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 ÜN‹TE III

DALGA HAREKET‹

1. Girifl, Dalga Hareketinin Tan›m› ‹le ‹lgili Terimler (Frekans, Periyot)
2. Su Dalgalar›, Üretilmesi, Hareketi, Yans›mas›
3. Sarmal Yaylar Üzerinde Dalgalar
4. Dalga Giriflimi, Giriflimden Faydalanarak Dalga Boyunun Hesab› 
5. Faz Kavram›

ÖZET
Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M
DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
• Bölümle ‹lgili Problemler
• Bölümle ‹lgili Test Sorular›
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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
• Kavramlar› iyi ö¤renmeniz,
• Ö¤renece¤iniz bilgiler do¤rultusunda deneyler yapman›z,
• Çözülmüfl örnekleri incelemeniz ve de¤erlendirme sorular›n› çözmeniz gerekmektedir.

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda;
• Dalgay› ve dalgan›n hareketlerini çizebilecek,
• Frekans ve periyodu ö¤renecek,
• Su dalgalar›n›n üretilmesi, hareketleri ve yans›malar› hakk›nda bilgi sahibi olacak,
• Sarmal yaylar üzerindeki dalgalar›n özelliklerini aç›klayacak,
• Dalgalar›n giriflimini ö¤renecek ve problemlerini çözebilecek,
• Dalgalar›n dalga boyunu ö¤renecek ve problemlerini çözebilecek,
• Faz kavram›n› ö¤renecek ve problemlerini çözebileceksiniz.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍



❂
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ÜN‹TE III DALGA HAREKET‹

1. G‹R‹fi, DALGA HAREKET‹N‹N TANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ TER‹MLER‹
(FREKANS, PER‹YOT)

Uzun bir lasti¤in ucunu sabit bir yerde ba¤lad›ktan sonra, gergin bir duruma
getirip, di¤er ucunu yukar› kald›r›p b›rak›ld›¤›nda, lastikte bir flekil de¤iflikli¤i oluflur.
Bu flekil de¤iflikli¤inin lastik boyunca ilerledi¤i görülür (fiekil 3.1).

fiekil 3.1: Lastikteki flekil de¤iflikli¤i ve ilerlemesi

Bu flekil de¤iflikli¤i, lasti¤in ba¤lant› noktas›ndan sonra geri dönecektir. Ayr›ca
yön de¤ifltirip bafl afla¤› dönecektir (fiekil 3.2).

fiekil 3.2: Lastikte flekil de¤iflikli¤inin geri dönmesi

Titreflen bir ortamda elde edilen sars›nt›lara d a l g a, bir tek dalgaya a t m a d e n i r. 

‹nce telden yap›lm›fl yeterli uzunluktaki bir yay›n bir ucunu sabit bir yere
ba¤lad›ktan sonra bir atma oluflturulursa atma, fiekil 3.3’teki gibi oluflur.



fiekil 3.4: Atmalar›n ilerlemesi

Atma ilerlerken yaydaki her bir nokta ilerleme noktas›na dik olarak hareket eder.

FREKANS, PER‹YOT, DALGA BOYU ve DALGANIN HIZI

Laboratuvarlarda dalgalar› ve dalgalar›n özelliklerini incelemek için oluflturulmufl
düzeneklere dalga le¤eni denir. Dalga le¤eni, taban› cam, çevreleri düz, plastik
malzemeden yap›lm›fl olan dikdörtgen fleklinde ve içerisinde bir miktar su bulunan bir
kapt›r.

Dalga le¤eninin bir noktas›ndan bir dalga
oluflturuldu¤unda, ayn› merkezli ve gittikçe büyüyen
dairesel dalgalar hâlinde yay›l›rlar. Dalgalar›n yüksek
bölümlerine dalga tepesi, dalgalar›n alçak bölümlerine
dalga çukuru denir.

fiekil 3.5: Dalga le¤eni
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❂
fiekil 3.3: Atmadaki genlik

Atmadaki yay›n do¤rultusuna dik olan yüksekli¤ine genlik ad› verilir. Atman›n
genli¤i ne olursa olsun homojen bir yayda (telde, lastikte) sabit h›zla ilerler.



Tablo 3.1: Birim Tablosu

❂

❂
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Bir tam dalgan›n oluflmas› için geçen süreye periyot denir. Periyot T harfi ile
gösterilir. Birim zamanda oluflan dalga say›s›na da frekans denir. Frekans f harfi ile 
gösterilir. Periyot ile frekans aras›nda 

Bir dalga le¤eninde art arda gelen iki tepe yada iki çukur aras›ndaki uzakl›¤a
dalga boyu denir, λ ile gösterilir.

ba¤›nt›lar› ise dalga boyunun, dalgan›n yay›lma h›z› ile iliflkisini gösteren ba¤›nt›lard›r.

 
fiekil 3.6: Dalga le¤enindeki dairesel dalgalar

fiekil 3.7: Dalga tepesi ve dalga çukuru

T = 1
f
     veya      f = 1

T
      fleklinde bir ba¤›nt› vard›r.  

λ = v. T     veya      λ = v
f
  

Nicelik Dalga Boyu Dalga H›z›

Sembol λ v

Birim m m/s
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Dalga boylar› çok küçük boyutlarda oldu¤undan birimi genelde Angström ( A n g › s t r o m )
cinsinden verilir. Å sembolü ile gösterilir. 1 Å = 10-8 cm = 10-10 m

ÖRNEK:

Dalga le¤enindeki dalgalar›n 2. tepe noktas› ile 4. tepe noktas› aral›¤› 20 cm’dir.
Bu dalgalar›n periyodu 1 s oldu¤una göre dalgalar›n yay›lma h›z›n›n kaç m/s oldu¤unu
bulal›m.

ÇÖZÜM:
2. ve 4. tepe noktalar› aras›ndaki uzakl›k 20 cm ise bu dalgalar›n dalga boyu

10 cm’dir. Yani 0,1 m’dir.
λ = v . T oldu¤una göre
0,1= v . 1
v = 0,1 m/s olarak bulunur.

SU DALGALARI ÜRET‹LMES‹, HAREKET‹, YANSIMASI

Su dalgalar›, suyun yüzeyinde olufltu¤undan ve su yüzeyinde yay›ld›klar›ndan
dolay› yüzey dalgalar› olarak da adland›r›labilir. Denizin dibindeki canl›lar, su 
dalgalar›ndan etkilenmezler. F›rt›nal› bir denizde, gemi f›rt›nadan etkilenir. Ancak
denizin içindeki denizalt› f›rt›nadan etkilenmez. Su yüzeyindeki dalgalar hareket
ederken ortam asla hareket etmez.

