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Temel 1522 Post Black Lines : HillBlue Lines : Çukur Noktaları aynı frekansta iki kaynak aynı anda suya dalış varsa, yukarıdaki gibi bir desen oluşturur. Dalgaların ve çukurların üstleri katlandığında oluşan bu desen, bir girişim desenidir. K : Çift Tepe : Çift Çukur : Düğüm Noktası İki nokta kaynağından gelen dalgalar
dışarı çıktığında; İki tepe bir tarafın üstüne gelir, bir çift tepe, diğerinin üstünde iki çukur, bir çift delik oluşturur. Çukurun karın boşluğunun çift tepe ve çift noktaları, yani genliğin maksimum titreşim noktaları. Düğüm, tepe ve çukur katlandığında oluşur. Düğüm noktaları ıslak noktalardır ve titreşim yoktur. Dalganın
kaynaklarını birleştiren sağdaki orta noktadan gelen dikişlere merkez denir. Abartı şekilli düğüm çizgisi, girişim desenindeki düğüm noktalarıyla birleştiğinde, karın noktalarını birleştiren bir dalga çizgisinden sonra isimlendirilir. Kaynaklar aynı aşamada olduğunda, merkezde dalga bileşenleri oluşur. Düğüm çizgileri ve
dalga lar merkeze simetriktir. Try deseninde alınan A noktasının yoldaki farka, kaynaklardan uzaklığı fark ettiğinizde yoldaki fark adenir. Düğüm çizgileri için yol farkı Eşit iki-oal dalga kaynağı ile aynı anda diferansiyel frequances suya batırılmış ise yol farkı Kaynakları matematiksel bir ifadedir. Eğer kaynaklardan biri bir
süre sonra diğerinden hareket etmeye başlarsa, farklı zamanlarda suya batırılırsa, aralarında faz farkı vardır. Faz farkı gösterilir. Fizik YGS-LYS'ye Dönüş Konu Anlatımı Test Su Dalgası Faz Farkı Aynı anda eşit periyotlara sahip iki dalga kaynağı suya dalıp oluşturdukları dalgalar aynı anda merkezi noktaya ulaşırsa, bu
kaynaklar aynı faz veya ortak evredir. Ancak, iki eşit dönem li kaynak aynı aşamaya sahip olmamalıdır. Örneğin, kaynaklardan biri birbiri ardına suya dalabilir, zaman gecikmesi ile. Eşit periyotlarda iki dalga kaynağı aynı anda suya batmazsa, aynı faza sahip olmazlar. Bu, aralarında bir faz farkı olduğu anlamına gelir.
Gecikmeyi T döneminin bir parçası olarak ifade edebiliriz. R. Delay ile bu kesi, kaynak dönemi olan T'den fazla olamaz. Çünkü ikinci kaynağın gecikmesi her zaman ilk kaynağın üretim son dalgasından başlayarak ölçülür. İkinci kaynak T aralıklarında dalgalar üretir. Toplam değerlerin kaynakları 0-1, 2, 3...., aynı
aşamadadır. Faz Farkı, Faz Farkı - Gecikme/Dönem Payı ve Eşitlik Paydası Hız ile çarpılırsa yazılabilir. Fazfarkının anlamsız olduğunu unutmayın. Burada, M yolun yulaf parçaları, ilk etapta yola dalgalar tarafından alınır. O zaman gecikmenin yolu da aynı derecede. Kaynaklar arasında faz farkı olması durumunda,
kaynaklar alateks faz kaynakları olarak adlandırılır. İçinde faz farkı yla yazılır. FAZ FARKI Gİrİş Etkİsİ İki nokta dalga kaynağından (K) ikinci kaynak (K) ilk kaynağa (K) (K) göre faz farkı gecikmesi ile dalgalar ortaya çıkar. Bu durumda, girişim deseninin ne olacağına bakalım: Kaynaklar tarafından yayılan konsantre
dairesel dalgaların yarıçapı, kaynakların aynı aşamada olduğu döneme eşittir. Kaynakların tek bir fazı olmadığından, dalgaların doruklarına karşılık gelen r2 dairelerinin yarıçapı eşit değildir. Yarıçap arasındaki fark bir gecikme yolu verir. Örneğin, K1'den gelen dalgalar dönemin üçte biri tarafından gecikirse, K2 yönelimli
daireler K1'den çıkanlardan yaklaşık üçte bir daha küçüktür. Bir kaynak diğerinin yarım periyot gerisindeyse, dalga boyunun yarısıdır. Bu durumda, faz farkı. Resimdeki faz farkı:2-64,düğüm çizgileri dalga zirvelerinin çizilmesiyle oluşturulur. Bu düğüm satırları tarafından oluşturulan desenler, bir fazlı iki kaynak tarafından
oluşturulan şablonlardan farklıdır. oranı aynı kalsa da, dalgaların üstlerinin daha erken çakıştığı noktalarda düğüm çizgileri ve düğüm çizgileri yerine dalga lar vardır. Faz farkı ilk dalgayol zirveleri arasındaki fark, r. K1 gelen üst ilk dalga ve K2 çıkan üst ikinci dalga olan K1 ve K2 kaynakları, çıkan gelen yol farkı hangi üst
girişimlerin ikinci dalga için yol farkıvardır. Süreç devam ederse, yüksek tepe ve derin çukur noktaları için yol farkı, k2'nin tepesinden gelen ilk dalganın ilk dalga çukuru ile çalıştığı noktayı göz önünde bulundurun, ki bu da tepenin ilk dalgasının K1'den çıktığı kadar geride dir. Düğüm satırında yer alan bu noktanın
kaynaklara olan uzaklıkları arasında bir fark vardır. İlk çukur dalgası arasındaki yol farkı K1'den çıkar ve k2'den çıkarken ikinci üst dalganın karşı karşıya kaldığı nokta bu şekilde devam ederse düğüm çizgileri için yol farkı olarak bulunur. Şimdi faz farkı nedeniyle azalan sıkışma hatlarının sayısını bulalım. Kaynaklar aynı
aşamada olsaydı, dalgalar, K1 ve K2 diğer kaynakları, aynı anda resimde: 2-65 sağcı merkezleri aynı hızda eşit yollar alarak, kaynaklar arasındaki mesafeyi kesecek bir zamanda bir araya geldi olurdu. Ancak faz noktasının gecikmesi, yani K2 kaynağının gecikmesi nedeniyle, K1 dalgası daha da ileri gider ve O'Point'te
meydana gelir. Yani dalga sıfıra, o'point noktasına giden bu noktada ne olması gerektiğini ekliyor. Böylece, tüm düğüm hatları ve dalga erleri kaynak tarafının gecikmesine süzülür. Bu kayma miktarıdır; gibi. Faz farkı kayma miktarı ise. Her düğüm çizgisi ile dalga çizgisi arasında bir mesafe olduğundan, düğüm çizgileri
dalga çizgilerini, dalgalar ise düğüm çizgilerini değiştirir. Kaynaklar arasındaki faz farkı sabit kalırsa, girişim desenindeki satırların konumu değişmez. Bu faz farkı zaman içinde değişirse, girişim deseni de değişir. Faz farkındalığındaki değişim çok kısa ömürlü ise, göz bunu takip edemez изменению структуры помех.
