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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
• Ünite içerisindeki tan›m ve kavramlar› iyi öğreniniz.
• Değerlendirme sorular›n› dikkatlice çözdükten sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap 

anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl cevaplar›n›z›n nedenini bulup konudaki eksiğinizi
mutlaka tamamlay›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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Bu üniteyi baflar›yla tamamlad›¤›n›zda;
* Elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle gerçekleştiğini öğrenecek,
* İletken maddelerin özelliklerindeki değişimin elektrik iletiminde ne gibi farklılıklar

oluşturacağını keşfedecek,
* Elektriğin tehlikelerini öğrenecek,
* İletken, yalıtkan ve direnç kavramları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +



ÜNİTE IV
YAfiAMIMIZDAK‹ ELEKTR‹K

4.1 MADDELER VE ELEKTRİK ‹LETİMİ

Çevrenizde afla¤›da verilmifl olan resimdeki gibi bir dire¤e hiç rastlad›n›z m›? Bu
kocaman bir direk sizce ne ifle yar›yor olabilir? Dire¤e ba¤l› kablolarla ne yap›lmak
istenmifltir?

Resimde verilmifl olan kocaman direk ve buna ba¤l› kablolar, santralden ç›kt›ktan
sonra evimize ulaflmak için yola ç›kan elektri¤i tafl›yan ana kablolar ve ana flebeke
dire¤inden baflka bir fley de¤ildir. Yani bir anlamda elektri¤in yolcu¤unun flehirler aras›
k›sm›n› oluflturan bir enerji iletim yoludur.
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Herhangi bir yere ulaflmak istediğinizde kulland›ğ›n›z yollar›n nas›l olmas›n› 
tercih edersiniz? Düz ve engelsiz bir yolda m› yoksa engebeli bir yolda m› seyahat
etmeyi tercih edersiniz? Engebeli bir yolda yapacağ›n›z seyahat hem daha çok enerji
harcaman›za hem de uzun süren zorlu bir yolculuk anlam›na gelmez mi?

* Evlerimize ulaflmak için kablolar arac›l›ğ›yla uzun bir yol alan elektriğin durumu
nedir? Nas›l bir yol takip eder? Elektrik enerjisini  bu uzun yolculuk sonras›nda evlerimizde
nas›l kullan›r›z?
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Bunlar› araflt›rmak için birlikte bir deney yapal›m.

Elektrik Hangi Yolu Tercih Eder?
Araç ve Gereçler

YAPILIfiI
1. Pil, ba¤lant› kablolar›, duy ve ampulü kullanarak basit bir elektrik devresi oluflturup

devrede bulunan ampulün ›fl›k vermesini sa¤lay›n›z.
2. Devreyi bir deneme ve kontrol devresi hâline getirmek için devredeki deneme 

uçları pile ba¤lanan kablolardan birinin devreye bağlanan ucunu elektrik devresinden
ayırıp boştaki bu iki ucu deneme uçları durumuna getirelim. 

3. Afla¤›da verilen tablo içindeki nesnelerin elektri¤i iletip iletmeyece¤ini tahmin 
etmeye çal›flarak tahminlerinizi tablonun ilgili yerine yaz›n›z.

4. Yukar›daki tablo içinde gösterilen nesneleri oluflan devrede deneme ucu olacak 
hâle getirilen kablo uçlar› aras›na yerlefltirerek ampulün ›fl›k verip vermedi¤ini 
kontrol ediniz. Elde etti¤iniz sonuçlar› oluflturdu¤unuz bu tabloya kaydediniz.

- Pil
- Ba¤lant› kablolar›  (4 adet)
- Ampul (1,5 V)
- Duy
- Çivi
- Silgi
- Kurflun kalem ucu

- Kâ¤›t
- Pipet
- Plastik atafl
- Metal atafl
- Cam bardak
- Pil yata¤›
- Metal para

MADDE TAHM‹N AMPULÜN DURUMU

Silgi

Çivi

Kurflun kalem ucu

Kâ¤›t

Pipet

Plastik atafl

Metal atafl

Metal para

Cam bardak



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

109

TARTIfiALIM, BULALIM
1. Yapt›¤›n›z denemeler s›ras›nda ampulün ›fl›k vermemesinin nedeni ne olabilir? 

Daha önceki bilgilerinizden yararlanarak aç›klay›n›z.
2. Ampulün ›fl›k vermemesi ile deneme uçlar› aras›na koydu¤unuz maddelerin bir 

iliflkisi olabilir mi? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.
3. Bu yap›lan deneyle maddeleri s›n›fland›r›labilir miyiz? Böyle bir s›n›fland›rma 

bütün maddeler için söz konusu mudur?

