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Test 1’in Çözümleri

1. Sesin havadaki hızından daha büyük hızlarla 

hareket eden uçaklar, hareket hâlinde iken uça-

ğın bulunduğu konumdan dışarıya doğru ses dal-

gaları oluşturur. Eğer sesin üretildiği kaynağın hızı 

ses dalgasının hızına eşit olursa kaynaktan çıkan 

dalgalar kaynağın önünde üst üste binerek dalga 

boyunun sıfır olmasına neden olur.

 Kaynağın hızı ses dalgasının hızından büyükse 

dalgalar kaynağın gerisinde kalır. Burada olduğu 

gibi ilerleyen bir dalga kaynağının hızı, dalgaların 

hızını aştığında şok dalgaları oluşur.

 Savaş uçağı ve merminin hızı ses hızını geçebilir. 

Bunların ikisi de şok dalgası oluşturabilir. Fırlatılan 

frizbinin hızı ses dalgasını geçemediği için şok 

dalgası oluşturamaz. Cevap I ve II dir.

Cevap C dir.

2. Tüm dalgalarda olduğu gibi ses dalgalarında da 

girişim olayı gerçekleşir. Ses dalgalarının birbirleri-

ni güçlendirmeleri veya birbirlerinin etkilerini azalt-

maları vuru olayını anlatmaktadır.

Cevap A dır.

3. Girişim sonucu vuru olayındaki gibi sesin şidde-

ti azalır ve artar. Girişim sonucu ses dalgalarının 

genliği artabilir.

Cevap E dir.

4. Doppler etkisi, ses kaynağı ve gözlemcinin birbirine 

göre hareketli olmasından dolayı sesin frekansının 

değişmesidir. Polis radarı bu frekans değişiminden 

yararlanarak hız tespiti yapar.

Cevap A dır.

5. Yansıma, kırılma girişim ve enerji taşıma hem ses 

dalgalarının hem de ışık dalgalarının ortak özelli-

ğidir. Ancak ışık boşlukta yayılırken ses boşlukta 

yayılmaz.

Cevap E dir.

6. Bir ambulans yaklaşırken duyulan frekans artarak 

ses olduğundan daha tiz duyulur. Ambulans uzak-

laşırken de duyulan frekans azalacak olduğundan 

daha pes duyulur. Frekans da yükseklik ile ilgilidir.

Cevap B dir.

7. 

 

Ses kaynağı gözlemciye yaklaşırken, gözlemci-

nin duyduğu sesin frekansı artar, dolayısıyla dal-

ga boyu azalır. Ses kaynağı yaklaştığı için kulağa 

gelen sesin şiddeti de artar.

Cevap B dir.
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8. 

Hande

Akın

v

 

Akın’a ulaşan sesin frekansı yüksek dolayısıyla 

dalga boyu küçüktür. Fakat her iki gözlemciye ula-

şan seslerin hızı aynıdır.

Cevap B dir.

9.  Ses dalgaları;

• Girişim

• Kırınım

• Yansıma

• Kırılma

• Soğrulma

 verilenlerin hepsini gerçekleştirebilir.

Cevap A dır.

10. 

K1 K2

C

B

A

 A ve C noktasında iki kaynaktan gelen sesler birbi-

rinin etkisini artırmıştır. Fakat B noktasında iki kay-

naktan gelen ses dalgaları birbirinin etkisini yok 

etmiştir.

Cevap B dir.

11. Sesten hızlı uçan uçaklara süpersonik uçak denir. 

Bu nedenle I. öncül doğrudur.

 Frekansı  20 Hz  den küçük olan seslere infrasonik 

ses denir. Bu nedenle II. öncül doğrudur.

 Ses dalgalarının genliği azaldıkça şiddeti azalır. 

Bu nedenle III. öncül yanlıştır.

Cevap C dir.

12. Titreşen bir diyapozunun kendisiyle özdeş başka 

bir diyapozonu titreştirmesine rezonans denir.

Cevap A dır.

13. 

X Y

 

Bu olay sesin hava ortamında yayıldığını ve sesin 

enerji taşıdığını gösterir.

Cevap D dir.

14. 

v = 0

v v

şafak ömer

 Şafak daha yüksek frekanslı sesler duyacak-

tır. Fakat her iki gözlemciye ulaşan seslerin hız-

ları aynıdır. Hangi gözlemci ses kaynağına daha 

yakınsa o daha şiddetli ses duyacaktır.

Cevap B dir.
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15. 

O

P

levha

 Sesin kesilebilmesi için diyapazondan çıkan ses,  

levhadan çıkan ses ve levhadan yansıyan ses 

bozucu girişim yapmalıdır.

Cevap D dir.

16.  X-ışınları, radyo dalgaları, gama ışınları, mikro-

dalgalar, elektromanyetik dalgalar olup spektrum-

da yer alır. Ses elektromanyetik dalga değildir. Bu 

nedenle elektromanyetik spektrumda yer almaz.

Cevap E dir.


