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Bu ünitede anlatılanları ö"renebilmek için;
* Ünite giri$lerinde verilen soru, resim, $ema vb. hazırlayıcı çalı$maları dikkatli 

olarak inceleyiniz.
* Konu içinde verilen deney, ara$tırma, gözlem vb. etkinlikleri ilgili yönergelerine 

uygun olarak yapmaya çalı$ınız.
* Çalı$malardan sonra metin ve anlatımları takip ederek konuyu anlamaya çalı$ınız.
* Ba$langıçta yaptı"ınız çalı$maları yeniden yaparak daha önceden yaptı"ınız 

çalı$malarda hatanız varsa düzeltiniz.
* Ünite sonunda verilen ünite özetini dikkatlice okuyunuz.
* Ünite sonunda verilen de"erlendirme sorularını cevaplamaya çalı$ınız. 

Cevaplayamadı"ınız sorularla ilgili konuları geri dönerek bu konuları tekrar inceleyiniz. 

Bu üniteyi bitirdi"inizde ses ile ilgili olarak; 
* Sesin bir dalga oldu"u hatırlanarak, ses dalgasının frekans ve genlik özellikleri 

ö"renilerek ses dalgasının belirli bir frekansı ve genli"i oldu"unun belirlenecek, 
* Ses için $iddet ve yükseklik kavramları ö"renilip çevremizdeki sesleri, ince - kalın 

ve $iddetli-zayıf olarak tanımlayıp sınıflandırarak sesin yüksekli"i ile frekansı, 
sesin $iddeti ile genli"i arasında ili$ki oldu"unu kavranılacak, 

* Ses düzeyinin ses $iddetinin bir ölçüsü oldu"unun fark ederek herhangi bir müzik 
aletinden çıkan seslerin yüksekli"inin ve $iddetinin nasıl de"i$tirilebildi"ini 
açıklayabilecek,

* Sesin bir enerji türü oldu"unu kavrayarak di"er enerji türlerinde oldu"u gibi ses 
enerjisinin de ba$ka bir enerjiye dönü$ebilece"ini fark edecek, 

* Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının oldu"unu ve bu hızın, sesin yayıldı"ı 
ortama ba"lı oldu"unu ö"renerek ı$ı"ın ve sesin havadaki yayılma hızını
kar$ıla$tırabilecek,

* Yankı olayının günlük hayattaki kullanım alanlarını belirleyerek ses yalıtımının 
bazı yerler için önemini ö"reneceksiniz.

BBUU  ÜÜNN!!TTEEDDEE  NNEELLEERR  ÖÖ""RREENNEECCEE""!!ZZ??� �

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �
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ÜÜNN‹‹TTEE  IIVV
SSEESS

44..11..  SSEESS  VVEE  ÖÖZZEELLLL!!KKLLEERR!!

Günlük hayatta insano"lu sosyal bir çevre içinde yafla-
maktad›r. Sosyal çevre içinde yaflayan insano"lu gördüklerini,
duyduklar›n›, yaflad›klar›n› birbiri ile paylaflma ihtiyac› duymufl
ve çevresinde olan olaylar› merak etmifltir. Bu düflünce ile
insanlar daima birbirleri ile haberleflmifller ve iletiflim içinde
bulunmufllard›r. Önceleri insanlar›n do"rudan birbirleri ile

konuflarak yüz yüze yapt›klar› haberleflme sonradan insanlar›n aras›ndaki mesafelerin
artmas›yla duman, davul, ›fl›k vb. yard›mc› araç ve unsurlar kullan›larak devam
etmifltir. 

Günümüzde insanlar›n aras›ndaki  uzakl›klar›n art›fl› ile  iletiflim ve haberleflme
ihtiyac› daha da artm›fltır. Bu ihtiyacı kar$ılayabilmek için ses iletiminin gerçekle$ti
rildi"i ileti$im ve haberle$me araçları bulunmu$tur.

Günlük hayat›m›zda önemli yeri olan ses nas›l oluflmaktad›r? Beraberce hat›rla-
yal›m. Sesin titreflim yapan parçac›klar›n oluflturdu"u dalgalanmalar oldu"unu bili
yoruz. Örne"in bir davulun üzerine gerilmifl olan zara vuruldu"unda darbenin etkisi ile
gergin zar titreflim hareketi yapmaya bafllar. Zardaki bu titreflim ile zar›n hemen
üzerinde bulunan hava molekülleri hareket etmeye bafllar. Hava moleküllerinin, ses
kayna"›n›n hareketi ile uyumlu olarak s›k›fl›p gevfleme hareketi yapmas› ile  oluflan
boyuna dalgalarla titreflimler kula"a kadar iletilir. Kulak zar› da gelen bu titreflimlerin
etkisi ile uyumlu olarak titreflir. Kulak kepçesine çarpan ses titreflimleri birçok aflama
dan geçerek elektrik sinyallerine çevrilir ve sonra sinirler vas›tas›yla beyne ulaflt›r›l›r.
Sesler beynimizdeki duyma merkezinde alg›lan›r. O andan itibaren de duyu bafllar ve
sesleri duyar›z. Duyma ifllemi her insan›n çok do"al karfl›lad›"› bir ifllem olsa da verilen
flemada görüldü"ü gibi asl›nda kompleks bir yap›y› gerektirir.
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Konuflman›n temel ö"esi olan insan sesi de titreflim sonucu oluflur. Neden nefes
al›rken de"il de sadece nefes verirken konufltu"umuzu hiç düflündünüz mü? Bunun nedeni
sizce ne olabilir? Konuflmam›z akci"erlerden gelen havan›n, g›rtlaktaki ses tellerini
titrefltirmesiyle oluflur. Konuflurken bo"az›m›za parmaklar›m›zla dokundu"umuzda
oluflan titreflimi hissedebiliriz. Ancak bu flekilde oluflan ses düzensizdir. Ses, dudak, dil
ve difller yard›m›yla anlafl›l›r hâle gelerek konuflma diline dönüflür. Arkadafllar›m›z›n 
seslerinin birbirinden farkl› olmas›n›n nedeni insanlar›n ses tellerinin yap›lar› ile bu 
tellerin titreflimlerindeki farkl›l›"›ndand›r.

Günlük hayat›m›zda önemli bir yeri olan iletiflimin de"iflmez unsuru ses,  büyük
patlamalar sonucunda olufltu"unda ses kayna"›n›n etraf›nda bulunan binalar›n ya da
araçlar›n camlar› k›r›lmaktad›r. Ses camlar›n k›r›lmas›na nas›l neden oluyor? Evinizin
ya da bulundu"unuz bir binan›n yak›n›ndan jetler geçti"inde oluflan sesin etkisi ile cam-
lar titreflmektedir. Hatta baz› kiflilerin sadece seslerini kullanarak cam malzemeleri
k›rabildikleri gözlenmektedir. Bütün bu anlat›lan olaylar flüphesiz bir enerji aktar›m› ile
gerçekleflmektedir. Bu durumda söz konusu örneklerdeki olaylar›n meydana gelmesi
sesin de bir enerjiye sahip olmas› ile aç›klanabilir. Gerçekte oluflum biçimi dikkate
al›nd›"›nda sesin kendisinin de bir enerji türü oldu"u sonucuna var›lacakt›r.  Bir enerji
türü olan ses di"er enerji türlerinde oldu"u gibi baflka enerji türlerine de dönüflebilir.
Sesin bu niteli"i dikkate al›narak sa"l›k alan›nda ultrason cihazlar›nda üretilen yüksek
frekansl› ses dalgalar› yard›m› ile kimi insanlar›n böbreklerinde oluflan böbrek tafllar›
k›r›labilmektedir.
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Günlük hayat›m›zda bir an durup çevremizi dinleyelim. Konuflan insanlar, çalan
telefonlar, kap› zilleri, müzik aletleri, araba kornalar›n›n sesleri vb. daha bir çok ses
duyar›z. Bu anlamda çevremizde çeflitli nedenlerle ses oluflturan insanlar, hayvanlar,
müzik aletleri, flimflek, rüzgâr vb. birer ses kayna"›d›r. Bu kaynaklar› oluflum niteliklerine
göre do"al ve yapay olmak üzere iki gruba ay›rabiliriz. ‹nsanlar, hayvanlar, rüzgâr,
flimflek gibi do"al etkilerle ses oluflturan kaynaklar do"al ses kayna"› iken her çeflit
müzik aleti, kap› zili, araba kornas› gibi insan etkisiyle ses oluflturan kaynaklar ise
yapay ses kayna"›d›r. Çevremizde her an duydu"umuz bu seslerin baz›lar› bizi rahats›z
ederken baz›lar› bizi rahatlat›r, hatta bazen tedavi amaçl› olarak kullan›l›r. 