Dalga le¤eninin taban› camd›r. Dalga le¤eninin üzerine ›fl›k tutulup ayaklar›n›n
oldu¤u zemine düz ve mat bir perde yerlefltirildi¤inde perde üzerinde dalga tepeleri
ayd›nl›k, dalga çukurlar› ise karanl›k görünür. Bunun sebebi dalga tepelerinin ince kenarl›
mercek gibi ›fl›¤› da¤›tmas›d›r.

fiekil 3.8: Su yüzeyindeki dalgalar ilerken K noktas› oldu¤u yerde yükselip alçal›r.



Yans›ma Kanunlar›na göre gelen dalgalar›n engelle yapt›¤› aç›ya gelme aç›s›,
yans›yan dalgan›n engelle yapt›¤› aç›ya yans›ma aç›s› denir.

fiekil 3.11’de de görüldü¤ü gibi gelme aç›s› yans›ma aç›s›na eflittir.

Gelme aç›s› (i) = Yans›ma aç›s› (r)
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SU DALGALARININ YAYILMASI VE YANSIMASI

Bir dalga le¤eninde fiekil 3.9’daki do¤rusal dalgalar oluflturuldu¤unda dalgalar›n
dalga tepesi çizgisine dik do¤rultuda yay›ld›¤› görülür. fiekil 3.10’daki gibi dairesel
dalgalar›n ise flekillerini bozmadan yay›ld›klar› görülür. Yar›çap› devaml› büyüyen
dairesel dalgan›n fleklinin zamanla bozulmamas›, dalga üzerindeki bütün noktalar›n
h›zlar›n›n ayn› olmas›ndand›r.  Dalga le¤eninde dalgalar›n önüne bir engel konulursa,
dalgalar›n gelifl do¤rultusundan sapt›¤› görülür. Su dalgalar› da ›fl›k dalgalar›nda oldu¤u
gibi yans›ma kanunlar›na uyarak yans›r.

fiekil 3.9: Do¤rusal dalgalar›n yay›lmas›

fiekil 3.11: Do¤rusal dalgan›n kendisine paralel olmayan do¤rusal engelden yans›mas›

fiekil 3.10: Dairesel dalgalar›n yay›lmas›
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Do¤rusal dalgalar, düzlem engele herhangi bir aç› ile geldi¤inde, dalgalar engele
çarpt›ktan sonra yans›ma kanunlar›na uyarak yans›rlar (fiekil 3.13).

Bu durumda gelen dalgan›n gelme aç›s›, yans›yan dalgan›n yans›ma aç›s›na eflittir.

2. Dairesel Dalgan›n Düz Engelde Yans›mas›

Dairesel dalga düzlem engele gönderilirse düzlem engele çarpan dairesel dalga,
engelin arkas›ndaki bir noktadan geliyormufl gibi yans›r (fiekil 3.14). Yani yans›yan
dalga da daireseldir. Gelen dalgan›n merkez-engel uzakl›¤› yans›yan dalgan›n merkez-
engel uzakl›¤›na eflittir.

fiekil 3.13: Do¤rusal dalgalar›n düz engele bir aç›yla gelmesi sonucu yans›ma

Yans›yan Dalga

Gelen Dalga

fiekil 3.12: Do¤rusal dalgalar›n düz engelde yans›mas›

DÜZ ENGELDE YANSIMALAR

1. Do¤rusal Dalgan›n Düz Engelde Yans›mas›

Do¤rusal dalgalar›n gelifl do¤rultusu, düzlem engele dik ise dalgalar ayn› flekilde
geri yans›r (fiekil 3.12).
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A) Parabolik Engel Çukur ‹se;

1. Dairesel dalgalar engelin merkezinin d›fl›nda bir noktada oluflturuluyorsa 
dalgalar engelin merkezi ve odak noktas› aras›nda bir yerde odaklanacak flekilde yans›r
(fiekil 3.15).

3. Dairesel Dalgalar›n Parabolik Engelde Yans›mas›

Dairesel dalgalar›n parabolik engelde yans›mas›, dairesel dalgalar›n üretilme 
noktalar›  (merkezleri) ve parabolik engelin çeflitlili¤inden dolay› farkl› durumlarda
incelenir.

2 . Dairesel dalgalar engelin oda¤›ndan gelecek flekilde ise yans›yan dalgalar do¤rusald›r.

fiekil 3.15: Çukur engelin merkezi d›fl›nda oluflturulan dairesel dalgalar merkez ile odak aras›nda
odaklanacak flekilde yans›r.

Yans›yan Dalga

Gelen Dalga

K

Engel

fiekil 3.14 : Dairesel dalgalar düz engele çarpt›ktan sonra engelin arkas›nda bir nokta merkezli
daireler fleklinde yans›r

fiekil 3.16: Çukur engelin oda¤›ndan gelen dairesel dalgalar, do¤rusal olarak yans›r.
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4. Çukur engelin oda¤› ile merkezi aras›nda üretilen dairesel dalgalar çukur
engelin merkezinin d›fl›nda bir noktada toplanacak flekilde yans›r (fiekil 3.18).

fiekil 3.18: Çukur engelin oda¤› ile merkezi aras›nda üretilen dairesel dalgalar merkezin
ilerisinde bir noktada toplanacak flekilde yans›r.

5 . Çukur engel ile odak aras›nda üretilen dalgalar, çukur yüzden dairesel dalgalar
hâlinde ve büyüyerek yans›rlar. Bu dalgalar engelin arkas›ndaki bir noktadan üretilmifl gibi
yans›r (fiekil 3.19).

fiekil 3.17:  Çukur engelin merkezinde oluflturulan dalgalar yine merkezde odaklanacak flekilde yans›r.

3. Dairesel dalgalar çukur engelin merkezinde oluflturuluyorsa dalgalar merkezde
odaklanacak flekilde yans›r (fiekil 3.17).



❂
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fiekil 3.20: Dairesel dalgan›n tümsek engelde yans›mas›.

N O T: Dalgalar›n bu özelli¤i de noktasal ›fl›k ›fl›nlar›n›n tümsek aynadan
yans›mas›na benzemektedir.

STROBOSKOP

Su dalgalar›n›n dalga boylar› küçük ve h›zlar› büyük oldu¤undan sa¤l›kl› ölçümler
yapabilmek için dalgalar›n hem dalga boylar›n› hem de periyotlar›n› ölçmeye yarayan
ayg›t kullan›l›r. Bu ayg›ta stroboskop denir.

fiekil: 3.19: Çukur engel ile odak aras›nda üretilen dairesel dalgalar ç u k u r engelden dairesel flekilde

y a n s › r.