Haz›rlad›¤›n›z deneme devresi baz› maddeler için aç›k devre durumuna gelerek
ampulün üzerinden elektrik geçiflini engeller. Üzerinden elektrik enerjisi geçmeyen ampul
de ›fl›k vermez.

Deneyde kullan›lan metal para, metal ataş gibi demir, alt›n, gümüfl, alüminyum,
gibi metallerden yapılan tüm cisimler elektri¤i iletirler. Devrelerde iletim amac›yla
metal kullan›lmas›n›n sebebi de maddelerin bu özelli¤idir. Bunun yan› s›ra yapt›¤›m›z
deneyde de görüldü¤ü gibi  plastik, kâ¤›t, cam ise elektri¤i iletmezler. Bu s›ralanan
maddeler içine porselen ve tahtay› da eklemek mümkündür. Elektri¤i iletmeyen bu gibi
maddeler genellikle elektrik yal›t›m› amac›yla kullan›l›rlar. Bu nedenle kulland›¤›m›z
elektrik kablolar›n›n d›fl›nda plastik bir k›l›f, evimizdeki prizlerde ve sigortalar›n d›fl
k›sm›nda da porselen koruyucu kullan›lmaktad›r.

"Elektrik Hangi Yolu Tercih Eder?"adl› etkinli¤in içinde kullan›lan maddelerden 
devreye ba¤land›¤›nda ampulün ›fl›k verdi¤i maddeleri iletken, ampulün ›fl›k vermediklerini
de yal›tkan olarak s›n›fland›rabilir miyiz? Buna göre siz bir mühendis olsayd›n›z bu
s›n›fland›rmadaki maddelerden hangi grubu bir iletim kablosu yap›m›nda kullan›rd›n›z?

Kat› maddelerle yap›lan bu çal›flmay› s›v› maddeler kullanarak yapm›fl olsayd›k
yine benzer sonuçlar elde eder miydik? S›v› maddelerin de elektrik enerjisini iletmesinden
söz etmek mümkün müdür? 

Bu ve buna benzer sorular›m›za cevap bulabilmek için s›v› maddeleri kullanarak
bir deney daha yapal›m.

Elektrik Hangi Yolu Tercih Eder?

Araç ve Gereçler
- Pil
- Krokodilli ba¤lant› kablolar› (4 adet)
- Ampul (1,5 V)
- Duy
- Pil yata¤›

- Saf su
- 250 mL’lik beherglas 
- Baget ya da tahta çubuk
- fieker
- Tuz
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YAPILIfiI
1. Pil, ba¤lant› kablolar›, duy ve ampulü kullanarak basit bir elektrik devresi 

oluflturup devrede bulunan ampulün ›fl›k vermesini sa¤lay›n›z.
2. Devreyi bir deneme ve kontrol devresi hâline getirmek için kabloların devreye 

bağlanan tarafını şekilde görüldüğü gibi elektrik devresinden ayırıp deneme ucu 
durumuna getiriniz. 

3. Beherglas içerisine 200 mL saf su dökerek deneme ucu hâline getirdi¤iniz kablo
lar›n uçlar›n› birbirine de¤meyecek flekilde beherglas içine yerlefltiriniz. Ampulün 
›fl›k verip vermedi¤ini kontrol ediniz.

4. Daha önceden saf su koydu¤unuz beherglas›n içine bir miktar tuz ilave edip 
kar›flt›rarak tuzun su içinde iyice çözünmesini sa¤lay›n›z. Deneme uçlar›n› bu kez 
tuzlu su içinde birbirine de¤meyecek biçimde bat›rarak ampulün ›fl›k verip 
vermedi¤ini kontrol ediniz.

5. Beherglas içindeki tuzlu suyu boflaltarak ayn› uygulamay› bu kez flekeri çözerek 
elde etti¤iniz flekerli su çözeltisinin içine deneme uçlar›n› önceki basamaklarda 
oldu¤u gibi bat›rarak ampulü yine kontrol ediniz.

6. Gözlem sonuçlar›n›z› afla¤›daki tabloya kaydediniz.

TARTIfiALIM, BULALIM
1. Yapt›¤›n›z denemeler s›ras›nda ampul ›fl›k verdi mi? E¤er vermedi ise bunun nedeni

ne olabilir? Daha önceki bilgilerinizden de yararlanarak aç›klay›n›z.
2. Ampulün ›fl›k vermesi ya da vermemesinin kulland›¤›n›z s›v›larla bir iliflkisi var 

m›d›r? Aç›klay›n›z. 
3. S›v›lar›nda elektriksel iletkenlik özelli¤inin oldu¤unu söylemek mümkün müdür? 

Arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.

Yukar›da yapt›¤›m›z deneyde de gördü¤ünüz gibi s›v›lar için de bir elektriksel
iletkenlik özelli¤inden söz etmek mümkündür. Saf su elektri¤i iletmezken flekerli ve
tuzlu suda elektrik iletilmektedir. Ancak burada göz ard› edilmemesi gereken nokta;
elektrik enerjisi belli bir de¤erin üzerine ç›kar›ld›¤›nda, s›v›lar›n tamam›n›n yap›sal
özelliklerinden dolay› iletken duruma geçebildi¤idir. Bu nedenle elektrik enerjisi 
kullanarak çal›flan ev aletlerimizi can ve mal güvenli¤imiz için s›v› maddelerden uzak
tutmal›y›z.

MADDE TAHM‹N AMPULÜN DURUMU

Saf su

Tuzlu su

fiekerli su



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

111

E¤er denemelerimize gaz maddelerle devam etmifl olsayd›k benzer sonuçlarla
karfl›laflacak baz› gaz maddelerin elektri¤i iyi iletirken baz›lar›n›n iletim özelli¤inin
oldukça zay›f oldu¤unu gözlemleyecektik. Ama s›v›larda söz etti¤imiz gibi gazlar da
yüksek elektrik enerjisi alt›nda iletken hâle geçebilirler. Genellikle ya¤murlu havalarda
gözlemledi¤imiz y›ld›r›m ve flimflek olaylar› gazlar›n iletkenli¤ine günlük hayattan
verebilece¤imiz örneklerdir. Normal flartlarda elektrik enerjisini çok zay›f olarak ileten
hava, çok güçlü bir elektrik enerjisinin boflalmas› ile iletken hâle gelmektedir.

Bütün bu gözlem ve incelemelerimizden elektriksel iletkenlik özelli¤inin bütün
maddeler için söz konusu oldu¤u sonucuna ulaflabiliriz. Elektrik ak›m›n›n, elektriksel
yüklerle ilgili oldu¤unu daha önceden ö¤renmifltik. Maddeler; üzerinden elektrik 
yüklerinin kolayca geçti¤i di¤er bir ifade ile elektri¤i iyi ileten ve elektrik yüklerinin
geçiflinin zor oldu¤u  yani elektri¤i iyi iletmeyen fleklinde iki s›n›fa ayr›labilirler. Elektri¤i
iyi ileten maddelere iletken, elektri¤i iyi iletemeyen maddelere ise yal›tkan maddeler
denir.

4.2 ELEKTRİK VE EMNİYET
Teknolojinin ilerlemesi ile günlük yaflant›m›z› kolaylaflt›ran ütü, buzdolab›, çamafl›r

makinesi gibi elektrikli araçlar›n say›s› sürekli artmakta ve elektrik enerjisi gereksinimi
günlük hayat›m›zda giderek daha yo¤un bir flekilde kendini hissettirmektedir. Do¤ru 
kullan›ld›¤›nda hayat›m›z›n kolaylaflmas›n› sa¤layan elektrik enerjisi, yanl›fl kullan›lmas›
hâlinde çok tehlikeli olabilmekte ve  ciddi sonuçlar do¤urabilmektedir.

Elektri¤in yanl›fl kullan›lmas› ile ortaya ç›kan tehlikeler neler olabilir? Çevrenizde
elektri¤in yanl›fl kullan›lmas› ya da dikkatsizlik sonucu oluflan tats›z bir olaya tan›k
oldunuz mu? Kimi zaman televizyonlarda bir yang›n haberi verilirken sebebinin 
elektrik konta¤› oldu¤unu duymuflsunuzdur. Peki nedir bu elektrik konta¤› ve yang›na
nas›l sebep olabilmektedir? Bunu bir deneyle görmeye çal›flal›m.

Araflt›ral›m, Bulal›m?

Hangi maddelerin elektri¤i iyi iletti¤ini ve iletim kablolar›n›n hangi maddelerden
yap›ld›klar›n› araflt›r›n›z. Elektrik iletim kablosu olarak tercih edilen maddeler ile sizin
yapt›¤›n›z araflt›rmada buldu¤unuz maddeler içinde benzerlikler var m›? Sizce neden
elektrik kablolar›n›n yap›m›nda bu maddeler kullan›lmaktad›r? Arkadafllar›n›zla
tart›flarak nedenini aç›klay›n›z.

