
Kısa yol mu, hızlı yol mu?

Işığın kırılmasını robotik bir sistem kullanarak modellemek, Fermat

prensibini arastırmak.
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Işığı açıklamaya yönelik ve gerçeğe yakın ilk bilgiler, 17. Yüzyılın

sonlarına doğru ortaya atılmıştır. Bu konuda öne çıkan ilk bilginler,

İngiliz Isaac Newton (1643-1727) ve Hollandalı Christiaan Huygens

(1629-1695)’tir. Işık; Newton’a göre tanecik, Huygens’e göre

dalgadır.

Newton’un ışık hakkındaki tanecik kuramı şöyle özetlenebilir: Güneş,

mum alevi gibi ışık kaynağı denilen cisimler, kütleleri yok denecek

derecede küçük tanecikler yayar. Bu tanecikler, türdeş bir ortamda

sabit hızla ve doğrusal yollar boyunca ilerler. Tanecikler vardıkları

yüzeylerde yansıma, soğurulma, kırılma gibi ışık olaylarını oluşturur

[1].

Işığın bir ortamdan diğerine geçerken doğrultusunu değiştirmesi,

ışığın kırılması olarak adlandırılmıştır Günlük yaşamda

karşılaşabileceğimiz bazı olaylar ışığın kırılmasından

kaynaklanmaktadır. Su dolu bir bardağa batırılan kaşığın kırılmış gibi

görülmesi buna örnektir.

Peki, ışık kırılırken doğrultusunu neden ve nasıl değiştirir? Bu

sorunun cevabını bulmaya yönelik bir modelleme geliştirmek ve

deneysel araştırma yapmak için günlük hayatta karşılaştığımız bir

problem olan trafiği model aldık. İnsanlar ulaşımda, trafiğin yoğun

olduğu, kısa yol yerine; trafiğin açık olduğu, uzun yolu tercih eder. Işık

böyle bir yol izliyor olabilir mi? Acaba; ışık, insanların trafikte yolunu

değiştirdiği gibi mi yolunu değiştirir?

Verilerin kaydedildiği tablolar ve grafiklere bakıldığında uzunluğu en

kısa olan yol 213,01 cm ile 5. ve 6. yollar arasına çizilen kırmızı

renkli yoldur. Bu yolu tamamlama süresi 16,23 s.dir. Buna karşılık,

izlenen 12 yol içerisinde en kısa süre 16,01 s. ile 6. ve 7. yol arasına

sonradan eklediğimiz yeşil yol için ölçülmüştür. Bu yolun uzunluğu

214,12 cm. olarak ölçülmüştür.

Yeşil yolun uzunluğu, kırmızı yola göre % 0,52 fazla olmasına

rağmen, yolu tamamlama süresi % 1,36 daha azdır.

Sonuç olarak; robot, görece daha uzun olan yeşil yolu izleyerek varış

noktasına daha erken varmıştır. Hipotezimizdeki öngörüye uygun bir

sonuç ortaya çıkmıştır.

Snell yasasına göre ışığın farklı iki ortamda ilerleme hızlarının oranı,

ışığın yüzeye çizilen normalle yaptığı açıların sinüslerinin oranına

eşittir [2]. Bu orana bağıl kırıcılık indisi adı verilir. Işığın kırılma

kanununa göre; ışık, yavaş ilerlediği, yani; kırıcılık indisinin yüksek

olduğu bir ortama girdiğinde normale yaklaşır. Şekil 2’de görüleceği

üzere; en kısa sürede kat edilen yeşil yol bu özelliği göstermektedir.