Fİzİk DERSİ ВИДЕО HIGH SCHOOL 4 KONULAR Магнетизм мантетические столбы - - alan - manyetik akım - elektromanyetik indüksiyon akımının manyetik etkisi - manyetik kuvvet - indüksiyon yayan - alternatif akım dalga dalgaları - su dalgaları - sarmal kaynaklar - girişim - ışık farkı Işık Teorisi Dalga modelinin fazı
- fotovoltaik - tane ışığı modeli - foton - Elektromanyetik sycphases Atomik teorisi - enerji düzeyleri - yüklü parçacıklar etkileyen - parçacıkların hız ve ivme - parçacık yörüngeleri - osiloskop - tanımı e / m Güneş Enerjisi Kaynağı - Güneş Spektrumu - Güneş Pilleri Sayfa 14 - Fizik Fen Lisesi 12 3. Grup P. 14 3. BIRIM 3.1.
KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. DALGALARDA YAPIMI, Gİrİş VE DOPPLER OLAY UYGULAMASI 4 ÇÖZÜM ALANI Aynı aşamada çalışan iki aynı dalga kaynağı ile dalga hattında bir girişim modeli oluşturdu. Katar'ın 3. b) Kaynaklartarafından oluşturulan dalga boyu ikiye katlanırsa, bir noktada hangi çizgi
gözlenir? 3.1.3. SU DALGALARINDA FAZ FARKI İlE ZAMAN Aynı fazda çalışan kaynakların ürettiği ilk dalgalar merkez noktadan eşit uzaklıktadır. Şekil 3.1.8'de gösterildiği gibi, merkez yayların tam ortasında yer almaktadır. Birinci kaynaktan oluşan ikinci dalganın zirvesi ve ikinci kaynağın oluşturduğu 1. Sıkışma
deseninde de Ness diye bir şey yok. K Kaynakların dalga üretmeye başlabildiği zaman farkı kaynak dönemiyle aynı değilse, faz farkı 1 2k 2k kaynakları arasında gerçekleşir. Kaynaklardan oluşan bir faz farkı varsa, tepe ve çukur dalgaları- Şekil 3.1.8: Aynı aşamada, merkezi noktanın kaynakları aynı anda kaynaklar
arasındaki mesafeye ulaşamaz. Böylece girişim modelinde fark gözlenir. Faz farkı durumunda, merkezi dalga deseninin merkezi dalgadaki tüm görünür çizgilerin paraziti Katar hattının yer-yeni konumunda yer alır, ancak çizgiler arasındaki mesafe değişmez. Merkezi eski yer Katalan kaynaklarının bir dalga ortasında yer
değildir, bu dalgalar üretmek için geç başlar kaynağa slaytlar. Çünkü erken dalgaları üretmeye başlayan kaynağın ürettiği dalgalar başka bir kaynağa daha fazla x yolu götürecektir. K 1 K 2 d a xk x - k Dalga bir süre içinde meydana geldiğinden, faz spot-2 2 ki kesinlikle periyoddan daha küçük olmalıdır. Faz p varyans 0-
T. Kaynakların kontrast fazı alır Şekil 3.1.9: Faz farkı p-1/2 faz farkındalık merkezinin yönünün konum değişikliği olduğu söylenince alınır. Ne zaman tam tersi fazla çalışır, Katar'ın merkezi dalga hattı, Katalonya hattının merkezi dalgasının 3.1.9'unda kabul edilir ve β/4'e kadar ertelenmiş kaynağa doğru kayar. Bu
durumda, K kaynağı dalga dalgaları üretmeye başlayabilir- merkezi dalganın katalan ve düğüm çizgisi ile yerleştiği açıktır. X'in kayma miktarını gösterdiği ve değiştiği yer. β/2'den az. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sayfa 2 Sayfa 13 - Fen Bilimleri Lisesi 12 3. Grup P. 13 1. 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY
DALGALAR 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRMıZı. DALGALARIN Bİr PARÇASI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI PARÇA Kaynaklara nokta mesafeleri geometrik bir model kullanılarak bulunabilir. Merkez Gerçeği K x P C L Yol Farkı ی O ی A B K 2 1 d Şekil 3.1.7: 3.1.7 refakatçi uzunluğu şeklinde
gösterilen yol farkı yolunun geometrik gösterimi, bu noktanın kaynaklarından herhangi bir noktaya olan uzaklık farkı P. Yol farkı (AC uzunluğu) ABC üçgeninin d.sin ی gibi görünmaktadır. Okp 3-büyükanne değeri sinی x/L'yi görüntülerken yol farkı şu şekilde ifade edilebilir: x x 139 d. i ی d.sin d. L n.m β (Dalga Sırası) x 1 X
d.sin ve d. L s n - 2 k m β (düğüm çizgisi) i ی Burada d kaynaklar arasındaki mesafeyi, x'in uzunluğunun merkez P noktasına olan dik uzaklığı ve sağın tam merkezi noktasına bakan, dalga havzasındaki L. 5 SOLUTION noktasını sabit derinlikle birleştiren tam merkezi noktaya bakan, aynı fazdaki kaynaklara nokta
mesafelerinin farkını ve üre ga-katalize gibi dalgalarla aynı çalışma dalının eşitliğini ifade eder. Terek bir girişim şeması oluşturur. Katar d. x n. n. β d. L'nin ikinci dalgasının oluştuğu noktada, L'den noktanın merkezine dik uzaklığı 20 cm, doğal - kaynakları birleştiren 20. L x 2. 20 β d. Koşunun ortasına uzaklık 40 cm. 40
kaynaklar arasındaki mesafe 20 cm olduğundan dalların dalga boyu ne kadardır? 2.β 10 β 5 cm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sayfa 3. ÜNİVERSİTE 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 BREAK. DALGALARDA KOPMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Yükselen dalga boyu, β/4 çizgileri arasındaki mesafe
arttıkça çizgiler arasındaki mesafeyi artıracaktır. Girişimde gözlenen hat sayısı azalacaktır. Kaynaklar arasında tüm çizgiler gözlemlendiğinden, eksik nakitin yakınlığı simetrikliğe katkıda bulunacak ve diğer koşullar kalıcı olduğunda düğüm satırlarının sayısını azaltacaktır. Dalga deseninde seçilen herhangi bir noktanın
hangi dalga boyu veya düğüm olduğunu anlamak için, bu noktadan kaynaklara (yol daki fark) uzaklık farkıbakabilirsiniz. Bilinen kaynak satırındaki tüm noktaların uzaklıkları farka eşittir. Kaynak tarafından üretilen dalga boyu 2 β. Katalonya'nın 2. Dalga noktası kaynaklarına yol farkı 3m 5m .....) Tam düğüm zeminler (0, β,
dalga boyları ve yarım dalga boyları (m β β 3h5, 2 2 2 satırdır. Yol farkı alındığında, dalga boyu tam olarak sağlamdır, bu nedenle nokta Katar hattında yer alır. (n-0,1,2,3...). 1 Yol β n - k a 2 Bu denklemin çizdiği herhangi bir nokta düğüm çizgisindedir, çünkü kaynaklara giden yoldaki farkı alırken dalga boyu (....ی3 ,2
yarıdır. (n-1,2,3...). Düğüm çizgisindeki tüm noktaların yoldaki farkı, bir fazda β 138 ilk dalga boyuile aynıdır - derinlik sabit dalga boyundaki iki özdeş noktayla aynıdır. Düğüm çizgisindeki tüm nokta. 4. Elde edilen sıkışma desenindeki düğüm çizgisi - Yol farkı (formül n - 1. ) Kaynaklara nokta mesafesi 2 30,5 cm ve 20 cm
