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DALGA HAREKETİ

ENİNE-BOYUNA DALGALAR

GENLİK

DALGA BOYU

DALGALARIN HIZI

ATMA-DALGA FARKI

TEMEL DALGA KAVRAMLARI



Dalga Hareketinin  
Temel Değişkenleri

Tyt’de son üç yılda bir son onbeş yıl-
da iki soru geldi.



Bir taş suya düştüğünde, düştüğü yerde-
ki su tanecikleri aşağıya yukarıya hareket 
ettirir.
Bu etki su taneciklerinin titreşimiyle bir 
noktadan başka noktaya iletilir.
Esnek bir ortamın bir yerinde oluşturulan 
titreşim hareketinin bir noktadan başka bir 
noktaya iletilmesine dalga hareketi denir.

Dalga Hareketi



Örnek:



Dalga hareketinde tanecikler titreşirler ama bir noktadan başka noktaya iletilen 
tanecikler değil dalgadır. 

Şekildeki dalgada X, Z yukarı Y aşağı yönde hareket ederken dalga ok yönünde 
ilerler.

Dalganın  
İlerleme 
Yönü

X

Y

Z

Zı

Yı

Xı



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Taneciklerin hareket yönü ile dalganın 
yayılma yönü birbirine dik olan dalgala-
ra enine dalgalar denir.
Taneciklerin hareket yönü ile dalganın 
yayılma yönü birbirine paralel olan dal-
galara ise boyuna dalgalar denir.

Enine-Boyuna Dalgalar

Enine Dalga



Örnek:



Mekanik Dalgalar
Yayılabilmek için
maddesel ortam gerekli
Su, ses, yay, deprem dalgaları

Elektromanyetik Dalgalar
Bloşlukta da yayılabilir.

Radyo Mikrodalga Kızılötesi Görünür Mor ötesi



Atma-Dalga Farkı

Üretilen bir dalga ya da dalga parçasına atma 
denir.

Atma

Baş yukarı atma Baş aşağı atma

Dalga



Örnek:



Genlik

Bir atmanın ya da dalganın tepe noktasının denge konumuna olan uzaklığına genlik 
denir.

Genliği büyük olan atma ya da dalganın enerjisi büyük olur.

Y

Y

Y = genlik



Örnek:



Örnek:



Bir dalga kaynağı tarafından eşit 
sürelerde oluşturulan dalgalara 
periyodik dalgalar denir.
Kaynağın bir dalga üretmesi için 
geçen zamana periyot (T) denir.
1 saniyede üretilen dalga sayısına 
frekans (f) denir.

Periyodik Dalgalar

T saniyede    1 dalga 
1 saniyede   f 

T.f = 1

f = 
1
T s

 = Hz1
s

Periyodik Dalgalar



Ardışık iki dalga tepesi ya da ardışık iki dalga 
çukuru arası uzaklığa dalga boyu denir.

Dalga Boyu (λ)

K ve L dalga te-
peleri
M ve N dalga çu-
kurları

Bir dalga leğenindeki 
dairesel dalgaların  
üstten görünümü

Bir dalga leğenindeki 
doğrusal dalgaların  
üstten görünümü

λ

λ

K L

M N

λ λ

λλλ



Dalgaların Hızı (v)

Dalganın birim zamanda yaptığı yerdeğiştir-
medir.

v = λ . f

T saniyede    λ kadar yerdeğiştirme 
1 saniyede   v 

v = 
λ

T vX > vY

Dalga boyu

Periyot

X

Y



Aynı ortamdaki aynı tür 
dalgaların hızı eşittir.

Dalgaların hızı - ortama

periyodu
frekansı
genliği

dalga boyu - hem ortama bağlıdır, 
hem kaynağa

kaynağa



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