NOT: Dalgalar›n bu özellikleri noktasal bir ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan ›fl›k ›fl›nlar›n›n
çukur aynadaki yans›malar›na benzer.

B) Parabolik Engel Tümsek ‹se;

Tümsek engele gönderilen dairesel dalgalar, engel arkas›nda, odak ile engel
aras›ndaki bir noktadan üretiliyormufl gibi yans›rlar.
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Stroboskop 8 yar›kl› oldu¤una göre 2 saniyede 8 yar›k geçer. Buna göre;

2 saniyede 8 yar›k

x 1 yar›k

1 saniyede dönme say›s› periyot oldu¤una göre T= 0,25 s

x = 2
8

 = 0,25  saniye    

f = 1
T

 = 1
0,25

     ⇒       f = 4   s-1                  v = λ . f = 2 . 4   ⇒  V = 8   cm/s         

fiekil 3.21: Stroboskop

Stroboskop, üzerinde özdefl aral›klarla aç›lm›fl yar›klar bulunan, merkezinde bir
sap bulunan ve sap›n çevresinde döndürülen dairesel bir levhad›r (fiekil 3.21).

Yay›lan dalgalar stroboskobun yar›klar› aras›ndan gözlemlenirken stroboskop
döndürülür.  Dalgalar duruyormufl gibi görüldü¤ünde ard›fl›k iki tepe ya da ard›fl›k iki
çukur aras›ndaki uzakl›k bir dalga boyuna (λ) eflittir. Dalgalar duruyormufl gibi
göründü¤ünde stroboskop sabit h›zla çevrilerek 1 saniyedeki devir say›s› frekans (f)
bulunur. Stroboskobun frekans› ( f ), yar›k say›s› ( n ) ve dalgalar›n frekans› ( f )
aras›nda   f = n . f ba¤›nt›s› vard›r.

ÖRNEK: 

8 yar›kl› bir stroboskopta, stroboskop döndürülürken dalgan›n durgun görüldü¤ü
h›zda, 5 tam dönme 10 saniyede gerçeklefliyor. ‹ki dalga tepesi aras› 2 cm olarak
ölçüldü¤üne göre dalgan›n periyodunu, frekans›n› ve dalgan›n yay›lma h›z›n› bulal›m.

ÇÖZÜM:

5 tam dönme 10 saniyede

1 tam dönme x

x = 10
5

 = 2 saniye  



fiekil 3.22: Su dalgalar›n derin ortamdan s›¤ ortama geçifli
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Su dalgalar› derinlikleri farkl› iki ortam›n ara kesit yüzeyine paralel gelmiyorsa
k›r›lma olay› gözlenir.

SU DALGALARINDA KIRILMA

Bütün dalgalar ortam de¤ifltirdiklerinde h›zlar› de¤iflir. Daha önce
gördü¤ünüz”›fl›k” konusunda ›fl›¤›n yay›lmas› s›ras›nda ortama ba¤l› olarak h›z›n›n
de¤iflti¤ini ö¤renmifltiniz. Su dalgalar› da farkl› ortamlarda farkl› h›zlarla yay›l›r. Su
dalgalar›nda ortam de¤iflikli¤i derinli¤in de¤iflmesi ile sa¤lan›r. Suyun derinli¤i artt›kça
dalgan›n h›z› azal›r (fiekil 3.22). 

fiekil 3.23: Derin ortamdan s›¤ ortama geçen do¤rusal dalgalar›n k›r›lmas›

❂

❂

fiekil 3.23’te de görüldü¤ü gibi gelen dalgan›n ay›r›c› yüzeyle yapt›¤› aç›ya gelme
aç›s› (i), k›r›lan dalgan›n ay›r›c› yüzeyle yapt›¤› aç›ya k›r›lma aç›s› (r) denir.

Gelme aç›s› ve k›r›lma aç›s›n›n sinüslerinin birbirlerine oran› sabit olup bu sabit
say› bize k›r›lma indisini verir

Sin i
Sin r

 = sabit 
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SU DALGALARINDA AYRILMA

Su dalgas›n›n belirli bir frekansta (f), derin ortamdan s›¤ ortama geçerken
k›r›laca¤› beklenir. K›r›lan su dalgalar›n›n do¤rultusunu belirlemek için bir çubuk
koydu¤umuzu düflünelim.

fiekil 3.24:  a) Düflük frekansl› dalgalar›n k›r›lmas›,  b) Yüksek frekansl› dalgalar›n k›r›lmas›.

(a)                                                                         (b)

❂

Sonuç olarak; su dalgalar›n›n k›r›lmas› olay›nda

Sin i
Sin r

 = λ d
λ s

 = v d
v s

 = n s
n d

 = sabit   

Buradaki ns / nd oran›, s›¤ ortam›n derin ortama göre k›r›c›l›k indisidir.

ÖRNEK: Gelme aç›s› 53°, k›r›lma aç›s› 37° olan bir su  dalgas› k›r›lma olay›nda
s›¤ ortamdaki dalga h›z› 4 m/s oldu¤una göre derin ortamdaki dalga h›z›n› bulal›m.

ÇÖZÜM:

Sin i
Sin r

 = λ d
λ s

 

Sin 53°
Sin 37°

 = λ d
4 

     

0,8
0,6

 = λd
14

       

λd = 5,4 m/s'dir.     

fleklinde bir ba¤›nt› vard›r.
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❂

Su dalgalar›n›n k›r›n›m› engeller aras›ndaki uzakl›k (w) ile dalga boyu (λ)
aras›ndaki büyüklü¤e göre farkl›l›k göstermektedir.

Derin ortamdaki su dalgalar›n›n frekans› art›r›ld›¤›nda ( f  ) dalga boyu küçülecek,
s›¤ ortamda geçen dalgalar›n do¤rusal çubukla paralelli¤inin bozuldu¤u görülecektir.
Bunun nedeni, frekans›n büyümesi k›r›lma aç›s›n› da büyütmüfl olup k›r›lman›n 
azalmas›d›r. Dalga hareketinde frekans›n k›r›lmay› de¤ifltirmesini gösteren bu olaya
ayr›lma denir. Ayr›lma olay›nda f > f ve r   > r dir.