Kompresöre ba"l› bir k›r›c› yard›m›yla asfalt bir yolun delindi"ini düflünelim.
K›r›c›n›n oluflturdu"u sa"›r edici bu gürültüden rahats›z olan insanlar, sesin kayna"›
olan  makinenin yan›ndan hemen uzaklafl›rlar. Bu makine ile çal›flan iflçiler oluflan fliddetli
gürültünün etkilerini azaltabilmek ve kulak sa"l›klar›n› koruyabilmek  için kulak koruyucusu
(t›kaçlar) kullan›rlar.

Hayatımızın vazgeçilmezi olan sesten yalnızca haberle$me amacıyla yararlana-
mayız. Müzik aletlerinden çıkan seslerle ruhumuzu dinlendiririz. Ses, vurmal› bir çalg›
olan davul ya da telli bir çalg› olan gitardan veya sazdan titreflimler sonucu elde edilir.
De"iflik müzik aletleri kullanan sanatç›lar›n bu aletleri kullan›rken yapm›fl oldu"u
hareketlere dikkat edelim. Müzisyenler, müzik aletlerinden nas›l farkl› sesler ç›kar›rlar?
Bu farkl› sesleri ç›karmak  için neler yap›yorlar?
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K›r›c› makinenin oluflturdu"u rahats›z edici sesin büyük bir k›sm› delme ifllemi
yap›l›rken delme aletinin ucunun hareketiyle oluflur. Bu uç afla"›-yukar› hareket ederek
yolun asfalt k›sm›n› delerken ayn› zamanda meydana gelen titreflimler, t›pk› durgun
suya b›rak›lan bir tafl›n oluflturdu"u dalgalar gibi havadaki moleküller arac›l›"› ile dalgalar
hâlinde yay›l›r.Bu dalgalar havada her yönde yay›larak kula"›m›za ulafl›r. Böylece
k›r›c›n›n sesini duyar›z. 

Sesin kayna"› olan asfalt k›rma makinesine olan uzakl›"›m›z oran›nda oluflan sesin
fliddetini hissederiz. Daha aç›k bir ifade ile makineye yaklaflt›kça sesin fliddeti artarken
makineden uzaklaflt›kça sesin fliddeti de gittikçe azal›r ve bir müddet sonra neredeyse
duyulmaz. Bu anlamda sesleri kaynaklar›n›n niteli"ine ve yay›lma flekline göre; ince-
kal›n, fliddetli-zay›f diye grupland›rabiliriz. 

Yukar›da verilen örnekte oldu"u gibi  ses dalgalar›n›n fliddetini belirleyen sizce ne
olabilir? Acaba ses kayna"›ndan uzaklaflt›kça sesi neden daha zor duyar›z?
Etraf›m›zdaki duydu"umuz sesleri düflünelim. ‹nsanlar›n, hayvanlar›n, arabalar›n,
uçaklar›n sesleri sizce neden birbirinden farkl›d›r? Gelin hep birlikte bu konu hakk›nda
daha ayr›nt›l› bilgi edinelim.
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aa.. SSeessiinn  YYaayy››llmmaass››  
Ses, maddenin titreflim hareketi sonucu oluflan bir enerji türü ve her titreflim

hareketi de en basit flekli ile bir sal›n›m hareketi oldu"una göre flimdi de ses dalgas›,
frekans ve genlik iliflkisini inceleyelim.

Ses, nesnelerin titrefliminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava,
su vb.) bir yerden baflka bir yere s›k›flma ve genleflmeler fleklinde ilerleyen bir dalgad›r.
Dolay›s›yla ses, bir bas›nç dalgas› olup nesnelerin titreflmesiyle maddesel ortamda
yay›ld›"›ndan bofllukta yay›lmaz. A$a"ıdaki görselde görüldü"ü gibi 1960 y›l›nda Bell
Telephone Laboratuvar›’nda özel bir ses merce"i ve özel bir görüntüleme yöntemi 
kullan›larak kornadan ç›kan ses dalgalar›n›n görüntüsü elde edilmifltir. 

DDiiyyaappaazzoonn

Gözle göremedi"imiz bu dalgalar›n nas›l olufltu"unu hiç merak ettiniz mi?  Benzer
flekilde bir diyapazona tokma"› ile vurdu"umuzda da tokma"›n enerjisi diyapazona
aktar›l›r. Titreflen diyapazonun kollar› ise etraf›ndaki hava taneciklerinin hareket etmesine
neden olur. Bu moleküller de yak›nlar›ndaki taneciklere çarparak onlar› harekete geçirir. 
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Yukar›daki flekil titreflen bir diyapazonun etraf›ndaki hava taneciklerinin durumunu
göstermektedir. Taneciklerin s›k›fl›k ve seyrek oldu"u yerler dikkatinizi çekti mi?
Yukarıdaki flekilde ise havadaki bu taneciklere göre çizilmifl ses dalgas› görülmektedir.
Taneciklerin s›k oldu"u bölge ses dalgas›n›n tepe noktas›na, seyrek oldu"u bölge ise
çukur noktas›na karfl›l›k gelmektedir.

bb.. SSeessiinn  HH››zz››
Ses, nesnelerin titrefliminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava,

su vb.) bir yerden baflka bir yere s›k›flma ve genleflmeler fleklinde ilerleyen bir dalga
oldu"una göre ses dalgalar›n›n ortam içerisinde ilerleme h›z› nedir?  Acaba ses de ›fl›k
kadar h›zl› yay›l›r m›?
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Y›ld›r›m meydana geldi"i anda bulutlarda biriken fazla elektrik yükleri parlak bir
ark olufltururken ayn› anda oluflan yüksek s›cakl›k nedeniyle genleflen hava gök
gürültüsü denilen çok fliddetli bir patlama sesine neden olur.  

Ayn› anda oluflmas›na ra"men önce oluflan ark›n ›fl›"›n› görür, ard›ndan da gök
gürültüsünün sesini duyar›z. Bu olay›n sebebi ›fl›k h›z›n›n ses h›z›ndan daha fazla
olmas›d›r. Ses havada yaklafl›k 342 m/s’lik bir h›zla yay›l›rken ›fl›k neredeyse ses
h›z›ndan 900 000 kat daha fazla bir h›zla yay›larak saniyede yaklafl›k  olarak 300 000 km
yol al›r. Buna göre e"er; bulundu"umuz yerden 342 m uzakta bir y›ld›r›m olay› mey-
dana geldi"inde y›ld›r›m ›fl›"›n›n görülmesinden yaklafl›k bir saniye sonra gök 
gürlemesinin sesini duyar›z.

Yapm›fl oldu"umuz karfl›laflt›rma sonucunda, sesin bir ortamda ›fl›ktan daha yavafl
yay›ld›"›n› ö"rendik. Ifl›"›n de"iflik ortamlarda farkl› h›zlarla yay›ld›"›n›, ›fl›k h›z›n›n
maddesel ortamlar›n yo"unlu"una ba"l› olarak de"iflti"ini ve maddesel ortamlar›n
yo"unlu"u artt›kça ›fl›k h›z›n›n azalmakta oldu"unu ö"renmifltik. Ayn› flekilde ses de
farkl› ortamlarda  ›fl›k gibi farkl› h›zlarla m› yay›lmaktad›r? Suyun alt›ndayken d›flar›daki
sesleri hiç dinlediniz mi? Dinlediyseniz sesleri nas›l duydu"unuzu hiç düflündünüz mü?
Uzaktan gelen bir konuflma sesinin suyun alt›ndan dinlenildi"inde daha yak›ndan geliyormufl
gibi hissedildi"ini biliyor muydunuz? Denizin ortas›nda bir teknenin üzerinde olsak ve
bizden uzakta suda bir patlama meydana gelse farkl› zamanlarda iki ses duyar›z. Bunun
nedeni ne olabilir?