Elektrik Enerjisi Is›ya Dönüflür mü?

Araç ve Gereçler
- Ambalaj  ya da starafor köpü¤ü
- Gelin teli
- Pil yata¤›

- Büyük boy pil (4 adet)
- Ba¤lant› kablolar›
- Anahtar
- 5 cm boyunda kal›n bak›r tel (2 adet)

b
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YAPILIfiI
1. Bak›r telleri aralar›nda 4 ya da 5 cm uzakl›k olacak flekilde ambalaj köpü¤ünün üzerine

bat›r›n›z.
2. Bat›rd›¤›n›z tellerin ucuna gelin telini ba¤layarak resimdeki gibi ba¤lant› kablolar›,

piller ve anahtar› bu düzene¤e ba¤layarak basit bir devre oluflturunuz.
3. Anahtar› kapatarak 4 pilin verdi¤i elektrik enerjisinin gelin teli üzerinden geçmesini 

sa¤lay›n›z. Bu olay s›ras›nda gelin telini gözleyerek de¤ifliklikleri not ediniz.

Deneyde de gördü¤ümüz gibi elektrik enerjisi, iletken tel üzerinden geçifli
s›ras›nda ›s› enerjisine dönüflerek çok yüksek s›cakl›k de¤erlerine ulafl›labilmektedir.
‹letkenlerin kullan›m alanlar›; üzerinden elektrik enerjisinin geçifline karfl› gösterdikleri
direnme miktar›na göre de¤iflmektedir.

TARTIfiALIM, BULALIM
1. Anahtar kapat›l›nca gelin telinde ne gibi de¤ifliklikler gözlemlediniz? Bu 

de¤iflikliklerin sebebi sizce ne olabilir? Aç›klay›n›z.
2. Gelin teli yerine di¤er iletken telleri kullanm›fl olsayd›k yine ayn› gözlemlerde 

bulunabilir miydik? Bu olay›n nedeni sizce ne olabilir? Arkadafllar›n›zla tart›flarak 
yorumlay›n›z.

Elektrik konta¤› olarak bilinen olay basit olarak amaç d›fl› kullan›lan iletkenlerin
üzerlerinden geçen elektrik enerjisi ile afl›r› derecede ›s›nmalar›d›r. Bu olayda  yak›nda
bulunan yan›c› maddeler ›s›nan iletkenlerin etkisi ile tutuflarak yang›nlar› oluflturmaktad›r.

GÖZLEMLEYEL‹M, BULALIM
Kuru pil ile jeneratörlerde üretilen enerji türü ayn› olmas›na ra¤men neden günlük

hayatta kulland›¤›m›z jeneratörlerde üretilen elektrik enerjisinin dikkatli kullan›lmad›¤›nda
tehlike oluflturdu¤unu araflt›rarak arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

Çevrenizde hiç "elektrik çarpmas›" diye bir olay duydunuz mu? Bu terim sizce ne
anlamda kullan›l›yor olabilir? 
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Elektrik çarpmas› asl›nda, elektrik enerjisinin insan vücudu üzerinden geçerek
topra¤a ulaflmas›, yani toprak ile kaynak aras›nda kapal› bir devre oluflturmas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Ortalama 42 V gerilim veya 5 mA ak›m de¤erinin üzerine
ç›k›ld›¤›nda vücudumuz adeta iletken bir tel hâline gelir. Elektrik enerjisinin geçifli
s›ras›nda vücudumuzda bulunan çeflitli yap›lar›n çal›flmas› bozulur ve ciddi elektrik
floklar› oluflabilir. 

İnsan vücudu ortalama 5 mA ak›m de¤erine kadar güvende iken bu de¤erin
üzerinde çal›flma sistemi bozulmakta,  ak›m fliddeti de¤eri 50 mA üzerine ç›kt›¤›nda ise
kalp krizi ile sonuçlanabilecek çok ciddi olaylarla karfl›lafl›labilmektedir. Evlerimizde
kulland›¤›m›z normal bir ampulün 1A de¤erinin alt›nda verimli olarak çal›flmad›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, flebeke gerilim de¤erine dikkat edilmedi¤i takdirde ne denli
tehlikeli olabilece¤i daha net anlafl›lacakt›r.