(30, 5 20)- (4 - 1) m β 2 Sırasıyla, 10,5 ve 3,5 m β uzunluğundaki kaynaklarla kaç cm dalga üretilir? m β 3 cm. SORU 4 Önce Katar'ın 2. β/4 β/4 β/4 β/4 β/4 β β/4 Çizgi 7'/4'ün sağ tarafıdır,.1 28 cm 7'/4'ün sol tarafındaki ikinci düğüm ise patikadan görünür. Çizgiler arasındaki mesafe 28 cm olduğundan, suyun derinliği her
yerde aynıdır ve kaynaklar tek fazda çalıştığı için dalga boyu ne kadardır? 7m β 28 4 β 16 cm. Sayfa 4 Sayfa 15 - Fen Lisesi Fen Lisesi 12 3. Grup P. 15 1. 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAYı DALGALAR 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY BÖLÜM 3.1. DALGALARIN Etkİsİnİn TAYİnİ SIMULASYONUN
NEDENİ 3 SIMÜLASYONUN AMACı SimülasyonUN AMACı Bir faz farkı oluştuğunda, iki dalga kaynağı arasındaki zaman farkının farklı dalga çukurlarının oluşumuna 1. Modellemedeki faz farkı sıkışma deseninde nasıl bir fark yarattı? Açıklaya. 2. Faz farkı olmadan ve faz farkı sırasında girişim deseni inceleyin. Desen
141'deki değişiklikleri yorumlayın. 6 ÇÖZÜM Suyun derinliğinin sabit olduğu dalga havzasında aynı su derinliği sabit olduğundan, dalgaların yayılma hızı, fazda çalışan kaynaklar için bir girişim modeli oluşturmak için değişmez. Dönem değiştiğinde, su dalgalarıdır. Kaynaklar T noktasından noktaya A döneminde
başlatıldığında, A dalga boyu değişecektir. Her iki nokta A durumları 3 düğüm satırında yer alır. kaynaklara giden yolda da bir fark olacaktır. 2 1 (n 1 - 1) İlk durumda yol farkı (n 1 - )β 1 2 İkinci durumda yol farkı n .β. 2 olacaktır, eğer yoldaki farklar senkronize edilirse, d 1 d (3 - 1 .β 1 1 2) m 5. β 2 5 (v.T) 5. (v.T2) 2 K 1 K
2 T 2 T T bulundu. 2 T 2 Katar'ın 5. başlatılmalıdır? (A'dan kaynaklara uzaklık noktası d ve d.) 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sayfa 5 Sayfa 16 - Fen Bilimleri Lisesi 12 3. Grup P. 16 3. BIRIM 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR 3.1. DALGALARDA KIRINIM, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI 7
ÇÖZÜM Sabit çözünürlük derinliğine sahip bir dalga havuzunda, merkezin sağ ve solunda aynı fazda simetrik olarak çalışan özdeş kaynaklar bir girişim deseni oluşturur. sitenin ilk satırları merkezden uzaktadır. 4 ve 2 arasındaki mesafe, 1 düğüm m β eşitliğinden 2 cm, kaynakları birleştiren β m 2'dir. β Aslında, yoldaki
fark dalga boyuyla tamamen aynıdır, bu yüzden B noktasının dalga boyunda olduğu açıktır. Yörünge farkı - n.β 20-12 cm 20-12 ve n.4 12 cm n' 2. B noktasının 2. K 1 K 2 Buna göre B noktası hangi çizgidedir? 142 UYGULAMA 5 ÇÖZÜM ALANI Bir fazda ondalık kaynak yaylarına iki noktanın sabit dalga boyu derinliği. P
25 cm 15 cm K 1 d K 2 P nokta 2. b) Kaynak frekansı ikiye katlanırsa, P noktası hangi çizgidir? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sayfa 6 Sayfa 17 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. GRUP P. 17 1. 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. KIRINIM
DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY BÖLÜM 3.1.4. ÇİFT IŞIKTA IŞIŞ Gİrİş Görsel 3.1.7: Tavus kuşu tüylerinde Boyama Görsel 3.1.8: Görsel 3.1.7'de tavus kuşu tüylerinde parlak renklerin sabun köpüğünde ışığın ortaya çıkması, CD'nin yüzeyinde boyamanın veya sabun köpüğü Maker Initiative'in renkli
görünümünün görsel 3.1.8'de olduğu gibi hiç merak ettin mi? Işığın bu renklendirmede nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz? Yapıcı inisiyatif 143 Işığın bazı olayların tanımında tahıl olarak kullanılması yetersizdir ve ışığın dalga özelliği yapıcı bir işletmenin kârının ön saflarında yer alır. Mekanik dalgalar gibi, ışık
dalgaları da birbiriyle gıcırdayan veya yıkıcı bir girişimde bulunur (Görsel 3.1.9). Ancak, küçük dalga boyu nedeniyle, ışığa olay müdahale gözlemlemek oldukça zordur. Işık dalgalarının net bir girişim modelini gözlemlemek için kullanılan kaynaklar tek renkli olmalı ve birlikte aşamalı, yani uyumlu kaynaklar. Bunun yerine
iki ayrı ışık kaynakları kullanarak, tek renkli ışık kaynağı ile iki küçük fay ile bir plaka aydınlatma perde daha net oluşan girişim desen yapacak, yapıcı müdahale aynı faz dalgaları. Kaynaktan yayılan ışık her iki metta da gecikeceği için, parazit olayı sona ermez. Kontrast faz dalgaları Yıkıcı Müdahale Görsel 3.1.9: Çift
Amortisör yarık ve dalgalarda de-singleer girişim 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sayfa 7 Sayfa - Lise fen bilimleri 12. sıra 3. Blok P. 18 3. BIRIM 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. DALGALARDA KIRMIZI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYININ TASARIMI : Çift Yarıktaki IŞIK DENEMESİ : Genç bir
ARAÇ deneyi yaparak bir girişim modeli çizmek: Çift yarık örneği, kırmızı lazer kaynağı, milimetre kağıt Bu nedenle lazer ışığına ve yansımasına doğru bakmamalıdır. Lazer ışığını kendi gözlerinizin ve arkadaşlarınızın gözlerinin önünde tutmayın. DENEY 1. Duvara karşı milimetre kağıt bandı. 2. Masaya kırmızı lazer ve
çift yuvaplakayerleştirin. 3. Resimde olduğu gibi yapının çift yarık'ını ayarlayın. 144 4. Yarımksların ortasına kırmızı lazer kaynağı yükledikten sonra, çalıştırın ve plaka üzerinde bir girişim deseni olsun. 5. Ekranda hangi desen oldu? İzlediğiniz bir desen çizin. 6. Yukarıdaki resimde gördüğünüz resim benzer mi? Bu
denemenin bir sonucu olarak, milimetre kağıt üzerinde birçok kırmızı ışık alanları görmelisiniz. Bu alanlar kabaca aynı genişliktedir. Bu deney sonucunda iki kırmızı bölge beklenirken, birçok kırmızı bölge gözlemlenmelidir. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sayfa 8 Sayfa 19 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. GRUP S. 19 1.
