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• Formülleri çal›fl›rken, sembollerin karfl›lad›¤› kavramlar› anlamaya çal›fl›n›z. 
Sembolleri ezberlemekle yetinmeyiniz.

• Elektrik ve elektrik devreleri konusunda sürekli karfl›laflaca¤›n›z “Coulomb 
Kanunu” ve “Ohm Kanunu” ifadelerinde geçen kavramlar› iyi ö¤reniniz.

• Problemleri çözerken kullan›lan farkl› birimlere dikkat ediniz. (Örne¤in; cm 
cinsinden verilen de¤erler m cinsinden, g cinsinden verilen de¤erler kg cinsinden
istenebilir.)

• Elektrik devresi flekillerinin çiziminde devre elemanlar›n›n sembollerini iyi 
ö¤reniniz.

• Ders kitab›n›zdaki dikkat ve uyar›lar› göz önüne al›n›z.
• fiekil çizilmesi gereken sorularda mutlaka flekil çizerek sorular› cevaplay›n›z.
• Konular içerisindeki örnek çözümleri inceledikten sonra de¤erlendirme sorular›n›

çözmeye çal›fl›n›z.
• Çözemedi¤iniz veya yanl›fl çözdü¤ünüz sorularla ilgili konular› yeniden çal›fl›n›z.
• Her bölüm sonunda konuyu anlay›p anlamad›¤›n›z› ölçmek ve s›navlara 

haz›rlanman›z için de¤erlendirme sorular› verilmifltir. Sorular› çözemezseniz 
konuyu tekrar çal›flarak çözümlü örnekleri inceleyiniz.

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda; 
• Elektriklenmeyi ve elektrik yükünü kavrayacak,
• Yüklü cisimler aras›nda bir etkileflme kuvvetinin varl›¤›n› ve bu kuvvetin nelere 

ba¤l› oldu¤unu ö¤renecek,
• Elektrik yükünü ve bu yükün ak›m›n› ö¤renecek,
• Elektrik ak›m›n› ölçmede kullan›lan araçlar› tan›yacak,
• Maddelerin elektri¤i iletip iletmemelerinin, atomik yap›lar›ndan kaynakland›¤›n› 

kavrayacak,
• Elektrik ak›m› kaynaklar›n› tan›yacak ve bunlar›n nas›l çal›flt›¤›n› ö¤renecek,
• Alternatif ak›m kaynaklar›n› tan›yacak ve bunlar›n nas›l çal›flt›¤›n› ö¤renecek,
• Ülkemizde kurulmufl bulunan baz› alternatif ak›m santrallerinin isimlerini 

ö¤renecek,
• Basit bir elektrik devresinin nas›l kuruldu¤unu ve devreye ba¤lanan devre 

elemanlar›n›n ne ifle yarad›¤›n› kavrayacak,
• Elektrik devrelerinin emniyetinin nas›l sa¤land›¤›n› ve hangi önlemleri alman›z 

gerekti¤ini ö¤reneceksiniz.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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MADDE VE ELEKTR‹K

3.1. ELEKTR‹KLENME VE ELEKTR‹K YÜKÜ

Yünlü veya sentetik giysileri ç›kar›rken, kuru ve temiz saçlar› plâstik tarakla
tararken ç›t›rt› sesi duyulur. E¤er bu olaylar karanl›kta gerçekleflirse k›v›lc›m bile
ç›kabilir. Saç›m›za sürttü¤ümüz plâstik tara¤› veya tükenmez kalemi küçük kâ¤›t
parçalar›na dokundurdu¤umuzda kâ¤›t parçalar›n› çekti¤ini görürüz.

Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z tüm bu olaylar bize sürtünen cisimler aras›nda
elektriklenmenin oldu¤unu ve elektrik yüklerinin olufltu¤unu gösterir.

Bir cisim üzerinde elektrik yükleri oluflturma ifllemine elektriklenme; üzerinde yük
fazlal›¤› bulunan cisimlere de elektriklenmifl cisimler denir.

Elektriklenme olay›n›n varl›¤› çok eski y›llardan beri bilinmektedir. Elektrikle
ilgili ilk denemelerin Yunanl› filozof Thales (Tales) taraf›ndan M.Ö. 600’lü y›llarda
yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Thales; yün kumafla sürttü¤ü kehribar çubu¤un küçük kâ¤›t
veya saman parçalar›n› çekti¤ini gözlemlemifltir. Thales’ten birkaç yüzy›l sonra ise
‹ngiliz bilgini William Gilbert (Vily›m Jilbert) bu özelli¤in sadece kehribara ait
olmad›¤›n› savunmufl, kehribardan baflka cisimlerin de elektriklenebilece¤ini 
göstermifltir.

a) Sürtme ‹le Elektriklenme 

Elektriklenme ile ilgili sistemli çal›flmalar Rönesans dönemine rastlar. Bu
dönemde Frans›z fizikçi Coulomb (Kulon) elektrik yüklerinin birbirlerini itti¤ini veya
çekti¤ini deneylerle ispatlam›flt›r.

Görüldü¤ü üzere kehribar, ebonit ve cam gibi cisimler yün veya ipek kumafla
sürtüldüklerinde hafif cisimleri çekme özelli¤i kazan›rlar. Bu tür cisimlerin üzerindeki
yükler hareketsiz ise bu yüklere statik (durgun) yükler denir.

Statik yükler sürtünme yoluyla elde edilir. Sürtünen cisimler asla d›flar›dan 
elektrik yükü almazlar.

Sürtünme ile elektriklenme, sürtünen cisimler aras›ndaki elektron al›fl verifli
olay›d›r. Bu olay esnas›nda sürtünen cisimlerden biri elektron kazan›yorsa di¤er cisim
elektron kaybedecektir.
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Birbirine sürtünen cisimler z›t cins yükle yüklenirler.

Cisimler iki tür yükle yüklenebilirler.

Bunlardan biri cam çubu¤un ipekli kumafla sürtüldü¤ünde kazand›¤› elektrik yükü;
di¤eri ise ebonit çubu¤un yünlü kumafla sürtüldü¤ünde kazand›¤› elektrik yüküdür. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda cam çubuk gibi davranan cisimlerin sahip olduklar› yüklere pozitif (+)
yükler, ebonit çubuk gibi davranan cisimlerin yüklerine de negatif (-) yükler  diyece¤iz.

Ayn›  cins  yükle  yüklü  cisimler  birbirini iter, z›t cins yükle yüklü cisimler bir -
birini çekerler.

Burada bir hat›rlatma yapal›m : 7. s›n›f Fen Bilgisi dersinde atomun yap›s›n›
ö¤renmifltiniz. Bir atomda pozitif yüklü protonlar, negatif yüklü elektronlar ve yüksüz
nötronlar bulunur.

Nötr (yüksüz) bir atom elektron kaybederse atomda pozitif yük, elektron kazan›rsa
negatif yük fazlal›¤› oluflur. Yani elektron kaybeden cisim pozitif, elektron kazanan
cisim ise negatif yükle yüklenmifl olur.

Cam ve ebonit gibi çubuklar bir ucundan tutularak sürtünme yoluyla elektriklenir.
Metal çubuklar da bir ucundan el ile tutularak sürtme yoluyla elektriklenebilir mi?
Neden?

Metal çubuklar iletken olduklar› için üzerinde toplanan yükleri vücut yoluyla
topra¤a iletilir. Dolay›s›yla metal çubuklar mutlaka yal›tkan bir cisimle tutularak 
yüklenebilir.

b) Elektroskop : Yüklü Cisimler ile Baz› Deneyler

Bir cismin elektrikle yüklü olup olmad›¤›n› veya yüklü ise yükünün cinsinin ne
oldu¤unu anlamaya yarayan araçlard›r.

Elektroskobun yap›s›nda metal bir çubuk, iletken yapraklar ve metal iletken bir
küre veya levha blunur. Metal çubu¤un bir ucuna iletken yaprak (alt›n veya a l ü m i n y u m )
di¤er ucuna da iletken küre veya levha monte edilmifltir. Bu araç, yapraklar› hava etkisinden
korumak için bir cam koruyucu içine yerlefltirilmifltir (fiekil 3.1).



F‹Z‹K 5

59

☛

fiekil 3.1 : Elektroskop

Elektroskop tan›m›ndan hat›rlanaca¤› üzere bir cismin yükünü yüklenmifl bir
elektroskop yard›m›yla test edebiliriz. Bafllang›çta  negatif olarak yüklenmifl bir 
elektroskop alal›m (fiekil 3.2 a). Bu elektroskoba yükü bilinmeyen bir M çubu¤unu
yaklaflt›ral›m. Bu durumda elektroskobun yapraklar›ndaki aç›kl›k art›yorsa M çubu¤u
negatif yüklü; yapraklar aras›ndaki aç›kl›k azal›yor veya yapraklar tamamen
kapan›yorsa, M çubu¤u pozitif yüklüdür diyebiliriz (fiekil 3.2 b).

fiekil 3.2.a.b : Yüklü bir elektroskopla iletkenin yükünün cinsinin belirlenmesi

Nötr bir elektroskobun yapraklar› kapal›d›r.

Nötr bir elektroskoba bir K cismi yaklaflt›r›ld›¤›nda elektroskobun yapraklar›
biraz  aç›l›yor. Bu durumdaki elektroskoba bir L cismi yaklaflt›r›ld›¤›nda ise 
elektroskobun yapraklar› tamamen kapan›yor. Buna göre K ile L cisminin yükleri için
ne söyleyebilirsiniz?

➠



fiekil 3.3.a. b. c : Elektroskobun dokunma ile negatif olarak yüklenmesi

Nötr bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cam çubuk dokundurulup 
çekilirse yapraklardaki yükün cinsi ve yapraklar›n hareketi konusunda ne s
öyleyebilirsiniz?

Dokunma ile elektriklenmede birbirine dokunan cisimler ayn› cins elektrik yükü ile
yüklenirler.

Küresel cisimler dokunma ile elektriklendiklerinde aralar›ndaki yük paylafl›m›
yar›çaplar›na ba¤l› olarak de¤iflir. Yük miktar› yar›çapla do¤ru orant›l›d›r. Örnek;
yar›çaplar› farkl› A ve B yüklü kürelerin birbirine dokundurulup ayr›ld›klar›nda sahip
olduklar› son yük miktarlar› için;

qA : A cisminin bafllang›çtaki yük miktar›

qB : B cisminin bafllang›çtaki yük miktar›

rA : A cisminin yar›çap›
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c) Dokunma ‹le Elektriklenme 

Negatif yüklü ebonit çubuk ve bafllang›çta nötr olan elektroskopla (fiekil 3.3 a)
dokunma ile elektriklenmeyi aç›klamaya çal›flal›m;

Ebonit çubu¤u elektroskobun topuzuna dokundural›m. Bu durumda elektroskobun
yapraklar› biraz aç›l›r (fiekil 3. 3 b). Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi, ebonit
çubukta bulunan bir miktar negatif yükün elektroskobun yapraklar›na aktar›lm›fl
olmas›d›r. Ayn› anda elektroskobun topuzu ve yapraklar› ayn› cins yüklenir. Ayn› cins
yükle yüklenen yapraklar birbirlerini iterler. Daha sonra ebonit çubu¤u elektroskoptan
uzaklaflt›rsak bile elektroskobun yapraklar› aç›k kal›r (fiekil 3.3 c).
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rB : B cisminin yar›çap›

q´A : A cisminin dokundurulup ayr›ld›ktan sonraki yük miktar›

q´B : B cisminin dokundurulup ayr›ld›ktan sonraki yük miktar› olmak üzere,

ÖRNEK : fiekildeki K ve M küreleri birbirine dokundurulup ayr›l›yor. Bu
kürelerin son yük miktarlar›n› bulunuz.

ÇÖZÜM 

ÖRNEK : qA = -4 q, qB = +12 q  ve rA = 3 cm, rB = 9 cm olarak verilen küre
fleklindeki iki cisim birbirlerine dokundurulup ayr›l›yor. Bu cisimlerin son yük 
miktarlar›n› bulunuz.

ÇÖZÜM 2 

qA
′  = qA + qB

rA + rB
 . rA                     qB

′  = qA + qB
rA + rB

 . rB     ba¤›nt›lar› yaz›labilir.

qK
′  = qK + qM

rK + rM
 . rK      ve    qM

′  = qK + qM
rK + rM

 . rM'den         

qK
′  = 

6q + 9q

3r + 6 r
 . 3r = 15q

9r
 . 3r = 45q

9
 = 5 q

qM
′  = 

9q + 6q

6r + 3r
 . 6r = 15q

9 r
 . 6r = 90q

9
 = 10 q

qA
′  = qA + qB

rA + rB
 . rA              

qA
′  = -4 . q + (+12 . q)

3  + 9 
 . 3  

qA
′  = +8 . q

12 cm
 . 3  

qA
′  = 24 . q

12 
 

qA
′  = 2 . q  

qB
′  = qB + qA

rB + rA
 . rB              

qB
′  = +12 . q + (-4 . q)

9  + 3   
 . 9  

qB
′  = +12 . q - 4 . q

12 
 . 9  

qB
′  = +8 . q

12 
 . 9

qB
′  = 6 . q  
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Yar›çaplar› ve yük miktarlar› birbirine eflit z›t cins yükle yüklü iki küre birbirine
dokundurulup ayr›l›rsa son yükleri ne olur? Hesaplay›n›z.

Bir cismin nötr (yüksüz) olmas› demek üzerinde bulunan pozitif ve negatif 
yüklerinin say›sal olarak birbirine eflit olmas› demektir.

Nötr ve özdefl üç küreyi birbirine dokundurup ay›r›rsan›z son yükleri için ne
söyleyebilirsiniz?

ç) Etki ile Elektriklenme

Cisimler sürtme ve dokunma ile elektriklendi¤i gibi etki ile de elektriklenebilirler.
Bunu metal iki çubuk üzerinde yapaca¤›m›z gözlemle aç›klamaya çal›flal›m.

Yal›tkan  destek  üzerine  konulmufl  ve  birbirine  dokunan  iki  metal  çubuk alal›m
(fiekil 3.4 a). 

Negatif yükledi¤imiz ebonit  çubu¤u metal çubuklara yaklaflt›r›rsak ebonit çubu¤a
yak›n olan metal çubuk pozitif, uzak olan ise negatif yükle yüklenir (fiekil 3.4 b). Metal
çubuklar, ebonit çubuk yerinde kalmak flart›yla birbirinden ayr›l›p ve ebonit çubuktan
uzaklaflt›r›l›rlarsa z›t cins yükle yüklenmifl olurlar.

‹letken bir cismin dokunma olmadan yüklü bir cisim yard›m›yla elektriklenmesine
etki ile elektriklenme denir.

Etki ile elektriklenmede iletken cisim etki edenin yükünün ters iflaretlisi bir yükle
yüklenir.

Etki ile elektriklenmede metal çubuklar yerine plâstik çubuklar kullan›lsayd› elektrik -
lenme gerçekleflir miydi? Neden?

Metallerin iletken, plâstiklerin iletken olmad›klar›n› hat›rlay›n›z.

fiekil 3.4. a.b : Birbirine dokunan iki metal çubu¤un etki ile elektriklenmesi
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Topraklama

Toprak çok say›da serbest elektrona sahip olup iyi bir iletkendir. Yüklü bir cisim
iletken  bir telle topra¤a ba¤lanacak olursa nötürleflir.

Bir cismin iletken bir telle topra¤a ba¤lanmas›na topraklama denir.

Topraklama olay›nda + yüklü cisim topraktan - yük alarak, - yüklü cisim de 
- yüklerini topra¤a ileterek yük dengesini sa¤lar. Yani nötürleflmifl olur.

Yüksek binalar›n çat›lar›na konulan paratonerler ne ifle yarar?

