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YAY DALGALARI

1. Sarmal, esnek bir yayda ilerleyen atmanın hızı, 
aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?

A) Yayın yapıldığı maddenin cinsine
B) Yayı geren kuvvete
C) Atmanın genliğine
D) Sarmalların yapıldığı telin kalınlığına
E) Sarmalların yarıçapına

2. L uzunluğundaki yay uygulanan F kuvvetiyle gerile-
rek titreştirildiğinde, yayılan atmaların hızı v1 oluyor.

Aynı yaydan 3L uzunluğunda alınıp 9F kuvveti ile 
gerilerek titreştirildiğinde yayılan atmaların hızı 

v2 olduğuna göre,  
v

v

1

2
  oranı kaçtır?

A) 2  B) 3  C) 2 2

             D) 3                         E) 2 3

3. Düzgün türdeş bir yayda oluşturulan K, L atmaları-
nın titreşim yönleri şekildeki gibidir.

L

K

Atmalar 1 saniyede 1 bölme ilerlediğine göre,

I. İlk kez 2 saniye sonra birbirini söndürürler.
II. Atmalar girişim yaptıklarında genlikleri 2 birim-

den büyük olamaz.
III. Atmalar ilk kez birbirlerini 9,5 saniye sonra kuv-

vetlendirirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
(Her karenin kenarı 1 birimdir.)

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

                 D) I ve III             E) II ve III

4. O noktasından birleştirilmiş ince K yayı ile yeterince 
uzun ve kalın L yayı sabit uçlar arasına gerilmiştir. K 
den gönderilen şekildeki baş yukarı atma, O nokta-
sından üçüncü kez yansıyor.

K

L

O

Bundan sonra, L yayındaki atmaların görünümü 
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)

D)

B)

C)

E)

5.	 Bir bi ri ne O nok ta s›n dan ba€ lan m›fl X, Y yay la r›n dan 
X ten v h› z›y la fie kil I'de ki gi bi ge len at ma n›n, ileti-
leninin ve yansıyanının gö rü nü mü fie kil II'de ki gi bi 
olu yor.

X Y

X Y

v

v1

v2

a

b

c

O

O

ekil I

ekil II

Bu na gö re,

I. v = v1

II. a > b
III. c > b

bağıntılarından han gi le ri ke sin lik le do€ ru dur?

A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III

                 D) I ve III            E) II ve III
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6. İki ucu da serbest olan gergin yayda üretilen atma-
lar her saniyede belirtilen yönlerde bir bölme ilerli-
yorlar.

K

L

Buna göre, atmalar kaçıncı saniyede birbirini 
ikinci kez söndürür?

A) 5  B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

7. Ka l›n l›k la r› fark l› üç tel fie kil I de ki gi bi X ve Y nok-
ta la r›n dan bir lefl ti ril mifl tir. X nok ta s› na do€ ru fie kil 
I de ki gi bi ha re ket eden at ma, ön ce X nok ta s› nda 
da ha son ra da Y nok ta s›n da fiekil ll ve lll teki gibi 
iki ye ay r› l› yor. X ten yan s› yan at ma n›n h› z› v1, Y den 
yan s› yan at ma n›n h› z› v2, M ye ile ti len at ma n›n h› z› v3 
tür. 
 

K
X Y

X Y

X Y

ekil I

ekil II

ekil III

v2 v3v1

Bu na gö re,

 I.  v1 h› z› v2 den bü yük tür.
 II.  v3 h› z› v1 den bü yük tür.
III.  v3 h› z› v2 den kü çük tür.

yar g› la r›n dan han gi le ri kesinlikle do€ ru dur?

A) Yal n›z I              B) Yal n›z III                C) I ve II
              D) II ve III                 E) I ve III

8. X yayından kesilmiş parçaların arasına daha ağır Y 
yayı yerleştirilerek geriliyor. X yaylar›ndan şekildeki 
gibi atmalar gönderiliyor.

X Y

X

Buna göre,

I. X yaylarındaki atmaların hızları eşittir.
II. Y yayında bir an için atma gözlenmeyebilir.
III. Gelen atmalar ters dönerek yansır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

K

a c

K

a

b

X

X

Y

Z

h

h1

h2h

v1

v2

9. X yaylarında oluş-
turulan atmaların 
Y ve Z yayların-
dan yansıyanları 
ve iletilenleri şe-
kildeki gibidir.

Buna göre,

I. h1 > h2
II. v2 > v1
III.  c > b

bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

                 D) Il ve IIl             E) I ve III

10. K yayından üretilen bir atma O noktasından yansı-
yor ve iletiliyor.

K L

O

L yayının K yayından daha ağır olduğu,

I. Atmanın ters dönerek yansımasından
II. Yansıyan atmanın genliğinin azalmasından
III. İletilen atmanın hızının gelen atmanınkinden kü-

çük olmasından

olaylarından hangileri ile anlaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

             D) I ve III                E) II ve III

K LO
11. 

K yayında oluşturulan şekildeki atma L ye iletilince 
tekrar O noktasına geliyor.

Yaylar sabit uçlar arasına gerildiğine göre,

I. O'ya gelen atma baş aşağıdır.
II. O'ya gelen atma baş yukarıdır.
III. K'ye iletileni baş yukarı olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II

             D) II ve III               E) Yalnız III


