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YAY DALGALARI

1. Gergin sarmal yayda elle üretilen X ve Y atmaları 
şekildeki gibidir. Atmaların üretilme süreleri TX, TY; 
taşıdıkları enerjiler EX, EY dir.

X
Y

Buna göre, bu nicelikler arasındaki ilişki aşağı
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) TX > TY B) TX > TY C) TY > TX

     EX = EY      EX > EY      EX = EY

            D) TY > TX               E) TX = TY

                 EX > EY                   EX > EY

2. Eflit kuvvetlerle gerilmifl öz defl X ve Y yay la r›n da 
olufl tu rulan dal ga la r›n an l›k gö rü nüm le ri fle kil de ki 
gi bi dir.

X Y

Buna göre, bu dal ga lar için afla €› da ki  yargılardan 
han gi si do€ ru dur? (Böl me ler eflit ara l›k l› d›r.)

A) Ya y›l ma h›z la r› ve gen lik le ri eflit, fre kans la r› fark-
l› d›r.

B) Gen lik le ri, fre kans la r› ve ya y›l ma h›z la r› fark l› d›r.
C) Fre kans la r› eflit, gen lik le ri ve ya y›l ma h›z la r› fark-

l› d›r.
D) Gen lik le ri eflit, fre kans ve ya y›l ma h›z la r› fark l›-

d›r.
E) Ya y›l ma h›z la r› ve fre kans lar› eflit, gen lik le ri fark-

l› d›r.

3. K ve L uçları arasına gerilmiş düzgün, türdeş sarmal 
bir yayda oluşturulan X ve Y atmaları şekildeki gibi-
dir.

K

X
Y

O LP

Atmalar ok yönünde ilerlediklerine göre, aşağı
daki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) X atmasının genliği Y'ninkinden büyüktür.
B) Y atmasının genişliği X'inkinden büyüktür.
C) O ve P noktaları zıt yönlerde titreşir.
D) X ve Y atmalarının hızları eşittir.
E) Y atmasının periyodu X'inkinden büyüktür.

serbest
uç

sabit
uç

4. 

Gergin bir yayda oluşturulan şekildeki atmanın 
sabit ve serbest uçta ilk kez yansımaları sırasın
daki görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi
dir?

 
Sabit uçSerbest uç

A)

B)

C)

D)

E)
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5. fie kil de ki K, L ve M at ma la r› üze rin de ki X, Y, Z nok ta-
la r› n›n titreşim yön le ri ve ril mifl tir. 

K

L

M

X

Y

Z

Buna göre, at ma la r›n ha re ket yön le ri afla €› da ki
ler den han gi si gi bi dir?

       K            L            M  
A)  →  ←  ←

B)  →  ←  →

C)  →  →  →

D)  ←  ←  →

E)  ←  →  →

v1

v2

v36. 

Gergin, düzgün ve türdeş bir yayda oluşturulan 
şekildeki atmaların yayılma hızları v1, v2, v3 ara
sındaki ilişki nedir?

A) v1 > v2 > v3 B) v3 > v2 > v1

C) v1 = v2 = v3  D) v3 > v1 > v2

                            E) v1 = v2 < v3

7. Es nek bir yay, KL nok ta la r› ara s› na ge ri le rek üze rin-
de bir at ma olufl tu rul mufl tur. Ok yö nün de iler le yen 
at ma n›n t = 0 an›n da ki ko nu mu fle ki lde ki gi bi dir.

Y

Z

X

K
L

Bu an da yay da ki X, Y, Z nok ta la r› n›n titreşim yön
le ri ne dir?

       X           Y             Z  
A)  ↓  ↑  ↑

B)  →  →  →

C)  →  ↑  →

D)  ↑  ↓  ↑

E)  ↓  ↑  ↓

8. Gergin bir yayda oluşturulan periyodik dalgaların 
görünümü şekildeki gibi oluyor.

Bunun sebebi,

I. Yay kaynaktan uzaklaştıkça inceliyordur.
II. Kaynağın periyodu artıyordur.
III. Kaynağın genliği azalıyordur.

yargılarından hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

             D) I ve III                E) II ve III

L

M

yatay

K9. Gergin bir yayda 
oluşturulan atma-
nın ilerleme yönü 
ok yönündedir.

Bu atma için,

I. K nin yatay hızı sıfırdır.
II. L yukarı yönde hareket eder.
III. Atmanın hareket yönü ters olsaydı M nin titreşim 

yönü değişmezdi.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

10. Denge konumu verilmiş düzgün, türdeş, esnek yayda 
ilerleyen dalgalar X, Y, Z, T pencerelerinden izleniyor. 
Kaynak sabit periyotla çalışırken dalganın X pencere-
sinden görünümü şekildeki gibi oluyor.

Denge
konumu

X Y Z T

Buna göre, dalganın T penceresindeki görünümü 
aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) B) C)

D) E)


