
DALGALAR 121

1. Ses dalgaları titreşimle üretilir. Titreşen tüm nes
neler ses üretir. Ses mekanik (klasik) bir dalgadır. 
Sesin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç 
vardır. Ses dagaları boyuna dalgalardır.

CE VAP C

2. İki kaynak aynı frekansla titreştiğinde bu kaynaklar 
Rezonansa gelmiştir.

CE VAP D

3. Aslan, kedi, köpeğin çıkardığı seslerin yükseklikle
rinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı,

  Kedi > Köpek > Aslan

 şeklindedir.

CE VAP C

4. I. Sesin şiddeti gürlük olarak da adlandırılır.

 II. Kısık sesle konuşulduğunda oluşan ses dalga
ları küçük genlikli, bağırarak konuşulduğunda 
oluşan ses dalgaları büyük genliklidir.

 III. Sesin şiddet düzeyini ölçmede kullanılan birim, 
desibeldir.

 Bu durumda üç yargı da doğrudur.

CE VAP E

5. Dalgalar aynı ortamda yayıldığından hızları eşittir.

  VK = VL = VM

  fK.mK = fL.mL = fM.mM  olur.

 fK < fM < fL  olduğundan  mK > mM > mL  dır.

CE VAP B

6.

 

fanus

desibelmetre

 Havası boşaltılmış ortamda saat çalarken desi
belmetre sıfır değerini gösteriyor. Bu bize sesin 
boşlukta üretilemiyeceğini ve yayılamayacağını 
gösterir.

CE VAP C

7. Bir saniyede oluşturulan ses dalgası sayısı sesin 
frekansıdır. 

 Sesin frekansı, f = 
T

1  & birimi 
s

1  = s–1 = Hz dir.

 Frekansı büyük olan sesin yüksekliğide büyüktür. 
Yükseklik veya frekans ince ses ile kalın sesi bir 
birinden ayıran özelliktir.

CE VAP D

8. Tit re şen bir te lin fre kan sı nı ar tı ra bil mek için ger gin
li ği (teli geren kuvvet) ar tı rıl ma lı dır.

CE VAP C

9. Se sin fre kan sı, or tam dan ba ğım sız dır. Fre kans 
kay na ğa bağ lı dır. Se sin fre kan sı art tık ça ses in ce
lir. İn ce ses le rin fre kan sı ka lın ses le re gö re da ha 
faz la dır. Se sin yük sek li ği se sin fre kan sı ola rak da 
ad lan dı rı lır.

CE VAP E
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10.

 

K L M

X Y Z

su su su h

h

h

 K, L ve M noktalarına vurduğumuzda su molekül
leri titreşir. Çıkan sesin frekansı su yüksekliği ile 
ters orantılıdır.

 hX = 2h, hY = 3h, hZ = h olduğundan,

      fZ > fX > fY  olur.

CE VAP D

11. Sesin yayılma hızı,

 � Sesin frekansına bağlı değildir.

 � Sesin şiddetine bağlı değildir.

 � Ortamın yoğunluğuna bağlıdır.

 � Ortamın sıcaklığına bağlıdır.

CEVAP A

12. � Ses dal ga la rı nın ya yıl ma hı zı or ta mın cin si ne 
bağ lı dır. Ses dal ga la rı su da ha va dan da ha hız lı 
ya yı lır. 

 � Ses dal ga la rı ha va dan su ya geç ti ğin de şid de ti 
de ği şir. 

 � Ses dal ga la rı nın yük sek li ği (fre kan sı) kay na ğa 
bağ lı dır. Ses dal ga la rı nın yük sek li ği ha va dan su ya 
geç ti ğin de de ğiş mez.

CE VAP C

13. Gi tar te li nin kuv vet li ya da za yıf tit reş ti ril me si yay
dı ğı se sin şid de ti ni de ğiş ti rir. Ses dal ga la rı nın hı zı 
yayıl dı ğı or ta mın cin si ne bağ lı dır. Ya yı lan se sin 
yük sek li ği (fre kan sı), gi tar te li nin kuv vet li ya da za
yıf tit reş ti ril me si ne bağ lı de ğil dir.

CE VAP B

14. 

ses kayna¤›

VA B

 Doppler olayına göre,

  fB = fK V V
V 0

–ses K

ses +
> H

  

  › .f f
V V
V

d r
0

A K
ses K

ses=
+
+

> H

 B noktasında işitilen sesin frekansı, A noktasında 
işitilen sesin frekansından büyüktür.

 I. yargı doğrudur.

 Se sin ye re gö re hı zı yal nız or ta ma bağ lı dır, kay na
ğın fre kan sı na bağ lı de ğil dir.

 II. yargı doğrudur.

 Aynı ortamda ses dalgalarının hızı her doğrultuda 
eşit büyüklüktedir.

 III. yargı doğrudur.

CEVAP E
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1. Sonar cihazı ve ultrason cihazı ses dalgaları
nın yansımasından ve kırılmasından yararlanarak 
çalışır. Osiloskop cihazı bir dalganın şeklini, genli
ğini, frekansını ölçmek için kullandığımız alettir.