F›rt›nal› bir havada meydana gelen y›ld›r›m ve gök gürlemesi olaylar›, ›fl›k ve sesin
h›zlar›n› karfl›laflt›rmak için iyi bir örnektir. Y›ld›r›m ya da flimflek gibi do"a olaylar›nda
önce ›fl›"› görürüz sonra gök gürlemesini duyar›z. Peki bu do"a olaylar›nda ›fl›k ile ses ayn›
anda meydana gelmesine ra"men  sizce y›ld›r›m›n ›fl›"›n›n daha önce görünmesinin
sebebi nedir?
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Madde S›cakl›k ( ºC ) Ses H›z›       ( m/s )

Hava 0 332

Hava 20 344

Hava 100 386

Su 0 1432

Su 20 1463

Su 100 2100

Demir 0 5000

Demir 20 5130

Demir 100 5300

Madde S›cakl›k ( ºC ) Ses H›z›       ( m/s )

Karbondioksit 20 277

Hava 20 344

Alkol 20 1213

Su 20 1463

Altın 20 1743

Bakır 20 3560

Demir 20 5130

Yukarıda verilen tablodan ve tabloya ba"l› olarak sorulan sorulara verdi"iniz
cevaplardan da anlafl›laca"› gibi sesin de h›z› ›fl›k gibi maddesel ortamlar›n yo"unlu"u
de"ifltikçe de"iflir.  S›cakl›"›n ayn› oldu"u farkl› maddesel ortamlarda sesin h›z› da
farkl›d›r. Ses kat›da s›v›ya göre s›v›da da gaza göre daha h›zl› yay›l›r. Ayr›ca ses, ›fl›ktan
farkl› olarak yaln›zca maddesel ortamlarda yay›l›r.

Yap›lan inceleme ve araflt›rmalar sonucunda sesin yay›lmas›n›n ve de"iflik ortamlardaki
yay›lma h›z›n›n sadece ortam cinsine ba"l› olmad›"›, ortam cinsi sabit tutularak ortam›n
s›cakl›"› de"iflti"inde de farkl› de"erler elde edildi"i görüldü. Bu inceleme ve araflt›rmalar
sonunda sesin yay›lma h›z›n›n; yay›ld›"› maddesel ortam›n s›cakl›"› ile do"ru orant›l›
oldu"u sonucuna ulafl›ld›. Buna göre s›cakl›k artt›kça ses h›z› artmakta, azald›kça ses
h›z› azalmaktad›r.

Afla"›da verilen tabloda da görülece"i gibi sesin yay›lma h›z› ayn› maddenin farkl›
s›cakl›klar›nda farkl› olmaktad›r. Ayn› maddenin s›cakl›"› artt›kça artan s›cakl›k miktar›na
ba"l› olarak sesin madde içinde yay›lma h›z› da artmaktad›r.

Bu soruya cevap bulabilmek için afla"›daki tablolar› dikkatli bir flekilde inceleyelim
ve sorulara cevap bulmaya çal›flal›m.
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ÖÖrrnneekk
Metal demir çubuklar› afla"›daki hangi ortam içinde  birbirine vurdu"umuzda

metal çubuklardan ses dalgalar› yay›lmaz?

A) Zeytin ya"› 
B) Hava        
C) Boflluk
D) Buz

ÇÇöözzüümm
Ses; maddesel ortamlarda dalga biçiminde yay›lan titreflimdir. Buna göre boflluk-

ta, sesin yay›lmas› için gereken maddesel ortam söz konusu olmad›"›ndan metal çubuk-
lardan ç›kan ses dalgalar› bofllukta yay›lmayacakt›r. 

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  CC))’’  ddiirr..

ÖÖrrnneekk  ((  11999900//ÖÖOO))
Ses ile ilgili afla"›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A) Ses dalgalar›n›n h›z› ›fl›k h›z›ndan daha azd›r.
B) Ses oluflabilmesi için mutlaka titreflim olmal›d›r.
C) Ses havada, kat› ve s›v›lardan daha h›zl› yay›l›r.
D) S›v›, kat› ve gaz ortamlarda dalgalar halinde yay›l›r.  

ÇÇöözzüümm
Ses; maddesel ortamlarda dalga biçiminde yay›lan titreflimdir. Yay›ld›"› maddesel

ortam›n taneciklerinin birbirine olan yak›nl›"› oran›nda dalgalar›n iletimi kolaylaflaca"›ndan
ses dalgalar› en h›zl› olarak kat› ortamlarda yay›l›r. Bu nedenle ses; kat› ortamlarda s›v›
ve gaz ortamlara göre daha h›zl› yay›lacakt›r. 

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  CC))’’ddiirr..

cc.. SSeessiinn  GGeennllii##ii  
fiekildeki gibi bir sarmal yay›n ucuna bir cisim asal›m. Daha sonra bu yay› $ekildeki

gibi -X noktas›na kadar çekip b›rakal›m. Bu cisim yayla beraber X ile -X noktalar›
aras›nda gidip gelir. Sarmal yay›m›zda gerçeklefltirdi"imiz bu hareket bir süre sonra
durur. Günlük yaflant›m›zda da  buna benzer örneklerle karfl›laflt›"›m›z durumlar olmufltur.
Örne"in bir sal›nca"›n sallanma durumunun da bu flekilde gerçekleflti"ini gözlemlemi$tik. 

� Ses hangi ortamda en h›zl› hareket eder? Bu ortam› oluflturan madde hangi hâldedir?

� Ses hangi ortamda en yavafl hareket eder? Bu ortamdaki madde hangi hâldedir?
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� Sal›ncakta sallanma hareketiyle bir gitar telinin titreflim hareketinin birbirine çok
benzedi"ini biliyor muydunuz? Sal›ncaktaki sal›n›m hareketinde oldu"u gibi belli
zaman dilimleri içinde belirli bir hareketin tekrarlanmas› olay›na sal›n›m hareketi denir. 

Hep birlikte resimde görülen çocu"un sal›ncaktaki hareketini inceleyelim.
Bafllang›çta hareketsiz olan sal›ncak, üzerine uygulanan itme kuvveti ile denge konumundan
sa"a ve sola do"ru belli uzakl›"a gider. Hareket olufltuktan sonra sal›ncak üzerine uygulanan
itme kuvveti kesildi"inde, sal›nca"›n yapt›"› sal›n›m hareketinin sürekli devam etmesi
gerekirken sistemdeki sürtünmeler nedeniyle bu hareket bir süre sonra sona erer.
Hareketin durdu"u andaki konumu sal›nca"›n denge konumudur. Sal›n›m hareketi bit-
ti"inde sal›ncak sizce hangi noktada durur? Di"er bir ifade ile bu sal›n›m hareketinin
denge  noktas› sizce hangi noktadad›r?

Sal›ncak önce bir yönde, sonra bu yönün z›tt› yönde hareket etmektedir. Sal›nca"›n
denge konumundan itibaren bir yönde ulaflabildi"i en büyük uzakl›"a genlik denir.�
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Bununla birlikte sal›nca"›n orta noktadan ayr›l›p bir yöne gittikten sonra, di"er yönde
en üst noktaya ulafl›p tekrar denge konumuna gelmesiyle tam bir sal›n›m yap›l›r. 

Yukarıda görüldü"ü gibi ses dalgasında genlik, tepe noktası ile dalga çukuru
arasındaki mesafenin yarısıdır.

dd.. SSeessiinn  FFrreekkaannss››
Ses dalgalar›n›n, nesnelerin maddesel ortamda titreflmesiyle olufltu"unu biliyoruz.

