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UE3060300

AMAÇ
Mikrodalgaları kullanan karışım (enterferans), kırılma (difraksiyon) ve polarizasyon olgula-

rının açıklanması ve incelenmesi 

MİKRODALGALARI KULLANAN DALGA OPTİĞİUE3060300

ELEKTRİK /
ELEKTROMANYETİK SALIMLAR VE DALGALAR

ÖZET
Mikrodalga kullanılarak karışım, kırılma ve polarizasyon üzerine bu olguları görünür ışık için 

anlaşılmasına yardımcı olmak için birçok deney yapmak mümkündür. Çıplak gözle görülebilen 

ve kolaylıkla anlaşılabilen bir yapıya ait olan kırınım nesneleri ve polarizasyon gridleri (ızgara) 

kullanılabilir. Bir çift delik tarafından gerçekleştirilen kırılma durumunda maksimum yoğunluk 

vericiden düz bir hat şeklinde ilerleyen radyasyonun ulaşamayacağı noktada tespit edilebilir. 

NOT
Mikrodalgaların soğrulması, yansıması, kırılması ve polarizasyonu üze-

rine yapılan deneyler aynı ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Mikrodalgalar bir çift delikte kırıldık-

larında yoğunluğu nokta nokta yönte-

miyle ölçün.

•  Farklı kırınımlar için maksima pozis-

yonlarını belirleyin

•  Delikler arasındaki mesafe bilindiğin-

de dalga boyunu belirleyin.

•  Yayılmış mikrodalgaların polarizasyo-

nu inceleyin ve değiştirin

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Mikrodalga Seti 9.4 GHz (230 V, 50/60 Hz) 1009951 veya

Mikrodalga Seti 9.4 GHz (115 V, 50/60 Hz) 1009950

1 Analog Multimetre AM50 1003073

1 Bir çift Deney Güvenlik Kablosu, 75 cm, mavi, kırmızı 1017718

TEMEL İLKELER
Dalga optiğinde ışık enine elektromanyetik dalgalardan oluşur. Bu 

da karışım, kırılma ve polarizasyon olgularını açıklar. Mikrodalgalara 

da elektromanyetik dalgalardır ve aynı olguları sergilerler. Fakat 

mikrodalgaların dalga uzunlukları görünür dalgaların uzunluklarından 

çok daha büyüktür. Sonuç olarak dalga optiği deneyleri farklı kırınım 

objeleri ve polarizasyon ızgaralarıyla mikrodalgalar kullanılarak ger-

çekleştirilebilir. Bunların içyapıları çıplak gözle gözlemlenebilir. 

Bu deney belli santrimetre uzunluğunda d mesafesiyle ayrılmış bir çift 

delikteki mikrodalgaların dalga uzunluğunun λ kırınımını inceler. Bir çift 

delik tarafından gerçekleştirilen kırınım için karakteristik yoğunluk 

dağılımını (Şekil 1) αm açısındaki maksimayla ölçün: 

(1)  

Maksimum yoğunluk detektör deliklerin arasındaki merkez çubuğun 

tam arkasına, vericiden düz bir hat boyunca hareket eden radyasyo-

nun bulunmadığı yere yerleştirildiğinde (α = 0, m = 0) açık bir şekilde 

gözlemlenebilir. Bu durum iki delikten çıkan kısmı dalga demeti arasın-

daki karışımın sonucu olarak açıklanabilir ve mikrodalgaların dalga 

yapıları (doğaları) için açık bir kanıttır. 

Detektörü kaynak yönünde döndürerek yayılan dalgaların lineer polari-

zasyonu için açık bir kaynak elde edilebilir. Vericinin düzlemi ve detek-

tör 90° açıda olduklarında gözlemlenen yoğunluk sıfıra düşer. Eğer bir 

polarizasyon ızgarası dalga demetine biri diğerine 45° açıyla duracak 

şekilde yerleştirildiğinde detektör yine radyasyonu algılar fakat bu algı-

lama öncekinden daha küçük olur. Izgara polarizasyon ızgarasına 

paralel bir şekilde titreşim yapan gelen mikrodalgalarının elektrik alanı 

vektörünün bileşenini iletir. Bu yolla detektörün düzlemine paralel ola-

rak titreşim yapan bileşen ölçülebilir. 

DEĞERLENDİRME
Farklı yoğunluk maksimaları için kırınım açılarını αm ölçün ve kırı-

nımın karşısına m sinαm grafiği çizin. Deneysel ölçümler orijinden 

çıkan düz doğru üzerindedir ve gradyanı λ/d oranına tekabül eder. 

Şekil 1: Bir çift delikte kırılan mikrodalgalardan kaynaklanan yoğunluk 

dağılımı 

Şekil 2: Kırınımın m fonksiyonu olarak yoğunluk maksimasının pozis-

yonu 

sinα
m
= m ⋅ λ

d
, m = 0, ± 1, ±2, ...