Yukar›da da gördü¤ümüz gibi elektrik enerjisi uygun yerde ve do¤ru amaçla 
kullan›ld›¤›nda hayat›m›z› kolaylaflt›rmakta, ancak yanl›fl kullan›ld›¤›nda çok ciddi
tehlikelere neden olmaktad›r. Bu nedenle elektri¤i tehlikeli hâle dönüfltürmeden sa¤l›kl›
biçimde kullanmam›z gerekmektedir. Di¤er bir ifade ile elektri¤in hayat›m›z› 
kolaylaflt›rmas› için do¤ru iletimi gerekmektedir. Bu noktada da iletkenler kadar
yal›tkan maddeler de önem kazanmakta ve elektrik iletiminde s›kça kullan›lmaktad›r.
Elektrik direklerinde iletimi her ne kadar kablolar sa¤lasa da  elektrik direklerinde
gördü¤ümüz porselen veya camdan yap›lan parçalar elektrik enerjisinin kullan›laca¤›
yere kadar emniyetli bir flekilde ulaflmas›nda yard›mc› olmaktad›r. Evlerimizdeki priz
ya da elektrik anahtarlar›n›n d›fl kaplamas› olan plastik ya da porselen madde de 
benzer görev üstlenmektedir. Ampullerin d›fl›n›n cam olmas›, elektrik sigortalar›n›n
d›fl›n›n yal›tkan maddelerden olmas› ya da elektrik kablolar›n›n d›fl k›s›mlar›n›n plastik
kaplanmas›n›n nedeni hep elektri¤in yolculu¤unun son noktas›na emniyetle ve sa¤l›kl›
olarak ulaflmas›n› sa¤lamak amac›ylad›r.

Yaflant›m›za yo¤un olarak  giren, hayat›m›z› kolaylaflt›ran bu yararl› enerji türünün
hayat›m›z için tehlike oluflturacak hâle gelmemesi için birey olarak üzerimize düfleni
yaparak baz› önlemler almal› ve afla¤›da s›ralad›¤›m›z noktalara dikkat etmeliyiz:

* Elektrikli araçlar› üzerlerinde yaz›lan de¤erden daha büyük de¤erde elektrik 
enerjisi kullanarak çal›flt›rmamal›y›z.



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

114

* Islak elle elektrikli herhangi bir araca dokunmamal›, banyo ve buna benzer nemli 
yerlerde elektrikli araç kullanmaktan kaç›nmal›y›z.

* Y›pranm›fl kablo ya da k›r›k fifl kullanmamal›, çevremizde bu tür bir elektrik 
iletim malzemesi ile karfl›lafl›rsak bunlar›n hemen ilgili uzman kiflilerce 
de¤ifltirilmesini sa¤lamal›y›z.

* Sark›k ya da kopmufl elektrik tellerinden uzak durarak ilgili kiflilere hemen haber 
vermeliyiz.

* Elektrik direkleri yak›nlar›nda oyun oynamamal›, elektrik telleri yak›nlar›nda 
uçurtma uçurtmamal›y›z.

* Elektrik prizlerinin elektrik fiflleri için yap›ld›¤›n› unutmayarak bu prizlere hiçbir 
fley sokmamal›y›z.

* Elektrikli herhangi bir araç ile oynamamal›y›z.

* Elektrikli araçlar›n tamirinin ancak uzman kiflilerce yap›ld›¤›n› dikkate alarak bu 
tür araçlar› kendimiz açmamal›y›z.

* Ya¤murlu havalarda a¤aç, direk gibi y›ld›r›m çarpma tehlikesi olan yerlerden uzak 
durmal›y›z.

* Elektrik çarpan bir arkadafl›n›z› gördü¤ünüzde ona do¤rudan müdahale etmemeli, 
bir büyü¤ünüzden yard›m istemeli ya da yal›tkan maddeler yard›m› ile elektrik 
çarpan kiflinin elektrik ak›m› ile iliflkisi kesildikten sonra dokunmal›s›n›z.

4.3 AMPUL PARLAKLIĞI - ‹LETKEN ‹LİŞKİSİ
Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlakl›¤›n› etkileyen devre elemanlar›n›

belirlemek amac›yla yapm›fl oldu¤umuz deneyi hat›rlamaya çal›flal›m.

Bu deneyde devreye seri olarak ba¤l› olan pil say›s›n› art›rd›kça devreden geçen
elektrik enerjisinin de¤eri de artm›fl ve bu art›fla ba¤l› olarak ampul de daha parlak ›fl›k
vermiflti. Ayn› devrede pil say›s›n› sabit tutarak devreye seri ba¤l› olan ampul say›s›n›
art›rd›¤›m›zda ise bu defa ampul parlakl›¤›n›n devreye ba¤lanan ampul say›s› ile ters
orant›l› olarak azald›¤›n› gözlemifl ve devrede bulunan ampulün parlakl›¤›n›n ayn›
devre içindeki pil ve ampul say›lar› ile iliflkili oldu¤u  sonucuna varm›flt›k.

