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Etkinlik A’nın Yanıtları

1. Elektromanyetik spektrum şekildeki gibidir. Şekil 
üzerindeki numaralı boşluklara elektromanyetik dal-
ganın cinsini yazın.
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kanser tedavisi

malzeme incelenmesi
X-ışını tedavisi

atom yapılarının
araştırılması

insan gözü

fotoğrafçılık ve
ısıtma lambaları

fırınlar

radar
TV
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uzun dalga radyo
seyir
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X-ışınları

............................

görünür bölge

............................

............................

............................
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2

3

4

5

gama ışınları

morötesi

kızılötesi

mikrodalga

radyo dalgaları

2. ................................ dalgalar hem boşlukta hem de 
madde içinde ilerleyebilmektedir.

3. Elektromanyetik dalgalarda E elektrik alanı, B man-
yetik alanı ve c ışık hızı arasında ....................... iliş-
kisi vardır.

4. .............................. kısa dalga boylarından dolayı, 
hava yolculuklarında kullanılan radar sistemleri ve 
maddenin atomik ve moleküler parametrelerinin in-
celenmesi için çok uygundur.

5. Bir maddenin soğurduğu ......................... enerjisi, ısı 
şeklinde kendini gösterir.

Etkinlik B’nin Yanıtları

(     ) 1. Güneş, morötesi ışınların en önemli kaynağıdır.

(     ) 2. X-ışınları tıpta bir tanı aracı olarak ve belirli kan-

ser türlerinin tedavisinde kullanılır.

(     ) 3. Gama ışınları yüksek derecede girginlik özelli-

ğine sahiptir. Bu ışınlar canlı dokular tarafından 

soğurulduğunda ciddi zararlar oluştururlar.

(     ) 4. Elektromanyetik dalgalar, ivmelendirilmiş elekt-

rik yükleri tarafından oluşturulurlar.

(     ) 5. Elektromanyetik dalgalar enerji ve momentum 

taşırlar. Bu nedenle bir yüzey üzerine bir basınç 

uygularlar.

(     ) 6. Elektromanyetik dalgalar yansıma, kırılma, kırı-

nım ve girişim yapabilme özelliklerine sahiptir.

(     ) 7. Görünür ışık dalgası ve radyo dalgaları aynı 

dalga türü değildir.

(     ) 8. Boş uzayda tamamen elektrik alandan oluşan 

ve manyetik alanı olmayan bir dalga oluşturula-

bilir.

(     ) 9. Kızılötesi ışınlar; termal kameralarda kullanılan 

ışınlardır.

(     ) 10. Güneş’ten gelen morötesi ışığın çoğu,üst at-

mosferdeki veya stratosferdeki atomlar tarafın-

dan tutulur.

(     ) 11. Maxwell’e göre değişen manyetik alan elektrik 

alan oluşumuna, değişen elektrik alan ise man-

yetik alan oluşumuna neden olur.

Elektromanyetik

E = c · B

Mikrodalgalar

kızılötesi

D

D

D

D

D

D

Y

Y

D

D

D
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ELEKTROMANYETİK DALGA 3

Testin 1 in Çözümleri

1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken, B 
nin olduğu bölgede  B · v  değerinde bir elektriksel 
alan oluşur. Buna göre E = B · v ifadesi doğrudur.

Yanıt A dır

2. Elektromanyetik dalgalar;

• Işık hızı ile yayılırlar.

• Enine dalgalardır.

• Girişim ve kırınım yaparlar.

• Doğrular boyunca yayılırlar.

• Elektrik ve manyetik alanlardan etkilenmezler.

 Buna göre yanlış olan seçenek B dir.

Yanıt B dir.

3. Durgun bir gözlemciye göre yükün etrafında elekt-
rik alanın yanında manyetik alanın da oluşması için 
yüklü cismin ivmeli hareket etmesi gerekir.

 Elektromanyetik dalgalar yüklü cisimlerin ivmeli ha-
reketi sonucu oluşurlar.

