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Tekno Tezgah
H a c e r

E r a r

Bu say›da aynalar›n p›r›lt›l› dünyas›na bir giriﬂ yapaca¤›z. Iﬂ›ks›z ayna düﬂünebiliyor
musunuz? Elbette ki hay›r, aynalar p›r›lt›s›n› ›ﬂ›¤a borçludur. Bu sayfan›n ›ﬂ›¤› elektronik
devre elemanlar› kullan›larak oluﬂturulacakt›r.

Tek Yönlü Aynalar (One Way Mirror)
Günümüzde kullan›lan standart aynalar›n ço¤u ince bir tabaka alüminyum kaplanm›ﬂ camlardan imal edilir. Arka yüzleri siyaha boyanarak (s›rlama) aﬂ›nma engellenir. Bu tür aynalar
gelen ›ﬂ›¤›n büyük bir k›sm›n› geri yans›t›r. Aynalar kiﬂisel bak›m (boy aynas› vb.), güvenlik
(arabalar›n dikiz aynalar›, binalar›n köﬂelerine
yerleﬂtirilen aynalar) ve bilimsel amaçlarla (teleskop vb) kullan›l›r. Tek yönlü aynalar gelen
›ﬂ›¤›n bir k›sm›n› geçirir, bir k›sm›n› yans›t›r.
Asl›nda standart aynalarda da bu durum vard›r, arkalar› siyaha boyanarak yans›ma oran› art›r›l›r. Tek yön etkisi bir taraf›n ayd›nl›k di¤er taraf›n karanl›k olmas›yla sa¤lan›r. Ayd›nl›k
tarafta ayna etkisi bask›nd›r. Karanl›k tarafta geçen ›ﬂ›klar görülür, cam etkisi bask›nd›r. Psikolojik testlerin yap›ld›¤› odalarda ve kriminal amaçlarla kullan›l›r. Binalar›n d›ﬂ cephe kaplamalar›nda benzer cam malzemeler kullan›l›r. Camlara ince tabaka bir film kaplanarak da
bu etki oluﬂturulabilir.

Aynalarda Sonsuz Görüntü (Infinity)
Gerekli Malzemeler:
Standart düz ayna (20 cm çapl›)
Tek yönlü ayna (18 cm çapl›)
Kapakl› mukavva kutu (taban alan› en az 15 X 15 cm)
Maket b›ça¤›
Iﬂ›kland›rma ‹çin (Eylül 2006 says›ndaki sayfam›za bak›n›z,
pdf formunu www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinde bulabilirisiniz)
Multi LED (veya normal LED)
3 Volt’luk pil yata¤›
2 adet 1.5 Volt pil (AA)
0-1 anahtar
havya
s›cak silikon tabanacas›

Iﬂ›kland›rma devresini
kurun. LED’i (Light Emitting Diode) mukavva kutunun kapa¤›n›n tam ortas›ndan d›ﬂar› ç›kar›n ve
arkas›ndan silikon ile yap›ﬂt›r›n. Pil yata¤›n› kutunun içine koyun.
LED ortada kalacak ﬂekilde kutunun kapa¤›nda aralar›nda 5 cm mesafe olan 2 yar›k
aç›n (geniﬂli¤i 0.5 cm olsun). Standart aynay› yar›¤a yerleﬂtirin (alt taraftan yap›ﬂt›rman›z gerekebilir), tek yönlü aynan›n
parlak yüzü içte kalacak ﬂekilde di¤er yar›¤a yerleﬂtirin. Iﬂ›kland›rma devresini aç›n (anahtar› 1’e
getirin) kutuya koyun kapa¤›n›
kapat›n ve oluﬂan muhteﬂem
sonsuz görüntünün tad›n› ç›kar›n. Aynalar›n ﬂekli farkl› olabilir,
standart aynay› duvara monte edebilirsiniz. Iﬂ›kland›rmay› mum veya
normal ampüller ile de yapabilirisniz.
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