SU DALGALARINDA KIRINIM

Ifl›¤›n yans›mas›, k›r›lmas› ve ayr›lma olaylar› dalga modeli ile aç›klanabilir.
Ancak k›r›n›m olay› dalgalar›n önemli bir özelli¤idir. Dalga le¤eninde, aralar›nda belli
bir uzakl›k (w) bulunan iki engele do¤rusal dalgalar gönderilerek k›r›n›m olay› 
incelenebilir (fiekil 3.25).   

fiekil 3.25: Do¤rusal su dalgalar›n engeller aras›ndan geçmesi.

(a)                                                  (b)                                                    (c)

fiekil 3.26: Su dalgalar›n›n dalga boylar› ile engeller aras›ndaki uzakl›¤a ba¤l› olan durumlar
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❂ 2. Boyuna Dalga: Dalgay› oluflturan sars›nt›n›n yönü ile dalgan›n hareket yönü
ayn› ise bu tür dalgalara boyuna dalgalar denir (fiekil 3.28).

fiekil 3.28: Boyuna Dalga

❂

❂

Sonuç olarak iki engel aras›ndan geçen dalgan›n engelin arkas›na do¤ru e¤ilmesi
olay›na k›r›n›m denir. K›r›n›m›n görülebilmesi ancak                flart› ile sa¤lanabilir.
(fiekil 3.26 b-c)

Dalgalar›n frekans› artt›kça dalga boyu küçülece¤inden, dalga boyu ile aral›k
geniflli¤i birbirine eflit oldu¤unda aral›ktan geçen dalgalar›n e¤rilmeleri azal›r.

SARMAL YAYLAR ÜZER‹NDE DALGALAR

Sarmal yaylar üzerindeki dalgalar› inceleyebilmek için bir ucu sabitlenen gergin
bir sarmal yay›n, di¤er ucundan sars›nt› oluflturulmas› gerekir. Oluflturulan sars›nt›lar
yönlerine ba¤l› olarak iki durumda incelenir.

λ
w ≥ 1 

fiekil 3.27: Enine Dalga

1. Enine Dalgalar: Dalgay› oluflturan sars›nt›n yönü ile dalgan›n hareket yönü
birbirine dik ise bu tip dalgalara enine dalgalar denir (fiekil 3.27). 



❂
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❂

Atmalar›n Üst Üste Binme Prensibi:

Ayn› sarmal yay üzerinde birbirlerine do¤ru ilerleyen iki atma karfl›l›klar›nda 
birbiri içinden geçebilirler. Bu geçifl esnas›nda iki atman›n yer de¤ifltirmesi, atmalar›n
yer de¤ifltirmelerin toplam›na eflittir. Atmalar›n bu flekildeki birleflmesine üst üste binme
prensibi denir (fiekil 3.30). 

Yap›lan araflt›rmalara göre ›fl›k dalgalar›n enine dalgalar, ses dalgalar›n›n ise
boyuna dalgalar oldu¤u tespit edilmifltir. Deprem dalgalar› ise hem enine hem de boyuna
dalgalard›r.

Bir ortamda ya da titreflimle oluflturulan k›sa süreli dalgaya atma denir. Bir
atman›n iki de¤iflkeni vard›r; Genifllik ve genlik. Bir atman›n denge konumuna olan en
büyük yüksekli¤ine g e n l i k, atman›n hareket do¤rultusundaki en genifl yerinin uzunlu¤una
ise genifllik denir (fiekil 3.29).

Genlikleri farkl› ve biri bafl afla¤›, bir bafl yukar› olan iki atman›n birbiri içinden
geçifli esnas›nda bileflke atman›n genli¤i büyük genlikli atman›n yönünde olacak ve
atmalar›n genliklerin fark›na eflit olacakt›r.

fiekil 3.29: Bir atmadaki genlik ve genifllik

fiekil 3.30: Atmalar›n birbiri üzerinden geçifli prensibinin flekil ile gösterimi
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Bir Atman›n Sabit Bir Uçtan Yans›mas›:

Bir ucu sabit bir yere ba¤l› yaydan oluflturulan atma, ilerledikten sonra sabit uca
gelerek bafl afla¤› dönerek yans›r (fiekil 3.32).  Yans›yan atman›n h›z›, genli¤i ve
geniflli¤i de¤iflmez.

fiekil 3.32: Sabit bir uçtan bir atman›n yans›mas›

❂

Sonuç olarak yay üzerinde karfl›laflan atmalar, birbiri içerisinden geçerken her
atma fleklini, yönünü ve h›z›n› de¤ifltirmeksizin yoluna devam eder (fiekil 3.31).  

Yay üzerinde oluflturulan bir atman›n sabit bir yere çarparak geri dönmesi olay›na
yans›ma denir.

fiekil 3.31: Genli¤in s›f›r olma özel durumu

➠ Eflit genlikli ve farkl› yönde iki simetrik atma karfl›l›kl› gelerek üst üste 
bindiklerinde bileflke atman›n genli¤i s›f›r olur.
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Farkl› özellikteki yaylar›n birinden gelen atma bu iki yay› ay›ran s›n›rda k›smen
y a n s › r, k›smen de di¤er yaya geçer. Gelen atman›n di¤er yaya geçmesine iletim denir.

Bir Atman›n Hafif Bir Yaydan A¤›r Bir Yaya Geçmesi:

Bir atman›n hafif bir yaydan a¤›r bir yaya geçiflini inceleyebilmek için, hafif bir
yay›n ucunu a¤›r bir yaya ba¤layarak, hafif yayda bir atma oluflturulur. Bafl yukar› atma,
etki kuvveti ile a¤›r yayda bafl yukar› bir atma oluflturulurken, a¤›r yay›n tepki kuvveti
ile hafif yayda bafl afla¤› dönerek yans›r. A¤›r yaydaki atmaya iletilen atma, hafif 
yaydaki atmaya ise yans›yan atma denir (fiekil 3.34). 

Bir Atman›n Serbest Uçtan Yans›mas›
Ucu herhangi bir yerde sabitlenmemifl bir yayda oluflturulan bir atma oluflturuldu¤unda

atma e¤er bafl yukar› ise bafl yukar›, atma e¤er bafl afla¤› ise bafl afla¤› yans›r. Bir
atman›n sabit bir uçtan yans›mas›nda oldu¤u gibi bir atma serbest uçtan gelen atman›n
h›z›, genli¤i ve geniflli¤i yans›yan atman›n h›z›, genli¤i ve geniflli¤ine eflittir (fiekil 3.33). 

fiekil 3.33: Serbest uçlu bir yayda atman›n yans›mas›

fiekil 3.34: Hafif yaydan a¤›r yaya bir atman›n geçifli
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Hafif yaydan a¤›r yaya geçen atmada oldu¤u gibi, gelen ve yans›yan atmalar›n
ortamlar› ayn› oldu¤undan h›z ve genifllikleri ayn› olup, genlikleri farkl›d›r. ‹letilen
atmada ise ortam de¤iflti¤inden iletilen atman›n h›z› ve geniflli¤i gelen atman›nkilerden
daha büyük olacakt›r. Ancak genlik küçüktür.