Benzin tafl›yan tankerlerin arka k›sm›nda yere de¤ecek flekilde zincir sark›t›lmaktad›r.
Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Durgun elektri¤in sebep olabilece¤i zararlardan korunabilir ve elektriklenme
olaylar›ndan yararlanabiliriz. fiöyle ki; iletkenler üzerinde çeflitli yollar ile elektrik
yükü birikir ve bu yükler boflalma s›ras›nda k›v›lc›m ç›kar›r. Ç›kan k›v›lc›mlar benzin
ve tiner gibi uçucu s›v›lar›n buhar›n› tutuflturabilir.

Bu yüzden meydana gelecek kazalar›n önlenmesi için bu yüklerin topra¤a
akmas›n› sa¤lamak gerekir.

Eter, kloroform ve alkol gibi buhar› yan›c› olan s›v›lar›n kullan›ld›¤› lâboratuvar
ve ameliyathanelerin tabanlar› iletken maddelerle kapl›d›r. Elektrikle çal›flan bütün
aletler topraklanm›flt›r.

Durgun elektriklenmenin zararlar›n›n yan›nda yararlan›ld›¤› alanlar da vard›r.
Boya tabancas› ile yap›lan badana ve boya ifllerinde, bacalardan ç›kan gazlar› 
temizlemede vb.

Ya¤murlu günlerde aç›k bulundurdu¤unuz radyo ve televizyonlarda parazitlenme
olur. Bunun sebebi nedir?

d) Yükün Kayna¤› Olarak Atomlar

Elektriklenme olay›n›n anlafl›labilmesi için maddenin yap›s›n›n iyi bilinmesi
gerekir. Maddeler elementlerden, elementler de atomlardan ya da moleküllerden oluflur.
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Elementin özelli¤ini gösteren en küçük parças›na atom denir.

Atomlar, proton, nötron ve elektronlardan oluflur. Proton ve nötronlar atomun
çekirde¤inde, elektronlar ise atom çekirde¤inin çevresinde ve belirli enerji
seviyelerinde bulunur.

Proton pozitif, elektron negatif yüklü; nötronlar ise yüksüz taneciklerdir.

Nötr hâldeki bir atomda, proton say›s› elektron say›s›na eflittir.

Nötr  bir atomda yük dengesi bozulunca bir elektriklenme meydana gelir. Bu
durumda atom ya elektron alm›flt›r ya da elektron vermifltir. Atom elektron al›rsa
negatif, elektron verirse pozitif yükle yüklenir.

Öyleyse elektrik yükünün kayna¤›; atomlar›n temel parçac›klar›ndan olan 
elektronlard›r.

e) Yük Miktar›, Elemanter Yük ve Yükün Parçac›kl› Yap›s›

Elektriklenmeyi, pozitif veya negatif yük fazlal›¤› oluflturdu¤una göre yük mik-
tar›n›n ölçülebilmesi gerekir. SI birim sisteminde yük miktar› birimi Coulomb
(Kulon)’dur ve C sembolü ile gösterilir.

Do¤adaki en küçük yük miktar›na elemanter yük (e.y) denir.

1 elemanter yük 1,6.10-19 C’dur.

Elektriklenme olaylar›nda pozitif ve negatif yük miktarlar› elemanter yükün tam
katlar›d›r. Örne¤in; elektrik yüklü bir cismin yükü +2 ey, +3 ey, +5 ey, -12 ey, -27 ey
vb. olabilir. Hiçbir zaman +1,5 ey, +3,5 ey, -8,5 ey vb. olamaz.

Elektrik yükünün daima tam say› olmas›n›n sebebi; tanecikli yap› göstermesinin
bir sonucudur.
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Tanecik Sembol Yük türü Elemanter Coulomb Kütle 
Yük (e.y) (C) (kg)

Proton p Pozitif +1 +1,6.10-19 1,67.10-27

Elektron e Negatif -1 -1,6.10-19 9,11.10-31

Nötron n Nötr 0 0 1,68.10-27

Afla¤›daki tabloda atomu oluflturan tanecikler ve özellikleri verilmifltir.

Tablo 3.1 : Atomu meydana getiren tanecikler ve özellikleri

f) ‹letken, Yal›tkan ve Yar› ‹letken Maddeler

Baz› maddelerde, elektronlar maddenin atomlar› aras›nda kolayca hareket edebilir.
Bu elektronlar o atoma ait elektronlar olup elektrik yüklüdürler. Elektronlar›n hareketi
s›ras›nda elektrik yükleri de kolayca yer de¤ifltirmifl olur.

Üzerindeki elektrik yüklerini kolayca iletebilen alt›n, gümüfl, bak›r, demir gibi
maddelere iletken maddeler denir.

Baz› maddelerde ise serbest elektronlar bulunmaz.

Üzerindeki elektrik yüklerini iletmeyen cam, ebonit, tahta, plâstik gibi maddelere
yal›tkan maddeler denir.

Baz› maddelerde ise elektrik iletkenli¤i, iletkenlerle yal›tkanlar aras›nda yer al›r.
Dolay›s›yla iletken ve yal›tkan maddeleri birbirinden kesin bir s›n›rla ay›ramaz.

Elektrik iletkenli¤i yal›tkanlarla iletkenler aras›nda kalan germanyum, silikon,
bak›roksit gibi çok say›daki maddelere yar› iletken maddeler denir.

Yar› iletkenler günümüz teknolojisinde oldukça önemli bir yer tutar. Diyot, transistör,
entegre gibi devre elemanlar›n› yap›m›nda yar› iletkenler kullan›l›r.
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q′ = q1 + q2
r1 + r2

 . r1              q2
′  = q1 + q2

r1 + r2
 . r2

ÖZET

Bir cisim üzerinde elektrik yükleri oluflmuflsa bu cisim elektriklenmifltir denir.
Elektriklenen cisimlerden elektron kazanan cisim negatif (-) elektron kaybeden cisim
de pozitif (+) elektrik yükü ile yüklenmifl olur.

Cisimler üç yolla elektrikle yüklenebilirler;

1. Sürtme ile elektriklenme : Bu yolla elektriklenmede birbirine sürtülen cisimler z›t 
cins elektrik yükü ile yüklenirler.

2. Etki ile elektriklenme : Bu tür elektriklenmede; iletken cisim etki edenin yükünün 
ters iflaretlisi bir yükle yüklenir.

3. Dokunma ile elektriklenme : Bu tür elektriklenmede birbirine dokunan cisimler 
ayn› cins elektrik yükü ile yüklenir.

Cisimlerin elektrik yüklü olup olmad›klar› ya da yüklü iseler yüklerinin cinsi 
elektroskop ile ölçülür. Yüksüz (nötr) bir elektroskobun yapraklar› kapal›d›r.

Yüklü cisimlerin birbiri ile etkileflmesi durumunda olay öncesi ve sonras› yük
toplam› birbirine eflittir. Yani yük korunumludur. Etkileflme s›ras›nda yük paylafl›m›
cisimlerin büyüklükleri (yar›çaplar›) ile orant›l› olarak yap›l›r ve flu ba¤›nt› ile ifade
edilir.

Elektrik yük birimi Coulomb’tur. C sembolü ile gösterilir.
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. DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-I

1. Cam bir çubuk, ipekli bir kumafla sürtülerek yüklenirse ipekli kumafl›n yükünün 
türü  ne olur?

A) Nötr

B) +

C) -

D) yüklenmez

2. fiekildeki gibi yal›tkan destek üzerine oturtulmufl ve birbirine dokunmakta olan 
yüksüz iki metal küreye önce + yüklü M cismi yaklaflt›r›l›yor. Sonra küreler bir
birlerinden ayr›l›p, daha sonra da M cismi uzaklaflt›r›l›yor. Buna göre;

I ve II nolu kürelerin yükleri ne olur? 

3. Yüklü bir K cismi L cismini itiyor. L cismi de M cismini çekiyor. M’nin yükü 
negatif (-) oldu¤una göre K ve L’nin yükleri ne olur?

A) + ve -

B) - ve -

C) - ve +

D) + ve +

A)+ ve +

B) - ve -

C) - ve +

D) + ve -
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4. Z›t yüklü M ve N cisimlerinin birbirlerine dokundurulduktan sonraki yük durumlar›
ile ilgili;

I. M + ile N - ile yüklenir.

II. Her ikisi de + yükle yüklenir.

III. Her ikisi de nötr olur.

‹fadelerinden hangisi ya da hangileri do¤ru olabilir?

A) yaln›z I

B) yaln›z III              

C) I - II 

D) I - II - III

5. Afla¤›dakilerden hangisi ya da hangileri iletkendir?

I. Ebonit

II. Demir

III. Kâ¤›t

IV. Alt›n

A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) I ve II

D) II ve IV
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6. fiekildeki yüklü elektroskoba L iletken cismi dokunduruldu¤unda elektroskobun 
yapraklar› daha fazla aç›ld›¤›na göre L cismi için;

I. Nötrdür

II. Negatif yüklüdür

III. Pozitif yüklüdür

bilgilerinden hangisi ya da hangileri do¤ru olabilir?

A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) yaln›z III

D) I-II-III 
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3.2. YÜKLÜ C‹S‹MLER ARASINDAK‹  ETK‹LEfiME KUVVETLER‹

Çeflitli yöntemlerle (sürtme, dokunma ve etki ile) elektriklenen cisimler aras›nda
çekme veya itme fleklinde etkileflmeler görülür.

Yüklü cisimlerin birbirlerine uygulad›klar› çekme veya itme kuvvetlerine elektriksel
kuvvetler denir.

a) Kuvvetin Yük Miktar›na Ba¤l›l›¤›

Yüklü cisimlerin birbirlerini çektiklerini veya ittiklerini biliyoruz. fiimdi de bu
itme veya çekme kuvvetlerinin nelere ba¤l› oldu¤unu ö¤renelim. 

Elektrik yükleri aras›ndaki itme veya çekme kuvvetleri ilk defa Frans›z Fizikçi
Coulomb (Kulon) taraf›ndan bulunmufltur.

Havada elektrik yüklü cisimler aras›ndaki itme veya çekme kuvvetinin de¤eri; yük
miktar› ile do¤ru, cisimler aras›ndaki uzakl›¤›n karesi ile ters orant›l›d›r. Bu kanuna
Coulomb Kanunu denir.

Birinci flekildeki cisimlerin yükleri ayn› cins  oldu¤undan cisimler aras›ndaki
kuvvet itme kuvveti (Fitme); ikinci flekildeki cisimlerin yükleri z›t cins olduklar›ndan
aralar›ndaki kuvvet çekme kuvveti (Fçekme) olarak adland›r›l›r. Her iki flekilde de yük
miktarlar› de¤iflmedi¤inden çekme kuvveti itme kuvvetine eflittir.

Coulomb Kanununu yandaki flekiller ile
aç›klayal›m.

F : Yüklü cisimler aras›ndaki etkileflme 
kuvveti

q1 : Birinci cismin yük miktar›

q2 : ‹kinci cismin yük miktar›

d  : Yüklü cisimler aras›ndaki uzakl›k

olmak üzere;
fiekil 3.5 : Ayn› ve z›t cins yüklü cisimler

aras›ndaki kuvvetlerin gösterilifli
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Yukar›daki flekillerde ise iki cisimden birincisinin yük miktar› sabit tutulup ikinci
cismin yük miktar› ilk durumunun üç kat›na ç›kar›l›rsa, itme kuvvetinin de¤eri de ilk
de¤erinin üç kat›na ç›kar. Öyleyse etkileflme kuvveti;

F αq1 (F kuvveti q1 yük miktar› ile do¤ru orant›l›)

F αq2 (F kuvveti q2 yük miktar› ile do¤ru orant›l›) olur.

Bu iki orant›y› birlefltirirsek F αq1 . q2 ba¤›nt›s›n› yazabiliriz.

Birbiri ile etkileflen elektrik yüklü iki cisimden birinin yük miktar›n› sabit tutup
di¤erininkini ilk miktar›n›n yar›s›na indirirsek, etkileflme kuvveti kaç kat artar veya
azal›r?

b) Kuvvetin Uzakl›¤a Ba¤l›l›¤›

Yüklü cisimler aras›ndaki etkileflme kuvvetinin büyüklü¤ü cisimler aras›ndaki
uzakl›¤›n karesiyle ters orant›l›d›r. Buna göre;

F : Yüklü iki cisim arasn›daki etkileflme kuvveti

d : ‹ki cisim aras›ndaki uzakl›k  olmak üzere;              ba¤›nt›s› mevcuttur. Bu ba¤›nt›y›
flekillerle aç›klayal›m.

Fα  1
d2

fiekil 3.6 : Yük miktar›na ba¤l› olarak küreler aras›ndaki kuvvetlerin gösterilifli
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fiekil 3.5.a. b. c : Küreler aras›ndaki kuvvetlerin uzakl›¤a ba¤l› olarak gösterilifli

fiekil 3.5 a’da yükler aras›ndaki uzakl›k d iken kuvvet F, fiekil 3.5 b’de yükler aras›
uzakl›k 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda kuvvetin de¤eri         ; fiekil 3.5 c’de ise uzakl›k yar›ya
indirildi¤inde kuvvetin de¤eri 4F olmufltur.

Elektrik yüklü iki cisim aras›ndaki uzakl›k 3 kat art›r›l›rsa etkileflme kuvveti kaç
kat artar veya azal›r?

c) Kuvvetin Ortama Ba¤l›l›¤›

Yüklü cisimler aras›ndaki etkileflme kuvvetinin büyüklü¤ü cisimlerin yük mik-
tar›na ve aralar›ndaki uzakl›¤a ba¤l› olarak de¤ifliyordu. Tüm bu olaylar incelenirken
cisimler hep hava ortam›nda düflünülmüfltür. Acaba kuvvetin büyüklü¤ü cisimler
aras›na konacak çeflitli maddelere göre de¤iflir mi?

De¤iflir, çünkü yüklü cisimler birbirlerini etkilerken ayn› zamanda da aralar›ndaki
maddenin molekülleri ile de etkileflirler. Bundan dolay› da etkileflim kuvvetinin büyük-
lü¤ü, aradaki maddenin (hava, cam, plâstik, tahta, metal, ipek, yün, ebonit vb.) molekül
yap›s›na göre artar veya azal›r.

ç) Kuvvet, Yük, Uzakl›k ve Ortam Aras›ndaki Ba¤›nt› : Coulomb Yasas›

Yüklü cisimler aras›ndaki etkileflme kuvveti;

1. Yük miktarlar›n›n çarp›m› ile do¤ru orant›l›d›r (F αq1 . q2).

1
4

 F
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Büyüklü¤ün ad› Yük Uzakl›k Kuvvet Sabit

Sembolü q d F k

Birimi coulomb (C) metre (m) newton (N)  

2. Yükler aras›ndaki uzakl›¤›n karesi ile ters orant›l›d›r (          ).

Bu iki orant›y› birlefltirdi¤imizde                        ba¤›nt›s›n› yazabiliriz. Bu orant›y›
eflitli¤e dönüfltürmek için bir orant› kat say›s› (k) kullan›rsak                    yaz›l›r. Bu
ba¤›nt› Coulomb Kanununun matematiksel ifadesidir.

Bu ifadede, q1 ve q2 yükü Coulomb (C); d uzakl›¤› metre (m) ve k sabiti
al›n›rsa  F kuvveti newton (N) olarak bulunur.

Yüklü cisimler aras›ndaki etkileflim kuvvetinin vektörel bir büyüklük oldu¤u
unutulmamal›d›r.

Tablo 3.2’de baz› büyüklüklerin SI’daki birimleri verilmifltir.

Tablo 3.2 : Birim tablosu

ÖRNEK : q1 = 4.10-4 C ve q2 = 6.10-8 C olan noktasal iki yük aras›ndaki uzakl›k
100 cm ise bu iki yük aras›ndaki etkileflme kuvveti kaç N’dur? (k = 9.109 N.m2/C2)

ÖRNEK  : Aralar›nda 4 cm’lik uzakl›k bulunan ve yükleri birbirine eflit  iki küre
birbirlerini 3,6 N’luk bir kuvvetle itiyorlar.

a. Kürelerin yük cinslerini,

b. Yük miktarlar›n› bulunuz. 

ÇÖZÜM 

q1 = 4.10-4 C

q2 = 6.10-8 C

d = 100 cm = 1 m

k = 9.109 N.m2/C2

F = ?