Ampulün parlakl›¤›n›n üzerinden geçen elektrik enerjisi ile ilgili oldu¤u
düflünüldü¤ünde pil say›s›ndaki art›fla paralel olarak art›fl› çok do¤ald›r. Ancak ampul
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say›s› artarken parlakl›¤›n azalmas›ndaki sebep sizce ne olabilir? Parlakl›¤›n iliflkili
oldu¤u elektrik enerjisi miktar›n› ampul say›s›ndaki art›fl neden ve nas›l etkilemektedir?
Basit bir elektrik devresinde ampul parlakl›¤›n› pil ve ampul say›s›ndan baflka neler 
etkiliyor olabilir? Devrede iletimi sa¤layan ba¤lant› kablolar›n›n parlakl›k üzerine 
herhangi bir etkisi var m›d›r?

Bu ve buna benzer sorular›m›z›n cevaplar›n› bir deneyle bulmaya çal›flal›m.

Kablolar›n Kudreti
Araç ve Gereçler

- Orta boy pil
- Pil yata¤›
- Ampul
- Duy
- Anahtar

- Ba¤lant› kablolar›
- Pense ya da t›rnak makas›
- 100 cm boyunda, kal›n bak›r ve 

alüminyum teller
- 100 cm boyunda ince bak›r tel

Deneyde kullanaca¤›n›z pense ya da t›rnak makas›n›n kesici birer alet oldu¤unu
göz önüne alarak dikkatli olunuz.

YAPILIfiI
1. Ampul, duy, pil ve ba¤lant› kablolar›n› kullanarak basit bir elektrik devresi kurup 

daha önceki bilgilerinizden de yararlanarak devrenin çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol 
ediniz. Çal›flm›yorsa nedenini bularak gidermeye çal›fl›n›z.

2. Kurmufl oldu¤unuz bu basit devredeki ba¤lant› kablolar›n› ay›rarak bir deneme 
devresi oluflturunuz. 

3. Deneme uçlar› niteli¤indeki uçlar aras›na ayn› uzunluk ve kal›nl›ktaki bak›r ve 
alüminyum  telleri ba¤lay›p ampul parlakl›¤›n› izleyerek ampulün parlakl›¤›nda 
bir de¤iflim olup olmad›¤›n›, oldu ise hangi kablo ba¤land›¤›nda oldu¤unu 
defterinize not ediniz.

4. Devrenin deneme uçlar› aras›na bu kez ayn› uzunlukta seçti¤imiz biri ince di¤eri 
kal›n olan bak›r telleri ba¤layarak devredeki ampulün parlakl›¤›nda bir de¤iflim 
olup olamad›¤›n› gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlar›n›z› defterinize kaydediniz.

5. Seçmifl oldu¤unuz 100 cm uzunlu¤undaki ince bak›r telin uç k›sm›ndan 25 cm’lik 
bölümü pense ya da t›rnak makas› yard›m› ile kesiniz.



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

116

6. Elde etti¤iniz 75 cm ve 25 cm uzunluklar›ndaki ince bak›r telleri de devrenizin 
deneme uçlar› aras›na ba¤layarak ampulün parlakl›¤›nda bir de¤iflim olup olmad›¤›n›
izleyiniz. 

7. Gözlem sonuçlar›n›z› defterinize kaydediniz.

TARTIfiMA SORULARI
1. Ayn› boy ve kal›nl›kta farkl› cinsten telleri kontrol devresine ba¤lad›¤›n›zda ampul 

parlakl›¤› ile ilgili ne gözlemlediniz? Gözleminizin nedeni sizce ne olabilir?
2. Ayn› uzunluk, farkl› kal›nl›kta bulunan bak›r telleri kontrol devresine ba¤lad›¤›n›zda 

ampul parlakl›¤›nda bir de¤iflim gözlemlediniz mi? Bunun nedeni ne olabilir?
Aç›klay›n›z.

3. Ayn› kal›nl›kta, farkl› uzunlukta bulunan bak›r telleri devrenize ba¤lad›¤›n›zda 
ampulün parlakl›¤›nda bir de¤ifliklik oldu mu?Neden? Aç›klay›n›z.