ÖRNEK:

fiekil 3.35: A¤›r yaydan hafif yaya bir atman›n geçifli

fiekil 3.36

➠

Sonuç olarak gelen atman›n enerjisinin bir k›sm› iletilen atmaya bir k›sm› da
yans›yan atmaya aktar›lm›flt›r.

1. Gelen ve yans›yan atmalar›n h›zlar› ve genifllikleri birbirine eflittir.

2. ‹letilen atman›n h›z› ve geniflli¤i, gelen atman›n h›z› ve geniflli¤inden küçüktür.

3. Gelen atman›n  genli¤i, yans›yan ve iletilen atman›n genli¤inden büyüktür.

Bir Atman›n A¤›r Yaydan Hafif Yaya Geçmesi:

A¤›r yaydan hafif yaya gönderilen bir bafl yukar› atma ba¤lant› noktas›ndan sonra
hafif yayda bafl yukar› bir atma olarak iletilir. A¤›r yay›n ucuna ba¤lanm›fl hafif yay a¤›r
yaya göre serbest uç gibi davranaca¤›ndan dolay› a¤›r yayda da bafl yukar› bir atma
oluflur ve yans›r. Gelen atma bafl yukar› ise yans›yan ve iletilen atma da bafl yukar›,
gelen atma bafl afla¤› ise yans›yan ve iletilen atma da bafl afla¤› olur (fiekil 3.35). 
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Dalgalar›n Giriflimi, Giriflimden Faydalanarak Dalga Boyunun Hesab›:

Bundan önceki bölümlerde dalgalar›n yans›mas›n›, iletimini, birbiri içerisinden
geçebilmesini sarmal yaylar üzerinde incelemifltik. Sarmal yaylardaki atmalar›n üst üste
binmesine giriflimde denebilir. Yani iki ayr› kaynaktan ç›kan ve ayn› noktaya ayn› anda
gelen iki atman›n bir noktada oluflturduklar› olaya giriflim denir.

‹ki Noktasal Kaynakta Oluflturulan Dalgalar›n Giriflimi:

Dalga le¤eninde, iki noktasal kaynaktan eflit frekansl› dairesel dalgalar oluflturuldu¤unda,
periyodik ve eflit dalga boylu dairesel dalgalar oluflacakt›r.

fiekildeki hafif yaydan, a¤›r yaya bir atman›n geçiflinin gerçeklefltirilmesi 
istendi¤inde atman›n yans›yan ve iletilen atmas›n›n flekli nas›l olmal›d›r?

ÇÖZÜM:

Hafif yaydan a¤›r yaya geçiflte, yans›yan atma ters dönecek, iletilen atma düz 
olacakt›r. Buna göre;

fiekil 3.38: ‹ki noktasal kaynakta oluflturulan dairesel dalgalar›n oluflturdu¤u dalga deseni

fiekil 3.37

fleklinde olmal›d›r.
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Dü¤üm Çizgileri ve Dalga Katarlar›:

‹ki noktasal kaynak aras›ndaki ve her iki kayna¤a da eflit uzakl›ktaki noktadaki
dikmeye merkez do¤rusu denir. Bunun yan›nda dü¤üm noktalar›n› birlefltiren e¤riye ise
dü¤üm çizgisi denir. Dü¤üm çizgileri daima hiperbol fleklindedir (fiekil 3.40). 

fiekil 3.39: Çift tepe, çift çukur ve dü¤üm noktas›

❂

❂

❂

❂

fiekil 3.38’de gösterilen dalga desenindeki dairesel dalgalar›n s›ralan›fl› bir dalga
tepesi bir dalga çukuru fleklindedir. Ayr›ca kaynaklar periyodik dalga üretti¤inden
dolay› dalga tepeleri ya da dalga çukurlar› birbirlerinde eflit uzakl›kta olup, λ dalga
boyu kadar uzakl›ktad›r.

Her iki kaynaktan gelen dalga tepelerinin üst üste bindi¤i noktalarda dalgalar 
birbirini kuvvetlendirir. Bu noktalarda genlik maksimum olur, bu noktalara çift tepe ad›
verilir.

Her iki kaynaktan gelen dalga çukurlar›n›n üst üste bindi¤i ve dalgan›n bir birini
kuvvetlendirdi¤i noktalarda genlik maksimum olur, bu noktalara çift çukur ad› verilir.

Bir kaynaktan  dalga tepesi, di¤er kaynaktan di¤er çukurunun üst üste geldi¤i
noktada dalgalar birbirini zay›flat›r. Bu noktaya ise dü¤üm noktas› ad› verilir. Dü¤üm
noktalar›nda titreflim yoktur (fiekil 3.39). 
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Dü¤üm çizgileri birbirlerine göre simetrik oldu¤undan dü¤üm çizgilerinin say›s›n› 
bulmak için merkez do¤runun bir taraf›ndaki dü¤üm çizgilerinin say›lmas› yeterlidir. Merkez
do¤ruya en yak›n dü¤üm çizgisi 1.(n=1) ve ard›fl›k olarak dü¤üm çizgileri devam etmektedir.

Ard›fl›k dü¤üm çizgileri aras›nda çift  çukur ve çift tepe noktalar› birlefltirildi¤inde
dalga katarlar› elde edilir. Merkez do¤rusu 0. dalga katar› olarak da adland›r›labilir ve
dalga katarlar› da simetriktir. Merkez do¤rultusundan bafllayarak simetrik oluflan dalga
katarlar› merkez do¤runun sa¤›nda ve solunda eflit say›dad›r (fiekil 3.41). 

fiekil 3.41: Dalga katarlar›

fiekil 3.40: Dü¤üm çizgileri ve merkez do¤rusu
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P noktas› kaynaklardan birine λ/2 nin tek kat›, di¤erine ise λ/2 nin çift kat›na eflit
ise bu nokta dü¤üm çizgisi üzerinde bir dü¤üm noktas›d›r.