Fα  1
d2

Fα  q1 . q2

d2
F  = k q1 . q2

d2

9.109 N . m2

C2
 

N . m2

C2

F = k q1 . q2

d2
 

F = 9.109 4.10-4 . 6.10-8

(1)2

F = 216.109 . 10-4 . 10-8 

F = 216.10-3  N'dur.

k = 9.109 N . m2 
C2
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ÇÖZÜM 

d = 4 cm = 0,04 m = 4.10-2 m                  b. 

F = 3,6 N

q1 = q2 = q = ?

a. Cisimler birbirlerini ittiklerine göre her ikisinin de yük cinsleri ayn›d›r. Ya ikisi de 
+ yüklü; ya da ikisi de - yüklüdür.

ÖRNEK  : Afla¤›daki flekilde qc=3.10-4 C ve C küresinin B küresine uygulad›¤›
çekme kuvveti 20 N ise B küresinin hareketsiz kalmas› için A küresinin yükünü ve
uygulayaca¤› kuvveti bulunuz.

ÇÖZÜM : B küresinin hareketsiz kalmas› için; C küresi B küresini çekiyorsa, A
küresinin de B küresini çekmesi gerekir. Bu bize iki kuvvetin eflit ve z›t yönlü oldu¤unu
gösterir.

Etkileflme kuvvetleri yüklerle do¤ru orant›l› oldu¤undan

qA = qc = 3.10-4 C olmal›d›r.

k = 9.109 N . m2 
C2

F = k q1 . q2

d2
 

3,6 = 9.109 q . q

(4.10-2)2

q . q = 3,6 . 4 . 4.10-4

9 .109

q2 = 4 . 4 . 4.105

109

q2 = 64.10-5-9 = 64.10-14

q2 = 64.10-14  ⇒  q = 8.10-7 C

q1 = q2 = q = 8.10-7 C
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ÖRNEK : Nötr B ve  C iletken levhalar› afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi 
birbirlerine dokunmaktad›rlar. Pozitif yüklü A küreci¤i B’ye yaklaflt›r›l›p sonra da B ve
C levhalar› birbirinden ayr›l›rsa; levhalar›n son yükleri ne olur?

ÇÖZÜM : + yüklü A cismi B ve C’deki elektronlar› kendine do¤ru çeker ve 
levhalar›n kendine yak›n olan k›sm›n› negatif, uzak olan k›sm›n› da pozitif yüklemifl
olur. Levhalar birbirinden ayr›l›p A cismi uzaklaflt›r›ld›¤›nda B pozitif +, C negatif 
- yüklenmifl olur.

ÖRNEK : Negatif yüklü iletken bir küre nötr ve içi bofl bir silindire içten 
doldurulursa küre ve silindirin son yük da¤›l›m› nas›l olur?

ÇÖZÜM  : Negatif yüklü iletken küre yal›tkan ipten tutulup silindirin iç yüzeyine
de¤dirilince kürenin tüm yükü silindire geçer ve silindirin d›fl yüzeyinde toplan›rlar.

Elektrik yükleri iletkenlerde d›fl yüzeylerde toplan›r.

ÖRNEK  : Yüklü iletken küre yüksüz iletken küreye;

a. ‹çten dokundurulursa

b. D›fltan dokundurulursa kürelerin son yükleri ne olur?
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q1
′  = q1 + q2

r1 + r2
 . r1

q1
′  = 10.q + 0

r + 4r
 . r = 10 . q

5 . r
 . r

q1
′  =2 . q

q2
′  = 0 + 10.q 

4r + r
 . 4r = 10 . q

5 . r
 . 4r

q2
′  = 8 . q

ÇÖZÜM 

a. Yüklü küre yüksüz küreye içten dokunduruldu¤unda yüklerin tamam› yüksüz 
küreye geçer ve kürenin d›fl yüzeyinde toplan›r.

b. Yüklü küre yüksüz küreye d›fltan dokundurulursa mevcut yük iki küre aras›nda 
yar›çaplar› oran›nda paylafl›lacakt›r. Dolay›s›yla etkileflme sonucunda büyük küre 
8.q, küçük küre ise 2.q’luk bir yüke sahip olacakt›r.

Birbirine dokunmakta olan özdefl, yüksüz ve iletken K, L, M kürelerine flekilde
görüldü¤ü gibi yüklü iki cam çubuk yaklaflt›r›l›yor. Daha sonra yal›tkan bir cisimle 
L küresini K ve M’den ay›r›p, yüklü çubuklar ortamdan uzaklafl-t›r›l›yor. Bu durumda
kürelerin her birinin yükünün cinsini bulunuz?

(q2
′  = 10.q; q1

′  = 0)



ÖZET

Elektrik yüklü cisimler birbirlerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvet ilk defa
Coulomb (Kulon) taraf›ndan incelenmifltir. Coulomb kendi ad›yla an›lan bir kanun
bulmufltur.

Coulomb Kanunu : Elektrik yüklü cisimler birbirlerini yüklerinin çarp›m› ile do¤ru
orant›l›, aralar›ndaki uzakl›¤›n karesi ile ters orant›l› olarak iter ya da çekerler. Bu ifade
matematiksel olarak                       fleklinde yaz›l›r.

DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-II

1. Aralar›nda 2 cm uzakl›k bulunan yüklü iki küre birbirini 64.10- 5 N’luk bir kuvvetle
çekmektedir. Bu küreler aras›ndaki uzakl›k 4 cm’ye ç›kar›l›rsa çekme kuvveti kaç 
N olur (k = 9.109 N m2/C2)?

A) 6.10-5

B) 16.10-5

C) 8.10-5

D) 12.10-5

2. Bir arkadafl›n›z size bir cisim göstererek, “Bu cisim yüksüzdür.” derse bundan 
nas›l bir sonuç ç›kar›rs›n›z?

A) Proton ve elektron say›lar› eflittir.

B) Yap›s›nda yaln›z proton mevcuttur.

C) Yap›s›nda yaln›z elektron mevcuttur.

D) Yap›s›nda elektrik yükü yoktur.

3. fiekildeki   küreler   birbirlerini 4.10-5  N’luk kuvvetle çekmektedirler. Bu iki küre 
birbirlerine dokundurulup tekrar d uzakl›¤›na götürülseler birbirlerine kaç N 
kuvvet uygularlar (k = 9.109 N m2/C2)?

A) 2.10-5 N

B) 4.10-4 N

C) 5.10-6 N

D) 5.10-5 N
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.

F = k q1 . q2

d2
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3.3. ELEKTR‹K YÜKÜNÜN ÖLÇÜLMES‹ VE ELEKTR‹K AKIMI 

Bundan önceki konularda cisimlerin sürtme, dokunma veya etki ile elektriklen-
di¤ini ve elektrikli cisimlerin birbirine etkisini inceledik.

fiimdi de elektrik yüklerinin bir devredeki hareketini ve yüklerin hareketinden
dolay› oluflan elektrik ak›m›n›n etkilerini ve yükün ölçülmesini inceleyece¤iz.

a) ‹letkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Baflka Bir Yere Ak›fl› 

‹letkenlerde (metallerde) hareket eden yükler elektronlard›r. Bu elektronlar›n
hareketinin süreklili¤ini sa¤layan elemanlara üreteç denir. fiekil 3.8’de görüldü¤ü gibi
bir üretecin iki ucu iletken bir telle birlefltirilip devreye bir lâmba ba¤lan›rsa lâmba ›fl›k
verir. Lâmban›n ›fl›k vermesi, elektronlar›n üretecin eksi - kutbundan ç›k›p; art› + 
kutbuna do¤ru hareket etti¤ini gösterir. Elektronlar›n bu hareketini bir su borusundan
akan suyun hareketine benzetebiliriz. Ancak borulardan suyun ak›fl›n› gözleyebildi¤imiz
hâlde elektronlar›n ak›fl›n› gözleyemeyiz. Elektrik yüklerinin hareketini ancak etkilerinden
(bir ampulun ›fl›k vermesi, elektrik motorunun dönmesi vb.) anlayabiliriz.

fiekil 3.8 : Basit bir elektrik devresi

Elektronlar›n - kutuptan + kutba do¤ru olan hareketine elektrik ak›m› denir.

b) Elektrik Devresinde Aç›¤a Ç›kan Maddenin Yük Miktar›na Ba¤l›l›¤›

Suyun elektrolizinde anotta oksijen, katotta hidrojen gazlar›n›n toplanmas› elektrik
yüklerinin hareketi ile olufltu¤una göre acaba toplanan gaz miktarlar› yük miktarlar›n›n
ölçülmesinde kullan›labilir mi?

fiekil 3.9’daki gibi bir düzenek kurulup devreden ak›m geçirildi¤inde ampulun
parlakl›¤›nda belirli bir zaman aral›¤›nda de¤ifliklik görülmez.
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Elektroliz olay›nda geçen süre iki kat›na ç›kar›l›rsa devreden geçen elektron say›s›
da iki kat›na ç›kar. Ayr›ca devreden geçen yük miktar›n›n elektron say›s›yla do¤ru
orant›l› dolay›s›yla toplanan gazlar›n miktar› ile de do¤ru orant›l› oldu¤u anlafl›l›r.

Elektroliz olay›nda  yük geçifli belli bir süre devam ederse tüplerde biriken gazlar›n
hacmi artar. Bu hacim miktar›ndan yararlanarak elektrik yükünü ölçebiliriz. Bunun için
de suyun elektroliz düzene¤indeki oksijen tüpünü ç›kararak kalan k›sm› (hidrojen kab›)
yük ölçer olarak kullanabiliriz.

Elektroliz deneyinde tüplerden birinde toplanan oksijen gaz› hidrojen gaz›n›n
yar›s›d›r.

1. Seri Devreden Geçen Yükün Suyun Elektrolizi Yoluyla Ölçülmesi

Kapal› bir elektrik devresinde, üretecin negatif kutbundan ç›kan elektronlar, pozitif
kutbuna tek bir yoldan gidiyorlarsa böyle bir devreye seri devre denir.

fiekil 3.10’daki seri ba¤l› bir devreden elektrik ak›m› geçirildi¤inde yük ölçerlerde
(hidrojen kaplar›nda) eflit miktarda gaz toplan›r. Yük ölçerlere seri olarak ba¤lanm›fl
olan ampuller de ayn› parlakl›kta yanarlar.

fiekil 3.9 : Suyun elektroliz deneyi
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Seri ba¤l› elektrik devrelerinde yükün ak›fl yönü üzerinde bulunan devre elemanlar›ndan
eflit miktarda yük geçer.

Üç tane yük ölçerin birbirine seri ba¤land›¤› bir elektrik devresinde yük ölçerlerd e n
birinde 7 cm3 gaz toplanm›fl ise di¤er yük ölçerlerdeki gaz miktarlar› kaçar cm3 tür?

Yük ölçerler ve lâmbalar özdefl olmal›d›r.

2. Paralel Kollardan Geçen Yük Miktar› ‹le Ana Koldan Geçen Yük Miktar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas› 

Üretecin bir kutbundan ç›kan elektrik yüklerinin birden fazla yol takipederek di¤er
kutba ulaflmas›n› sa¤layan devrelere paralel ba¤l› devreler denir.

fiekil 3.11’deki özdefl yük ölçerlerden oluflan paralel ba¤l› devreden elektrik ak›m›
geçirildi¤inde ana koldaki K yük ölçerinde toplanan gaz›n hacmi di¤er kollardaki 
(P ve T yük ölçerlerinde), toplanan gazlar›n toplam hacmine eflit olur. Ayr›ca P ve T yük
ölçerlerindeki gazlar›n hacimleri de birbirine eflittir.

fiekil 3.11 incelendi¤inde üretecin bir kutbundan ç›k›p K yük ölçerinden geçerek
M noktas›na gelen elektrik yükleri bu noktada iki kola ayr›larak (eflit miktarda) bir
k›sm› P yük ölçerinden di¤er k›sm› da T yük ölçerinden geçerek N noktas›nda birleflip
üretecin di¤er kutbuna ulafl›rlar. Dolay›s›yla P ve T yük ölçerleri birbirlerine paralel 
A yük ölçerine seri ba¤lanm›fllard›r.

Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz: Ana koldan geçen yük miktar› paralel kollardan
geçen yük miktar› toplam›na eflittir. (qP = qT,   qK = qP + qT)

fiekil 3.11 : Paralel ba¤l› yük ölçerlerde toplanan gaz miktar›n›n ölçülmesi



F‹Z‹K 5

81

❂

❂

☛

➠

c) Elektrik Ak›m› ve Ölçülmesi

Bir elektrik devresinde yüklerin hareket etti¤i bu hareketi de üreteçlerin
sa¤lad›¤›n› biliyoruz.

Bir elektrik devresinin herhangi bir noktas›ndaki kesitinden birim zamanda geçen
yük miktar›na ak›m fliddeti denir.

Ak›m fliddeti  i sembolü ile gösterilir. Bir devreden t süresince q yükü geçmifl ise;
devredeki ak›m fliddeti;           ba¤›nt›s›yla ifade edilir.

Ak›m fliddetinin yönü, elektronlar›n hareket yönünün tersi yönde seçilecektir.

Yük miktar› (q) birimi Coulomb (C), geçen zaman (t) saniye (s) al›n›rsa SI’da
ak›m fliddetinin (i) birimi amper (A) olur. Buna göre                                 

ÖRNEK 1 : Bir elektrik devresinden 3 dakikada 1800 C’luk yük geçti¤ine göre
devrenin ak›m fliddeti kaç amperdir?

ÇÖZÜM 1 

q = 1800 C

t = 3 dak. = 180 s

i = ?

Bir elektrik devresindeki ak›m fliddetinin 0,5 A olmas› için 300 C’luk yükün kaç s’de
geçmesi gerekir?

ç ) A m p e r m e t renin Devreden Geçen Yük Miktar›n›n Ölçümünde Kullan›lmas›

Devreden geçen elektrik yükü miktar›n› hidrojen kab› (yük ölçer) kullanarak
ölçtük. Ancak hidrojen kaplar› ile deney düzene¤i kurmak, de¤iflik yerlere tafl›mak zor
ve uzun zaman ald›¤›ndan yük miktar›n› daha pratik ve kullan›l›r olan bir aletle
ölçece¤iz.

Devreden geçen elektrik yükü miktar›n› ölçmeye yarayan alete ampermetre denir.

i = q
t 

1A = 1C
1s 

   dir.

i = q
t 

   

i = 1800
180

i = 10 A'dir.
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Ampermetre devreye seri ba¤lan›r ve üzerinden elektrik ak›m› geçirilip geçen
zaman tespit edilerek  q = i . t ba¤›nt›s›ndan yük miktar› hesaplan›r.

Yap›lan deneyler ve ölçümler, 1 hidrojen atomu aç›¤a ç›karmak için devreden
1,6.10-19 C’luk bir yükün geçmesi gerekti¤ini ispatlam›flt›r.

1,6.10-19 C’luk yük do¤adaki en küçük bir elektrik yüküdür. Buna bir elektron
yükü ya da elemanter yük (e.y) denir.

d) Elektrik Yükünün Korunumu

Yüklü iletken bir cisim yüksüz iletken bir cisme dokundurulursa yük geçifli olur.
E¤er cisimler özdefl ise yükler eflit olarak; de¤il ise toplam yük cisimlerin büyüklükleri
ile orant›l› olarak paylafl›l›r. Paylaflma öncesi toplam yük paylaflma sonras› toplam yüke
eflittir. Örne¤in cam çubu¤un ipek kumafla sürtüldü¤ünde kazand›¤› yük miktar›, ipek
kumafl›n kaybetti¤i yük miktar›na eflittir.

Hidrojen kaplar› (yük ölçerler) ile yap›lan deneylerde, seri olarak ba¤lanan kaplar-
dan ayn› yükün; paralel olarak ba¤lanan kaplardan ise eflit miktarda yükün geçti¤i;
paralel ba¤l› kaplardan geçen toplam yükün ana koldan geçen yükün toplam›na eflit
oldu¤u bilinmektedir.