Meydana gelen titreflim say›s› bir saniyede ne kadar fazla olursa o kadar ses dalgas›
oluflur. Birim zamanda oluflan titre$im say›s›na frekans denir. Frekans›n birimi hertz
olarak adland›r›lm›fl olup Hz sembolü ile gösterilir.

Bu tan›ma göre frekans›n, bir iflin birim zaman içinde kaç kez yap›ld›"›n› anlatmak
için kullan›lmakta oldu"u söylenebilir. Örne"in; bir gazete da"›t›c›s› oldu"umuzu
düflünelim. Bir bölgedeki müflterilerimiz sadece gazetelerin pazar günleri verilen
eklerini al›yor olsun. Bu bizim o bölgeye haftada sadece bir kez gazete da"›tt›"›m›z
anlam›na gelir. Böylece bizim o bölge için gazete da"›t›m frekans›m›z haftada bir kezdir.
E"er o bölgeye haftada yedi gün gazete da"›tsayd›k frekans›m›z haftada yedi olacakt›.

Birim zamandaki sal›n›m say›s› artt›kça frekans artar, azald›kça frekans azal›r. Ses
frekans›n›n artmas› bir saniyede oluflan titreflim say›s›n›n artmas›yla gerçekleflir. Farkl›
diyapozonlara lastik tokmakla vurdu"umuzda diyapozonun frekans› ne kadar büyükse
o kadar ince ses, frekans› ne kadar küçükse oluflan ses ayn› oranda kal›n ses olur. Sesin

�
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ÖÖrrnneekk  ((11999911//DDPPYY))
Afla"›dakilerden hangisi, ince sesi kal›n sesten ay›ran özelliktir?

A) Saniyedeki titreflim say›s›
B) Sesleri üreten kaynaklardaki farkl›l›k
C) Seslerin yay›lma biçimlerindeki farklılık
D) Seslerin fliddetindeki farkl›l›k

ÇÇöözzüümm
Yay›lan bir sesin ince ya da kal›n olma özelli"i  oluflan ses dalgas›n›n saniyede

oluflan titreflim say›s› yani frekans› ile belirlenir. Buna göre ince ile kal›n sesi ay›ran
özellik saniyedeki titreflim say›s› (frekans›) olacakt›r.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((AA))’’ddiirr..

frekans› artt›kça ses inceleflir, azald›kça ses kal›nlafl›r. ‹nce sesi kal›n sesten ay›ran bu
özelli"e sesin yüksekli"i denir. Dolay›s›yla sesin yüksekli"i sesin frekans›na ba"l›d›r.
Sesin frekans› titreflim yapan maddenin boy ve ebatlar›na ba"l› olarak de"iflti"i gibi
maddenin cinsine de ba"l› olarak farkl›l›k gösterir. Örne"in boy ve kal›nl›klar› eflit
titreflim hareketi yapan çelik ve bak›r tellerin ürettikleri seslerin frekanslar› birbirinden
farkl›d›r. 

Tabiatta çok de"iflik frekans de"erlerinde ses üretilmekte iken bizler fizyolojik
yap›m›z gere"i olarak ancak 20 Hz ile 20 000 Hz frekans de"erleri aras›ndaki sesleri
duyabiliriz. Üretti"imiz sesler  de bu frekans band›ndaki seslerdir. Yani insanlar çok
küçük ve çok büyük frekansl› sesleri duyamaz. ‹nsan kula"›n›n iflitemeyece"i kadar yüksek
frekansl› ses dalgalar›na utrason dalgalar› denir. Ultrason dalgalar› ad› verilen ses dalgalar›
frekanslar› 20 000 Hz-150 000 Hz aras›nda olan ve iflitilemeyen seslerdir. ‹nsan
kula"›n›n iflitemedi"i  birtak›m sesleri, duyma band› daha genifl olan baz› hayvanlar
rahatl›kla duyabilir. Örne"in yunuslar 150 000 Hz, köpekler 35 000 Hz frekans
de"erinde ultrasonu duyabilirler. Hatta yunuslar›n bu duyular› o kadar iyidir ki bu yetenekleri
sayesinde bir bal›k sürüsü içindeki tek bir bal›"› izleyebilir, zifiri karanl›kta kendinden
3 km uzakta duran sudaki iki ayr› metal paray› birbirinden ay›rt edebilir.

�

�
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ee.. SSeess  fifiiiddddeettii
Arkadafl›n›zla beraber müzik eflli"inde e"lendi"inizde genellikle müzi"in sesi

fazla olur. Bazen bu sesten rahats›z olur ve içinizden sesin biraz k›s›lmas› gerekti"ini
düflünürsünüz. Bazen evinizde televizyon izlerken anneniz veya baban›z biraz televizyonun
sesini k›sman›z› ya da sesini biraz açman›z› sizden isteyebilir. Acaba bizler televiz
yonun sesini k›sarken ya da açarken ses dalgas›n›n hangi özelli"ini de"ifltiriyoruz? Söz
konusu araçlar›n ses ayar dü"meleri, elektronik olarak üretilen sesin $iddetini
de"ifltirmektedir. Böylelikle ses ayar dü"meleri, üretilen sesin insan kula"›n› rahats›z
etmeyecek seviyede ayarlanmas›n› sa"lamaktad›r.

Havada ya da baflka maddesel ortamlarda titreflen objeler taraf›ndan üretilen ses
dalgalar›n›n dikey büyüklü"ünün (tepe ya da çukur noktalar›n›n) denge noktas›na olan
uzakl›"›n›n genlik olarak tan›mland›"›n› ö"rendik. Örne"in titreflen telin yapt›"› ileri
geri hareket ile teldeki enerji havaya iletilmifl olur. Teldeki titreflim genli"i ne kadar fazla
olursa hava ortam›ndaki moleküllere tafl›nan enerji de o kadar fazlalafl›r. Enerji artt›kça
sesin fliddeti de artar. Bu olay titreflen tüm cisimler için geçerlidir. 

Ses fliddeti, üretilen sesin kuvvetli ($iddetli) ya da hafif olmas›d›r. Sesin fliddeti
genlik ile do"ru orant›l›d›r. Ses dalgas›n›n genli"i artt›kça sesin fliddeti artar, genli"i
azald›kça sesin fliddeti azal›r. Ses dalgalar›nda genlik ne kadar büyük olursa sesin flid-
deti de o kadar büyük olur. Ses fliddetine gürlük de denir. Sesin fliddeti genlik de"eri ile
orant›l›d›r. Ses dalgas›n›n genli"i artt›kça sesin fliddeti artar, genli"i azald›kça sesin flid-
deti azal›r. Örne"in ifl makineleri otomobillere göre daha büyük genlikte ses üretti"in-
den ifl makinelerinden ç›kan ses bizleri daha fazla rahats›z eder.
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Ses fliddeti uzakl›"a do"rudan ba"l› oldu"undan  uzakl›"› artan bir cismin sesini
duyabilmek için uzaklaflma miktar›na paralel olarak ses fliddetini art›rmak gerekecektir.
Ses fliddetinin artt›rmak amac›yla geliflen teknoloji ile çok çeflitli araçlardan
yararlan›lmaya bafllanm›flt›r. Megafon bunlardan biridir. Bunun d›fl›nda evlerimizde
bulunan radyo, teyp, televizyon gibi araçlarda amplifikatör denilen k›s›mlar sesin flid-
detini art›ran ya da ayarlamak için kullan›lan elektronik devrelerdir. Konserlerde, kon-
feranslarda, e"lence yerlerinde mikrofon ile al›nan sesler amplifikatör sayesinde
güçlendirilir ve hoparlöre verilir. 