Yol Fark›n›n Matematiksel Yoldan Bulunuflu:

Dü¤üm çizgisi üzerindeki herhangi bir dü¤üm noktas›n›n kaynaklara olan uzakl›¤›

Yol Fark› = n - 1
2

 . λ  ba¤›nt›s›ndan bulunmaktayd›. 

fiekil 3.42: P noktas› kaynaklara yak›n ise

Dü¤üm çizgileri üzerindeki herhangi bir noktan›n kaynaklara olan yol fark›
( n. dü¤üm çizgisi için)

Dalga katar› üzerindeki çift çukur ya da çift tepe noktalar›n›n kaynaklara olan yol
fark› (n. dalga katar› için)

n. λ d›r.

Burada n = 1,2,3,4,….. tam say› olup merkez do¤rusunun sa¤›nda ve solunda
simetrik olan dü¤üm çizgileri ve dalga katar›n›n kaç›nc› oldu¤unu göstermektedir.

Ayn› fazdaki kaynaklar tepe üretti¤i anda bir P noktas›n›n kaynaklara olan
uzakl›klar›       nin çift kat›na eflit ise P noktas› çift tepe, tek kat›na eflit ise P noktas› çift
çukur noktas›d›r.  Bu iki noktada dalga katar› üzerindedir.

n - 1
2

 . λ  d › r.

λ
2

➠ Kaynaklar› birlefltiren do¤ru üzerindeki ard›fl›k iki dü¤üm çizgisi ve iki dalga
katar› aras›ndaki uzakl›k λ/2 kadar, bir dü¤üm çizgisi ile bir dalga katar› aras›ndaki
uzakl›k λ/4 kadard›r. Ard arda gelen iki katar veya dü¤üm çizgileri aras›ndaki uzakl›k
L.λ /4 kadard›r.
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Kaynaklar aras› uzakl›k d, kaynaklar›n orta noktas›ndan ç›k›lan dikmenin 
P noktas›na olan uzakl›¤› Xn, P noktas›n›n kaynaklar›n›n orta noktas›na olan uzakl›¤› ise
L oldu¤una göre;

P noktas› kaynaklara çok uzak oldu¤unda P K1 ve P K2 do¤rular› birbirine ve P
noktas›na paraleldir. Bu da K1K2A üçgeninin dik üçgen oldu¤unu gösterir.  Buna  göre; 

Sin θ = AK1

d
     

AK1  = d sin θ   olarak bulunur.

sin θ = Xn
L

     

θ = θ1   
AK1 = d. sin θ 

AK1  = Yol fark› =  d Xn
L

     

olarak bulunur.    

sin θ = Xn
L

     

θ = θ1   
AK1 = d. sin θ 

AK1  = Yol fark› =  d Xn
L

     

olarak bulunur.    

sin θ = Xn
L

     

θ = θ1   
AK1 = d. sin θ 

AK1  = Yol fark› =  d Xn
L

     

olarak bulunur.    

fiekil 3.43: P noktas› kaynaklara çok uzak ise

fiekil 3.44: Dü¤üm çizgileri için kaynaklar aras› uzakl›k ve aç›lar
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ÇÖZÜM:

λ = 2 cm

d = 20 cm

n = ?

n = 10,5

n = 11   toplam dü¤üm çizgi say›s› 22 olur.

5. FAZ KAVRAMI

Buraya kadar ö¤rendi¤imiz giriflim olaylar›nda, kaynaklar ayn› anda suya vurmaya
bafllamakta ve oluflan dalgalar ayn› anda ayn› konumda karfl›laflt›klar›ndan ayn› fazda
çal›flmaktad›r.

Ancak periyotlar› ayn› olan dalga kaynaklar› ayn› fazda olmayabilir. Kaynaklar›n
dalga üretimleri aras›nda t saniye fark oldu¤unda iki kayna¤›n dalgalar› ayn› anda tepe
noktalar›na ulaflamayaca¤› gibi ayn› periyotlu kaynaklar›n dalgalar› ayn› anda ayn› 
yerden geçmiyorsa kaynaklar aras›nda faz fark› vard›r.

Kaynaklardan biri di¤erine göre t saniye sonra dalga üretmeye bafllam›fl ise;

faz fark› ba¤›nt›s› ile gösterilir.

d.sin θ  = n - 1
2

. λ     

20.1 = n - 1
2

. 2   

n - 1
2

  = 10 

 p =  Δt
T

   

ÖRNEK: ‹ki kaynak aras› 20 cm olan bir dalga le¤enindeki yay›lan ayn› fazl›
dalgalar›n dalga boyu 2 cm’dir. Oluflacak maksimum dü¤üm çizgi say›s›n› bulal›m.
(Sin30° =1)

• P noktas›n›n n. dü¤üm çizgisi üzerindeki yol fark›

• P noktas›n›n n. dalga katar› üzerindeki bir çift tepe veya bir çift çukur üzerindeki
yol fark› 

fleklindedir.

d.sin θ  = d. Xn
L

 = n - 1
2

 . λ   

d.sin θ  = d. Xn
L

 = n. λ   
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NOT: Δt=T olmas› durumu kaynaklar›n ayn› fazda olmas› durumudur. Faz
fark›n›n olmas› durumu ancak T > Δt flart› ile sa¤lan›r.

p faz fark› daima 0 ile 1 aras›nda bir de¤er al›r. Faz fark› olan bir ortamda dalga
tepeleri ve dalga çukurlar›n›n yerleri karfl›l›kl› olarak de¤iflir. Bu da dü¤üm çizgileri ve
dalga katarlar›n›n yerlerini de¤ifltirir.

‹ki dalga tepesinin ya da iki dalga çukurunun yol fark›

(n+p). λ = d.sin θ n = 1, 2, 3,……

Dü¤üm çizgilerindeki bir P noktas› için yol fark›

ÖRNEK:

Bir dalga le¤eninde iki kaynaktan biri di¤erinden 0,4 s sonra harekete bafll›yor. Bu
iki kaynakta 0,8 s periyotlu dalgalar üretiyor ise kaynaklar aras›ndaki faz fark›n›
bulal›m.

ÇÖZÜM:

T = 0,8 s

Δt = 0,4 s

P = ?

n =1, 2, 3,……

Tablo 3.2: Birim Tablosu

n + p - 1
2

 λ = d. sin θ   

p = Δt
T

 

p = 0,4
0,8

 

p = 1
2

  

Nicelik Faz Fark› Gecikme Süresi Periyot

Sembol P Δt T

Birim - s s
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 ÖZET:

Yaflad›¤›m›z dünyada ›fl›¤›n, sesin ve suyun dalgalar hâlinde yay›ld›¤› ve bu 
dalgalar›n nas›l yans›d›¤›n› ve iletildi¤ini flekiller ve örneklerle ö¤rendiniz.