Buradan; ışığın da robotumuz gibi iki nokta arasında en kısa sürede

gidebileceği yolu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Fermat bu durumu

şöyle açıklamıştır: “bir ışık ışını herhangi iki nokta arasında

ilerlerken, izlediği yol, en az zamanı gerektiren yoldur” [3].
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Projemizde hipotezimizin doğruluğunu test etmek için iki farklı

ortamda farklı hızlarla ilerleyen bir robotun hareketini inceledik. Nicel

yöntem uygulayarak, deneysel araştırma deseni seçtik. 117 cm. en,

176 cm. boyunda bir zemin kullandık (Şekil 1). Zemin üzerine,

köşeleri farklı doğrultularda birleştiren 10 yol çizilmiştir. Robotun

izlediği yollar, 2 bölgeyi ayıran çizgi üzerinde eşit aralıklar olacak

şekilde seçilmiştir. İlk ölçüm sonucuna göre kırmızı ve yeşil adlı iki

ek yol daha çizilmiştir. Robotun, 1. bölgede 40 br., 2. bölgede 30 br.

hızla 10 farklı yolu ne kadar süreyle aldığını kronometreyle ölçtük. 1.

ve 2. bölgelerde sabit değişkenimiz hız, bağımsız değişkenimiz

robotun izlediği yollar, bağımlı değişkenimiz ise yolları tamamlama

süresidir. Yolların uzunluğu ve tamamlanma sürelerini ölçerek,

verileri tablolaştırdık. Çizdiğimiz grafiklerle verilerin daha anlaşılır

hale gelmesini amaçladık.

Egemen ÖZDİLEK – Ahmet Enes SIRIM

Danışman Öğretmen: Burak GÜRKAN

Bulgular:

İzlenen yollar için ölçülen süreler ve yol uzunlukları aşağıdaki tablo ve

grafiklerde gösterilmiştir.

Grafik 1. Yol – zaman grafiği

Öneriler:

Derslerde teorik olarak öğretilen, öğrencilerin kavramakta zorluk

çekebileceği konuların, projemizde yaptığımız gibi günlük hayat

örneklerine göre modellenerek incelenmesi, öğrencilerin bu konulara

olan ön yargılarını gidermek ve bilime olan ilgilerini arttırmak için

faydalı olacağını düşünüyoruz.

Grafik 2. Yol uzunlukları grafiği

1. bölge 1. yol 2. yol 3. yol 4. yol 5. yol Kırmızı 6. yol Yeşil 7. yol 8. yol 9. yol 10. yol

Süre (s)

5,85 6,16 6,38 6,56 6,91 6,94 7,28 7,47 7,97 8,63 9,09 9,97

5,75 6,09 6,41 6,62 7,06 7,03 7,25 7,47 7,94 8,59 9,16 9,91

5,87 6,23 6,43 6,56 7,08 7,00 7,22 7,44 7,98 8,59 9,18 9,97

Ortalama (s) 5,82 6,16 6,41 6,58 7,02 6,99 7,25 7,46 7,96 8,60 9,14 9,95

2. bölge 1. yol 2. yol 3. yol 4. yol 5. yol Kırmızı 6. yol Yeşil 7. yol 8. yol 9. yol 10. yol

Süre (s)

13,15 11,68 10,78 10,13 9,44 9,25 8,81 8,53 8,41 7,97 7,6 7,78

12,59 11,72 10,97 10,12 9,25 9,34 8,88 8,47 8,25 7,81 7,53 7,59

12,62 11,94 11,12 10,12 9,44 9,12 8,81 8,65 8,32 8,03 7,66 7,5

Ortalama (s) 12,79 11,78 10,96 10,12 9,38 9,24 8,83 8,55 8,33 7,94 7,60 7,62

Toplam 1. yol 2. yol 3. yol 4. yol 5. yol Kırmızı 6. yol Yeşil 7. yol 8. yol 9. yol 10. yol

Süre (s) 18,61 17,94 17,37 16,70 16,40 16,23 16,08 16,01 16,29 16,54 16,74 17,57

Uzunluk 
(cm)

236,00 226,83 220,01 215,51 213,29 213,01 213,29 214,12 215,51 220,01 226,83 236,00

Tablo 1. Ölçüm sonuçları

Şekil 1. Projede kullandığımız zemin
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