 Durgun elektrik yüklü bir cismin etrafında elektrik 
alan oluşur. Ancak manyetik alan oluşmaz. 

 Dairesel bir yörüngede dolanan elektrik yüklü bir 
cisim ivmeli hareket yapar. Bu cismin çevresinde 
elektrik alanın yanında manyetik alan da oluşur.

 Doğrusal bir yörüngede sabit ivme ile hareket eden 
yüklü bir cismin de çevresinde elektrik ve manyetik 
alan oluşur. 

Yanıt E dir.

4. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu, dalgaları 
üreten kaynağın frekansına bağlı olarak değişir. Bu 
nedenle I. yargı doğrudur.

 Elektromanyetik dalgaların dalga boyu, kaynağın 
hareket yönüne bağlı değildir. Bağlıdır denildiği için 
II. yargı yanlış olur.

 Elektromanyetik dalgaların dalga boyu yayılmanın 
olduğu ortama bağlı olduğundan III. yargı doğrudur.

 Yanıt  B dir.

5. Elektromanyetik dalgaların(ışımaların) oluşuyla ilgili 
bazı özellikler şöyledir.

• Radyo dalgaları, iletkenlerin içinde titreşen elekt-
ronlardan oluşur.

• Mor ötesi ışınlar, elektrik arklarından ve gaz 
boşalmalarından oluşur.

• X-ışınları, elektronların bir hedefe çarptırılıp dur-
durulmaları sonucu oluşur.

• Gama ışınları, radyoaktif atomların çekirdeklerin-
den yayılır.

• Mikrodalgalar çok sıcak cisimlerden yayılmazlar. 

 Bu nedenle yanlış olan seçenek E dir.

Yanıt E dir.

6. Bütün dalgalar;

• Yansıma yapma

• Girişim yapma

• Enine veya boyuna yayılma

• Kırılmaya uğrama

 özelliklerine sahiptir. Elektromanyetik dalgalar da bu 
özelliklere sahiptir. Ayrıca özel olarak elektromanye-
tik dalgaların yayılma hızı ışık hızına eşittir.

Yanıt  E dir.
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4 Ünite 3	 Dalga	Mekaniği

7. c-ışınları radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayı-
lır. 

 Uyarılmış radyoaktif atomların çekirdeğinin daha 
düşük enerji seviyelerine dönerken yaydığı ışınlar 
(elektromanyetik dalga) c-ışınlarıdır.

Yanıt  B dir.

8. 
I.  (+) yüklü bir sarkaç

küresi basit harmonik

hareket yapmaktadır.
ipek ip

+

O

ipek ip

II.  (+) yüklü küresel cisim

sabit v hızı ile

çembersel hareket

yapmaktadır.

sürtünmesiz
yalıtkan masa

+

III. (+) yüklü küresel cisim

sabit v hızı ile

düzgün doğrusal

hareket yapmaktadır.

sürtünmesiz
yalıtkan masa

+
v

v

 (+) Yüklü bir cismin basit harmonik hareket yapma-
sı, veya (+) yüklü bir cismin çembersel hareket yap-
ması olayları ivmeli harekettir. Yüklü bir cisim ivmeli 
hareket yaptığında çevresine elektromanyetik dalga 
yayar.

 (+) yüklü bir cisim sabit v hızı ile hareket ettiğinde 
ivme olmadığından bu yükün çevresinde sadece 
elektrik alan çizgileri oluşur. Elektromanyetik dalga-
lar oluşmaz.

Yanıt  C dir.

9. Radyo dalgalarının özellikleri aşağıdaki gibidir.

• Düşük frekanslı elektromanyetik dalgadır (ışıktır).

• Elektrik yüklerinin ivmelendirilmesi sonucu olu-
şur.

• Işık hızıyla hareket eder.

• Elektromanyetik dalga olduklarından boşlukta da 
yayılır.

 Radyo dalgaları yüksek enerjili ses dalgaları değildir.