3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR 3.1. KIRINIM DALGALARI, Gİrİş VE DOPPLER EtkİnLİğİ 3.1. DALGALARDA KIRMIZI, TECRÜBE VE DOPPLER OLAYI Olay Işık Koyu Işık Koyuluk S 1 Aydınlık Nokta Rengi Işık S 2 Koyu Kaynak Bir yarık Açık Yarık Koyu Işık Görüntüleme Yoğunluğu (şiddet) 145
Perde dağıtım eğrisi Görsel 3.1.10: Çift yarık girişim deneyi Tamas Young Açık ve koyu kenarlar) ta-raf (resim 3.1.11) ile gösterilmiştir. Young bu deneyi, tek renkli bir ışık kaynağından gelen ışınların çift yarık düzlemden geçtikten sonra yapıcı veya yıkıcı bozukluklar alabilen bir yapıya sahip olduğunu göstermek için
geliştirilmiştir (Visual 3.1.10). Parlak alanlar, bir faydan çıkan dalga üstünün (veya çukurun) ve yukarıdan gelen dalgaların (veya çukurların) birbirini desteklediği alanlarda oluşur. Faylardan birinden gelen dalga çukurunun ve diğer dalgalardan gelen dalgaların tepe noktasının birbirini zayıflattığı alanlarda karanlık alanlar



ortaya çıkar. Bu parlak ve koyu alanlara saçak denir (Görsel 3.1.10). Girişim şemasında, iki bitişik ışık veya koyu saçak arasındaki mesafeye saçak aralığı denir. Resim 3.1.11: Thomas Young 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Sayfa 9 Sayfa 20 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. Grup P. 20 3. BIRIM 3.1. KIRINIM DALGALAR,
GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. DALGALAR, Gİrİş VE DOPPLER OLAYINDA KIRINIM Çift yarıktaki ışığı bulmaya çalışmak için ekranda Yığılmayı etkileyen birçok faktör vardır. Yarık genişliği ile kullanılan ışığın dalga boyu arasındaki ilişki, girişim deseninin net bir temsili için çok önemlidir. Buna ek olarak, yarık düzlemi
ile ekran arasındaki mesafe, ekranda gözlemlenebilen saçak ve saçak yarık sayısını belirleyen önemli faktörlerden biridir. SİMÜLASYON 4 TASARIMI Müdahale eden ışık dalgalarının çift yarıklarındaki dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkiyi, Ortak Ağ'da verilen aşağıdaki simülasyonda ışık yarıklarının dalga boyu
değerlerini ve genişliğini inceleyerek rec saçak aralıklarında bir değişiklik gözlemliyor. 146 1. Uygun modellemede, perdede kırmızı bir saçak oluşana kadar 380 nm dalga boyu ile mor bir ışıkla başlayarak ışığın dalga boyunu kademeli olarak arttırıyoruz. Bu artış sırasında kenarbantlarındaki değişimi nasıl gördün?
Perdedeki toplam saçak miktarı değişti mi? Saçak genişliği ve ışığın dalga boyu arasında bağlantı. 2. Çatlaklar arasındaki mesafeyi 500 nm'den 5.000 nm'ye yükseltin. Bu artış sırasında perdede saçak ve saçak kalınlığı miktarında bir değişiklik gördünüz mü? Ekranda oluşan tüm saçak bantları eşit midir? Bize kullanılan
ışığın dalga boyu ve saçak genişliğiyle nasıl ilişkili olduğunu söyleyin. 3. Yaptığınız tüm gözlemlerden saçak bağıntısını nasıl ortadan kaldırırsınız? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sayfa 10 Sayfa 21 - Fizik Lisesi Fen Lisesi 12 3. Grup P. 21 1. 3.1. DALGALARDA KıRMıZı, GIRIŞ VE DOPPLER OLAYı 3.1. DALGALAR,
GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRMıZı. DALGALARDA KIRMIZI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI PARÇA SILIK bir çift müdahale deneyinde ışık müdahalesi. Işık bu durumda bir tane gibi hareket ederse, görüntüyü görsel 3.1.12 olarak gösterir. Ancak, görüntü Visual 3.1.13'te olduğu gibi göründü. Deney ve
simülasyonlarınızda Görsel 3.1.12: Çift yarık deneyinde gözlemlediğiniz gibi, merkezi parlayan saçak ekranın tam ortasında, fark ettiğiniz gibi çift yarıkile bir girişim yapılırsa meydana gelecek bir desende oluşur. Merkezi ışık saçak sağ ve sol, simetrik, koyu ve parlayan kenarları hizmetçi (Şekil 3.1.10) gelir. Çift yarık
deneyde, yarıkların ve parlaklığın saçak eşittir. Sa-sak aralığı olarak ifade edilir: . L β ∆x' d.n Burada, ışığın dalga boyu, L perde seperde ile ekran arasındaki mesafe, yarıklar arasındaki mesafe, kırma indeksi n ortam. sm ar-tars ∆x formülünün kırma indeksine bakıldığında, saçak genişliğinin 3.1.13 olacağı görülecektir:
Giriş 3.1.13 olacaktır: Bir çift kırmızı lazer yarık girişi. Görsel 3.1.14'ün gösterdiği gibi, yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanıldığında daha geniş saçaklar elde edilir. Bunun nedeni, kırmızı ışığın görünür alandaki ışığın 147. Saçak aralığı kullanılan ışık dalgası doğrudan orantılıdır. Nox ∆x x ∆x Visual 3.1.14: Genç deneyde
kırmızı ve yeşil sa-çakmakların karşılaştırılması Şekil 3.1.10: Saçak aralıkları PROBLEM 8 ÇÖZÜM Çift yarıklı bir girişimde, dalga boyları yerine kırmızı ışık kullanıldığında kırmızı ışık kullanıldığında saçak aralığı artacaktır. Yani bu ifade doğrudur. Saçak aralıkları genişliyor. II. Saçak aralıklarının genişletilmesi perdedeki
saçak sayısını Act II'den daha az arttırır. saçaklara uymasına neden olur. Bu nedenle, perde iii merkezi parlayan saçak konumu değişir. Saçak miktarı azalacaktır. Bu ifade yanlıştır. Yargılarından hangisi doğrudur? Açıklaya. III. Kullanılan ışığın rengini değiştirmek girişim deseninin kaymasına neden olmaz. Bu yalnızca
saçak genişliğini etkiler. Bu ifade yanlıştır. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sayfa 11 3. ÜNİVERSİTE 3.1. KIRINIM, DALGALAR 3.1 GIRIŞ VE DOPPLER OLAY. ÇIFT Yarık Girişim Deneyinin DALGALARDA KIRINIM, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Şekil 3.11'de gösterilebilir. Gözlem ekranı ile çift yarık bariyeri arasındaki
mesafe L.Here d'ninkinden daha yüksektir ve hatalar arasındaki mesafeyi sembolize eder. Yarımtların önünde bir renkli dalga boyu ışığı veren bir ışık kaynağı vardır. S ve S hatalarından çıkan ışık dalgaları, r ve r yolunu alarak perdeye ulaşır 2 2 1 1 1. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki dik uzaklık (L) şekil 3.1.12'de
gösterildiği gibi yarıklar (d), r ve r arasındaki uzaklıktan çok daha büyük olduğundan paralel olarak kabul edilebilir. Bu durumda, bu iki 12 ∆r'(r-r sin1 2 P K 3 r1 A 2 K 2 x S1 A 1 r2 K 1 d A 0 Nokta tek renkli ışık K 1 Kaynak A 1 S2 ∆r' Yol Farkı 148 K 2 L A 2 Ekran Yarık Düzlem Şekil 3.1.11: Geometrik çift yarık desen ی )
deney L qgt; ggt; bir saçak görmek gerekir arasındaki fark. Burada L-1 m kabul edilirse, 1 mm ve β 1 mikrometre alır. UYGULAMA 6 r 1 Şekil 3.1.11, çift yarık müdahalesi üzerinde yapılan deneyde gösterilen, P-nokta kaynakları S 1 r mesafe farkı β, 2, 3... Şu anda, ay-2 ی saçak, β/2,32  / 5 d Bu bilgiyi, açık ve ...ی/2 ,