Ses fliddeti, ses kayna"›na olan uzakl›k ile ters orant›l›d›r. Ses kayna"›ndan uzaklaflt›kça
ses dalgalar›n›n tafl›d›klar› enerji azalaca"›ndan sesin fliddeti de azalacak, böylece belli
bir uzakl›"a ulaflt›"›m›zda sesi duymak da güçleflecek, belli bir uzakl›k de"erinden sonra
ses hiç duyulamaz hâle gelecektir. Örne"in hava limanlar›ndan kalk›fla haz›rlanan bir
uça"›n ç›kard›"› ses bizleri inan›lmaz rahats›z eder. Uçak hava liman›ndan havalan›p
uzaklaflt›kça uçaktan gelen ses önce azal›r belirli bir uzakl›ktan sonra ses duyulmaz.
Benzer flekilde, daha çok enerjili ses dalgalar›n›n daha büyük fliddete, daha az enerjili
ses dalgalar›n›n ise daha düflük fliddete sahip oldu"unu söyleyebilir miyiz?
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Seslerin iflitme sa"l›"›m›za zararl› olup olmad›"›, bir sesi duyup duyamamam›z,
ses düzeyi denilen bir büyüklükle ilgilidir. Ses düzeyini ölçmek için kullan›lan birim
desibel olup dB sembolü ile gösterilir. 

�

‹nsan kula"›n›n alg›layabilece"i en düflük ses fliddeti iflitme efli"idir. Birçok insan›n
duyabildi"i en düflük ses düzeyi olan iflitme efli"i s›f›r desibel olarak kabul edilir. S›f›r
desibel sessizlik de"il iflitilmeyecek kadar düflük ses fliddetidir. F›s›lt› yaklafl›k 20 - 30
dB fliddetindedir ve zor iflitilir. Uluslararas› Standartlar Örgütünün ortaya koydu"u
rahats›zl›k duyma noktas›n›n bafllang›c› yaklafl›k 60 dB’dir. 70 desibel ve üzeri sesler
gürültü s›n›r›na ulafl›r. Normal bir konuflma fliddeti olan  60 dB’in üstü insana
rahats›zl›k verir. Kula"›m›z›n yan›nda patlayan bir balon veya havalanan bir jet
uça"›n›n ses fliddeti yaklafl›k 160 dB’i bulur. Bu da gürültü s›n›r›n›n bir hayli
üstündedir. Bu yüzden, ses düzeyi 60 dB’den büyük olan ortamlarda uzun süre
kal›nd›"›nda iflitme sorunlar› ile karfl›lafl›labilir. 120 dB’lik bir ses, duyma organ›m›z
olan kulaklar›m›zda hasara neden olabilir. Böyle bir ses, 30 dB’lik bir gazete h›fl›rt›s›n›n
yaklafl›k 1 milyar kat›d›r. 
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Farkl› ses kaynaklar›ndan ç›kan seslerin düzensiz olarak birbiri içine kar›flmas›
gürültü olarak tan›mlan›r. Gürültü, insanlar üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunan
rahats›z edici bir ses olay›d›r. Bu nedenle yüksek ses veya gürültüden ço"u zaman kaç›p
sessiz ortamlarda bulunmak  ya da  ortamlar› sessizlefltirmek için çeflitli önlemler al›r›z.
Binalarda ses yal›t›m›n› sa"lamak amac›yla binalar yap›l›rken  kat ve duvarlar aras›na
sesi geçirmeyen cam yünü, keçe vb. yal›t›m maddeleri kullan›lmas›n›n da nedeni budur.
Odam›zda kulland›"›m›z hal›, kilim vb. eflyalar sesin bas›nç etkisini düflürerek yans›ma
enerjisini azaltt›"› için (sesi so"urdu"undan) ses yal›t›m›na yard›mc› olur. Bofl olan
odam›zda  sesin yank› yapmas› ya da odam›zda eflya oldu"unda bu yank›y› pek hisset-
mememizin nedeni de budur.

ÖÖrrnneekk  
I. Ses fliddeti birimi desibel (dB) dir.
II. Normal konuflma sesinin fliddeti 30 - 160 dB aras›ndad›r.
III. 70 dB ve üzerindeki fliddette olan rahats›z edici sese gürültü ad› verilir.
IV. Sesin fliddeti uzakl›"a ba"l› de"ildir.

Yukar›da verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri do"rudur?

A) Yaln›z I
B) I-III
C) II-IV
D) Yaln›z III

ÇÇöözzüümm
Sesin fliddet birimi desibeldir ve 70 dB  üzerindeki fliddette olan rahats›z edici sese

gürültü ad› verildi"i do"rudur. Ancak normal konuflma sesinin fliddeti 30-60 dB olup
ses fliddeti uzakl›"a ba"l› olarak de"iflti"inden  II. ve IV. öncül ifadeleri yanl›flt›r.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((BB))’’  ddiirr..
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Afla"›daki flema, insanlar›n ve baz› hayvanlar›n duyabildikleri / üretebildikleri
sesin frekans aral›klar›n› göstermektedir.

Bir sesin sizi rahats›z edecek kadar fliddetli olmas›, bulunulan yer ve zamana da
ba"l›d›r. Örne"in, gündüz musluktan damlayan bir su sesi bizi rahats›z etmezken gece
yar›s› bu sesten uyuyamayabiliriz. Sokaktaki trafi"in sesi bir musluktan damlayan
suyun ç›kard›"› sesin yaklafl›k 1000 kat›d›r. Fakat sokaktayken ço"u zaman trafik sesinden
rahats›z olmay›z.

Ses düzeyi yukarıda foto"raf› görülen desibelmetre arac› ile ölçülür. Ses düzeyini
belirlemek için kullan›lan ilk birim “bel” dir. Bu ad, telefonu icat eden Alexandre
Graham Bell (Aleksand›r Graham Bel)’in onuruna verilmifltir. Ancak ses düzeylerine
verilen de"erler pratik uygulamalar için çok büyük oldu"undan “bel” birimi onda bir
oran›nda azalt›larak elde edilen “desibel” ad› verilen biriminin kullan›lmas›na geçilmifltir.
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Yukarıda sesle ilgili niceliklerden baz›lar› ve bu niceliklere ait birimler verilmifltir.
Verilen niceliklere ait kaç tanesinin birimi yanl›fl verilmifltir?

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

ÇÇöözzüümm
Uluslar Aras› Birim Sistemi’ne göre fliddetin birimi desibel, genli"in birimi metre,

frekans›n birimi herz ve h›z birimi m/s’dir. Bu bilgiler do"rultusunda tablo incelendi"inde
tabloda h›z niceli"i ile efllenen birimin h›z›n de"il ivmenin oldu"u görülecektir. 

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  AA))’’dd››rr..

Verilen tablo, baz› durumlardaki ses düzeylerini desibel cinsinden göstermektedir.
Ölçek üzerindeki her 10 dB’lik art›fl, 10 kat daha fliddetli ses anlam›na gelmektedir.
Örne"in, nefes alma veya yapraklar›n h›fl›rt›s› 10 dB’ dir ve bu düzey, insanlar›n zor
duyduklar› ses düzeyinin (0 dB) 10 kat›d›r. 20 dB’ lik bir ses 0 dB’lik bir sesin 100 kat›,
10 dB’lik bir sesin ise 10 kat›d›r.

ÖÖrrnneekk  

Nicelik Birim

Hız m/s2

#iddet dB

Genlik m

Frekans Hz
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ÖÖrrnneekk  
Devaml› yüksek sesle müzik dinleyen bir kiflinin bir süre sonra kulaklar›nda

rahats›zl›k meydana gelmifltir. Bahsedilen bu olayda “yüksek ses” ifadesiyle sesin
hangi özelli"inin fazla olmas› kastedilmifltir?

A) H›z 
B) Genlik
C) Frekans
D) fiiddet

ÇÇöözzüümm
Normal bir konuflma fliddeti olan 60 dB’in üstü insana rahats›zl›k verir. Ses

düzeyinin de"eri 60 dB’den büyük olan ortamlarda uzun süre kal›nd›"›nda iflitme
sorunlar› ile karfl›lafl›labilir. Yukar›da devaml› yüksek sesten kastedilenin gerçekte ses
fliddetinin yüksek olmas›d›r.                                                      

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  DD))’’ddiirr..

