ISININ YAYILMA YOLLARI
ÇALIŞMA YAPRAĞI
CEVAPLARI
SORU-1) Isını yayılma yolları nelerdir?
Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon)
yolu ile yayılır.

SORU-2) Taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması nedir ve katılarda nasıl
gerçekleşir?
Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin
aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir.
Katı haldeki madde ısıtıldığında, ısı enerjisini alan katı madde tanecilerinin
hareket (kinetik) enerjisi arttığı için titreşim hızı da artar. Titreşen tanecikler
(yerinden ayrılamayacağı için) etrafındaki diğer taneciklere çarparak diğer
tanecikleri de titreştirir ve o taneciklerin de titreşim hızını bu nedenle de hareket
enerjisini arttırır. Böylece ısı enerjisi bir tanecikten diğerine aktarılarak madde
boyunca iletilmiş yani yayılmış olur.

SORU-3) Elektrik enerjisini iletebilen maddelere iletken, iletemeyen maddelere

yalıtkan denir. Elektrik enerjisini iyi iletebilen maddeler ısı iletkeni, iyi iletemeyen
maddeler ise ısı yalıtkanıdır.

SORU-4) Geceleri Dünya neden soğuk olur?

Dünya, gündüz Güneş’ ten ışıma yoluyla gelen ışınlar sayesinde ısınır. Fakat
geceleri, Güneş’ ten ışıma yoluyla ısı alamaz. Gündüz, Güneş’ ten ışıma yoluyla gelen
ışınlar sayesinde ısınan Dünya, etrafına göre daha sıcak olduğu için gece etrafına
ışıma yoluyla ısı yayar. Bu nedenle Dünya, gece ısı yaydığı için ısı kaybeder ve
geceleri Dünya yüzeyi (taş, toprak, deniz, göl, kaya) daha soğuk olur.

SORU-5) Güneş ışınlarının zararları nelerdir?

1. • Güneş yanığı yapar.
2. • Geçici olarak bağışıklık sistemini baskılar.
3. • Güneş ışınına duyarlı cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına eden olur.
4. • Derinin destek dokularına zarar vererek deride kırışıklılığa yol açar.
5. • Gözde katarakt oluşumuna yol açar.
6. • Deri kanserlerine yol açar.
7. • Güneş ışınları tüm cilt kanserlerinin %90’ ınından sorumludur.
8. • Çocuklukta karşılaşılan Güneş yanıkları cilt kanseri riskini arttırır.

SORU-6) Maddelerin, üzerine düşen ışınları tutmasına soğurma denir.

SORU-7) Isı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani taneciklerin yer değiştirmesi
ile yayılmasına ısının konveksiyon yolu ile yayılması denir. Isının konveksiyon
yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda olur, katılarda olmaz.

SORU-8) Isıtılan teldeki ısı enerjisinin telde yayılması nasıl olur?

Katı haldeki madde ısıtıldığında, ısı enerjisini alan katı madde tanecilerinin
hareket (kinetik) enerjisi arttığı için titreşim hızı da artar. Titreşen tanecikler
(yerinden ayrılamayacağı için) etrafındaki diğer taneciklere çarparak diğer
tanecikleri de titreştirir ve o taneciklerin de titreşim hızını bu nedenle de hareket
enerjisini arttırır. Böylece ısı enerjisi bir tanecikten diğerine aktarılarak madde
boyunca iletilmiş yani yayılmış olur.