4. Deneyi ayn› kal›nl›kta ve farkl› uzunlukta ya da ayn› uzunlukta ve farkl› kal›nl›kta 
alüminyum tellerle yapm›fl olsayd›n›z ampul parlakl›klar›nda herhangi bir de¤iflim 
gözlemler miydiniz? Bu olay› nas›l aç›klars›n›z?

5. Alüminyum tel yerine demir ya da çelik tel kullan›ld›¤›nda da benzer sonuçlar elde 
edilebilir miydi? Nedenini arkadafllar›n›zla tart›flarak aç›klay›n›z.

"Maddeler ve Elektrik ‹letimi" konusunda maddelerin elektrik enerjisini iletim
miktarlar›n›n birbirinden farkl› oldu¤unu, bu nedenle iletkenlik özelli¤inin maddeler
için ay›rt edici bir özellik olarak kullan›labilece¤ini ö¤renmifltik. Üzerinden geçen 
elektrik enerjisini ›s› enerjisine dönüfltürerek ›fl›k yayd›klar›ndan herhangi bir ampulün
parlakl›¤› do¤rudan üzerinden geçen elektrik enerjisinin miktar› ile ilgilidir.

"Kabloların Kudreti" adl› deneyde, devreye alüminyum veya bak›r gibi farkl› 
türden teller ba¤lad›¤›m›zda kontrol devresinde bulunan ampulün parlakl›¤›n›
de¤ifltiren etkinin, ampulün üzerinden geçen elektrik enerjisindeki de¤iflim oldu¤unu
gördünüz. Kontrol devresine ba¤lanan farkl› maddelerden (alüminyum ve bak›r)
yap›lm›fl tellerin iletkenlikleri farkl› oldu¤undan ampule ulaflan elektrik enerjisinin
miktar› da de¤iflmekte, böylece ampul ›fl›¤›n›n parlakl›¤›nda gözlenen bir de¤iflim 
meydana gelmektedir. Di¤er bir ifade ile pil devreye ba¤l› olan iletken (bak›r ve
alüminyum) tellerin iletkenlik de¤erlerindeki farkl›l›k nedeniyle ampule farkl› 
miktarda elektrik enerjisi iletmifl, ampul üzerinden geçen enerjideki farkl›l›k da
ampulün parlakl›¤›n› etkilemifltir. Kal›nl›klar› ayn›, boylar› farkl› ya da boylar› ayn›,
kal›nl›klar› farkl› olan bak›r teller devreye ba¤land›¤›nda da yine ampul parlakl›klar›nda
de¤ifliklikler gözlenmifltir.

Bütün bu gözlemlerimiz elektriksel iletkenli¤in maddenin cinsinin yan› s›ra
kal›nl›k(kesit alan›) ve uzunlu¤a da ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. Bu iletim s›ras›nda
iletkene gelen elektrik enerjisi de¤eri ile iletkenden ayr›lan elektrik enerjisinin de¤erleri
aras›nda daima bir fark bulunmakta, enerjinin bir k›sm› iletilirken kalan k›sm› ise
iletken üzerinde ›s› enerjisine dönüflmektedir. Bu anlamda maddelerdeki elektriksel
iletkenlik özelli¤i, üzerinden geçirdi¤i elektrik enerjisinin büyüklü¤ü oran›nda artmakta



YAPILIfiI
1. Çeflmenizi serçe parma¤›n›z›n yaklafl›k olarak yar›s› kadar kal›nl›kta su ak›tacak 

flekilde ayarlay›n›z.
2. Uzunlu¤u 1 m olan fleffaf su hortumunun bir ucunu kovan›n içinde tutarak di¤er 

ucunu ayarlam›fl oldu¤unuz çeflmeye tak›n›z.
3. Hortumu çeflmeye ba¤lad›¤›n›z anda saatinize bakarak 3 dakika boyunca hortum 

yard›m› ile kovan›n su dolmas›n› sa¤lay›n›z.
4. 3 dakika sonunda hortumun önce kovan›n içindeki ucunu, daha sonra da çeflmeye 

ba¤lad›¤›n›z ucunu ç›kararak kova içinde biriken su seviyesinin keçeli kalemle 
kovan›n d›fl›ndan çizerek iflaretleyiniz. Daha sonra kovadaki suyu boflalt›n›z.

5. Daha önceden buldu¤unuz flifle mantar›n› pasl› olmayan bir çivi yard›m› ile 
ortas›na bir delik açarak mantar› hortumun kova içine konulan ucuna takarak 
kovan›n içine b›rak›n›z. 

6. Hortumun di¤er ucunu su ak›tma miktar›n› önceden ayarlad›¤›m›z çeflmenin ucuna 
ba¤layarak yine 3 dakika boyunca kovaya su doldurunuz.