karanlık bir saçak oluşumu hakkında matematiksel mo-yol del ortaya çıkarmak için kullanın. 2 Fark Şekil 3.1.12: Çift yarık deneyi Geometrik çizim Sayfa 12 Sayfa 23 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. Grup P. 23 1. 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY
3.1. BÖLÜM DALGALARI Yol farkı sıfır veya dalga boyu tam zamanı ise, bu dalgalar aynı aşamada perde ulaşmaya çalışacaktır. Işık dalgalarının üst üste bindiği ve birbirini güçlendirdiği diğer yerlerde parlak bir saçak oluşur. Örneğin, P noktası için yol farkı 3 euro ise, bu nokta 3 parlayan yüzünde. Bu noktada yapıcı
müdahale gerçekleştiğinde P x x d. d.sinی d. L ve n.β eşitliği kullanılır. L Bu bir eşitlik n saçak numarası. Yol daki fark β/2 ayrı kat şeklinde ise, dalgalar ile ışık dalgaları arasında faz farkı olacaktır. Örneğin, P noktasıiçin yol farkı 0,5 β ise, bu nokta 1. X X 1 d bu P nok-ta'da sönümleme paraziti meydana geldiğinde. d.sinی
d. L ve n - k.β yolundaki fark eşitlik olarak kullanılır. L 2 sayı saçak eşitliği n ve integra sayısı sıfırdan fazladır. 9 ÇÖZÜM Çift yarık denemesi yapmak için p nok-tall ışık kullanılır çünkü dalgalar arasındaki fark tam olarak dalga boyu büyüklüğünde değildir. Tabak karanlık bir saçakta olacak. Saçak sayısı şudur: Kaynaklara
ekranda P noktası mesafeleri arasındaki fark 11 € / 2 olduğundan, hangi saçak şekilde fark No 11 a n - 1k β 2? 2 n No 11 ve 1 6 149 2 2 n 6. PROBLEM 10 ÇÖZÜM Yarık çift ekibe girerken, yol farkı n.β formülü perde parlayan saçak üzerinde kullanılır. 2. Yarıklar için parlayan saçak mesafesi 17 ve 2 ve 7 euro/2,
sırasıyla. 17 β β 7 2 - 2 ve 2.x Buna göre deneyde kullanılan ışığın dalga boyu nedir? 5 x 2. UYGULAMA 7 ÇÖZÜM ALANI Çift yarık saçak aralığı ile deneme girişimi 0.2 cm. Buna göre, 2. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Sayfa 13 Sayfa 24 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. Grup P. 24 3. BIRIM 3.1. DALGALAR, GIRIŞ
VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRMıZı. DALGALARDA KIRMIZI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Genç Deneyde Özel Durumlar 1. Işık kaynağı, şekil 3.1.13'te olduğu gibi x, saçak veya saçak 2'ye göre hareket eder. Karanlık yerler değişmez. Kaynak x yönünde hareket ettiğinde, parlayan saçak parlaklığı artarken 1. Işık -x
yönünde hareket ettiğinde, parlak qy K 1 saçak azalır. 1. Koyu K Merkezi -x Işık 2. Işık kaynağı size göre hareket ederse, kaynaktan Gelen K A 0-y. Işık çatlakları arasında faz farkı vardır 2 1. Karanlık ışınlar farklı zamanlarda hatalara ulaşır. Ekran Kaynak 1. Işıkta oluşan desen her zaman kaynak perdenin gecikmesine
doğru kayar. Kaynak yukarı hareket ederse, ışık yarığı daha sonra K fay noktasına ulaşır, böylece parazit modeli ışık kaynağı x ve y 2 aşağı hareket ederse ve kaynak Genç deneyde aşağı hareket ederse, parazit modeli 1 yarık ışık K ekseninde 1 yarık ulaştığında sıkışma deseni yukarı doğru değişir. 3. Saçak aralığının
korelasyonuna göre, yarıkların perdesi ile düzlemi arasındaki ezici çevre indeksi 1.150 artar ve saçak aralığı 3 olacaktır. K Bu nedenle, saçak daha sık olur ve perde üzerinde 1 saçak üzerinde uygun. 4. Perde ile K 2 0 yarık düzlemi arasındaki mesafe, saçak genişliğine bağlı olarak arttığında, genişlik saçak genişliği
formülüne uygun olarak artar. Perde 2 Buradan perde perde üzerinde saçak Azalır. Şekil 3.1.14: Şekil 5'te olduğu gibi çatlaklardan birinin önüne saydam bir bariyer konulduğunda. Şekil 3.1.14, gecikme meydana gelecek tir ve ışık hızı azaldıkça merkezi parlayan saçak kaynak gecikmeye doğru kayacaktır. Örneğin, K'nin
önüne cam levha 1 yerleştirildiğinde, ışık camın içinden daha yavaş hareket edeceği için merkezi ışık saçak 1'e doğru kayar. α 1. Parlayan ∆x 6. Şekil 3.1.15'te gösterildiği gibi, yarık düzlemi β d'dönerse, dikey d bileşeni d mesafesi 3 olarak arttıkça saçak aralığı (Jax) artar. Perdedeki 0 saçak sayısı azalır. d'gt;d' Şekil
3.1.15: Uçağın dizilişlerinin döndürülmesi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sayfa 14 1. 3.1. DALGALAR, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRMıZı. DALGALARDA KIRMIZI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYININ PARÇA UYGULAMASI 8 Çift yarıktaki ışık denemesini gözlemlemek
için yeşil saçlı ışık denemesi yapan lazeri alın. Vida kapağını lazerin ışığına veya tarafına çıkarın. Bu alanda sıkıca saç yerleştirin ve şeffaf bir bant ile stabilize. Lazeri gözlerine tutmayın, bu aktiviteyi yap. Karanlık bir ortamda yaklaşık 1 metre perdeye lazer ışığı tuttuğunuzda, perde üzerinde girişim formu ışık ve karanlık
kenarları göreceksiniz. Lazeri aynı anda iki farklı renkte tutarak tekrarlayın. Bir parazit örneği var mı? Bunun sebebi nedir? LAZER NOTU: Eğer hakkınız varsa, kırmızı lazer kullanarak deneyi tekrarlayabilir ve 1 metre karşı sonuç elde edebilirsiniz. Lazeri perdeye yaklaştırarak ve uzaklaştırarak çevredeki değişikliklere
dikkat edin. 151 3.1.5. Bİr YARI DAKİkA DAKİkA Işık Kaynağı'nın önündeki çift yarık bariyerinin ekranında oluşan Desen, ekran ayarı konulduğunda, ekranda ışığın oluşturduğu desen, beklenenin aksine iki ışık çizgisi yerine birçok ay boyalı ve karanlık alandan oluşuyor gibi görünüyor. Benzer şekilde, ışık dalgaları çift
aralık yerine dar bir tek aralıktan geçerse, bariyerin açıları koyu renktir ve çift yarıktaki modele benzer girişim kaynağı ekranda gerçekleşir. Şekil 3.1.16 Kaynaktan bir ışık demeti ortaya çıktıkça, diyelim ki, keskin çatıları olmayan bir nesnenin kenarından geçerken, nesnenin bariyerinin kenarı üst kenardan aşağı kırılır,
biraz koyu olması beklenen şeye doğru kayar, ekranda ay ışığı ve karanlık kenarlar oluşturur. İlk parlayan saçak Şekil 3.1.16: Işığı diğer kenarlardan daha büyük bir engelden geçerken bükme. Bu olay, ses ve su teknolojisindeki tüm gelişmelere rağmen, ışığın ideal dalgaları gibi dalga özelliklerini asla göstermediğini, bir
ara fotoğrafın alınmadığını, keskin kenarları geçtiğinde uzaklaşma ve dağılma yeteneğine sahip geminin adının bir elinizolduğunun bir işareti olduğunu gösterir. Gölgenin kenarlarında bulanıklaşmanın nedenlerinden biri, ışığın bu şekilde sürekli karanlık olmasıdır. Sayfa 15 Sayfa - Fen Bilimleri Fizik Lisesi 12 Blok 3. 26 3.