Tüm bu deney ve gözlemler elektriklenme olaylar›nda ve elektrik devrelerinde
toplam elektrik yükü miktar›n›n de¤iflmedi¤ini, sadece bir yerden baflka bir yere
gitti¤ini; yani elektrik yüklerinin yoktan var, vardan yok olamayaca¤›n› gösterir. Buna
elektrik yükünün korunumu yasas› denir.



F‹Z‹K 5

83

❂ ÖZET

Elektronlar›n iletkenler üzerindeki hareketi elektrik ak›m›n› oluflturur. Bir elektrik
devresinde elektrik yüklerinin hareketini sa¤layan devre eleman›na üreteç denir.

Kapal› bir elektrik devresinde elektrik ak›m›, d›fl devrede üretecin + kutbundan -
kutbuna do¤rudur.

Suyun elektrolizinde anotta oksijen, katotta da hidrojen gaz› toplan›r. Katotta
toplanan gaz miktar› anotta toplanan gaz miktar›n›n daima iki kat›d›r.

Elektroliz deneyinde tüplerde toplanan gaz miktarlar› devreden geçen yük mik-
tar›n›n ölçülmesinde kullan›labilir.

Hidrojen kaplar› (yük ölçerler) devreye seri ve paralel olarak ba¤lanabilir. E¤er
hidrojen kaplar› devreye seri ba¤lanm›flsa yükün ak›fl yönü üzerinde bulunan devre ele-
manlar›ndan eflit miktarda yük geçer. Hidrojen kaplar› devreye paralel ba¤lanm›flsa ana
koldaki yük ölçerlerde toplanan gaz miktar›; kollardaki yük ölçerlerde toplanan gaz
miktarlar›n›n toplam›na eflittir.

Devreden geçen yük miktar›n›n ölçülmesi için devreye seri olarak ampermetre
ba¤lan›r.

Bütün elektrik devrelerinde elektrik yükleri yoktan var, vardan yok edilemez.
Buna elektrik yükünün korunumu yasas› denir.
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-III

1. A ve B elektroliz kaplar› flekilde görüldü¤ü gibi bir devreye ba¤lanm›flt›r. Devreye
ak›m verildi¤inde A kab›ndaki tüpte 30 cm3gaz topland›¤› gözlendi¤ine göre B 
kab›ndaki tüpte hangi gazdan kaç cm3 toplan›r?

A) 5 cm3 hidrojen

B) 10 cm3 hidrojen

C) 15 cm3 oksijen

D) 30 cm3 oksijen

2. X, Y ve Z özdefl elektroliz kaplar›d›r. fiekildeki devreden ak›m geçirildi¤inde X 
kab›nda 90 cm3 hidrojen oksijen kar›fl›m› toplan›yor. Z kab›nda hangi gazdan kaç 
cm3 toplan›r?

A) 30 cm3 oksijen

B) 45 cm3 hidrojen

C) 60 cm3 oksijen

D) 120 cm3 hidrojen
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3. Bir elektrik devresinden 400 saniyede geçen yük miktar› 5.1022 e.y  ise devrenin 
ak›m fliddeti kaç A’dir? (1 e.y = 1,6.10-19 C)

A) 20

B) 25

C) 45

D) 60

4. I. Ana koldan geçen yük miktar› her bir koldan geçen yük miktar›na eflittir.

II. Paralel kollardan geçen yük miktarlar›n›n toplam› ana koldan geçen yük 
miktar›na eflittir.

III. Paralel kollardan geçen yük miktar›n›n toplam› ana koldan geçen yük 
miktar›n›n yar›s›na eflittir.

Yükün korunumu kanunu için yukar›daki ifadelerden hangisi ya da hangileri
do¤rudur?

A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) I-II

D) II-III
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3.4. MADDELER‹N ELEKTR‹K ‹LETKENL‹⁄‹

Maddelerin etki ile elektriklenmesi incelenirken metal çubuklar›n plâstik veya cam
çubuklardan farkl› davran›fl gösterdiklerini görmüfltük. Metal çubuklara yüklü baflka bir
cisim yaklaflt›r›ld›¤›nda, metal çubuktaki elektrik yükleri kolayca yer de¤ifltirir. Oysa
cam, ebonit ve plâstik gibi maddelerdeki yükler ise yer de¤ifltiremezler.

Maddeler elektrik iletkenli¤ini, d›fl bir kuvvet etkisinde kalan serbest yüklerin
hareketi sayesinde   kazan›rlar.  Bu  elektrik  iletkenli¤i her madde için farkl› farkl›d›r.
Acaba elektrik yükünün iletilmesi kat›, s›v› ve gaz hâlindeki iletkenlerde nas›l 
sa¤lanmaktad›r?

a) Kat›lar›n ‹letkenli¤i

Çevremize bakt›¤›m›zda çok say›da kat› maddenin bulundu¤unu farkederiz. Bu
kat› maddelerin hepside ayn› derecede iletkendir diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz.

Kat› iletkenlerdeki atomlar›n en d›fl yörüngelerinde genellikle birkaç elektron
bulunur. Bu elektronlar de¤erlik elektronlar› olarak adland›r›lm›fl olup atomdan çok
kolay ayr›labildikleri gibi komflu atomlara da kolayca geçebilirler. Elektronlar atomlar
aras›nda maddenin s›cakl›¤›na ba¤l› olarak sürekli hareket ederler. Elektriksel kuvvet
etkisi ile de bir enerji kazanan bu serbest elektronlar pozitif yüklerin engellemesi
nedeniyle do¤rusal yörünge ile hareket edemezler. Dolay›s›yla da elektronlar›n hareketine
iletken maddenin gösterdi¤i direnç farkl› farkl› olur. Bu da bize kat› maddelerin 
iletkenliklerinin farkl› oldu¤unu gösterir.

Metallerin iletkenli¤i elektronlar›n hareketine ba¤l›d›r. Bir metalde ne kadar çok
serbest elektron bulunursa o metal o derecede iyi iletkendir. Örne¤in; alt›n, gümüfl,
bak›r, alüminyum gibi metaller di¤er metallere göre daha çok serbest elektron bulun-
durdu¤undan iyi iletkendir.

Kat› maddelerde iletkenlik ayr›ca maddenin cinsine, boyuna ve kesitine ba¤l› olarak
de¤iflir.

Yal›tkan maddelerde elektronlar atoma çok s›k› ba¤larla ba¤land›¤›ndan bu tür
maddelerde serbset elektronlar bulunmaz. Dolay›s›yla bu maddeler elektrik ak›m›na
karfl› yal›tkanl›k özelli¤i gösterir.
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b) S›v›lar›n ‹letkenli¤i

Elektrik yükleri sadece kat› maddeler içinden de¤il, baz› çözeltiler içinden de geçebilir.

Elektrik yüklerinin içinden geçti¤i s›v›lara elektrolit; yüklerin geçiflini sa¤lamak
için  bu   s›v›   içerisine  bat›r›lan bak›r, çinko, plâtin gibi iletken çubuklara da elektrot denir.

S›v› iletkenlerde elektrik yüklerinin tafl›nmas› bu s›v› içinde oluflan ve iyon ad› ver-
ilen pozitif ve negatif atom gruplar›nca sa¤lan›r. Bir s›v› içerisinde ne kadar çok serbest
iyon bulunursa  s›v› o ölçüde iletken olur. Örne¤in; saf su içinde serbest iyon bulun-
durmad›¤› için elektrik ak›m›n› iletmez. Oysa çeflme suyunda az miktarda serbest  iyon
bulundu¤undan az da olsa elektrik ak›m›n› iletir.

Elektrolitlerde iletkenlik s›cakl›¤a ba¤l›d›r. S›cakl›k art›r›ld›kça iletkenlik artar.

c) Gazlar›n ‹letkenli¤i

Gazlar normal flartlar alt›nda yal›tkand›r. Fakat uygun flartlar sa¤lanarak iletken
hâle getirilebilir. Gazlardaki iletkenlik,  s›cakl›kla do¤ru, bas›nçla ters orant›l› olarak
de¤iflir.

Bas›nc› düflürülen gazlar elektrik ak›m›n› iyi iletirler. ‹çinde bas›nc› düflürülmüfl
gaz bulunan flürosan ve neon lâmbalar› günümüzde oldukça yayg›n olarak kullan›l›r.

Sonuç olarak elektrik iletkenli¤i; metallerde elektronlar›n, s›v›larda + ve - yüklü
iyonlar›n; gazlarda ise serbest elektronlar ve gaz iyonlar›n›n hareketi ile sa¤lan›r.

Ya¤murlu günlerde bulutlarla yer aras›nda elektrik boflalmas› (y›ld›r›m) olur.
Neden?

Havan›n belli flartlarda iletkenlik özelli¤i kazand›¤›n› hat›rlay›n›z.
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Maddeler elektrik iletkenli¤ini; d›fl bir kuvvetin etkisinde kalan serbest yüklerin
hareketi sayesinde kazan›rlar.

Elektrik iletkenli¤i her madde için farkl› farkl›d›r. Kat› maddelerde elektrik
iletkenli¤i serbest elektronlar›n hareketi ile sa¤lan›r. Bir madde ne kadar çok serbeset
elektron bulundurursa o ölçüde iyi iletken olur. Alt›n, gümüfl, bak›r, alüminyum gibi
metaller di¤er metallere göre iyi iletkendir.

S›v›larda elektrik iletkenli¤i, s›v› içerisinde oluflan iyonlar sayesinde gerçekleflir.
Ayr›ca s›v›larda iletkenlik s›cakl›¤a ba¤l› olarak artar.

Gazlarda elektrik iletkenli¤i serbest elektronlar›n ve gaz iyonlar›n›n hareketi ile
gerçekleflir. Normal flartlarda gazlar yal›tkand›r. Gaz›n bas›nc› veya s›cakl›¤› de¤ifltiril-
erek iletkenli¤i art›r›l›p azalt›labilir. Gazlar›n iletkenli¤i bas›nçla ters orant›l›, s›cakl›kla
do¤ru orant›l› olarak de¤iflir.

DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-IV

1. Afla¤›daki maddelerden hangisi iletken de¤ildir?

A) demir

B) bak›r

C) sülfürik asit

D) porselen

2. I. S›cakl›¤a ba¤l›d›r

II. Bas›nca ba¤l›d›r

III. Gaz›n hacmine ba¤l›d›r

Gazlardaki elektrik iletkenli¤i için yukar›daki ifadelerden hangisi ya da hangileri-
do¤rudur?

A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III



F‹Z‹K 5

89

❂

❂

3.5. ELEKTR‹K AKIMI KAYNAKLARI

Buzdolab›, çamafl›r makinesi, televizyon, elektrik motoru vb. araçlar›n çal›flmas›
için bu araçlar›n ba¤l› olduklar› elektrik devresinde, yük ak›fl›n›n devaml› olmas›n›
sa¤layan düzenekler vard›r. Bu düzenekler devrenin iki noktas› aras›nda potansiyel fark
oluflturarak yük ak›fl›n›n sürekli olmas›n› sa¤larlar.

Bir elektrik devresinde, yüklerin hareketinin sürekli olmas›n› sa¤lamak için,
devrenin iki noktas› aras›nda potansiyel fark› oluflturan düzeneklere elektrik ak›m 
kaynaklar› denir.

Ak›m kaynaklar› verdikleri ak›m›n türüne ba¤l› olarak;

A.  Do¤ru ak›m

B.  Alternatif ak›m kaynaklar› olarak ikiye ayr›l›r.

A. Do¤ru Ak›m Kaynaklar›

Kapal› bir elektrik devresinde elektrik ak›m›n›n yönü ve fliddeti zamanla
de¤iflmiyor ise bu ak›ma do¤ru ak›m denir.

Kapal› bir elektrik devresinde do¤ru ak›m sa¤layan kaynaklara do¤ru ak›m 
kaynaklar› denir.

Günümüzde kullan›lan en yayg›n do¤ru ak›m kaynaklar› piller, akümülatörler,
dinamolar vb.dir.

Bu do¤ru ak›m kaynaklar›ndan pilleri inceleyelim.

a. Piller

Pillerin basit, kuru ve doldurulabilen çeflitleri vard›r.

Piller do¤ru ak›m kaynaklar› olup kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler.
Bu olay süresince pilin kutuplar› aras›nda potansiyel fark› meydana gelir. Kutuplar
aras›na bir iletken ba¤lan›rsa, kutuplar›n potansiyeli eflit oluncaya kadar piller devreye
elektrik ak›m› sa¤lar.
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Kapal› bir elektrik devresinde, üretecin kutuplar› aras›ndaki potansiyel fark›n›
ölçmeye yarayan araca voltmetre denir.

SI birim sisteminde gerilimin birimi volttur ve V sembolü ile gösterilir.

Piller elektrik devrelerine hep ayn› yönde ak›m gönderirler.

Günlük yaflant›m›zda kulland›¤›m›z baz› araçlar pil ile çal›fl›r. Örne¤in; el 
fenerleri, küçük hesap makinalar›, transistörlü radyolar vb...

1. Basit Bir Pil Yapma

Sizlerde evlerinizde basit bir meyve pili yapabilirsiniz. Bunun için 1 adet limon, 1
adet bak›r çivi, 1 adet çinko çivi, 1 adet 1,5 V’luk ampul, 1 adet ampul duyu, yeterli
miktarda iletken kablo kullanmal›s›n›z.

Deney düzene¤i için bak›r ve çinko çivileri limona 2-3 cm aral›kla yerlefltiriniz.
Daha sonra çivilerin d›flta kalan uçlar›n› iletken kablolara ba¤lay›n›z. Kablolar›n boflta
kalan di¤er uçlar›n› da ampul tak›l› duya ba¤lay›n›z. Bu durumda ampulun çok az mik-
tarda ›fl›k verdi¤ini görebilirsiniz. Bu olay›, 2-3 tane limonu seri ba¤layarak yaparsan›z
daha iyi görebilirsiniz. Devreden ak›m geçip geçmedi¤inin daha net olarak izlenmesi
için ise devreye miliampermetre ba¤lanmas› gerekir. Miliampermetrenin ibresindeki
sapma devreden bir ak›m›n geçti¤ini gösterir (fiekil 3.12).

fiekil 3.12 : Seri olarak ba¤lanm›fl limon pili deneyi

❂
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Yukar›daki anlat›lanlardan anlafl›ld›¤› gibi çinko ve bak›r gibi farkl› iki metal, asitli
bir ortamda pil oluflturur. Burada asitli ortam limonun içerisinde bulunan limon
suyudur.

Limon pillerinde devreye sa¤lanan ak›m hem zay›f hem de k›sa sürelidir. Pillerin
kullan›fll› olmas› için kolay tafl›nabilir bir yap›da olmas› ve uzun ömürlü olmas› gerekir.
Limon pilleri bu özelliklere sahip olmad›¤› için kullan›lmaz.

1800’lü y›llarda Alessandro Volta (Aleksandr Volta) kimyasal olaylardan 
yararlanarak kendi ad›yla an›lan ve sürekli ak›m verebilen bir ak›m kayna¤› (Volta Pili)
yapmay› baflard›.

Volta Pili

Sülfürik asit çözeltisi, bak›r ve çinko çubuklardan oluflan bir sistemdir.

Bak›r ve çinko çubuklar sülfürik asit çözeltisine bat›r›l›p çubuklar›n d›flta kalan
uçlar›na iletken bir telle bir ampul ba¤land›¤›nda ampulun ›fl›k verdi¤i gözlenir.

Volta pili  tafl›nmas› kolay olmad›¤›ndan kullan›fll› de¤ildir. Günümüzde daha 
kullan›fll› olan kuru piller tercih edilmektedir.

