B) K  > L > M C) K = L = M

D) M > K > L E) K = M > L

6. Noktasal I ışık kaynağı, yüzey alanları S1, S2, S3 olan 
küresel yüzeylerin merkezinde olacak şekilde yerleşti-
rildiğinde yüzeylerde oluşan toplam ışık akıları eşit 
oluyor.

S1

S3

S2

d

3d

2d

I

Işık kaynağın yüzeylere olan uzaklıkları d, 2d, 3d 
olduğuna göre, küresel yüzeylerin yüzey alanları  
S1, S2, S3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakiler-
den hangisi gibidir?

A) S1 > S2 > S3

B) S1 = S2 = S3

C) S3 > S2 > S1

D) S3 > S2 = S1

E) S1 en büyüktür S2 ve S3 kıyaslanamaz.

7. Işık şiddeti  olan noktasal ışık kaynağı, K ve L duvar-
ları üzerinde X, Y, Z, T noktaları çevrelerinde aydınlan-
ma oluşturuyor.

T

K duvarı

L duvarı

I

Z

X Y

Buna göre, hangi noktaların çevresindeki aydınlan-
ma şiddetleri birbirine eşittir?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) X ve Z B) Y ve Z C) Z ve T

D) X ve Y E) X, Z ve T

8. Işık akısı kavramının incelendiği bir fizik dersinde, 
öğretmen K ve L levhalarını paralel ışık demetleri için-
de kalacak şekilde Şekil I ve Şekil II’deki gibi çiziyor.

Şekil I

K L
a

Şekil II

Öğretmen, daha sonra öğrencilerinden K ve L cisim-
lerinin yüzeyinde oluşan ışık akılarının büyüklüklerinin 
yorumlanmasını istiyor

Kağan: Levha alanları eşit ve ışık kaynakları özdeş ise 
K'de oluşan ışık akısı daha fazladır.

Belinay: L cisminin yüzey alanı küçük fakat Şekil II de 
kaynağın ışık şiddeti daha büyükse L'de oluşan ışık 
akısı K'den fazla olabilir.

Ali Mert: K ve L eşit alana sahip ise K de oluşan ışık 
akısı daima daha fazladır.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar 
doğrudur?

A) Yalnız Kağan B) Yalnız Belinay

C) Yalnız Ali Mert D) Kağan ve Belinay

E) Ali Mert ve Belinay

5.A 6.C 7.A 8.D
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10 Bilgi Kavrama Testi

1.B 2.C 3.D 4.E

TEST

2
1. Aşağıda ışık ile ilgili olarak bazı durumlar resmedilmiştir.

Kırmızı
ışık

Yeşil
ışık

Işık e–

Metal Levha

Levhaya 
gönderilen

Levhadan kopan
elektron

Gelen
ışın

I II

III

Yansıyan 
ışın

Kırılan ışın

Hava
Su

Buna göre, verilen olaylar düşünüldüğünde ışığın 
dalga, tanecik ya da hem dalga hem tanecik kuram-
larının konuyu açıklayabilme durumu hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) I  Tanecik
II  Dalga
III  Tanecik, Dalga

 B) I  Tanecik, Dalga
II  Tanecik
III  Dalga

C) I  Dalga
II  Dalga
III  Tanecik

 D) I  Tanecik
II  Tanecik, Dalga
III  Dalga

E) I  Dalga
II  Tanecik
III  Tanecik

2. Kenar uzunlukları r ve 3r olan içi boş küplerin merkez-
lerine yerleştirilen K ve L ışık şiddetine sahip noktasal 
ışık kaynakları, küplerin iç yüzeyinde K, L ışık akıları 
oluşturuyor.

r

IK
IL

3r

3
2

L
K

F

F
=  olduğuna göre kaynakların, ışık şiddetleri 

oranı, 
K

LI

I
 kaçtır?

A) 2
1

 B) 3
1

 C) 3
2

 D) 9
2

 E) 27
1

3. İçi boş bir küre alınarak kürenin iç yüzeyindeki ışık 
akısının kaynağın küre içindeki konumu ile değişimini 
incelemek için kaynak sırası ile X, Y, Z noktalarına 
yerleştirildiğinde kürenin iç yüzeyinde oluşan toplam 
ışık akıları ΦX, ΦY, ΦZ olmaktadır.

Z

X
Y

Buna göre, X, Y ve Z arasındaki ilişki hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) Z > Y > X B) X = Y > Z C) Z = Y > x

D) X = Y = Z E) X > Y > Z

4. Aşağıda oluşturulan sistemlerde yüzey alanları 4S ve S 
olan K ve L küresel yüzeylerinin merkezlerine K ve L 
ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynakları yerleştiril-
miştir.

2d
d

K
L

IK IL

4S S

Küresel yüzeylerde oluşan toplam ışık akıları eşit 
olduğuna göre, yüzeylerde oluşan aydınlanma şid-

detleri oranı 
E
E
K

L
 kaçtır?

A) 1  B) 2
1

 C) 2 D) 4 E) 4
1
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5.B 6.B 7.C 8.B

5. Aşağıdaki gibi oluşturulan bir deney düzeneğinde ışık 
şiddeti  olan noktasal bir kaynak kullanılarak perde 
üzerinde oluşan toplam ışık akısı ve perdenin orta nok-
tasında bulunan O noktası çevresindeki aydınlanma 
şiddetinin değişimi incelenmek isteniyor.

I

Ortası delik
opak engel Perde

O

Buna göre;

I. Işık şiddetini arttırmak,
II. Kaynağı engele yaklaştırmak,
III. Engeli kaynağa yaklaştırmak,
IV. Engelin içindeki boşluğun yarıçapını büyütmek,
V. Perdeyi engele yaklaştırmak

öncüllerde verilen durumların kaç tanesinde perde 
üzerinde oluşan toplam ışık akısı ve O noktası çev-
resine oluşan aydınlanma şiddeti birlikte artar? 
(Engel yeterince büyük)

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

6. Aşağıda verilen birim ve ait olduğu büyüklük eşleş-
tirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1 Kandela
2 Lüks
3 Lümen

X Işık Akısı
Y Işık Şiddeti
Z Aydınlanma Şiddeti

Birim Büyüklük

A) I.
II.
3

X 
Y 
Z

 B) 1
2
3

X 
Y 
Z

C) 1
2
3

X 
Y 
Z

 D) 1
2
3

X 
Y 
Z

E) 1
2
3

X 
Y 
Z

7. Kesitleri aşağıdaki gibi olan küresel yüzeyler kullanıla-
rak oluşturulan sistemlerde K, L, M ışık kaynakları 
sayesinde küresel yüzeylerde oluşan toplam ışık akıla-
rı eşittir.

IK

IL

IM

r

r

2r

Buna göre, küresel kesitlerin merkezlerine yerleşti-
rilen noktasal K, L, M kaynaklarının, ışık şiddetleri 
arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangi-
si gibidir?

A) K = L > M B) K = L = M C) M > K = L

D) L > K > M E) L > M > K

8. Işık şiddetleri K, L, M olan noktasal ışık kaynakları 
perde önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde, aynı düz-
lemde bulunan perde üzerindeki O noktası civarında 
oluşturdukları aydınlanma şiddetleri eşit oluyor.

2d

3d

d

O

IL IM
IK

Buna göre; ışık kaynaklarının ışık şiddetleri arasın-
daki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

A) K > L > M 

B) M > K > L 

C) L > M > K

D) L > K = M

E) M > K = L