Yanıt  D dir.

10. Kızılötesi ışınlar;

• Termal kameralarda

• Hastalık teşhisinde

• Fotoğraf makinelerinde

 kullanılır.

Yanıt  C dir.

11. Elektromanyetik dalgalar;

• Boşluk ve havada

• Cam ve su gibi saydam ortamlarda

• Kristal yapılı katılarda

 yayılırlar.

Yanıt  E dir.
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ELEKTROMANYETİK DALGA 5

Testin 2 nin Çözümleri

1. Mikrodalgalar;

• Çok kısa dalga boylu radyo dalgalarıdır.

• Radar, fırın ve kısa mesafe telefon bağlantıların-
da kullanılır.

Yanıt A dır.

2. Kızılötesi dalgalar;

• Bütün sıcak cisimlerden yayılırlar.

• Maddeler tarafından soğurulurlar.

• Soğurma sonucu dalga enerjisi ısı enerjisine 
dönüşür.

• Fotoğraf makinelerinde kullanılırlar.

• Işık hızı ile hareket ederler.

 Işık hızına yakın hızlarla hareket ederler cümlesi 
yanlıştır.

Yanıt D dir.

3. Mor ötesi ışınlar;

• Güneş yanıklarının başlıca nedenidir.

• Güneşten gelen mor ötesi ışınların büyük kısmı 
ozon tabakasına takılır.

• Elektromanyetik dalgadır.

Yanıt E dir.

4. Bütün elektromanyetik dalgalar yüklü cisimlerin iv-
meli hareket yapması sonucu oluşur. O hâlde I. yargı 
doğrudur.

 Bütün elektromanyetik dalgalar ışık hızı ile yayılır. 
Bu nedenle II. yargı yanlıştır.

 Görünür ışık, ışık tayfının küçük bir kısmını oluşturur. 
Dalga boyu  4000 Å - 7000 Å  aralığında olan elekt-
romanyetik dalgalara görünür ışık denir. Bu nedenle 
III. yargı da yanlıştır.

Yanıt A dır.

5. X-ışınlarının dalga boyu hem atomik boyutla hem de 
maddeyi oluşturan moleküllerdeki atomlar arası bağ 
uzunluğu ile aynı boyuttadır. Bu özelliğinden dola-
yı döküm ve kaynaklı parçaların kusurlarını görmek 
için kullanılır.

 Canlıların vücudunda kullanıldığında farklı dokular 
tarafından farklı miktarlarda soğrulur. Bu özelliğin-
den dolayı X-ışınları vücuttaki bazı organları görün-
tülemek için kullanılır. Ayrıca X-ışınları tümörlerin 
yok edilmesinde de kullanılmaktadır.

Yanıt E dir.

6. Soruda verilen üç özellik hem gama ışınlarının hem 
de X-ışınlarının ortak özelliklerindendir. 

Yanıt E dir.
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6 Ünite 3	 Dalga	Mekaniği

7. X-ışınları, atomun bir elektronunun bir hâlden daha 
düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada olu-
şur. Normal ışık ile aralarındaki tek fark ilgili elektro-
nun enerji düzeyleri sıralamasındaki konumundan ile-
ri gelir. Görünür ışık yayımından sorumlu elektronların 
atom çekirdeğine zayıf bir şekilde bağlı dış elektron-
lar olmasına karşın, X-ışıması yayımından sorumlu 
elektronların atom çekirdeğine çok kuvvetli bir biçim-
de bağlı olmasıdır. Bu nedenle X-ışınlarının taşıdığı 
enerji daha büyüktür.

Yanıt D dir.

8. • X-ışınları dalga boyları çok küçük, enerjileri ve 
dolayısıyla giricilikleri çok büyük olan elektro-
manyetik dalgalardır.

• Görünür ışık gibi doğrusal bir yol izlerler, hava-
daki ve boşluktaki hızları ışık hızına eşit olup c 
dir. 