3. 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRMıZı. KIRINIM DALGALAR, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Metal para birimi cam tabakaya yapıştırılmış ve la-zer Kirişinin önünde tutulursa, ortasında parlak bir nokta ve parlak ve karanlık alanlar (Görsel 3.1.15) oluşur. Bu ışığın branch-ga özelliklerinin sonucudur. Bu
durumda, ışık kırık. Görsel 3.1.15: Metalik paralı ışık tarafından oluşturulan çizim d k'rm, dmscreen ekranda oluşan girişim deseni etkileyen birçok faktör vardır, yanı sıra ışık girişim çift yarık. Yarık genişliği ile kullanılan ışığın dalga boyu arasındaki ilişki, girişim deseninin net bir temsili için çok önemlidir. Buna ek olarak,
yarık düzlemi ile ekran arasındaki mesafe, ekranda gözlemlenebilen saçak ve saçak yarık sayısını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Simülasyon 5'te bu değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyebilir ve bunların girişim deseni üzerindeki etkilerini gözlemleyebilirsiniz. SİMULASYON 5 152 İsİm SİMULASYON Ortak ağda
verilen aşağıdaki simülasyon, şekil d'rm'deki dalga boyu ve yarığın genişliği ile bir dizdalı yarığın ışık dalgaları arasındaki ilişkiyi inceler. 1. Karşılık gelen modellemede, perdede 380 nm dalga boyuna sahip mor bir ışıkla başlayan kırmızı bir ışık oluşana kadar ışığın dalga boyunu kademeli olarak arttırıyoruz. Bu artış
sırasında kenarbantlarındaki değişimi nasıl gördün? Perdedeki toplam saçak miktarı değişti mi? Işığın dalga boyu ile saçak bağlama arasındaki bağlantı nedir? 2. Yarık genişliğini 500 nm'den 5.000 nm'ye yükseltin. Bu artış sırasında saçak perdenin kalınlığında değişiklikler gördünüz mü? Perdeüzerinde oluşan tüm
saçaklar kalınlıkta eşit midir? 3. Gözlemlerinizin sonuçları göz önüne alındığında, denklemdeki saçak (∆x), dalga boyu (β) ve yarık (w) genişliğini keşfedin. 4. Beyaz ekranda görünen açık ve koyu kenarları çizerek bir yığılmayı deseni oluşturun. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sayfa 16 Sayfa 27 - Fizik Lisesi Fen Lisesi
12 3. Grup P. 27 1. 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 KıRıLMA. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 BREAKING. DALGALARDA KıRıLMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI PARÇASI Işık, sadece engelin köşesinden geçerken değil, aynı zamanda dar bir faydan geçerken de, örneğin su dalgalarından
geçerken yolunu bulur. Bir ayak olayının ışıkta gözlemlenebilmesi için yarık genişliğinin ışığın dalga boyuyla karşılaştırılabilecek kadar büyük olması gerekir. Yarık genişliği dalga boyundan çok daha büyükse, yaşam dışı olay gözlenmez. Ekran hatanın önüne yerleştirilirse, ekranın da karşı kısmında parlak bir alan vardır.
Kenar yok. Yarık genişliği azaldıkça, şekil 3.1.17'de gösterildiği gibi ışık dağılır ve parçalanır. Yarık genişliği ne kadar küçükse, saçak arasındaki boşluk da o kadar büyük tür. Bir D'rm saçak durumunda eşitlik temelinde hesaplanan x th wn ∆. Burada L ekran ve yarık düzlemi arasındaki mesafeyi, ışığın dalga boyunu, w
yarık genişliği ve n ezici çevre indeksini ifade eder. Kırma ortam indeksi ∆ formül x. Darkness Dark Yarık 153 Koyu L Işık Koyu Şekil 3.1.17'den ışık uygulandığında saçak aralığı azalır: Bir yarık dwning durumunda merkezi ışık saçak daha parlak ve diğer saçaklardan daha geniştir (Şekil 3.1.18). 3. Koyu Saçak 2. Parlayan
saçak ∆x 2. Koyu saçak 1. Parlayan saçak ∆x 1. Koyu saçak Merkezi ışık saçak 2∆x 1. Koyu saçak 1. Parlayan saçak ∆x 2. Koyu saçak 2. Parlayan saçak ∆x 3. Dark Fringe Perde Şekil 3.1.18: Saçak desen bir yarık deneyin 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sayfa 17 Sayfa 28 - Fizik Lisesi Fen 12 3. Grup P. 28 3. BIRIM
3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 BREAKING. DALGALARDA KıRıLMA, Gİrİş VE DOPPLER ETKİnLİk GÖRSEL 3.1.16'da kırmızı ışık kullanarak çift yarık ve çift kesme deneylerinde oluşturulan modelleri karşılaştırır. Görselden de görüldüğü gibi, merkezi saçak tek bir yarıkta daha parlak ve geniştir, çift
yarıktaki tüm kenarlar eşit derecede parlak ve eşit derecede uzundur. Bir yarık Çift Yarık Görsel 3.1.16: Visual 3.1.17'de bir ve çift yarık denemesinde saçak karşılaştırması, farklı yarık genişliklerinde saçak yarık değişimi deneyin bir yarıkta belirgindir. Saçak aralığının korelasyonuna göre yarık genişliği azalır ve saçak
aralıkları artar. 154 Görsel 3.1.17: Saçak aralığı ile tek bir yarıktaki yarık genişliği arasındaki bağlantının 3.1.17'lik saçak aralığının görsel korelasyonunun karşılandığını düşünüyor musunuz? Görsel 3.1.18: Görsel 3.1.18'de yapılan deneylerin rengi ile kalın saçak arasındaki ilişki, kırmızı ve yeşil ışık kullanılarak tek bir
yarık ta verilmiştir. Görsel olarak bakıldığında, saçak genişliğinin tıpkı Young deneyinde olduğu gibi dalga boyu büyük olan kırmızı ışıkta daha büyük olacağını söylemek kolaydır. Bu durum, saçak genişliğinin bir korelasyon tarafından desteklenir. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sayfa 18 Sayfa 29 - Fizik Lisesi Fen
Lisesi 12 3. Grup P. 29 1. 3.1. KYRYNIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. BÖLÜM SORU 11 ÇÖZÜM Işığın dalga boyu ile bir yarık, merkezi parlayan saçak her iki tarafı ∆x/2 7∆x üçüncü parlayan saçaklar arasında mesafe, 3∆2 parlayan saçak mesafe
x, 2karan∆ 1 saçak x. x ∆x 1 ∆ 2 arasındaki mesafe sırasıyla oran x 1 nedir? x 2 kat genişliğinde saçak 2∆x- 2∆x dur. 2. karanlık saçak arasındaki mesafe 4∆x'tir. ∆x x 4∆x 2 ∆x buradan x 1 ve 7. 4 x 2 ∆x/2 Perde UYGULAMASI 9 155 Tek yarık deney d'm k'rm gerçek yapılır. a) Yarık üzerinden yarısına şeffaf olun - bir yan
bariyer ile kapalı ise perde desen ve saçak yarıklar bir değişiklik var mı? w) Saydam nokta bariyeri yarık altında yer alıyorsa, tek renkli ışık kaynağı desen ve saçak aralığında değişir mi? c) Düzlem yarık ile ekran arasındaki kırma indeksi, hava-se saçak yarıklarından daha büyük bir ortama nasıl yerleştirilir ve perdedeki
toplam saçak miktarı nasıl yapılır? 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Sayfa 19 Sayfa 30 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 Blok 3. 30 3. BIRIM 3.1. KIRINIM, DALGALAR 3.1 GIRIŞ VE DOPPLER OLAY. DALGALAR HALINDE KıRıLMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Denemenin geometrik simülasyonunun bir hatasında