44..22.. MMÜÜZZ!!KK  AALLEETTLLEERR!!NNDDEENN  ÇÇIIKKAANN  SSEESS
A$a"ıda verilen resimde Türk sanat müzi"inin önemli enstrümanlar› aras›nda yer

alan kanunu görmektesiniz. Verilen resmi dikkatli olarak inceledi"imizde bu enstrüman›n
tel boylar›n›n farkl› oldu"unu fark ederiz. Enstrüman›n tel boylar›n›n farkl› olmas›n›n
nedeni sizce ne olabilir?
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Bir araban›n klakson sesi ile bir sanatç›n›n söyledi"i flark› aras›ndaki fark nedir?
“Klakson bir gürültü, flark› söylemek ise bir müziktir.” diyebilir miyiz? Peki gürültü
nedir, müzik nedir? Bir saç kurutma makinesinin ç›kard›"› sesten rahats›z olmam›za
ra"men elektro gitarla çal›nan bir müzik parças›ndan rahats›z olmayabiliriz. Sizce
müzik ile gürültü aras›ndaki fark nedir?

Müzik aletlerinden elde edilen sesler rastgele sesler de"ildir. Müzik aletlerinden
belirli frekanslarda farkl› sesler oluflur. Bu farkl› seslere nota denir. Notalardan ç›kan
seslerden baz›lar› ince (tiz), baz›lar› ise kal›n (pes) d›r. Telli çalg›lardaki tellerin
kal›nl›k, gerginlik veya uzunluk gibi niceliklerin de"iflimi telin titrefliminde oluflan
farkl›l›"a, titreflim hareketindeki farkl›l›k ise tellerdeki titreflim nedeniyle oluflan sesin
frekans›n›n da de"iflmesine neden olur.  Buna göre gergin bir telin titreflimi ile oluflan
sesin frekans›;

- Telin boyu ile ters orant›l› ( Telin boyu artt›kça, frekans› azal›r yani ses kal›nlafl›r.),
- Telin kal›nl›"› ile ters orant›l› (Telin kal›nl›"› artt›kça, frekans› azal›r yani ses 

kal›nlafl›r.),
- Telin gerginli"i ile do"ru orant›l› (Telin gerginli"i artt›kça, frekans› da artar yani 

ses incelir.),

A$a"ıdaki resimde görülen gitar›n da tel boylar› kanunda oldu"u gibi farkl› m›d›r?
Neden saz çalan müzisyenler çalmadan önce saz› akort ederler? Birbirinden farkl›
kal›nl›klarda olan gitar tellerinin akordu ile tellerin gerginli"i azalt›l›r ya da art›r›l›r.
Böylece gitar tellerinin titreflimi ile elde edilen sesin, do"ru frekans de"erlerinde
üretilmesi sa"lan›r. Gitar›n tel kal›nl›klar›nın birbirinden farkl› olmas›n›n nedeni sizce
nedir?
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- Telin cinsine ba"l›, 
- Titreflim yap›lan ortam›n s›cakl›"ına ba"l› (S›cakl›k tellerin boylar›n› ve gerginli"ini 

etkileyece"inden sesin frekans›n› da etkiler.) olarak de"iflir.

Telli müzik enstrümanlar›nda oluflan seslerin frekans›n›n ba"l› oldu"u yukar›da
s›ralanan bu etkenleri de"ifltirerek farkl› frekans de"erlerinde sesler elde etmek
mümkündür.  Telli çalg›lar› çalan müzisyenler enstrüman›n  farkl› kal›nl›k ya da boydaki
tellerinin gerginli"ini akort ad› verilen ifllem ile düzenledikten sonra enstrüman
tellerinin farkl› noktalar›na parmaklar›n› basarak titreflen tel uzunlu"unu de"ifltirip
farkl› frekansl› sesler elde ederler.

ÖÖrrnneekk  
I. Telin cinsine 
II. Titreflen telin ›s›l iletkenli"ine 
III. Telin boyuna
IV. Telin kal›nl›"›na

Sürtünmesiz olarak kabul edilen bir ortamda, d›fl ortamdan  yal›t›lm›fl bir telin
titreflim yapt›"›n› düflünelim. Bu telin titreflim frekans› yukar›daki ifadelerden hangisi
ya da  hangilerine do"rudan ba"l› olarak de"iflir?

A) Yaln›z I
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV 
D) I, II ve III

ÇÇöözzüümm
Bir telin titreflim frekans› daima telin boyu ve kal›nl›"› ile ters orant›l›d›r ve telin

cinsine ba"l› olarak de"iflim gösterir. Ancak telin ortamdan yal›t›lm›fl oldu"u ve sürtünmelerin
ihmal edildi"i dikkate al›nd›"›nda titreflim hareketinin frekans› titreflen telin ›s›l iletkenli"ine
do"rudan ba"l› de"ildir.                                                        DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  CC))’’  ddiirr..
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Yukarda bir flüt  resmi görülmektedir. Flüt ya da bu enstrümana benzer bir araçla
flimdiye kadar hiç karfl›laflt›n›z ya da bu türden bir enstrüman kulland›n›z m›? Flüt
çalarken flütün deliklerini parmak uçlar›m›zla aç›p kapatt›"›m›zda farkl› sesler oluflur.
Peki deliklerin aç›l›p kapanmas› flütün hangi niteli"inin de"iflerek flütten farkl› seslerin
oluflmas›na neden  olmaktad›r?

Üflemeli müzik aletlerinin gövdesi durumundaki  üzerinde çok say›da delik bulunan
silindir fleklindeki bir tüpe a"›z k›sm›nda bulunan dar bir yar›ktan (kesikten) do"rudan
ya da a"›zl›k yard›m› ile bas›nçla üflenen hava, gövdede aç›k ya da kapal› olan deliklere
ba"l› olarak enstrüman içinde de"iflik frekansta titreflimlerin oluflmas›na neden olur.
Enstrümanda oluflan bu titreflimlerin frekanslar› üzerleri parmak uçlar›m›zla aç›p
kapanan delikler yard›m› ile de"ifltirilebilir. Oluflan titreflimler nedeniyle de"iflik ton ve
frekanslarda di"er bir ifade ile farkl› notalarda ses oluflmas› sa"lanır. Böylece farkl›
yükseklikte yani kal›nl›kta ve incelikte ses dalgalar› üretilir. Üflemeli bir müzik
aletinde üretilen sesin frekans›;

- Silindir içindeki hava sütununun uzunlu"u ile ters orant›l› (Deliklerin tamam›n›n 
kapat›lmas›, hava sütununun uzunlu"unu artt›r›r ve sesin frekans› ve yüksekli"i 
azal›r, ses kal›n yani pes ç›kar.),

Hayat›m›z›n bir döneminde fark›nda olal›m ya da olmayal›m mutlaka nefesimiz
yard›m› ile ses oluflturan herhangi bir üflemeli enstrüman kullanm›fl›zd›r. Yukar›da telli
çalg›larda ç›kan seslerin frekanslar›n›n nas›l de"iflti"i konusunda biraz bilgi sahibi
olmufltuk. Peki üflemeli çalg›larda farkl› sesler nas›l oluflur? 
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- Silindir içine üflenen havan›n bas›nc› ile do"ru orant›l› (Daha fliddetli hava üflenmesi,
üretilen ses dalgalar›n›n genli"ini artt›r›r ve ses daha fliddetli duyulur.) olarak 
de"iflir.

Resimde verilen müzik aletinin san›r›m hepimiz ad›n› biliyoruz. Hayat›m›zda belki
en çok karfl›laflt›"›m›z müzik aletlerinden olan davul vurmal› bir müzik aletidir. Bir
davulda ses oluflumu acaba nas›l olmaktad›r? Davulun üretti"i ses frekanslar›ndaki
de"iflim nas›l sa"lanmaktad›r? 

Vurmal› müzik aletleri genellikle genifl kenarl› bir kasna"›n iki ya da tek yüzüne
deri gerilerek elde edilir. Örne"in trampet, davul genifl kenarl›kl› bir kasna"›n iki
yüzüne deri gerilerek elde edilen vurmal› çalg› iken timbal tek yüzüne deri geçirilmifl bir
vurmal› müzik aletidir. Davul, trampet, zil vb. gibi çalg›lar›n toplu olarak düzenlenmesi
sonucunda bateri ad› verilen kompleks enstrüman oluflur.Vurgulu çalg›larda farkl›
sesler çalg›n›n gövde tipine, çalg›da kullan›lan derinin gerginli"ine, kal›nl›"›na ve
inceli"ine göre de"iflir. 

