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SU DALGALARI

X

Y α

1. Dalga leğeninde X or-
tamından gönderilen 
doğrusal su dalgaları, 
Y ortamına şekildeki 
gibi geçmektedir.

Buna göre,

I. Y ortamının derinliği X'nkinden büyüktür.
II. Dalgaların hızı, X ortamında daha büyüktür.
III. Leğene su ilave edildiğinde a açısı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                     E) I ve III

2. Eşit bölmelendirilen bir dalga leğeninin orta kısmına 
bir tahta yerleştirilerek sığ bölge yapılmıştır.

derin

derin

2

1

sığ

v

3 4 5

Derin bölgeden gelen X dalgasının, diğer derin 
bölgeye geçtiği andaki görünümü numaralı dal
galardan hangisi gibi olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

X ortam›

Y ortam›

3. Bir dalga leğeninde X 
ortamından Y ortamına 
geçen doğrusal atma-
nın t = 0 anındaki görü-
nümü şekildeki gibidir.

Dalganın kırılmaya uğramaması için;

I. X ortamı derinleştirilmeli
II. Y ortamı derinleştirilmeli
III. Kaynağın frekansı artırılmalı

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ya da II E) II ya da III

K L

4. Bir dalga le €e nin de 
K'den üre ti len do€ ru sal 
dal ga la r›n gö rü nü mü 
fle kil de ki gi bi ol mak ta-
d›r. 

Buna göre, L'den üre ti len do€ ru sal dal ga la r›n gö
rü nü mü afla €› da ki ler den han gi si gi bi olur?

A) B) C)

D) E)

5. Şekildeki gibi ayrılmış dalga leğeninde çok derin or-
tamdaki çubuk belli aralıklarla suya vuruluyor.

Derin Sığ

Çok derin

Buna göre, derin ve sığ ortama geçen dalgaların 
görünümü aşağıdakilerde hangisidir?

A) B) C)

D) E)
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6. Bir dalga leğeni Şekil I ve II deki gibi X, Y, Z bölgele-
rine ayrılıyor. İki durumda da doğrusal gelen atmalar 
şekillerdeki gibi kırılıyor.

Şekil I

X

X

Y

Şekil II

Z

X

Buna göre, X, Y, Z bölgelerinde dalgaların hızları 
vX, vY, vZ arasındaki ilişki nedir?

A) vX > vY > vZ B) vY > vZ > vX

C) vY > vX > vZ D) vZ > vX > vY

                      E) vY > vX = vZ

M

K

L7. Bir dalga leğeninin 
K bölümünden L 
ve M bölümüne ge-
çen su dalgalarının 
üstten görünümleri 
şekildeki gibidir.

K, L, M bölümlerinde suyun derinliği sırasıyla hK, 
hL, hM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki ne
dir?

A) hL > hK > hM  B) hM > hK > hL

C) hK > hL > hM  D) hM > hL > hK

                     E) hK > hL = hM

K

L

M
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yn
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8. Sabit derinliklerdeki K, 
L, M ortamlarından olu-
şan bir dalga leğeninde 
kaynağın oluşturduğu 
doğrusal periyodik dal-
gaların üstten görünü-
mü şekildeki gibidir.

Buna göre,

I.  K ortamı L ortamından sığ, M ortamından derin-
dir.

II.  Dalgaların K, L, M ortamlarındaki frekansları ay-
nıdır.

III.  Dalgalar en hızlı K ortamında ilerlemektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II  B) Yalnız III C) II ve III

             D) I ve III                  E) I, II ve III

9. Sabit derinlikteki dalga leğeninde, ince kenarlı mer-
cek biçimli farklı derinlikte ortam oluşturularak bu 
ortamın odağından şekildeki gibi dairesel dalgalar 
gönderilmiştir.

ince kenarlı mercek
biçimli kısım

odak

su

Dairesel dalgalar mercek biçimli kısmı geçtiğin
de doğrusal hale geldiğine göre,

l.  Mercek biçimli ortamın derinliği, leğenin diğer 
kısmının derinliğinden azdır.

ll.  Dalgaların mercek biçimli kısımda hızı azalmış-
tır.

lll.  Dalgaların, mercek biçimli kısma girmeden ön-
ceki ve bu kısımdan çıktıktan sonraki süratleri 
eşittir. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) l ve II

              D) I ve IIl                    E) I, II ve III

10. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninin K 
kenarında oluşturulmuş λ dalga boylu bir dalga ok 
yönünde v hızı ile ilerlemektedir.

K

su

v

yatay

Dalga ilerlerken leğene yavaşca su ilave edilerek 
su yüksekliği artırıldığında λ ve v için ne söyle
nebilir? (Su ilave edilmesinden dolayı su yüzeyinde 
dalgalanma olmuyor.)

        λ           v                                   
A) Değişmez   Değişmez
B) Değişmez   Artar
C) Artar    Değişmez
D) Artar    Artar
E)  Azalır    Artar