CEVAP D

2. Gürültü = Uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan 
rahatsız edici her türlü sestir.

 Uğultu = Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz sesler 
topluğu

 Vızıltı = Frekansı yüksek ince tiz ve kesikli seslere 
verilen addır.

 Bir kaynaktan çıkan sesin bir engele çarptıktan 
sonra geri yansıyarak tekrar duyulmasına yankı 
denir.

 Bu durumda, üç eşleştirme de doğrudur.

CEVAP E

3.

 

K

L

 K ve L dalgaları aynı ortamda olduğundan yayılma 
hızları (V) aynıdır. Verilen şekile bakıldığında

 mK > mL dir.

 Bu durumda 

  mK.fK = mL.fL = V dir.

  mK > mL  &  fL > fK  olur.

 Bu durumda L dalgası K dalgasından daha tizdir.

CEVAP E

4. Ses kirliliğinin olmaması için tüm kaynaklardan 
yayılan seslerin aynı frekansta ve uyumlu şiddette 
olması, belirli peryotlarla üretilmesi gerekir. Verilen 
durumlardan orkestrada gelen ses bu özellikleri 
sağladığından ses kirliliği oluşturmaz.

CEVAP C

5. Yarasaların ses dalgalarını kullanarak uçuş yön
lerini belirlemede, yunusların da ses dalgalarını 
kullanarak balık sürülerinin yerini tespit etmede 
ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlan
maktadırlar.

CEVAP C

6.

 

K

m m

3mK 6mL

1,5mM

m

m m/2

m m m m m m

L

M

 Dalgalar eşit sürede oluşturulduğuna göre, K dal
galarının periyodu, 2s ise, L dalgaların periyodu 
1s, M dalgalarının periyodu 4s olur. Çünkü eşit 
sürede K dan 3 dalga L den 6 dalga, M den 1,5 
dalga üretilmiştir.

  TM > TK > TL  &  fL > fK > fM  olur.

 Şiddet genlikle orantılıdır. M dalgasının genliği 
2 birim, K ve L dalgalarının genliği 1 birimdir. 
Yükseklik frekansla orantılıdır. K dalgasının fre
kansı dolayısı ile yüksekliği M ninkinden büyüktür.

CEVAP E
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7. Sonar, ul tra son ve ra dar ci haz la rı nın ça lış ma il ke le
ri se sin yan sı ma sı pren si bi ne da ya nır.

 Rönt gen ci ha zla rı, elek tro man ye tik dal ga la rı kul
la nır. Ya ra sa, yu nus gi bi ba zı hay van lar av la rı nı 
ve yön le ri ni bul ma da ses dal ga la rı nın yan sı ma sı nı 
kul la nır lar.

CEVAP D

8. Işı ğın ha va da ki ya yıl ma hı zı nın, se sin ha va da ki 
ya yıl ma hı zı na gö re çok bü yük ol ma sı dır.

CE VAP E

9. 

III

lastik
tokmak

 I di ya po zo nun dan ya yı lan ses dal ga la rı II di ya
po zo nu nu et ki ile tit reş ti rir. Bu ola ya ro zo nans  
(çın la nım) de nir.

CE VAP B

10. Sesin kü re sel ışı ğın doğ ru sal ya yıl ma sı ve ışı ğın 
boş luk ta ya yı lıp se sin boş luk ta ya yıl mama sı ışı ğın 
elek tro man ye tik dal ga se sin ise kla sik dal ga ol ma
sı ile açık la nır.

 Gök gü rül tü sü nün şim şek çak ma sın dan çok son ra 
du yul ma sı se sin hı zı nın kü çük, ışı ğın hı zı nın çok 
bü yük ol ma sı ile açık la na bi lir.

CE VAP A

11. 
K L M

XX Y Z

su su su

 

 X, Y ve Z tüp le ri nin K, L ve M nok ta la rı na 
ay nı şid det te vu rul du ğun da tüp ler den çı
kan ses le rin fre kans la rı su yük sek li ği ile 
ters oran tı lı dır. Bu na gö re; fX > fY > fZ dir. 
X tü pün den çı kan ses en in ce, Z tü pün den çı kan 
ses en ka lın dır. Ι. yar gı yan lış tır. ΙΙ. yar gı doğ ru dur.

 Se sin yük sek li ği ni fre kan sı be lir ler. ΙΙ Ι. yar gı 
yan lış tır.

CE VAP B

12.

 

Madde Sıcaklık (°C) Sesin hızı (m/s)

hava

hava

hava

su

su

su

demir

demir

demir

0

20

100

0

20

100

0

20

100

332

344

386

1432

1463

2100

5000

5130

5300  
 Tabloda da görüldüğü gibi maddenin sı cak lı ğı 

art tık ça se sin hı zı azal mı yor, ar tı yor. Bu na gö re,  
E şık kı yan lış tır.

CE VAP E