Vurmal› müzik aletlerinde enstrüman›n üstündeki gerilmifl derinin yapt›"› titreflim
hareketi ile ses üretilir. Müzik aletinin üzerine gerilmifl olan deri üzerine vuruldu"unda,
etki eden kuvvetin fliddetine ba"l› olarak titreflir. Titreflen deri ile enstrüman içinde
bulunan hava da titreflim yaparak sesin daha da fliddetli oluflmas›n› sa"lar.
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Vurmal› müzik aletlerinde kullan›lan derinin kal›nl›"›, gerginli"i ve yüzey alan›
de"ifltirilerek oluflan titreflim hareketindeki de"iflimlere ba"l› olarak de"iflik frekanslarda
ve farkl› yükseklikte, yani farklı kal›nl›k ya da incelikte ses dalgalar› üretilir.Vurmal›
bir müzik aletinde üretilen sesin frekans›;

- Kullan›lan derinin gerginli"i ile do"ru orant›l› (Kullan›lan derinin gerginli"i 
artt›kça sesin frekans› ve yüksekli"i artar, ses ince yani tiz ses ç›kar.), 

- Kullan›lan derinin yüzey geniflli"i ile ters orant›l› (Kullan›lan derinin yüzey 
geniflli"i artt›kça sesin frekans› ve yüksekli"i azal›r, ses kal›n yani pes ç›kar.), 

- Kullan›lan derinin kal›nl›"› ile ters orant›l› (Kullan›lan derinin kal›nl›"› artt›kça 
sesin frekans› ve yüksekli"i azal›r, ses kal›n yani pes ç›kar.) olarak de"iflir. 

ÖÖrrnneekk  
I.   Keman telinin boyunu uzat›yor. 
II.  Keman telinin kal›nl›"›n› azalt›yor. 
III. Tellerin s›cakl›klar›n› azalt›yor.

Keman çalan ö"renci yukar›daki deneyleri yap›yor. Ö"renci yapt›"› bu deneylerden
hangisi ya da hangilerinde ince ses elde edebilir?

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) Yaln›z  III
D) II ve III

ÇÇöözzüümm
Kemanda oluflan sesin telin boyu artt›kça  frekans› azal›r ve ses kal›nlafl›r. Telin

kal›nl›"› artt›kça frekans› azal›r ve ses kal›nlafl›r. Tellerin s›cakl›"› azalmas› ile  tellerin
boylar› k›salacak dolay›s› ile tel gerginli"i artacakt›r.Telin gerginli"i artt›kça frekans› da
artar ve ses incelir.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((DD))’’ddiirr..

aa.. SSeessiinn  TT››nn››ss››  
Hayvanat bahçesine gitti"imizde, civcivin ç›kard›"› ses ile örde"in ç›kard›"› ses

ayn› yükseklik ve fliddette de olsa civciv ile örde"in seslerini ay›rt edebiliriz. Ayn› flekilde
bir çok müzik aletinin çal›nd›"› bir grupta farkl› enstrümanlar›n seslerini rahatl›kla ay›rt
edebiliriz. 
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Örne"in gitar ve saz›n tellerinden ayn› notay› veren iki teli denge konumundan
ayn› miktar ay›rarak b›rakal›m. ‹ki sesin frekans› ve genlikleri ayn› oldu"u hâlde hangi
sesi gitar telinin, hangi sesi saz telinin verdi"ini ay›rt edebiliriz.

Ayn› sesin çeflitli müzik aletlerinden ç›kt›"› zaman gösterdi"i farkl›l›"a sesin t›n›s›
denir. T›n›, sesin farkl›l›"›n› ifade ederek kayna"›n›n cinsini belirlemeye yarayan  bir
ses özelli"idir.

Ayn› notay› çalan farkl› müzik aletlerinin üretti"i ses dalgalar›n›n frekanslar›
ayn›d›r. Fakat ses kaynaklar› farkl› oldu"u için yani müzik aletlerinde ses üretmek için
farkl› malzemeler kullan›ld›"› için sesler farkl› olarak alg›lan›r. 

- Sesler aras›ndaki t›n› fark›, renk fark›d›r. Ses, kendine özgü olan bu rengi, tafl›y›c› 
bir titreflimin (asal dalgan›n) üzerine “oranl›” olarak, yan titreflimlerin binmesiyle 
oluflan karmafl›k titreflimlerin sonucunda kazan›r. Frekans› oluflturan saniyedeki
periyot say›s› ne kadar fazla olursa ses o kadar tiz, periyot say›s› ne kadar az olursa o 
kadar bas olur.
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- Akordeon, keman ve flütten oluflan bir müzik grubu içinde müzik aletlerini kullanan
müzisyenler  ayn› notay› (tonu) çalsalar da bu enstrümanlar›n seslerinin 
farkl›l›"›n›n temel nedeni  t›n›lar›ndaki farkl›l›kt›r. 

- T›n›, ayn› yükseklikte ve ayn› fliddete farkl› müzik aletlerine ait sesleri kula"›m›z›n 
ay›rt etme özelli"i olup ayn› frekansta ses üreten farkl› kaynaklar›n ürettikleri ses-

lerin farkl› olarak alg›lanmas›d›r.

ÖÖrrnneekk  
I. T›n›
II. Genlik
III. H›z
V. fiiddet

Yukar›da ses ile ilgili olarak verilen özelliklerinden hangisi ya da hangileri bir sesi
baflka bir sesten ay›ran özelliklerdendir?

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) II ve III
D) II, III ve IV

ÇÇöözzüümm
Farkl› müzik aletlerinden verilen birbirinden ay›rt edebilmemize sesin t›n›s› denir.

Buna göre özelliklerden sadece I do"rudur.
DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  AA))’’  dd››rr..
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" ÖÖZZEETT

Ses, nesnelerin titre$iminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava,
su vb.) bir yerden ba$ka bir yere sıkı$ma ve genle$meler $eklinde ilerleyen bir dalgadır.
Dolayısıyla ses, bir basınç dalgası olup nesnelerin titre$mesiyle maddesel ortamda
yayıldı"ından bo$lukta yayılmaz. 

Bir ses dalgasında tepe ve çukur noktalar arasındaki mesafenin yarısına genlik
denir. Ses $iddeti, sesleri $iddetli ve zayıf i$itmemize neden olan ses özelli"idir. Ses $id-
deti ses dalgasının genli"ine ba"lıdır.

Ses yüksekli"i, sesleri ince veya kalın i$itmemize neden olan ses özelli"idir. Ses
yüksekli"i sesin frekansına ba"lıdır. Bunun anlamı yüksek frekanslı titre$imler ince,
dü$ük frekanslı titre$imler kalın ses meydana getirir.

Bir enerji türü olan ses de di"er enerji türlerinde oldu"u gibi ba$ka enerji türlerine
dönü$ebilir. Sesin bu niteli"i dikkate alınarak sa"lık alanında ultrason cihazlarında
üretilen yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile insanların böbrek ta$ları kırılabilmektedir.

Sesin hızı da ı$ık gibi maddesel ortamların yo"unlu"u de"i$tikçe de"i$ir.
Sıcaklı"ın aynı oldu"u farklı maddesel ortamlarda sesin hızı da farklıdır. Ses katıda
sıvıya göre sıvıda gaza göre daha hızlı yayılır Ayrıca ses, ı$ıktan farklı olarak yalnızca
maddesel ortamlarda yayılır.

Sesin de"i$ik ortamlardaki yayılma hızı yayıldı"ı ortama ba"lı olarak de"i$ir ve
içinde bulundu"u maddesel ortamın sıcaklı"ı ile de do"ru orantılıdır. Buna göre sıcaklık
arttıkça ses hızı artmakta, azaldıkça ses hızı azalmaktadır.

Ses hızı havada, yakla$ık 340 m/s’dir. Bu hız ı$ık hızıyla kar$ıla$tırıldı"ında çok küçüktür.