ekrandaki düzlem dwning deseni kesilir P Dark Light r 1 X S l Darkness 1 Monochrome ی ی r 2 Işık Kaynak w L S 2 Karanlık Işık Karanlık Ekran Şekil 3.1.19: Dpm deneyinin geometri simülasyonu tek yarık azalır, dming olayındaki saçak parlaklığı merkezden uzaklaşırken (Şekil 3.19). Ekranda seçilen P noktasının üst ve
alt yarık noktalarına olan uzaklığı, S ve S noktaları, kullanılan ışığın tam dalga boyu süresine eşitse, P noktasının bulunduğu yerde koyu uç gözlenir. Bir yarık çiy desen saçak 156 n Koyu devlet, büyük nsn, hangi bir büyük, yol bir fark olarak ifade edilir - w.sinی n.β. Bu sinی x / L. L değeri, perde ve x ekran arasında,
merkezi saçak herhangi bir saçak üzerinde noktanın mesafesi anlamına gelir, W yarık genişliği. Eğer yol farkı deneydeki dalga boyunun iki katı ysa, gözün parlak kenarı β P noktasının bulunduğu alanda lemize edilir. Bir yarık içinde dming desen saçak parlayan durumu, n tam olarak, bir yarık d k'rming deneyde bir fark
olarak ifade edilir, yarık kenarlarına P noktası dalgasının mesafesi 1 yüksek ışık, böylece 3 karanlık P noktasında değişmez, bu yüzden her ikisi için de çizgide gözlenen yolda bir fark vardır. β dalga boyu kullanıldığında eşit olacaktır. Yol 2'nin açık ve koyu kenarları aynı noktada 4. bir ışık çizgisi gözlenir. fark 1 β
senkronize ise) m n 1 β 1 (n 2 2 2 2 Sırasıyla, β/β oranı nedir? 1 2 1 3 1 4 x 2 β 2 6 1 9 2 β 1 bulundu. β 2 2 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 Sayfa 20 Sayfa 31 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3 P 31 Grup 31. 3.1. DALGALAR HALINDE KıRıLMA, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1
BREAKING. DALGALARDA KıRıLMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI BÖLÜM Durham'da Özel Durumlar Tek Hata 1. Işık kaynağı x'e göre hareket ederse, saçak veya saçak koltuk aralıkları değişmez. K2 Kaynak, x yönünde hareket a1 -x yönünde hareket ettiğinde saçak parlaklığı k1 ile azalırken, ışık gözünün parlaklığı
artar (Şekil 3.1.20). K s1 Merkezi -x Parlayan S -y s2 2. Işık kaynağı y'ye göre hareket ederse, K1 ışık kaynağından gelen ışınlar A1 (S1 ve S2) noktalarında farklı zamanlarda hatanın kenarlarına ulaşır. Faz farkı Yılda Dola-L K2 ile oluşur. Kaynak yukarı hareket ederse, yüzler aşağı doğru hareket eder, kaynak Aşağı
Şekil 3.1.20: Işık kaynağı bir yarık ta hareket ederse, saçak yukarı doğru kayar. Sonuç, x üzerindeki hareket ve eksen her zaman geci-ken'de yken kaynağa kaydığı için ekranda oluşan bir desendir. 3. Şekil 3.1.21'de olduğu gibi, fay yarısı saydamdır - s1 A 0 yan bariyerle kapatılır, yarık (w) aralığı 157'ye düşer. Fringe A 0
s2 Opak ışık bariyeri Aralığı L. β ∆X ve w.n korelasyon artar ve saçak sayısı azalır. Kırık paterni yukarı doğru kayıyor. Şekil 3.1.21: Bir yarık denemesinde opak bariyerle arızanın yarısının kapatılması 4. Yarıkların yarısı, şekil 3.1.22'deki gibi barajın cam bariyeri tarafından kapatılırsa, girişim deseni aşağı kayar. Bunun
nedeni, Camdan geçerken ışınların yavaşlaması ve s1'i camsız başka bir alana ilerleyen ışınlardan daha geç perdeye ulaşmasıdır. Parazit deseni kaynağın ifadesine, yani A 0'a doğru kayıyor. s2 Şeffaf Engel Işığı 0 Şekil 3.1.22: Bir yarık deneyde saydam bariyer ile fanın yarısının kapatılması 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 Sayfa 21 Sayfa 32 - Fen Bilimleri Lisesi 12 3. Grup P. 32 3. BIRIM 3.1. DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1 BREAK. DALGALARDA KOPMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI 13 ÇÖZÜM 0,6 mm yarık genişliğine sahip bir çift hatada, girişim 3. 3∆x. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki mesafe 1,5 m ise saçak
aralığını hesaplayın. L. L m β 3. Merkezi parlayan saçak için formül kullanılabilir. 3 x x ve d.n d.n'de mesafe kaç cm olarak kullanılacaktır? -10 150.6.10 -5 . 1506.10 3 - x15cm 3 x 6.10 2 - x 0.15 cm 3'x 0.45 cm UYGULAMA 10 ÇÖZÜM ALANI Havada tek renkli ışıkla yapılmış bir çift yarık, P noktasındaki 4.aydınlanmış
saçak girişim deneyinde oluşur. 7. karanlık saçak perde ve yarım klar tamamen ezici bir sıvı ile doymuş oluşur. Buna göre, sıvı indeksi kırma nedir? 158 (Hava Kırma İndeksi 1.) PROBLEM 14 ÇÖZÜM Bir yarık deneyd k'rrming, Işık saçak aralığı ∆x ilk durumda, 2 karanlık sa-1 dalga boyu değişmeden kalırken, perde ve
yarık düz arasındaki mesafe∆ L yaşının oluştuğu nokta, ben 2 karanlık mesafe merkezi ışık saçak mesafe 2x. 1 1 2 saçak 3 ışık saçaklar ile değiştirilir. l/l oranı ∆ saçak aralığı ∆x ile aynı nokta? merkezi parlayan saçak mesafe ∆x olur. 2 2 1 Bu iki mesafe senkronize edilirse, 2 7 7 7 2 x 1 x 2 x 2 x 1 x 3 x 2 2 2 2 2 2 22 m
β 7.L 22 7.L m . L 1 . L. L 7 ve 2 2 2 d d d d d . L 1 1 1 1 - 7.L 2 m.L. 2 β.L 2 . L 2d 2d d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 4L 4L 1 - 7L 21 - 4L 1 - 7L 7L 2 L 1 L 1 7 7 L 2 L 2 - 4 4 4 4 4. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sayfa 22 Sayfa 33 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. Grup P. 33 1. 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY
DALGALAR 3.1. KIRINIM, DALGALAR 3.1 GIRIŞ VE DOPPLER OLAY. DALGALARDA KıRıLMA, Gİrİş VE DOPPLER OLAY KISIM UYGULAMASI 11 ÇÖZÜM ALANI F frekansı ışığı 1 tek bir yarıkta kullanıldığında, P-bölgesi üzerindeki P noktasındaki 4.ışık susması buna göre f/f oranı nedir? 1 2 3.1.6. IŞIĞIN DALGA
DOĞASI Hollandalı fizikçi Christian Guygens (Visual 3.1.19) ışığın bir parçacık akışı değil, bir dalga olduğu fikrini geliştirmiştir. Işığın dalga yapısı İngiliz fizikçi Thomas Young'ın 19. Girişim ve uykuolayları ışığın dalga yapısını vurgulayan iki olaydır. İyi aydınlatılmış bir odada 159 elduvara yaklaştırdığınızda, gölge detaylar
net bir şekilde oluşur. Ama elinizi duvardan uzaklaştırdığınızda, kolunuzdaki ışığın sönmesinden dolayı gölgenin kenarları bulanıklaşmaya başlar. William ID : 88369684 Lawrence Bragg (William Lovrins Breg) dalgıç olayıkristaller geçen dalgalar meydana geldiğini keşfetti. Bragg, kristalin içinden x-ışınları geçtiğinde ve
onları ekrana düşürdüğünde, ışınların kullanılan kristalin yapısına göre desenler ilerler. Resim 3.1.19: Christian Guygens (1629 - 1695) GÖZ AÇIMI 1. D'rming olayları ve girişim okuyarak olayların farklı ve benzer yönlerini girin. 2. Olaylar ışık veya tane fonksiyonunun drete ve jüpiter dalgası özelliğini destekliyor mu?