2. Kuru Pil

Kuru pilin çal›flma prensibi volta piline benzer. Volta pilinde elektrolit olarak kul-
lan›lan asit çözeltisi yerine mangandioksit ve grafit tozuyla peltemsi bir k›vam verilmifl
olan amonyum klorür çözeltisi kullan›l›r. Elektrot olarak karbon çubuk ve çinko kap
bulunur.

fiekil 3.13’de bir kuru pilin yap›s› gösterilmifltir.

fiekil 3.13 : Kuru pilin yap›s›
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Pil çal›flmaya bafllay›nca karbon çubuk üzerinde oluflan hidrojen gaz› mangan-
dioksit ile reaksiyona girerek su hâline dönüflür. Bundan dolay› kuru pilde kutuplanma
önlenmifl olur.

Kuru piller uzun süre kullan›lmadan b›rak›l›r veya çok fazla kullan›l›r ise
kendili¤inden biter. Yani çinko kab› afl›narak delinir ve içindeki maddeler d›flar› s›zar.

Kuru pilin kutuplar› aras›ndaki potansiyel fark› 1,5 V’tur.

Bitmifl bir kuru pili bitmemifl bir kuru pilden ancak pilin en d›fl k›sm›nda bulunan
çinko k›sm›n y›pranm›fll›¤›na bakarak ay›rabiliriz.

3. Doldurulabilen Piller 

Kuru pil volta pili ve di¤er s›v› pillere göre daha kullan›fll› ve uzun ömürlüdür.
Fakat ak›m veremez hâlde bulunan bir kuru pili ak›m verir hâle getirmek oldukça 
zordur ve ekonomik de¤ildir. Bu yüzden daha ekonomik olan ve bitti¤inde doldurulabilen
(flarj edilebilir) pillere ihtiyaç duyulur.

Elektrik ak›m›n› sa¤layan kimyasal reaksiyonlar tersine çevrilerek kesintisiz ak›m
elde edilebilen pillere doldurulabilen piller denir.

Doldurulan piller bitti¤inde do¤ru ak›m kayna¤›na ba¤lan›p üzerinden ak›m 
geçirilir. Ak›m›n yönü pilin d›fl devreye verdi¤i ak›m›n yönünün tersidir. Böylece pil
kaybetti¤i enerjiyi yeniden kazanm›fl olur.

Doldurulabilen pillere flarjl› piller de denir. fiarjl› piller  telefonlarda, trafl 
makinalar›nda, foto¤raf makinalar›nda, çocuk oyuncaklar›nda vb. araçlarda yayg›n
olarak kullan›l›r.

4. Di¤er Do¤ru Ak›m Kaynaklar›

Telefon  santrallerinde, tafl›tlarda, deniz alt›larda vb. kullan›lan ak›m kaynaklar›
farkl›d›r.

fiimdi de bu tür ak›m kaynaklar›n› inceleyelim.

Uzun süreli elektrik ak›m› elde etmek için kullan›lan do¤ru ak›m kaynaklar›ndan
biri de akümülâtörlerdir. Akümülâtörlerin kurflunlu, nikel-kadmiyumlu gibi çeflitleri
vard›r.
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fiekil 3.14 : Kurflunlu akümülatörün yap›s›

fiekil 3.14’te de kurflunlu akümülâtörün yap›s› verilmifltir.

Akümülâtörlerin yap›s›  suland›r›lm›fl sülfürik asit ve bu asite bat›r›lm›fl iki kurflun
elektrottan oluflmufltur. Bu hâliyle iki elektrot aras›nda potansiyel fark› yoktur ve 
devreden elektrik ak›m› geçmez. fiayet bu elektrotlar do¤ru ak›m kayna¤›na ba¤lanarak
üzerlerinden bir süre ak›m geçirilirse elektrotlar›n uçlar› aras›nda potansiyel fark›
oluflur. Bir müddet sonra elektrotlar incelendi¤inde; do¤ru ak›m kayna¤›n›n - kutbuna
ba¤lanan elektrot kurflun olarak kalmas›na ra¤men, + kutba ba¤l› olan elektrotun
oksitlenerek kurflun dioksit (PbO2) hâline dönüfltü¤ü görülür. Bu da bize bir elektrolit
içinde farkl› iki elektrot olufltu¤unu gösterir. Elektrolit içerisinde de¤iflikli¤e u¤rayan
levhalar ak›m verebilecek duruma gelirler. Bu iflleme akümülâtörün doldurulmas› (flarj)
denir.

Bu devreye ba¤lanan akümülâtörün boflalmas› (deflarj) s›ras›nda ise akümülâtörün
doldurulmas› s›ras›ndaki ifllemler tersine döner. Her iki elektrot ta bir tak›m kimyasal
reaksiyonlar sonucu kurflun sülfata dönüflür, dolay›s›yla iki elektrot aras›ndaki potan-
siyel fark› s›f›r olur ve art›k akümülâtör ak›m veremez.

Akümülâtörler günlük yaflant›m›zda çeflitli araçlarda kullan›l›r. fiekil 3.15’te
tafl›tlarda kullan›lan bir akümülâtör ve araca ba¤lan›fl düzene¤i görülmektedir.
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Akümülâtörlerin bak›m› için ;

1. Akümülâtörlerin plâkalar› tamamen asit çözeltisi içinde olmal›d›r.
2. Kutup baflla r›n›n pasland›r›lmamas› gere k i r. (Paslanma varsa z›mpara ile 

temizlenir)
3. Su seviyesi kontrol edilerek eksiklik varsa kesinlikle saf su ilâve edilmelidir.
4. Asit yo¤unlu¤u belli bir de¤erin alt›na düflürülmemelidir. (Ortalama 1,2 g/cm3)
5. Akümülâtörün doldurulmas› için tamamen bitmesi beklenmemelidir.

Genelde tafl›tlarda kullan›lan akümülâtörlerin gerilimleri 12 volttur. 6 adet elektrot
çiftinden oluflur. Her iki elektrot aras› gerilim 2 volttur.

Akümülâtörlerden baflka günefl pilleri, dinamolar, fotosel, foto¤raf makinas› flafl›
vb. gibi di¤er do¤ru ak›m kaynaklar› da mevcuttur.

b. Pil Oluflumu ile Maddelerin Afl›nmas› (Korozyon)

Baz› metal cisimler sulu veya nemli ortamlarda kendili¤inden pil oluflturarak
madde kayb›na u¤rar ve afl›n›rlar.

Metal cisimlerin, istenmeyen pil oluflturarak afl›nmas›na korozyon veya paslanma
denir.

Örne¤in do¤al bir ortamda b›rak›lan demir çivi, alüminyum boru, bak›r tel vb.
cisimler paslanarak madde kayb›na u¤rarlar. Yine çevremizde gördü¤ümüz tren 
raylar›nda ve köprülerde korozyon yo¤un bir flekilde görülür.

Korozyon her zaman ›slak veya nemli ortamda gerçekleflmez. Kuru ortamda da
korozyona rastlan›r. Bu durumda metal, bir gaz ile birleflir ve yüzeyinde korozyon
oluflur.

fiekil 3.15 : Akümülâtörün tafl›t araçlar›nda  devreye ba¤lan›fl›                               
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Metallerde korozyona hep ayn› oranda rastlanmaz. Baz› metaller kolay baz› met-
aller de oldukça zor korozyona u¤rar. Kurflun ile bak›r metallerinin korozyonu
karfl›laflt›r›l-d›¤›nda ise kurflunun daha çok korozyona u¤rad›¤› görülür. Öyleyse
korozyon; metallerin aktifliklerine ba¤l›d›r. Aktifli¤i fazla olan metal daha fazla
korozyona u¤rar ve daima - kutup olur.

Baz› metallerin aktiflik s›ralamas›: “magnezyum-alüminyum-çinko-demir-kurflun-
kalay-bak›r-paslanmaz çelik-gümüfl-plâtin-alt›n” gibidir. Bu s›ralamada en aktif metal
magnezyum; en az aktif olan metal de alt›nd›r. Alt›n metalinin do¤al ortamlardan etk-
ilenmemesinin sebebi de budur.

Korozyonu önlemenin çeflitli yollar› vard›r. Bunlardan baz›lar› flunlard›r:

1. Metal yüzey ya¤l› boya ile boyanarak hava, su ve di¤er etkilerden korunmufl olur.
2. Metal, kendisinden daha aktif olan metalle kaplanarak korozyon önlenir.
3. Baz› metaller (demir, bak›r gibi) kalayla kaplanarak korozyon önlenir.

B. Alternatif Ak›m Kaynaklar›

Bundan önceki konularda gördü¤ümüz pil, akümülâtör, dinamo gibi ak›m 
kaynaklar›n›n elektrik devresine sa¤lad›¤› ak›m›n fliddeti sabit ve hep ayn› yönlüdür.
Bu, ak›m kaynaklar› yeterince büyük ak›m oluflturamaz. Dolay›s›yla da ayd›nlatma,
›s›nma, fabrikalardaki enerji vb. ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz. Bunun için do¤ru ak›mla
çal›flmayan ve ak›m fliddeti daha büyük olan ak›m kaynaklar›na ihtiyaç vard›r.

Sürekli ve düzenli bir biçimde yön de¤ifltiren ak›ma alternatif ak›m denir.
Alternatif ak›m AC simgesi ile gösterilir.

Alternatif ak›m s›f›rdan bafllayarak k›sa bir sürede belli bir de¤ere yükselir. Sonra
tekrar s›f›ra düflerek yön de¤ifltirip ters yönde akmaya bafllar.

Alternatif ak›m›n üretilebilmesi için elektrik santrallerine ihtiyaç vard›r.

Alternatif ak›m üreten santraller, kulland›klar› kaynaklara göre hidroelektrik, 
termik ve nükleer santraller olmak üzere üç grupta incelenir.

a) Hidroelektrik ve Termik Santraller

Hidroelektrik santraller, baraj göllerinde toplanan suyun potansiyel ve kinetik
enerjisinden elektrik enerjisi üreten santrallerdir.
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Barajlarda depolanan su kütlesi potansiyel enerji kazan›r. Potansiyel enerji
kazanm›fl olan bu su kütlesi bir boru ile ak›t›larak baraj önüne kurulmufl olan hidroelektrik
santraline gönderilir. Bu durumda su kütlesi kinetik enerji kazanm›fl olur. Bu enerji ile
santralin türbinlerine çarpan su, türbinleri döndürür. Türbinlerin, devrede bulunan
m›knat›slar›n kutuplar› aras›nda dönmesi, magnetik etki yarat›r ve böylece de elektrik
ak›m› oluflur.

Hidroelektrik santrallerin yap›m› oldukça pahal›d›r. Fakat kurulduktan sonra çevre
kirlili¤i yaratmamas›, enerji üretiminin kolay ve ekonomik olmas› tercih sebepleridir.

Hidroelektrik santraller akar suyu bol olan ülkeler için en iyi santrallerdir.
Ülkemizde de oldukça fazla hidroelektrik santrali bulunmaktad›r. Bu santrallerden
baz›lar›n›n isimleri ve güçleri Tablo 3.3’te verilmifltir.

Tablo 3.3 : Ülkemizdeki hidroelektrik santraller ve kurulu güçleri

Resim 3.1’de ise bir hidroelektrik santrali verilmifltir.

Hidroelektrik santralin ad› Kurulu gücü (MW)

Atatürk 2405

Karakaya 1800

Keban 1280

Alt›nkaya 702

Oymap›nar 540

Hasan U¤urlu 500

Gökçekaya 278,4

Sar›yar H. Polatkan 160

Gezende 158,3

Aslantafl 138

Hirfanl› 128

Menzelet 124

K›l›çkaya 120
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Resim 3.1 : Hidroelektrik santrali

Termik santraller; kat›, s›v› ve gaz yak›tlar santralin yak›t deposunda yak›larak ›s›
enerjisi elde edilir. Bu enerji santralin buhar kazan›ndaki suyu yüksek s›cakl›ktaki su
buhar›na dönüfltürür. Su buhar› türbinlere iletilir ve türbinleri döndürür. Türbinlerin
hareketinden hidroelektrik santrallerdekine benzer bir flekilde elektrik enerjisi elde 
edilmifl olur.

Termik santrallerinin yap›m maliyeti  hidroelektrik santrallere göre daha düflüktür.
Yak›t tafl›man›n kolay oldu¤u her ortama kurulabilir.

Termik santraller ekonomik olmas›na ra¤men, kullan›lan yak›tlar›n çevreye
verdikleri zarardan dolay› tercih edilmez.

Ülkemizde de birçok bölgede termik santraller kurulmufltur. Tablo 3.4’te bu
santrallerden baz›lar›n›n isimleri, yak›t türleri ve kurulu güçleri verilmifltir.
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Tablo 3.4 : Ülkemizdeki baz› termik santraller

Resim 3.2’de ise bir termik santral görülmektedir.

Resim 3.2 : Termik santral

Hidroelektrik ve termik santrallerde elde edilen elektrik ak›m›n›n, trafolar
yard›m›yla gerilimi gerekti¤i durumlarda yükseltilir ya da düflürülür. Böylece ev ve ifl
yerlerimizde lâz›m olan enerji gerekti¤i ölçüde sa¤lanm›fl olur.

Termik Yak›t türü Kurulu gücü 
santralinin ad› (MW)

Afflin Kömür 1376

Ambarl› Do¤al gaz 1350

Trakya (Hamitabat) Do¤al gaz 1120

Soma A-B Kömür 1034

Yata¤an Kömür 630

Ambarl› Fuel-Oil 630

Seyitömer Kömür 600

Tunçbilek Kömür 429

Çay›rhan Kömür 300

Çatala¤z› Kömür 300

Kangal Kömür 300

Alia¤a Fuel-Oil 180

Denizli Jeotermal Jeotermal enerji 175
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1. Jeneratörlerin Yap›s›

Jeneratörler, mekanik enerjiyi indükleme yoluyla elektrik enerjisine çeviren
düzeneklerdir. Do¤ru ak›m jeneratörlerine dinamo, alternatif ak›m jeneratörlerine de
alternatör denir.

Jeneratörler iki ana k›s›mdan oluflur. Birincisi rotor ad› verilen dönen k›s›md›r.
‹kincisi ise stator ad› verilen hareketsiz k›s›md›r. fiekil 3.16’da basit bir jeneratör 
modeli verilmifltir.

fiekilde görülen U m›knat›s› manyetik alan kayna¤› olarak görev yapar. Tel
çevçeve ise U m›knat›s›n›n kollar› aras›na yerlefltirilmifltir.

fiekil 3.16 : Jeneratör modeli

2. Jeneratörlerin Ak›m Vermesi

Üzerinden ak›m geçen bir tel, çevresinde magnetik alan yarat›r. Bu alan içinde
kalan ve magnetik özellik gösteren maddeler m›knat›sl›k özelli¤i kazan›r. Bu tip
m›knat›slara da elektrom›knat›s dendi¤ini 8. s›n›f Fen Bilgisi dersinde görmüfltünüz.

Jeneratörlerde de elektrom›knat›s›n N kutbundan S kutbuna do¤ru giden magnetik
kuvvet çizgileri mevcuttur. U m›knat›s›n›n kollar› aras›nda hareket eden (dönen) tel
çerçevenin magnetik kuvvet çizgilerini kesti¤i durumlarda devrede elektrik ak›m›
oluflur. Devredeki ak›m›n yönü ve fliddeti, tel çerçevenin dönerken, N ve S kutuplar›na
olan uzakl›¤› ile ilgilidir. Çerçeve kutuplar›ndan birinden uzaklafl›rken ak›m bir yönde
örne¤in; soldan sa¤a do¤ru ve azalarak geçiyorsa, di¤er kutuptan uzaklafl›rken de
sa¤dan sola do¤ru artarak geçer. Bu nedenle tel çerçeve bir tam devir yap›nca ak›m iki
defa yön de¤ifltirmifl olur. bu durumda elde edilen ak›m da alternatif ak›md›r.
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fiekil 3.17’de alternatif ak›m›n zamana ba¤l› de¤iflim grafi¤i verilmifltir.

fiekil 3.17 : Alternatif ak›m›n zamanla de¤iflim grafi¤i

Ülkemizde kullan›lan alternatif ak›m saniyede 100 kez yön de¤ifltirir. Bu ise, tel
çerçevenin saniyede 50 devir yapmas› demektir. Çerçeve saniyede 50 devir yaparsa
y›pranmalara neden olabilir. Bu istenmeyen durumun ortadan kald›r›lmas› için
çerçevenin devir say›s›n›n düflürülmesi gerekir.