Tabiatta çok de"i$ik frekans de"erlerinde üretilen seslerden fizyolojik yapımız
gere"i olarak ancak 20 Hz ile 20000 Hz frekans de"erleri arasındaki sesleri duyabiliriz
ve  üretti"imiz sesler  de bu frekans bandındaki seslerdir. Yani insanlar çok küçük ve
çok büyük frekanslı sesleri duyamaz. 

!nsan kula"ının i$itemeyece"i kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına ultrason dalgaları
denir. Ultrason dalgaları adı verilen ses dalgaları frekansları 20 000 Hz-150000 Hz
arasında olan i$itilemeyen seslerdir. Fakat insan kula"ının i$itemedi"i  bir  takım sesleri
duyma bandı daha geni$ olan bazı hayvanlar rahatlıkla duyabilir. 

Ses $iddeti üretilen sesin kuvvetli ya da hafif olmasıdır. Sesin $iddeti de genlik ile
do"ru orantılıdır. Ses dalgasının genli"i arttıkça sesin $iddeti artar, genli"i azaldıkça sesin
$iddeti azalır. Ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin $iddeti de o kadar
büyük olur. Ses $iddetine gürlük de denir. Ses dalgasının genli"i arttıkça sesin $iddeti
artar, genli"i azaldıkça sesin $iddeti azalır. 
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- Ses $iddeti, ses kayna"ına olan uzaklık ile ters orantılıdır. Ses kayna"ından uzakla$tıkça
ses dalgalarının ta$ıdıkları enerji azalaca"ından sesin $iddeti de azalacak, böylece belli
bir uzaklı"a ula$tı"ımızda sesi duymakta güçle$ecek, belli bir uzaklık de"erinden sonra
ses hiç duyulamaz hâle gelecektir.

Ses $iddeti uzaklı"a do"rudan ba"lı oldu"undan  uzaklı"ı artan bir cismin sesini
duyabilmek için uzakla$ma miktarına paralel olarak ses $iddetini artırmak gerekecektir.
Ses $iddetini artırmak amacıyla geli$en teknoloji ile çok çe$itli araçlardan yararlanıl-
maya ba$lanmı$tır. Megafon bunlardan biridir. Bunun dı$ında evlerimizde bulunan
radyo, teyp, televizyon gibi araçlarda sesin $iddetini artıran amplifikatör denilen kısım-
lar da yine ses $iddetini ayarlamak için kullanılan elektronik devrelerdir.

Seslerin i$itme sa"lı"ımıza zararlı olup olmadı"ı, bir sesi duyup duyamamamız,
ses düzeyi denilen bir büyüklükle ilgili olup ses düzeyini ölçmek için kullanılan birim
desibel olup dB sembolü ile gösterilir.

!nsan kula"ının algılayabilece"i en dü$ük ses $iddeti i$itme e$i"idir. Birçok insanın
duyabildi"i en dü$ük ses düzeyi olan i$itme e$i"i sıfır desibel olarak kabul edilir. Sıfır
desibel sessizlik de"il i$itilmeyecek kadar dü$ük ses $iddetidir. Fısıltı yakla$ık 20 - 30
dB $iddetindedir ve zor i$itilir. Uluslararası Standartlar Örgütünün ortaya koydu"u
rahatsızlık duyma noktasının ba$langıcı yakla$ık 60 dB'dir. 70 desibel ve üzeri sesler
gürültü sınırına ula$ır. 

Müzik aletlerinden elde edilen sesler rastgele sesler de"ildir. Müzik aletlerinden
belirli frekanslarda farklı sesler olu$ur. Bu farklı seslere nota denir. Notalardan çıkan
seslerden bazıları ince (tiz), bazıları ise kalın (pes) dır.

Müzisyenler telli çalgıları çalarken enstrümanın farklı kalınlık ya da boydaki
tellerinin gerginli"ini akort adı verilen i$lem ile düzenledikten sonra enstrüman
tellerinin farklı noktalarına parmaklarını basarak titre$en tel uzunlu"unu de"i$tirip farklı
frekanslı sesler elde ederler.

Üflemeli müzik aletlerinde  silindir $eklinde ve üzerinde çok sayıda delik bulunan
bir tüpe müzik aletinin a"zındaki dar yarıktan (kesikten) basınçla do"rudan ya da a"ız
lık üzerinden üflenen hava enstrüman içinde açık ya da kapalı olan deliklere ba"lı olarak
de"i$ik frekansta titre$imler olu$turur. Enstrümanda olu$an bu titre$imlerin frekansları
delikler açıp kapatılarak de"i$tirilir. Olu$an titre$imler nedeniyle de"i$ik ton ve
frekanslarda di"er bir ifade ile farklı notalarda ses olu$ması sa"lanır. Böylece farklı
yükseklikte yani kalınlıkta ve incelikte ses dalgaları üretilir.

Vurmalı müzik aletlerinde enstrümanın üstündeki gerilmi$ derinin yaptı"ı titre$im
hareketi ile ses üretilir. Müzik aletinin üzerine gerilmi$ olan deri üzerine vuruldu"unda,
etki eden kuvvetin $iddetine ba"lı olarak titre$ir. Titre$en derinin etkisi ile enstrüman
içinde bulunan hava da titre$im yaparak sesin daha da $iddetli olu$masını sa"lar.
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TTEESSTT  IIVV

11.. ‹nsan vücudunda ses hangi organ ya da bölgede oluflur? 

A) Akci"er
B) Bronfl
C)  Yutak
D) G›rtlak

22.. Titreflen bir telin frekans› afla"›da verilen öncüllerden hangisi ya da hangilerine 
ba"l›d›r?

I. Telin cinsine
II. Telin iletkenli"ine
III. Telin boyuna

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II 
C) Yaln›z III
D) I ve IIII   

33..  Ses ile ilgili afla"›daki bilgilerden hangisi yyaannll››flfltt››rr??

A) Sesin oluflmas› için mutlaka titreflim olmal›d›r.
B) Ses dalgalar›n›n h›z›, ›fl›k h›z›ndan küçüktür.
C) Ses katı maddelerde sıvı maddelerden daha h›zl› yay›l›r.
D) Ses bofllukta yay›lır.

44..  Afla"›daki aç›klamalardan hangisi yyaannll››flfltt››rr??

A) Sesin fliddeti kayna"a olan uzakl›"a ba"l› olarak de"iflir.
B) Sesin boflluktaki h›z› havadaki h›z›ndan büyüktür.
C) Ses madde moleküllerinin titreflimiyle oluflan dalga hareketidir.
D) Sesin inceli"i ya da kalınlı"ı frekansla ilgilidir.

55.. Ses ile ilgili afla"›daki bilgilerden hangisi do"rudur?

A) Ses h›z›, ›fl›k h›z›ndan büyüktür.
B) Sesin havadan suya geçince h›z› azal›r.
C) Bofllukta ses havadakine göre daha h›zl› yay›l›r.
D) Metallerde ses havadakinden daha h›zl› yay›l›r.
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66.. I. Alçaktan uçan bir uça"›n pencere camlar›n› titrefltirmesi
II. Sesin mutlaka maddesel bir ortamda yay›lmas›
III. Ses dalgalar› yard›m›yla böbrek tafllar›n›n k›r›lmas› 
ifadelerinden hangisi ya da hangileri sesin bir enerji türü oldu"unu kan›tlar?

A) I ve II 
B) II ve III
C) I ve III     
D) Yaln›z II  

77.. Gözleri kapal› bir dinleyiciye gitar ve sazdan ayn› notalar› ayr› ayr› 
dinletti"imizde, dinleyici notalar›n hangi müzik aletine ait oldu"unu anlamaktad›r. 
Sesin, hangi kayna"a ait oldu"unu anlamam›z› sa"layan bu özellik afla"›dakilerden 
hangisidir?

A) T›n›s›
B) Frekans›        
C) fiiddeti  
D) Genli"i  

88.. Sesin belli bir uzaklı"a ula$abilmesi için geçen süre a$a"ıdakilerden hangisine 
ba"lı de"ildir?

A) Sesin Hızı 
B) Sesin tınısı  
C) Ortamın cinsi
D) Ortamın sıcaklı"ı