Çalışma 1. Divinda olayı DNA'nın çift helikopter yapısını incelemede nasıl etkili oldu? Şuna bak. 2. Hastanede göğüs filmi yapıldığında kaburgalar x-ışınları için karanlık bir ağ görevi görür mü? Şuna bak. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Sayfa 23 3. ÜNİVERSİTE 3.1. KIRINIM, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY DALGALAR
3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1.7. DOPPLER OLAYI Yolda yürürken size yaklaşan ambu-lan sirenin sesi daha kurnazca duyarken, ambulansınızdan geçerken veya sizden uzaklaşırken siren daha kalın geliyor. Bu Doppler olay denir, Christian Doppler adını (Kris-halka Dopler), 1842 yılında
duydum ses frekansı bu değişikliği keşfetti. Bu etki, kaynak ve gözlemci arasındaki göreli hareket hareket halindeyken oluşur. Am-bulans durgun gözlemciye yaklaştıkça, ses dalga boyunun dalga boyu azalır Artırır. Bu iş böyledir. Ambulans gözlemciden ayrıldığında, dalgalar gözlemciye ulaşması geciktirilir ve ses
dalgalarının frekansı azalır ve ses kalınlaşır ve te-mys dalgalarını açar (Görsel 3.1.20). Görsel 3.1.20: Gözlemciler tarafından tespit edilen frekans değişimi, Doppler etkisi ile araç hızı, kan akış hızı ve yıldız hareketleri oluşturmak için kullanılabilir. Polis radarı, örneğin, dopplers elektromanyetik dalların etkisini kullanarak
çalışır. Bu cihazlar, yaklaşan araca iki 160 farklı zamanda iki farklı sinyal gönderir. İlk gönderilen sinyalin dönüş hızı ile ikinci görüntüdeki sinyalin dönüş hızı arasındaki fark dedektörlerden geçer ve ortalama %10 sapma oranına sahiptir (Görsel 3.1.21). Görsel 3.1.21: Radar hız algılama astronomide de yaygındır. Yıldızın
yörüngesinde dönen yıldızdan bize ulaşan ışık- doppler kayması görülebilir. Yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - Yıldızdan Dünya'ya ulaşan ışığın frekansı artarken ve ışık mavisi süzülürken (Görsel 3.1.22). Mavi ışığın dalga boyu küçük olduğundan frekansı yüksektir. Yıldız dün-ya'dan uzaklaştıkça, Dünya'ya ulaşan ışığın
frekansı azalır ve ışık kırmızıya doğru kayar. Kırmızı ışığın dalga boyu yüksek ve frekansı düşüktür. Yıldızların etrafında, bu ay gezegenlerin çoğunun ışığın rengindeki değişimi geri çeviren bir sürü olduğu bulunmuştur. Görsel 3.1.22: Yıldız hareketi ile algılanan frekans değişimi Sayfa 24 Sayfa 35 - Fen Lisesi Fizik 12 3.
Grup P. 35 1. 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. KIRINIM DALGALAR, GIRIŞ VE DOPPLER OLAY 3.1. DALGALARIN Bİr PARÇASI, Gİrİş VE DOPPLER OLAYI Ses dalgalarında Doppler etkisinin teknolojiye karşılık geldiği alanlardan biri olan ultrasonik cihazların kullanımının ilke ve hedeflerini
araştırın. Sonuçlarınızı sınıf sunumu olarak paylaşın. 15 ÇÖZÜM Işık veya ses dalgalarında Doppler olayı kaynak lanabilir ve Doppler olayıgözlemlenebilsin diye meydana gelir. Buna göre, gözlemci birbirine göre hareketli olmalıdır. Durumlarda I ve II, bu durum elde edilir, III durumunda ise, gözlemci ve kai-II. Kaynak
durgun olduğunda, gözlemcinin nakit kaynağı birbirine bağlı olarak sabittir. Böylece, ce-yaklaşım bir vapE I ve II. III. Bu durumda gözlemci ve kaynak aynı hızda aynı yönde hareket ediyor olacak, ne olay doppler oluşur? 161 UYGULAMA 12 Tablodaki veri durumlarında gözlemcinin algılanan sesi kaynaktan gelen sesten
daha yüksek frekansta mı yoksa daha düşük frekansta mı algılanıyor? Tabelayı uygun döşemeye yerleştirin. DURUMLAR Yüksek frekanslı siren, bir ambulansın kırmızı ışıkta beklediğini duydu. Bir polis arabasından siren gibi yaz günü bir durak ta bekleyen bir yolcu hareket halinde seyahat sürücüye verdi 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 Sayfa 25 Sayfa 36 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 Blok 3 P. 36 3.UNIT Diocre sadece düşündüğümüzden daha garip değil, düşündüğümüzden daha tuhaf... 162 Werner Heisenberg (Werner Heisenberg) BÖLÜM 2 3.2. Bu bölümde elektromanyetik dalgalar ve elektromanyetik spektrum genel özellikleri
verecektir. Temel Kavramlar 2. Elektromanyetik Elektromanyetik Spektrum bölümünde yer alan koşullar 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sayfa 26 Sayfa 37 - Fizik Lisesi Fen Bilimleri 12 3. Blok P. 37 2. 3.2. ELEKTROMANYETIK DALGALAR BÖLÜM 3.2. ELEKTROMANYETIK DALGALAR Hazırlık 1. Güneş neden sarı
görünüyor? 2. Tüm renklerde gökkuşağı var mı? 163 OKUMA PARÇALARI Işığın Güneş'in yüzeyinden çıkıp yaklaşık 8 dakika içinde Dünya'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hesaplama bu şekilde yapılır. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 150.000.000 km ve ışık hızı 300.000 km/s ise, ışınların Dünya'ya geldiği
zaman 500 s (yaklaşık 8 dakika) olarak hesaplanır. Öte yandan, Güneş'in merkezinden çıkan ışınlar Dünya'ya ulaşır. Bunun nedeni, güneşin merkezindeki ışınların düz bir yörüngede hareket edememesi, emilene kadar çeşitli çarpışmalara maruz kalmasıdır. Bu yüzden güneş yüzeyine ulaşmaları daha uzun sürüyor. Bilim
adamları, merce zindanından gelen güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmak için 8 dakikadan fazla bir zamana sahip olduğunu hesapladılar. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 su dalgalarında faz farkı ile girişim
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