Ak›m›n yön de¤ifltirmesi çerçevenin devir say›s›na ya da sar›m say›s›na ba¤l›
oldu¤undan, çerçevenin sar›m say›s› art›r›larak istenmeyen durum ortadan kald›r›lm›fl
olur.

Transformatörler

Alternatif ak›m gerilimini ayn› frekansta yükseltip, alçaltmaya yarayan araçlara
transformatör denir.

Transformatörlerin yap› ve flekilleri kullan›m durumuna ba¤l› olarak de¤iflir. Bütün
transformatörler genel olarak bir demir çekirdek ile bu çekirde¤in iki kolu üzerine
sar›lm›fl sar›m say›lar› farkl› iki makaradan (bobin) ibarettir. Ak›m uygulanan makaraya
primer (girifl) ak›m al›nan makaraya da sekonder (ç›k›fl) makara denir (fiekil 3.17).

Tel çerçeve harekete bafllad›ktan T
4

 zaman sonra ak›m maksimum  de¤ere ulafl›r.

T
2

 zaman sonra ak›m tekrar s›f›ra düfler. Ak›m 3T
4

 zaman sonra ise ilk akt›¤› yönün

tersi yönde akarak maksimum de¤ere ulafl›r. T zaman sonra ise yine bafllang›ç konu-
muna gelir. 
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Transformatörlerde, makaralardaki sar›m say›s›, ak›m fliddeti ve gerilim aras›nda;

Np : Primerin sar›m say›s›

Ns : Sekonderin sar›m say›s›

Vp : Primerdeki gerilim

Vs : Sekonderdeki gerilim

‹p : Primerdeki ak›m fliddeti

‹s : Sekonderdeki ak›m fliddeti olmak üzere

fiekil 3.18 : Transformatör

Alternatif ak›m›n ölçülen, ak›m fliddeti ve gerilim de¤erine etkin de¤erler denir.

Etkin de¤erler ak›m fliddeti için ‹e, gerilim için Ve fleklinde gösterilir.

Do¤ru ak›mda oldu¤u gibi alternatif ak›mda bir tel üzerinden geçirildi¤inde ›s›
enerjisi oluflturur.

Birim zamanda harcanan enerjiye güç denir.

W : Yap›lan ifl (enerji)

t : ‹flin yap›lmas› için geçen zaman olmak üzere

Güç (P) = ‹fl (W)
Zaman (t)

  olur.

Np

Ns
 = 

Vp

Vs
 = ‹s

‹p
      ba¤›nt›s› mevcuttur.
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SI’da  güç  birimi  watt›r. Watt W fleklinde gösterilir.  1  kilowatt  =  1000   watt
(1 kW = 1000 W).

Evlerimizde kulland›¤›m›z ve alternatif ak›mla çal›flan baz› ev araçlar›n›n güçleri;
çamafl›r makinas› ve bulafl›k makinas› 2300 W, elektrik f›r›n› 1300 W, ütü 1000 W’t›r.

Elektrikli ev araçlar› üzerinde yaz›l› bulunan güç de¤erinin üzerinde bir güç ile
çal›flt›r›lmamal›d›r.

Bir transformatörün verimi al›nan gücün verilen güce oran›yla bulunur.

ÖRNEK  : Bir transformatörün primeri 250, sekonderi 25 sar›ml›d›r. Primere 
220 V’luk alternatif gerilim uygulan›rsa sekonderdeki gerilim kaç volt olur?

ÖRNEK  : Bir transformatörün primeri 1000, sekonderi 100 sar›ml›d›r. Primere
verilen ak›m fliddeti 2A ise sekonderden al›nan ak›m›n fliddeti kaç A’dir?

ÇÖZÜM 

Np = 1000 sar›m

Ns = 100 sar›m

‹p = 2A

‹s = ?

ÇÖZÜM 

Np = 250 sar›m

Ns = 25 sar›m

Vp = 220 V

Vs = ?

Np

Ns
 = 

Vp

Vs
 = ‹s

‹p
      ba¤›nt›s›ndan,

Np

Ns
 = ‹s

‹p
    al›n›rsa

1000
100

 = ‹s

2
  ⇒ ‹s  = 2 . 1000

100
                       ‹s = 20 A'dir.

Verim = Al›nan güç
Verilen güç

  fleklinde ifade edilir.

Np

Ns
 = 

Vp

Vs
       ba¤›nt›s›ndan,

250
25

 = 220
Vs

Vs = 25 . 220
250

 

Vs = 22 V   olur.
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☛ Bir transformatörün sekonderi 200 sar›ml›d›r. Bu transformatör 220 V’luk bir
alternatif ak›m kayna¤›na ba¤lan›nca 110 V’luk bir gerilim meydana geldi¤ine göre
primerin sar›m say›s›n› bulunuz?

b) Nükleer Enerji Santralleri

Uranyum, toryum ve plütonyum gibi karars›z radyoaktif element atomlar›, nükleer
reaktörlerde kontrollu bir flekilde parçalan›r. Bu esnada ›s› enerjisi aç›¤a ç›kar.

Aç›¤a ç›kan bu ›s› santralin su tank›nda bulunan suyu ›s›tarak su buhar›na
dönüfltürür. Su buhar› da türbünlerdeki jeneratörleri çal›flt›rarak elektrik enerjisi elde
edilir.

Nükleer enerji santrallerinde atom çekirdeklerinin parçaland›¤› veya birlefltirildi¤i
bölüme nükleer reaktör denir.

Nükleer enerji ile çal›flan santrallere nükleer enerji santralleri denir.

Nükleer enerji; radyoaktif elementlerin atomlar›n›n parçalanmas› ya da birlefltirilmesi
ile aç›¤a ç›kan enerjidir.

Kütle numaras› çok büyük bir atom çekirde¤inin parçalanarak kütle numaras›
küçük iki çekirde¤e dönüflmesi olay›na fisyon denir.

Fisyon reaksiyonlar›nda radyoaktif elementler kullan›l›r. Reaksiyon sonucunda
karars›z çekirdekler ve nötron oluflur. Oluflan nötronlar›n her biri yeni bir uranyum
atomu ile tepkimeye girer.  Bu olay zincirleme olarak devam eder. Afla¤›da bir fisyon
reaksiyonu görülmektedir.

Fisyon reaksiyonlar› kontrollu olarak gerçeklefltirilmelidir. E¤er reaksiyonlar 
kontrol alt›na al›nmazsa aç›¤a ç›kan enerji büyük bir patlama oluflturur. Buna nükleer
bomba ya da atom bombas› denir.

Fisyon olay› denetim alt›na al›nsa dahi yine de zaman zaman bir tak›m kazalar
g ö r ü l m e k t e d i r. Örne¤in Rusya’da Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlama
binlerce insan›n radyasyon etkisiyle sakat kalmas›na ve sakat çocuk do¤umlar›na neden

U + 
92
235 n 

0
1   →  Kr +

36
92  Ba + 

56
141 3 n 

0
1 + Enerji
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olmufltur. Hatta bu patlama ülkemizin birçok bölgesini, özellikle Karadeniz k›y›lar›n›
etkilemifl ve çevre kirlenmesine neden olmufltur.

Kütle numaralar› küçük iki atom çekirde¤inin uygun flartlarda birleflerek daha
büyük bir atom çekirde¤i oluflturmas› olay›na füzyon denir.

Kütle numaralar› küçük atom çekirdekleri uygun s›cakl›kta birleflerek daha büyük
kütle numaral› atom çekirdeklerine dönüflürler.

Füzyon reaksiyonlar›nda oldukça yüksek bir ›s› aç›¤a ç›kar. Füzyon olay› günefl
enerjisinin temelini oluflturur.

Çok yüksek s›cakl›k etkisiyle Günefl’teki 4 hidrojen çekirde¤i birleflerek bir
helyum çekirde¤i olufltururken çok büyük bir enerji ç›kar. Reaksiyon afla¤›da oldu¤u
gibi gerçekleflir.

Füzyon reaksiyonlar› için gerekli olan yak›t hidrojen atomunun a¤›r izotoplar›d›r.
Bu izotoplara da do¤ada oldukça bol miktarda rastlan›r. Örne¤in 1 ton deniz suyundan
32 gram a¤›r hidrojen elde edilir.

Füzyon reaksiyonlar›n›n kontrol alt›na al›nabilmesi oldukça zordur. Bilim a d a m l a r ›
füzyon olaylar›n› kontrol alt›na alabilecek reaktörlerin yap›m› için çal›flmaktad›r.

Füzyon reaksiyonlar›n›n kontrol edilemeyip patlama biçiminde bir enerji aç›¤a
ç›karmas›na hidrojen bombas› denir.

Sonuç olarak, termik santraller ekonomik olmas›na karfl›n çevre kirlili¤i yarat›r.
Hidroelektrik ve nükleer santral kurulmas› ise oldukça pahal›ya malolur. Nükleer
santrallerin kurulmas›nda ve çal›flt›r›lmas›nda gerekli önlemler al›n›rsa bu santraller
insanlar›n gelecekteki enerji ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen en önemli enerji kayna¤› 
olacakt›r.

4 H + 
1
1   →  He +

2
4  2 e +

1
0  25,7 MeV
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Elektrik ak›m kaynaklar›; do¤ru ak›m kaynaklar› ve alternatif ak›m kaynaklar›
olmak üzere iki k›s›mda incelenir.

Kapal› bir elektrik devresinde elektrik ak›m›n›n yönü ve fliddeti zamanla
de¤iflmiyor ise bu ak›ma do¤ru ak›m denir. Bu ak›m› sa¤layan kaynaklar da do¤ru ak›m
kaynaklar›d›r. Bafll›calar›; piller, akümülâtörler, dinamolar vb.’dir.

Elektrik ak›m›n›n yönü ve fliddeti zamanla düzenli olarak de¤ifliyor ise bu ak›ma
alternatif ak›m denir. Elektrik devresine bu ak›m› sa¤layan kaynaklara da alternatif
ak›m kaynaklar› denir.

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyac› çeflitli bölgelerde kurulu bulunan hidroelektrik,
termik ve nükleer santrallerle karfl›lanmaktad›r.
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-V

1. Elektrik ak›m›n› ileten çözeltilere ne denir?

A) anyon

B) elektrolit

C) elektrot

D) katyon

2. Bir transformatörün primeri 550, sekonderi 40 sar›ml›d›r. Primere 110 V’luk bir 
gerilim uygulan›rsa sekonderin gerilimi kaç V olur?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

A) 50

B) 80

C) 100

D) 1000

3. Bir transformatörde Ns
Np

 = 10  ve Vs = 1000  volt ise primerdeki gerilim kaç volttur?

.
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3.6. ELEKTR‹K DEVRELER‹

Bir üretecin iki kutbu iletken bir telle birlefltirilirse iletkenin içinde sürekli bir 
elektron ak›fl› olur. Bu elektronlar elektriksel kuvvetin etkisiyle iletken tel içerisinde 
(-) kutuptan (+) kutba do¤ru sürekli olarak hareket ederler.

Elektron ak›fl› için, üretecin bir kutbundan di¤er kutbuna kurulan iletken yola 
elektrik devresi denir.

Bir elektrik devresinde elektrik ak›m›n›n yönü ile elektron ak›m›n›n yönü birbirine
z›tt›r.

Elektrik ak›m›n›n yönü +’dan -’ye do¤ru, elektron ak›m›n›n yönü ise -’den +’ya
do¤rudur. Resim 3.3’te basit bir elektrik devresi görülmektedir.

a) Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanlar› 

Bir elektrik devresinde kullan›lan üreteç, ampermetre, voltmetre, ampul, anahtar,
reosta, motor, sigorta vb. araçlara devre elemanlar› denir.

Bütün elektrik devrelerinde her devre eleman›n›n farkl› görevi vard›r. fiimdi de bu
devre elemanlar›ndan baz›lar›n› ö¤renelim.

Üreteç : Elektrik devrelerinin enerji ihtiyac›n› karfl›lamak üzere devreye ba¤lanan
pil, akümülâtör ve jeneratör gibi ak›m kaynaklar›na denir.

Elektrik devrelerinde do¤ru ak›m üreteçleri              sembolü ile alternatif ak›m

üreteçleri ise                    sembolü ile gösterilir.

Resim 3.3: Basit bir elektrik devresi

➠
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Ampermetre : Bir elektrik devresinden geçen ak›m fliddetini ölçmeye yarayan
araçlard›r.

Ampermetreler elektrik devresinde                       sembolü ile gösterilir.

Ampermetreler devreye seri ba¤lanmal›d›r. Neden?

Voltmetre : Bir elektrik devresinin iki noktas› aras›ndaki potansiyel fark›n›
ölçmeye yarayan araçlard›r. Voltmetrelerin dirençleri oldukça büyüktür.

Voltmetreler elektrik devrelerinde sembolü ile gösterilir.

Voltmetreler elektrik devrelerine paralel ba¤lanmal›d›r.

Reosta : Bir elektrik devresinden geçen ak›m fliddetini de¤ifltirmeye yarayan
araçt›r. Devreye seri olarak ba¤lan›r.

Reostalar elektrik devrelerinde sembolü ile gösterilir.

Ampul : Elektrik enerjisini ›s› ve ›fl›k enerjisine çeviren araçlard›r.

Ampuller (lâmba) elektrik devrelerinde veya sembolü ile
gösterilir.

Motor : Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren araçlard›r.

Elektrik devrelerinde motor sembolü ile gösterilir.

Anahtar : Elektrik devresini  aç›p kapamaya yarayan araçlard›r. Devreye seri
ba¤lan›r.

Elektrik devrelerinde anahtar sembolü ile gösterilir.
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❂ Direnç : Bir elektrik devresinde, ak›m›n geçmesini engelleme ya da zorlaflt›rmad›r.

Dirençler elektrik devrelerinde sembolü ile gösterilir.

Tablo 3.5’te  elektrik devrelerinde kullan›lan baz› devre elemanlar› verilmifltir.

Tablo 3.5 : Elektrik devrelerinde kullan›lan baz› devre elemanlar› 

b) Potansiyel Fark›n›n Ölçülmesi

Kapal› bir elektrik devresinde elektronlar elektriksel kuvvetin etkisiyle enerjisi
fazla olan noktadan enerjisi düflük olan noktaya hareket ederler. Bu olay› t›pk› yüksekte
bulunan bir cismi serbest b›rakt›¤›m›zda afla¤›ya do¤ru harekete bafllamas›na 
benzetebiliriz.

Elektrik devresinin - kutbu + kutbuna göre daha fazla enerjiye sahiptir. Bundan
dolay› da elektronlar - uçtan + uca do¤ru hareket ederler.  Bu iki uç aras›ndaki enerji
fark› potansiyel fark› belirtir. Elektron ak›fl› iki uç aras›ndaki enerji eflit oluncaya kadar
devam eder; fark s›f›r olunca elektron ak›fl› durur.

Elektrik devresinin herhangi iki ucu aras›ndaki potansiyel fark› voltmetre ile
ölçülür. Voltmetre potansiyel fark› ölçülecek olan bu iki nokta aras›na paralel ba¤lan›r
(fiekil 3.18). Voltmetrenin gösterece¤i de¤er bu iki nokta aras›ndaki potansiyel fark›n›
verir.
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fiekil 3 . 18 : Voltmetre ile iki nokta aras›ndaki potansiyel fark›n›n ölçülmesi

c) Direnç ve Ölçülmesi

Elektrik devrelerinde devreye ba¤lanan her devre eleman› ak›m›n geçiflini 
engellemeye çal›fl›r. Yani ak›ma karfl› bir direnç gösterir. Bu direncin miktar› her iletken
için farkl›d›r.

En iyi iletken olan alt›n, gümüfl, bak›r, alüminyum gibi metaller bile az da olsa
ak›ma karfl› bir direnç gösterirler. Bunlar›n dirençleri di¤er metallere (demir, krom-
nikel, çinko vb.) göre daha küçüktür.