Genlik bir atman›n do¤rultusunda dik olan yüksekli¤ine denir. Dalgalar›n yüksek
k›s›mlar›na dalga tepesi, alçak k›s›mlar›na dalga çukuru denir. Ayr›ca frekans birim
zamanda oluflan dalga say›s›, periyot ise bir dalgan›n oluflmas› için geçen süredir.
Frekansla periyot aras›nda

Bir dalga le¤eninde art arda gelen iki tepe ya da iki çukur aras›ndaki uzakl›¤a
dalga boyu denir. λ = v.T ba¤›nt›s› ile hesaplan›r.

Bu formül dalga boyunun, dalgan›n h›z›na ve periyoduna ba¤l›l›¤›n› gösterir.
Stroboskop, su dalgalar›n›n dalga boylar›n› ve periyotlar›n› ölçmeye yarayan araçt›r.  Su
dalgalar›n› k›r›lmas› olay›nda

formülü de dalgalar›n bir ortamdan baflka bir ortama  geçerken dalgalar›n k›r›lmas›nda
uygulan›r.

‹ki farkl› kaynaktan ayn› anda ayn› genlikle dalgalar üretildi¤inde bir giriflim
deseni oluflur. Her iki kaynaktan gelen dalga tepeleri üstü üste bindi¤inde çift tepe,
dalga çukurlar› üst üste bindi¤inde çift çukur oluflur.  Bir dalga tepesi ile dalga çukuru
ise üst üste bindi¤inde dü¤üm noktas› oluflur ki, dü¤üm noktalar›nda  titreflim yoktur.
Ard›fl›k çift çukur ile çift tepe noktalar›n›n birleflti¤inde dalga katar› oluflur. Dü¤üm
çizgisi üzerindeki bir noktan›n kaynaklara olan yol fark›

Dalga katarlar› üzerindeki bir noktan›n kaynaklara olan yol fark› 

Yol fark›= n. λ d›r.

Kaynaklardan biri di¤erine göre t saniye sonra dalga üretmeye bafll›yor ise iki
kaynak aras›nda faz fark› oluflur, p ile gösterilir.

fleklinde bir ba¤lant› vard›r.

Yol fark› = d›r.

f = 1
T

   

Sin i
Sin r

 = ld
ls

 = Vd
Vs

 = ns
nd

 = sabit  

n - 1
2

 λ   

p = Δt
T
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

1. fiekil 3.45’teki atman›n L noktas› M’ye vard›¤›nda atman›n görünüflü nas›l olur?

ÇÖZÜM:

Atma L noktas›nda simetrik oldu¤undan ve atma ba¤lant› noktas›ndan bafl afla¤›
dönecek flekilde yans›yaca¤›ndan atman›n ilk yar›s› ikinci yar›s›n› tamamen söndürecektir.

2. Bir yayda saniyede 5 atma oluflturuluyorsa, atman›n periyodunu ve frekans›n› 
bulunuz.

ÇÖZÜM:

Birim zamanda oluflturulan dalga say›s› frekans oldu¤una göre;

f = 5 s-1 dir.

T = 1
f
 formülünden de T = 1

5
  s bulunur.      

fiekil 3.45

fiekil 3.46
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3. Dalga le¤enindeki dalga boyu 4 cm ve 1 saniyede 4 dalga oluflturan kayna¤›n her 
bir dalgas›n›n h›z› kaç m/s’dir?

ÇÖZÜM:

λ = 4cm = 0,04 m’dir. 1 saniyede 4 dalga üretildi¤ine göre T = 4 s

λ = v . T formülünden 

4.

fiekil 3.47’deki hafif yaydaki atman›n a¤›r yaya geçifli ve hafif yayda yans›mas› nas›l
o l u fl u r ?

ÇÖZÜM:

Hafif bir yaydaki atma a¤›r yaya geçiflinde bafl afla¤› olan atma genli¤i azalarak
iletilir. Yans›mas› ise ters döner ve genli¤i azal›r.

v = λ
T

   

v = 0,04
4

  

v = 0, 01 m/s  bulunur.  

fiekil 3.47

fiekil 3.48
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5. Bir k›r›lma olay›nda k›r›lan dalgan›n h›z› 4 m/s olarak ölçülüyor. Gelen atman›n 
dalga boyu 2 cm oldu¤una göre gelen dalgan›n h›z› kaç m/s’dir?

ÇÖZÜM:

8 cm = 0,08 m

2cm = 0,02 m olarak çevrilir.

6. 8 yar›kl› bir stroboskobun bulundu¤u dalga le¤eninde 2 cm’lik dalga boylu 
dalgalar üretiliyor ve dalgalar stroboskopta duruyor gibi görünüyor. Stroboskop 
saniyede en fazla 1 devir yapt›¤›na göre üretilen dalgalar›n h›z› kaç cm/s’dir?

ÇÖZÜM: 

Stroboskoptan bakan kimse dalgalar› duruyormufl gibi gördü¤üne göre; 

fd = n.fs

fd = 8.1

fd = 8 s-1 olarak bulunur.

Dalgalar›n h›z› ise  

v = 16 cm/s ‘dir.

λ1 
λ2

 = v1 
v2

  formülünde verilenleri yerine koyarsak   

8
2  = v1

4
   

v1 = 1 m/s olarak bulunur.    

λ = v
f

2 = v
8

7.

fiekil 3.49
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fiekil 3.49’daki dalga le¤eninde geniflli¤i w olan aral›ktan λ dalga boylu dalgalar
geçirildi¤inde k›r›n›m olay› gerçekleflmemektedir. K›r›n›m olay›n›n gerçekleflmesi için
hangi de¤ifliklikleri yapmak gerekir?

ÇÖZÜM:

K›r›n›m olay›n›n gerçekleflebilmesi için λ > w olmal›d›r. Bunun için ya λ dalga
boyunu büyütmeli ya w aral›¤› küçültülmeli, ya da hem λ dalga boyu büyütülmeli hem
de w aral›¤› küçültülmelidir.

8.

fiekil 3.50’deki iki atman›n h›z›da birbirine eflit ve her saniyede 1 birim 
ilerlemektedirler. 2 saniyede atmalar›n giriflim deseni nas›l olur?