• Enine dalga oldukları için; yansıma, kırılma ve 
polarizasyon özellikleri vardır.

• Canlı hücrelerde mutasyonlar meydana getire-
bilirler ve doku yapısının bozulmasına neden 
olabilirler.

•  Elektromanyetik dalga olduğu için ışıkta olduğu 
gibi maddeden geçişi sırasında bir kısmı soğru-
lurken bir kısmı saçılmaya uğrar.

•  Yüksüz oldukları için manyetik ve elektrik alan-
dan etkilenmezler.

•  Fotoğraf filmlerine etki ederler.

• Oldukça kalın katı ve sıvı ortamlardan geçerler. 
X-ışınları genel olarak kütle numarası küçük olan 
elementlerden daha iyi geçerken, kütle numarası 
büyük olan elementlerden  iyi geçmezler.

• Geçtikleri gaz ortamlarını iyonlaştırırlar. 

Yanıt D dir.

9. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik 
dalga değildir.

Yanıt A dır.

10. X-ışınları elektrik ve manyetik alanlardan etkilen-
mezler.

Yanıt E dir.

11. Verilen tanım X-ışınlarını anlatmaktadır.

Yanıt A dır.

12. X-ışınları, mikrodalgalar ve kızılötesi ışınlar elektro-
manyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgaların hepsi 
c ışık hızıyla hareket eder.

Yanıt D dir.
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ELEKTROMANYETİK DALGA 7

13. 

hızlandırıcı gerilim kaynağı

V

m1

 V gerilimi arttığında m dalga boyu küçülür. Gerilimler 

V, 2V, 3V değerlerini aldığına göre  m1 > m2 > m3  olur.

Yanıt A dır.

14. Yüksek hızlarla metal bir hedef üzerine gönderilen, 
serbest elektronlar, enerjilerinin tamamını veya bir 
kısmını burada çarpmış oldukları metal atomlarına 
devrederek yüksek frekanslı elektromanyetik dalga-
ların salınmasına neden olurlar. Bu elektromanyetik 
dalga X-ışınlarıdır.

 Fotoelektrik olayda katot maddesi üzerine foton 
gönderilip elektron koparılır. Bir başka ifadeyle; 
X-ışınlarının oluşum mekanizması, fotoelektrik olaya 
neden olan olayın tam tersidir.

Yanıt A dır.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

8 Ünite 3	 Dalga	Mekaniği

Test 3 Çözümleri

1. Ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yani elektroman-
yetik dalga değildir.

 Radyo dalgaları ve mor ötesi ışınlar elektromanyetik 
dalgadır.

 Alfa ışınları helyum (He+2) iyonlarıdır. Yani elektro-
manyetik dalga değildir.

Yanıt E dir.

2. Bütün elektromanyetik ışınların hızı birbirine eşit 
olup oda ışık hızına eşittir.

Yanıt B dir.

3. Maxwell’e göre kapalı bir yüzeyden geçen net man-
yetik akı sıfır olur. Yani kapalı bir yüzeye giren man-
yetik alan çizgileri sayısının bu yüzeyden çıkan man-
yetik alan çizgileri sayısına eşit olmasını anlatır. O 
hâlde I. önerme doğrudur.

 Maxwell zamanla değişen bir manyetik alanın bir 
elektrik alan oluşturması gibi zamanla değişen bir 
elektrik alanın da bir manyetik alan oluşturacağını 

söyler. Bu değişim oranı sabit olup  
B

E  = c  ile ifade 

edilir. O hâlde II ve III. önermeler doğrudur.

Yanıt E dir.

4. X-ışınlarının dalga boyu küçük, frekansı ise büyük-
tür.

 Sorumuzda  X-ışınlarının canlılar üzerinde olumsuz 
etkilere yol açabilmesi için  X-ışınlarının hangi özel-
liğinin daha büyük olduğu sorulmaktadır. Buna göre 
X-ışınlarının frekansı büyük olduğu için canlılara za-
rar vemektedir.

Yanıt C dir.