Elektronikte kullan›lan direnç telleri çok küçük oldu¤undan bu tellerin üzerlerine
direnç miktarlar›n› yazmak oldukça zordur. Bu direnç tellerinde, de¤erler her renk bir
say›ya karfl›l›k olmak üzere; renkli fleritlerle gösterilir. Tablo 3.5’te dirençlerin renk
kodlar› verilmifltir.
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Tablo 3.5 : Dirençlerin renk kodlar›

ÖRNEK   : 1. halka yeflil

2. halka turuncu

3. halka beyaz

4. halka alt›n rengi olan bir direncin de¤erini bulunuz. 

(Renk de¤erlerine Tablo 3.5’ten bak›n›z.)

ÇÖZÜM   : 1. halka yeflil, de¤eri : 5

2. halka turuncu, de¤eri : 3

3. halka beyaz, de¤eri : 109

4. halka alt›n rengi, hata yüzdesi : ±%5   ise R = 53.109 ±%5  Ω olur.

Direnç de¤eri 24.103 ±%10  Ω olan bir direncin renk halkalar›n› belirtiniz. 
(Tablo 3.5’ten yararlan›n›z.)

Renk 1. Halka 2. Halka 3. Halka 4. Halka hata
yüzdesi

Siyah 0 0 100

Kahverengi 1 1 101

K›rm›z› 2 2 102

Turuncu 3 3 103

Sar› 4 4 104

Yeflil 5 5 105

Mavi 6 6 106

Mor 7 7 107

Gri 8 8 108

Beyaz 9 9 109

Alt›n rengi ± %5

Gümüfl rengi ± %10

☛
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1. Ak›m, Potansiyel Fark› ve Direnç Aras›ndaki Ba¤›nt› (Ohm Yasas›)

Bir iletkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark› iletkende bir elektrik ak›m› 
meydana getirir.

Üreteç, voltmetre, ampermetre ve iletken telden oluflan kapal› bir elektrik devresi
(fiekil 3.19) kural›m.

‹letken telin uçlar›ndaki potansiyel fark› ile telden geçen ak›m fliddeti aras›ndaki
iliflkiyi inceleyelim.

fiekil 3.19 : Üreteç, ampermetre, direnç ve voltmetreden oluflan kapal› bir elektrik devresi 

Devrede bulunan güç kayna¤› ile iletkenin iki ucu aras›na uygulanan potansiyel
fark›n› de¤ifltirelim. Bu de¤eri voltmetreden okuyal›m. Voltmetrede okunan bu de¤ere
karfl›l›k ampermetrenin gösterdi¤i de¤ere bakal›m. Ayn› ifllemleri her durumda üretecin
potansiyelini  de¤ifltirerek (dolay›s›yla iletkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark›
de¤iflir) 3-4 defa tekrarlayal›m ve ak›m fliddeti ile potansiyel fark›n› karfl›laflt›ral›m.

Yap›lan deney sonucunda iletkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark› hangi 
oranda artm›fl veya azalm›fl ise iletkenden geçen ak›m fliddeti de o oranda artm›fl veya
azalm›flt›r. Buradan da elektrik devrelerinde potansiyel fark›, ak›m ve direnç aras›nda
bir iliflkinin oldu¤u anlafl›l›r.

Bir elektrik devresindeki potansiyel fark›, ak›m ve direnç aras›ndaki iliflkiler ilk
defa Alman Fizikçi George Ohm (Corc Om) taraf›ndan incelenmifltir. George Ohm
kendi ad›yla an›lan Ohm Kanunu’nu bulmufltur.

Ohm Kanunu : Bir iletkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark›n›n iletkenden
geçen ak›m fliddetine oran› sabittir. Bu sabit de¤ere ilekenin direnci denir.
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‹letkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark› her bir ölçüm için V1, V2, V3, .....V ise
iletkenden geçen ak›m da her bir ölçüm için i1, i2, i3, .........i olur ve 

Potansiyel fark›n›n ak›m fliddetine ba¤l› de¤iflim grafi¤i çizilirse, grafi¤in 
Grafik 3. 1’deki gibi oldu¤u görülür.

Grafik 3. 1 : Potansiyel fark›-ak›m fliddeti grafi¤i

Potansiyel fark› (V) birimi volt (V), ak›m fliddeti (‹) birimi amper (A) al›n›rsa
SI’daki direnç (R) birimi Ohm (Ω) olur.

ÖRNEK  : Bir iletkenin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark› 20 V, iletkenden geçen
ak›m fliddeti 4 A ise iletkenin direnci kaç Ω'dur?

Bir iletkenin direnci 8Ω’dur. Bu iletkeni iki ucu aras›na 80 V’luk bir potansiyel
fark› uygulan›rsa iletkenden geçen ak›m fliddeti kaç A olur?

ÇÖZÜM  

V = 20 V

i = 4A

R = ?

R = V
i

'den

R = 20
4

 

R = 5 Ω'dur. 

V1
i1

 = V2
i2

 = V3
i3

 = ..................... = V
i

 = Sabit = R'dir.
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ÖRNEK  : Potansiyel fark› - ak›m fliddeti grafi¤i afla¤›daki flekildeki gibi olan bir
iletkenin direncini bulunuz?

Bir iletkene ait ölçüm sonuçlar› V1 = 20 V, i1 = 5 A ve V2 = 60 V, i2 = 15 Aolarak
verildi¤ine göre bu iletkenin direncini grafik çizerek grafikten hesaplay›n›z?

Bir iletkenin potansiyel fark› veya ak›m fliddeti de¤ifltirilmek isteniyorsa, bunun
için o iletkenin direncinin de¤ifltirilmesi gereklidir.

2. ‹letkenlerin Direncinin Ba¤l› Oldu¤u Faktörler ve Öz Direnç

Farkl› maddelerden yap›lm›fl iletken cisimler elektrik ak›m›na karfl› farkl› direnç
gösterir. Bu iletken cisimler ayn› maddeden yap›lm›fl olsalar dahi, uzunluklar›, kesitleri
ve s›cakl›klar› de¤iflirse dirençleri de de¤iflir.

Yap›lan deney ve gözlem sonuçlar›na göre bir iletkenin direnci (R):

1. ‹letkenin boyu ( b ) ile do¤ru orant›l›d›r. (R α b)

2. ‹letkenin kesiti (A) ile ters orant›l›d›r.

3. ‹letkenin cinsine ba¤l›d›r.

Yukar›da yazd›¤›m›z bu üç ifadeyi birlefltirip matematiksel olarak ifade edersek;

ÇÖZÜM  

V1 = 12 V

V2 = 24 V

i1 = 4 A

i2 = 8 A

(R α 1
A

)

V1
i1

 = V2
i2

 =.............= V
i

 = R'den

R = V1
i1

 ⇒ R = 12
4

 =3Ω

R = V2
i2

' den     R = 24
8

 = 3Ω   bulunur.
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ρ (ro) iletkenin öz direnci olup her iletkene göre de¤iflen bir kat say›d›r.

Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitinin direncine öz direnç denir.

ba¤›nt›s›ndaki büyüklüklerin SI’daki birimleri Tablo 3.6’da verilmifltir.

Tablo 3.6 : Birim tablosu

4. ‹letkenin direnci iletkenin s›cakl›¤›na ba¤l›d›r.

‹letkenin  0 °C’taki   direnci   Ro, t °C’taki   direnci  R  ise direnç ile s›cakl›k
aras›nda   R = Ro(1 + α . t) ba¤›nt›s› yaz›labilir. Bu ba¤›nt›daki α (alfa), direncin
s›cakl›kla de¤iflim kat say›s›d›r.

Tablo 3.7’de baz› maddelerin 18 °C’taki öz dirençleri ve s›cakl›kla de¤iflim kat
say›lar› verilmifltir.

Madde ad› ρ (ohm m) α(1/°C)

Gümüfl 1,5.10-8 0,0040

Bak›r 1,7.10-8 0,0039

Alüminyum 2,6.10-8 0,0942

Demir 9,7.10-8 0,0060

Plâtin 10,9.10-8 0,037

C›va 94.10-8 0,0007

R α b
A

   ve  R = ρ . b
A

  olur.

R = ρ . b
A

Büyüklü¤ün ad› Boy Kesit Öz direnç Direnç

Sembolü b A ρ R

Birimi m m2 Ω.m Ω
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ÖRNEK  : Öz direnci 1,5.10-8 Ω.m  olan 3 m uzunlu¤undaki 9 m2 lik gümüfl bir
levhan›n direncini bulunuz. 

ÖRNEK  : Bir iletkenin boyu ilk boyunun 3 kat›na ç›kart›l›rsa, direnci ilk
direncinin kaç kat› olur?

ÇÖZÜM  : Bir iletkenin direnci                     ba¤›nt›s›ndan da anlafl›ld›¤› gibi boyu
ile do¤ru orant›l›d›r. ‹letkenin boyu kaç kat artm›flsa veya azalm›flsa direnci de o kadar
kat artar veya azal›r. Bu örnekte iletkenin boyu 3 kat artt›¤›ndan direnci de ilk
direncinin 3 kat› olur.

ÖRNEK  : ‹letken bir levhan›n kesiti ilk kesitinin 2 kat›na ç›kart›l›rsa, bu durum-
daki direnci ilk direncinin kaç kat› olur?

ÇÖZÜM : ‹letkenin kesiti ile direnci ters orant›l›d›r. Yani kesit kaç kat artarsa
direnç o kadar kat azal›r; veya kesit kaç kat azal›rsa direnç de o kadar kat artar. Bu
örnekte kesit 2 kat artt›¤› için direnç te 2 kat azal›r. Yani ilk direncin      kat› olur.

ç) Elektrik Devrelerinde Ak›m

Bir elektrik devresine ba¤lanan pil, akü, dinamo gibi araçlar devreye enerji
sa¤layarak elektrik yüklerini harekete geçirir. Dolay›s›yla da devrede bir elektrik ak›m›
oluflmufl olur.

Elektrik ak›m›n›n yönü üretecin d›fl devresinde + kutuptan - kutba do¤rudur.

Elektrik devrelerinde üretecin + kutbundan ç›kan yük miktar› ile devreyi dolafl›p
üretecin - kutbuna gelen yük miktar› birbirine eflittir.

Üretecin d›fl devresinde dolaflan yükler bazen tek bir yol takip ederek bazen de 
birden fazla yol takip ederek ilk konumuna geri döner.

ÇÖZÜM

ρ= 1,5.10-8 Ω.m

b = 3 m

A = 9 m2

R = ?

1
2

 R = ρ . b
A

  

R = 1,5.10-8 . 3
9

R = 4,5.10-8

9

R = 0,5.10-8 Ω

R = ρ . b
A
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Elektrik devreleri, yüklerin takip ettikleri yola ba¤l› olarak seri ve paralel devreler
olmak üzere iki k›s›mda incelenir.

1. Seri Devrede Ak›m

Bir elektrik devresindeki devre elemanlar›n›n, uç uca eklenerek birbirine 
ba¤lanmas›na seri ba¤l› devre denir.

Seri ba¤l› elektrik devresinde üretecin + kutbundan ç›k›p üretecin - kutbuna gelen
elektrik ak›m› tek bir yol izler. Böyle bir devrede devre elemanlar›n›n her birinden ayn›
miktarda ak›m geçer.

fiekil 3.20’de seri olarak ba¤lanm›fl bir elektrik devresi görülmektedir.

fiekil 3.20 : Seri ba¤l› bir elektrik devresi

Üretecin, + kutbundan ç›kan ‹ ak›m› ayn› yol üzerinde bulunan 1 ve 2 nolu 
lâmbalar›n içinden geçerek üretecin - kutbuna ulafl›r. Devrede bulunan bütün 
ampermetrelerin gösterdi¤i de¤erler birbirine eflittir. E¤er devredeki lâmbalar özdefl ise
ayn› parlakl›kta ›fl›k verirler. E¤er lâmbalar özdefl de¤ilse direnci küçük olan lâmba
daha parlak, büyük olan daha az parlak yanar.

Lâmbalar›n uçlar› aras›ndaki potansiyel fark› V1, V2 ve üretecinki V ise,  V = V1 + V2

yaz›labilir.

Yine lâmbalardan geçen ak›m  i1, i2 ve üreteçten ç›kan ak›m i ise  i = i1 = i2
yaz›labilir.

Seri ba¤l› elektrik devrelerinde devre elemanlar›n›n potansiyel farklar› toplam›,
devrenin potansiyel fark›na eflittir (V = V1 + V2 + V3 + .............. + Vn)
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fiimdi de seri ba¤l› bir elektrik devresinde dirençleri inceleyelim. fiekil 3.21’de
seri olarak ba¤lanm›fl bir direnç devresi görülmektedir.

fiekil 3.21 : Seri ba¤l› dirençler

fiekil 3.21’deki devrede R1 ve R2 dirençleri üzerinden ayn› ak›m geçti¤inden 
i = i1 = i2 olur. Yine seri ba¤l› devrelerde  V = V1 + V2 ’dir.

Ohm kanunu gere¤i; V1 = i1 . R1, V2 = i2 . R2 ve V = i . R olaca¤›ndan 

i. R = i. R1 + i. R2 ( V = V1 + V2 ve i = i1 = i2 oldu¤undan) yaz›l›r ve  

i . R  =  i . R1 + i . R2’den ‹ . (R) = i . (R1 + R1) o l u r. Bu ba¤›nt›da i’ler sadelefltirilirse
bu ba¤›nt›dan; R = R1 + R2 bulunur.

Seri ba¤l› dirençlerin yapt›¤› ifli tek bafl›na yapan dirence efl de¤er direnç 
(denk direnç) denir. Refl sembolü ile gösterilir.

Seri ba¤l› dirençlerde efl de¤er direncin de¤eri devrede bulunan dirençlerin toplam
de¤erine eflittir.

ÖRNEK  : R1 = 4 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω ve R4 = 8 Ω olarak verilen bu dört direnç
seri olarak ba¤land›¤›na göre efl de¤er direnci hesaplay›n›z.

ÇÖZÜM 

Refl = R1 + R2+ R3+ R4 ⇒ Refl = 4 + 3 + 6 + 8     ⇒ Refl = 21 Ω



F‹Z‹K 5

119

➠

ÖRNEK : ‹ki ampul, iki direnç, bir anahtar ve bir üreteçten oluflan kapal› seri bir
devre flemas› çiziniz.

ÇÖZÜM 

Seri bir elektrik devresinde elemanlar›n çizilifl s›ras› önemli de¤ildir.

2. Paralel Devrede Ak›m

Paralel ba¤l› devrelerde üretecin pozitif kutbundan ç›kan ak›m›n negatif kutba
gitmesi için birden fazla yol vard›r.

fiekil 3.22’de paralel ba¤l› bir elektrik devresi görülmektedir.

fiekil 3.22 : Paralel ba¤l› bir elektrik devresi

Bu devrede üretecin + kutbundan ç›k›p flekildeki yolu takip ederek K noktas›na
gelen ak›m iki kola ayr›l›r. Kollardan geçen ak›mlar i1 ve i2’dir. Bu ak›mlar A1 ve A2
ampermetrelerinden geçerek L noktas›nda tekrar birleflirler. N ile L noktalar› aras›na
ba¤lanm›fl olan A ampermetresinden geçerek üretecin - kutbuna ulafl›r.

Devrede, K ile M noktalar› aras›ndaki ampermetre ile N ile L noktalar› aras›ndaki
ampermetrenin gösterdi¤i de¤erler birbirine eflittir.
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A1 ve A2 ampermetreleri ise, kollar üzerindeki direnç de¤erleri eflitse ayn› de¤eri;
de¤ilse farkl› de¤erleri gösterir.

Bu devrede A ampermetrelerinin bulundu¤u kol ana kol, A1 ve A2 a m p e r m e t r elerinin
bulundu¤u kollar da paralel kollar olarak adland›r›l›r.