ÇÖZÜM: 

1 saniye bitiminde her iki atmada birbirine birer birim yaklaflacak ve 2 saniyede birbiri
üzerine binecektir. K  n›n genli¤i 1, L ninki ise 2 oldu¤undan dolay› üst üste bindiklerinde
genlik L’ nin durumunda (bafl afla¤› atma) ve genli¤i 1 birim olacakt›r (fiekil 3.51).

fiekil 3.50
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9. Bir dalga le¤eninde periyotlar› 0,2 s olan iki kaynak 0,1 s aral›kla dalga üretmektedirler.
Dalgan›n h›z› 10 m/s oldu¤una göre 4. dü¤üm çizgisi üzerindeki bir noktan›n 
kaynaklara olan uzakl›klar›n›n fark› (yol fark›) kaç cm’dir?

ÇÖZÜM:

Yol fark› = n+p - 1
2

 λ oldu¤una göre λ ve p'nin bulunmas› gerekir.  

p = Δt
T

  

p = 0,1
0,2

  

p = 1
2

    

Yol fark› = n+p - 1
2

 λλ = v. t
λ = 10 . 0, 4 
λ = 4  bulunur. = 4 + 1

2
 - 1

2
 4   

= 16 cm olarak bulunur.

10. Üretilen dalga boylar› 4 cm olan ayn› fazda çal›flan bir giriflim ortam›nda bir 
P noktas› 2. dü¤üm çizgisindedir. Bu P noktas›n›n K1’e olan uzakl›¤› 20 cm ise 
K2’ye olan uzakl›¤› kaç cm’dir? 

ÇÖZÜM:

K1 olan uzakl›¤› 20 cm ise K2 olan uzakl›¤› ya 26 cm ya da 14 cm olmal›d›r ki
yol fark› 6 cm olsun.

Yol fark› = n+p - 1
2

 . λ

= 2 -  1
2

 . 4 

= 3
2

 . 4    

Yol fark› = 6  cm'dir.  
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✎ DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

ÜN‹TE ‹LE ‹LG‹L‹ PROBLEMLER

1- fiekil 3.52’deki hafif yaydaki atman›n en a¤›r yaydaki durumu nas›l olur?

2- Bir dalga le¤eninde oluflturulan dalgalar›n, dalga tepesi ise dalga çukuru aras›ndaki 
uzakl›k 1 cm ve dalga kayna¤›n›n frekans› 2 s-1 oldu¤una göre;

a) Periyodunu,

b) Dalga boyunu,

c) Dalgalar›n h›z›n› bulunuz.

3- Faz fark› 1/4 olan özdefl iki kaynak aras›ndaki uzakl›k 8 cm’dir. Üretilen dalgalar›n 
dalga boyu 2 cm oldu¤una göre gözlenen dü¤üm çizgisi say›s› kaçt›r?

4- Periyotlar›n eflit ve 2’fler saniye olan iki kaynaktan biri di¤erinden 3 s sonra 
dalga üretti¤ine göre faz fark› kaçt›r?

5- Ayn› fazda çal›flan iki kayna¤›n periyotlar› 0,5 s ve üretilen dalgalar›n dalga h›z›              
4 cm/s’dir. Kaynaklar›n yol fark›n›n 15 cm oldu¤u bir nokta kaç›nc› dü¤üm 
çizgisidir?

fiekil 3.52
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TEST III

1- 

fiekil 3.53’teki dalga le¤enindeki gelen dalgalar s›ras›yla I. ve II. engelden
yans›d›ktan sonra hangi yolu izler?

Bir dalga le¤eni fiekil 3.54’teki gibi üç farkl› derinliktedir. Atman›n izledi¤i yol
flekildeki gibi oldu¤una göre n1, n2 , n3 derinlikleri aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
(α > ß > δ)

A) n1= n2 = n3 B) n1 > n2 > n3

C) n3 > n2 > n1 D) n3 > n1 > n2

2- 

A)

fiekil 3.53

fiekil 3.54

C)

B)

D)



F‹Z‹K 7

100

3- 

fiekil 3.55’teki dalga le¤eninin K noktas›ndaki kaynaktan üretilen dalgan›n 
tepeden görünüflü hangisindeki gibidir?

4- Bir kaynaktan dakikada 180 dalga üretiliyor. Dalgalar›n h›z› 0,15 m/s oldu¤una 
göre üretilen dalgalar›n dalga boyu kaç cm’dir?

A) 0,05

B) 0,5

C) 5

D) 50

5- Bir giriflim deneyinde dü¤üm çizgisi say›s› art›r›lmak isteniyor. Bunun için 
afla¤›dakilerden hangisi yap›lmal›d›r?

A) Kaynaklar aras› uzakl›k azalt›lmal›

B) Dalga le¤enindeki su derinli¤i art›r›lmal›

C) Kaynaklar›n frekans› azalt›lmal›

D) Kaynaklar›n periyodu azalt›lmal›

K

fiekil 3.55

A)

C)

B)

D)



fiekil 3.56’daki çukur engelin hangi noktas›na dalga kayna¤› konulmal›d›r ki, 
dalgalar fleklindeki gibi yans›s›n? (F odak noktas›, M merkez noktas›)

A) M

B) M-F aras›

C) F

D) F-Engel aras›

7- Ayn› fazda çal›flan iki dalga kayna¤› ile yap›lan giriflim deneyinde dalga boyu 4 cm 
oldu¤una göre 5. dalga katar› üzerindeki bir noktan›n kaynaklara olan yol fark› kaç cm’dir?

A) 1

B) 9

C) 16

D) 20

8- Ayn› fazda çal›flmakta olan iki dalga kayna¤›ndan üretilen dalgalar›n h›z› 8 cm/s ve 

kaynaklar›n frekans›         dir. Giriflim deseninin görülmemesi için kaynaklar aras› 

uzakl›¤›n alaca¤› en büyük uzakl›k kaç cm’dir?

A) 4

B) 8

C) 10

D) 16

F‹Z‹K 7
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6- 

fiekil 3.56

1
2

 s-1
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9- ‹ki kaynak aras› uzakl›¤› 10 cm olan bir dalga le¤enindeki üretilen dalgalar›n dalga 

boyu 4 cm’dir. Kaynaklar aras›ndaki faz fark›       oldu¤una göre dü¤üm çizgisi ve 

dalga katar› say›s› hangisinde do¤ru verilmifltir?

Dü¤üm Çizgisi Dalga Katar›

A) 5 6

B) 5 5

C) 6 5

D) 6 6

10- Faz fark›       olan iki dalga kayna¤› ile yap›lan giriflim deneyinde 4. dü¤üm çizgisi 

üzerindeki bir noktan›n kaynaklara olan yol fark› 10 cm’dir. Bu duruma göre dalga 

boyu kaç cm’dir?

A) 2

B) 3,3

C) 3,5

D) 5

1
2

1
2