Paralel ba¤l› devrelerde ana koldaki ak›m fliddeti, kollardaki ak›m fliddetlerinin
toplam›na eflittir (i= i1 + i2).

fiimdi de birbirine paralel olarak ba¤lanm›fl üç dirençten oluflan bir devreyi
inceleyelim.

fiekil 3.23: Paralel ba¤l› dirençler

fiekildeki devrede R1,  R2 ve R3 dirençleri üzerinden i1,  i2 ve i3 ak›mlar› 
geçmektedir. Ve i = i1 + i2 + i3 ba¤›nt›s› vard›r.

Yine paralel ba¤l› devre elemanlar›n›n uçlar› aras›ndaki potansiyel fark› birbirine
eflittir ve V = V1 = V2 = V3 ba¤›nt›s› vard›r.

Ohm kanunu gere¤i;

i1 = V1
R1

 , i2 = V2
R2

 , i3 = V3
R3

,  i= V
R

 ve

i = i1 + i2 + i3   den
V
R

 = V1
R1

 + V2
R2

 + V3
R3

   olur.  V = V1 = V2 = V3  idi 

V
R

 = V
R1

 + V
R2

 + V
R3

   den,

V
R

 = V 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

   yaz›l›r. Bu ba¤›nt›da V'ler sadelefltirilirse;

1
R

 = 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

  elde edilir.

➠
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Paralel ba¤l› dirençlerde efl de¤er (denk) direncin tersi, dirençlerin tersleri
toplam›na eflittir.  Buna göre;

ÖRNEK  : R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω ve R3 = 6 Ω’luk üç direnç paralel olarak
ba¤land›¤›na göre bu üç direncin efl de¤er direncini bulunuz.

ÇÖZÜM  :

3. Ana Kol ve Paralel Kollarda Ak›m

Paralel ba¤l› devrelerde devre elemanlar› özdefl ise bu elemanlar›n üzerinden
geçen ak›m fliddetleri birbirine eflittir. E¤er devre elemanlar› özdefl de¤ilse direnci
büyük olandan küçük, direnci küçük olandan büyük fliddette ak›m geçer.

Paralel ba¤l› devrelerde ana koldaki ak›m fliddeti kollardaki ak›mlar›n fliddetleri
toplam›na (i =i1 + i2 + i3 + .......... + in ) eflittir. Yine paralel ba¤l› devrelerde devre
elemanlar› özdefl olsun veya olmas›n potansiyel farklar› birbirine (V = V1 = V2 = V3 =
.......... = Vn ) eflittir.

Seri ba¤l› devrelerde her devre eleman› üzerinden geçen ak›m fliddeti ( i = i1 = i2 = i3 =
......... = ‹n) ayn›d›r.

i1 = V1
R1

 , i2 = V2
R2

 , i3 = V3
R3

,  i= V
R

 ve

i = i1 + i2 + i3   den
V
R

 = V1
R1

 + V2
R2

 + V3
R3

   olur.  V = V1 = V2 = V3  idi 

V
R

 = V
R1

 + V
R2

 + V
R3

   den,

V
R

 = V 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

   yaz›l›r. Bu ba¤›nt›da V'ler sadelefltirilirse;

1
R

 = 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

  elde edilir.

1
Refl

 = 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

 +............+ 1
Rn

     olur.

1
Refl

 = 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

  'ten

1
Refl

 = 1
3

 + 1
4

 + 1
6

   yaz›l›r. Paydalar› eflitleyerek ifllemi yapal›m. 

1
Refl

 = 1
3

(4)

 + 1
4

(3)

 + 1
6

(2)

  ⇒ 1
Refl

 = 4
12

 + 3
12

 + 2
12

1
Refl

 = 4 + 3 + 2
12

  ve  1
Refl

 = 9
12

   olur. Bu eflitli¤i çözersek;

Refl= 12 . 1
9

 ⇒ Refl= 12 
9

 Ω     bulunur.
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Seri ba¤l› devrelerde devre elemanlar›n›n potansiyel farklar› toplam› (V1 + V2 +
V3 + .......... + Vn ) devrenin potansiyel fark›na (V) eflittir. Yani V = V1 + V2 + V3 +
.......... + Vn ’dir.

ÖRNEK  : Afla¤›daki devrede R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω , R3 = 6 Ω, i = 12 A, V = 60 V
ve i1 = 8 A olarak verildi¤ine göre; 

a) i2 kaç amperdir?

b) 3 Ω’luk dirençle  6 Ω’luk direncin efl de¤er direnci kaç ohm’dur?

ÇÖZÜM 

a) i =  i1 + i2’den 12 = 8 + ‹2 ⇒ ‹2 = 12 - 8 ⇒ ‹2 = 4    A’dir.

b) 

1
Refl

 =  1
R2

 + 1
R3

   ⇒  1
Refl

 = 1
3

 + 1
6

  

1
Refl

 = 1
3

(2)

 + 1
6

(1)

   ⇒  1
Refl

 = 2 + 1
6

   ⇒  1
Refl

 = 3
6

 

Refl= 2Ω'dur.
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ÖRNEK  : Afla¤›daki devrede V=12 V, R1 = 1 Ω ve R2 = 2 Ω ise ampermetre
lerden okunan de¤er kaç amperdir?

ÇÖZÜM  : Devredeki dirençler seri ba¤l› oldu¤undan,

Refl = R1 + R2 Refl = 1 + 2 = 3Ω

Ohm kanununa göre; V = i . R  ⇒ V = i . Refl olur.

V = i . Refl ⇒ 12 = i . 3 ⇒ i =      =  4  A’dir.

Devredeki bütün ampermetreler 4  A’lik ak›m fliddetini gösterir. (Seri devrelerde
devre elemanlar›ndan geçen ak›mlar eflittir.)

d. Elektrik Devrelerinin Emniyeti

Elektrik ak›m›n›n çok amaçl› olarak kullan›ld›¤› ev, fabrika, okul, hastahane vb.
yerlerde  bir tak›m elektrik ar›zalar› meydana gelebilir. Bu tür yerlerde kurulan elektrik
devrelerinin verimli çal›flmas› için s›k s›k kontrol edilmesi gerekir. Önlem al›nmazsa
meydana gelecek bir kaza devreden ak›m alan devre elemanlar›n›n bozulmas›na ve
hatta yanmas›na sebep olur.

Elektrik devrelerinde kullan›lan iletken tel, üzerinden ak›m geçince ›s›n›r ve etrafa
›s› enerjisi yayar. Bu enerji tellerin d›fl k›sm›ndaki yal›tkan olan plâstik k›sm›n erimesine
ve tellerin iletken k›s›mlar›n›n birbirine de¤mesine sebep olur.

Bir elektrik devresinde potansiyelleri farkl› iki nokta iletken telle birlefltirilirse
meydana gelen devreye k›sa devre denir.

K›sa devre oluflmas› durumunda devredeki ak›m fliddeti artar.  Elektrikle çal›flan
bir arac›n girifl ve ç›k›fl›n› sa¤layan teller birbirine dokunursa k›sa devre oluflur ve araç
devre d›fl› kal›r.

12
3
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Elektrik devrelerinin emniyetini sa¤lamak ve insanlar›n sa¤l›¤›n› korumak için
çeflitli önlemler almak gerekir.

Bu önlemleri; sigorta, topraklama ve elektrik yal›t›m› olmak üzere üç grupta
inceleyebiliriz.

1. Elektrik Sigortas›

Devreden geçen ak›m›n belirli bir s›n›r›n üstüne ç›kmas› durumunda devreyi
açmas› (ak›m› kesmesi) amac›yla kullan›lan araçlara sigorta denir.

Sigorta, devre elemanlar›n›n üzerinden gere¤inden fazla ak›m›n geçmesini önler.
Böylece devreye ba¤l› bulunan, çeflitli araçlar›n ar›zalanmas›n› da önlemifl olur.

Sigorta devreye seri olarak ba¤lan›r. Her ak›m yo¤unlu¤u durumunda devreyi
açarak (ak›m› keserek) tehlikeyi önler.

Günümüzde en çok kullan›lan sigorta, otomatik sigorta ve eriyen telli sigorta
olmak üzere iki çeflittir.

1. Otomatik sigorta: Elektrik ak›m›n›n manyetik etkisi ile çal›fl›r. Çok yüksek ak›m
gereken hassas devrelerde kullan›l›r. Sigortadan geçen ak›m belli bir üst s›n›r› geçti¤i
an sigortan›n dü¤mesi atarak ak›m› keser. Afl›r› ak›m geçifli ortadan kald›r›ld›¤›nda 
sigortan›n dü¤me (flalter)sine bas›l›rsa sigorta tekrar devreye sokulur.

2. Eriyen telli sigorta: Buflon, buflon kapa¤› ve gövde olmak üzere k›s›mlar› vard›r.
fiekil 3.24’te eriyen telli sigorta ve k›s›mlar› gösterilmifltir.

Devreye fazla ak›m geldi¤inde porselen gövdenin iç k›sm›nda bulunan erime teli
eriyerek ak›m› keser. Erime telinin etraf›nda bulunan kum telin tekrar iletken hâle
gelmesini engeller. Devre ar›zas› giderildikten sonra tekrar erime teli ba¤lanarak 
sigorta devreye sokulur.

fiekil 3.24 : Eriyen telli sigorta ve k›s›mlar› 
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Kullan›lan erime teli devrenin özelli¤ine göre seçilmelidir. Seçilen tel kal›n olursa
herhangi bir k›sa devre an›nda erimeyecek ve yang›nlara sebep olacakt›r.

2. Topraklama

Elektrikle çal›flan araçlarda çeflitli nedenlerle elektrik kaçaklar› ve statik elektrik
yükü birikmeleri olabilir. Bu araçlara ç›plak elle dokunuldu¤unda elektrik çarpmas›
görülür. Ayr›ca araç ta ar›zalanabilir.

Bu tür istenmedik kazalar›n önlenmesi için elektrik devrelerinin topraklanmas›
gerekir.

Elektrik devresinin iletken bir telle topra¤a ba¤lanmas›na topraklama denir.

Bunun için toprakl› prizler kullan›l›r. Bu prizlerde üç tel vard›r. Bu tellerden bir
tanesi faz hatt›, di¤eri nötr hatt›, üçüncüsü ise toprak hatt›d›r. Araçlar›n fifllerinde de,
faz hatt›, nötr ve toprak hatt› olmak üzere üç tel bulunur. Arac›n fifli prize tak›larak araç
topraklanm›fl olur.

Topraklama yap›l›rken direnci çok küçük olan iletkenler seçilir. Neden?

Ak›mla direnç aras›ndaki iliflkiyi hat›rlay›n›z.

3. Elektrik yal›t›m›

Evlerimizde kulland›¤›m›z elektrikli araçlar ço¤unlukla 220 V ile çal›fl›r. Günlük
yaflant›m›zda bu araçlarla sürekli temas hâlinde bulunuruz. ‹nsan vücudu için 40 V’tan
yüksek gerilimler tehlike arzetti¤ine göre bu araçlar› kullanan insanlar› korumak için
bir tak›m önlemlerin al›nmas› gerekir.

Bunun için elektrikle çal›flan araçlar›n elle tutulan k›s›mlar› cam, tahta, kauçuk,
plâstik, porselen, bakalit vb. yal›tkan maddelerle kaplanm›flt›r. Ayr›ca devrelerde 
kullan›lan kablolar›n d›fl k›s›mlar› da yal›tkanlarla kaplanm›flt›r.

Her iletkenin bir yal›tkanl›k s›n›r› vard›r. Bu s›n›r afl›ld›¤›nda o iletkenin
yal›tkanl›k özelli¤i kaybolur.

Maddelerin yal›tkanl›k s›n›r› öz dirençleri ile belirlenir.
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 ÖZET

Bir elektrik devresinde; üreteç, ampermetre, reosta, voltmetre, ampul, anahtar,
motor, sigorta vb. devre elemanlar›ndan baz›lar› ya da birkaç tanesi bir arada 
bulunabilir. Her devre eleman›n›n görevi farkl›d›r.

Devre elemanlar›ndan üreteç, devreye ak›m sa¤layan elemand›r.

Ampermetre; ak›m fliddetini ölçer. Devreye seri olarak ba¤lan›r.

Voltmetre; devrenin iki noktas› aras›ndaki potansiyel fark›n› ölçer. Devreye paralel
ba¤lan›r.

Reosta; ak›m fliddetini de¤ifltirmeye yarar, devreye seri ba¤lan›r.

Ampul; elektrik enerjisini ›s› ve ›fl›k enerjisine çevirir.

Motor; elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Devreye seri ba¤lan›r.

Ayr›ca devrede ak›m›n geçiflini engelleyen elemanlarda yer almaktad›r. Bu 
elemanlara direnç denir. Dirençler devreye seri ya da paralel olarak ba¤lanabilir. Seri
ba¤l› dirençlerde eflde¤er direnç; dirençlerin toplam›na eflittir. Refl = R1 + R2 +
R3+......+ Rn Paralel ba¤l› dirençlerde ise efl de¤er direncin tersi; dirençlerin tersleri
toplam›na eflittir.

Kapal› bir devrede; potansiyel fark› ile devreden geçen ak›m fliddeti aras›nda sabit

bir oran vard›r. Bu oran devrenin direncini verir ve            fleklinde yaz›l›r. Bu ba¤›nt›

Ohm kanununun matematiksel ifadesidir. Seri ba¤l› devrelerde; devre elemanlar›n›n

potansiyel farklar› toplam› devrenin potansiyel fark›na eflittir. V = V1 = V2 = V3 =

.......... = Vn Ak›m fliddeti ise; elemanlardan geçen ak›mlar›n toplam›na eflittir Yani; 

i = i1 + i2 + i3 + .......... + in ’dir.

1
Refl

 = 1
R1

 + 1
R2

 + 1
R3

 +............+ 1
Rn

   

R = V
‹



F‹Z‹K 5

127

Elektrik devrelerinde devre elemanlar›n›n çevreye sa¤lad›¤› yararlar›n›n yan›nda
bir tak›m zararlar› da mevcuttur. Ak›m›n zararl› etkilerinden korunmak için elektrik
devrelerine sigorta ba¤lan›r. Sigorta devrenin emniyetini sa¤lar. Tehlike an›nda devreyi
açar, yani ak›m› keser. Ayr›ca ak›m›n zararl› etkilerinden korunmak için devreye toprak
hatt› ba¤lan›r. Böylece devredeki istenmeyen ak›m topra¤a ak›t›lm›fl olur.
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. DE⁄ERLEND‹RME SORULARI III-VI

1. fiekildeki devrenin efl de¤er (denk) direnci kaç (Ω) ohm’dur?

A) 5

B) 6

C) 8

D) 10

2. Bak›r bir telin direnci ile ilgili afla¤›daki bilgilerden hangisi do¤rudur?

A) Kütlesine ba¤l› olarak de¤iflir.

B) Uzunlu¤u ile ters orant›l›d›r.

C) Kesiti ile do¤ru orant›l›d›r.

D) S›cakl›¤a ba¤l› olarak de¤iflir.

3. (+) yüklü bir iletken topraklanarak nötr hâle getirildi¤inde bu iletkenin yap›s›ndaki;

I. Proton say›s› artm›flt›r.

II. Nötron say›s› azalm›flt›r.

II. Elektron say›s› artm›flt›r.

Yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri do¤rudur?

A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) yaln›z III

D) I ve III



F‹Z‹K 5

129

4. fiekildeki devrenin efl de¤er (denk) direnci kaç ohm (Ω) ’dur?

A) 6

B) 12

C) 14

D) 21

5. Elektrik ak›m›n›n zararl› etkilerinden korunmak için afla¤›da verilenlerden hangisi 
yap›lmal›d›r?

A) Devreye sigorta ba¤lanmal›d›r.

B) Devreye üreteç ba¤lanmal›d›r.

C) Devreye ampermetre ve voltmetre ba¤lanmal›d›r.

D) Devreye toprak hatt› ve sigorta ba¤lanmal›d›r.

6. fiekildeki devrede X lâmbas›n›n yanmas› için afla¤›dakilerin hangisinde belirtilen 
anahtar veya anahtarlar kapat›lmal›d›r?

A) 1, 3 ve 4

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3