7. Sürenin sonunda hortumun önce kovan›n içindeki ucunu, daha sonra da çeflmeye 
ba¤lad›¤›n›z ucunu ç›kararak kova içinde biriken su seviyesinin farkl› renkte 
keçeli kalemle kovan›n d›fl›ndan çizerek iflaretleyiniz. Daha sonra kovadaki suyu 
boflalt›n›z.

8. Bu defa da hortumu, mantar tak›lmam›fl ucundan di¤er ucuna do¤ru mozaik çak›l› 
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di¤er bir ifade ile iletken üzerinde ›s› enerjisine dönüflen enerji miktar›n›n büyüklü¤ü
oran›nda azalmaktad›r.

Maddelerin iletkenlik de¤erinin ölçüsü durumuna gelen bu enerji de¤iflimi neden
oluflmaktad›r? Maddelerin yap›s›nda elektrik enerjisinin iletimini  etkileyen bu etki
nedir? Elektrik enerjisinin iletken üzerinden iletimini etkileyen bu özellik nelere ba¤l›
olarak de¤iflmektedir? fiimdi de bu sorulara bir etkinlik yaparak bir cevap bulmaya
çal›flal›m.

Hangisinden Daha Kolay Akar?
Araç ve Gereçler

- 1 m uzunlu¤unda fleffaf su hortumu
- Plastik şeffaf kova
- fiifle mantar› ya da tek delikli lastik t›pa
- ‹nflaat çivisi

- Mozaik çak›l› ya da ince çak›l tafllar›
- Farkl› renklerde keçeli kalem (5 adet)
- Kronometre ya da saat



*
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Çeflmeden akan su miktar›n› sabit tutarak yapt›ğ›n›z üç deneme sonunda kovada 
biriken su miktarlar› ayn› m›d›r? Nedenini nas›l aç›klayabilirsiniz?

* Deneyi ayn› uzunlukta ancak daha kal›n bir hortuma mozaik parçalar› doldurarak 
yapm›fl olsayd›k kovada biriken su miktar›nda bir değifliklik olur muydu?Eğer 
farkl›l›k varsa hortum içine konulan mozaik çak›l› miktar› ile bu seviye farkl›l›ğ› 
aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Arkadafllar›n›zla tart›flarak bunun nedenini 
aç›klay›n›z.

Normal su hortumu, ucunda delikli mantar olan hortumu ve içi mozaik çak›l› doldurulmufl
hortumu saniyede ayn› miktarda su ak›tacak flekilde ayarlanm›fl çeflmeye takt›¤›m›zda
plastik kova içine ak›tt›klar› su miktarlar›n›n birbirinden farkl› olaca¤›n› yapt›¤›m›z
deneyle gördük.

Ayn› ifllemleri hortumun ucuna tak›lan mantardaki deli¤i büyüterek veya hortum içine
konulan mozaik çak›l› miktar›n› art›rarak tekrarlad›¤›m›zda kovada biriken su seviyelerinin
ayn› olmad›¤›n› gözlemledik. Mozaik çak›l› miktar› artt›¤›nda kovada biriken su seviyesi
azal›rken, hortumun uçundaki mantar deli¤inin büyütülmesi sonucu kovada biriken su 
miktar›n›n artt›¤›n› gözlemledik. Mozaik çak›llar›n›n ya da hortumun ucunda bulunan
mantar›n suyun ak›fl›na gösterdi¤i direnç kuvveti kovadaki su seviyelerinde görülen bu
farkl›l›¤a neden olmufltur.

Basit bir düflünce ile iletkenler içinden geçen elektrik enerjisini de hortum içinden
geçen suya benzetebiliriz. İletken kablolar içinde su gibi akan bir madde yoktur. Akan
enerjidir. T›pk› hortum içinden geçen suya gösterilen dirence benzer bir direnç kuvveti
iletkenin yap›sal özelliklerine ba¤l› olarak iletim s›ras›nda elektrik enerjisi üzerinde de

* Deneyi farkl› büyüklükte delik aç›lm›fl mantar kullanarak yapt›ğ›n›zda, ilk durumdaki su
miktar› ile mantar deliğini genifllettikten sonra kovada biriken su miktar› aras›nda bir
fark olur mu? Nedenini aç›klay›n›z.

ile yar›s›na kadar doldurunuz.Mantarl› olan hortumun ucunu kovan›n içine 
b›rakarak di¤er ucu yine çeflmeye ba¤lay›n›z.

9. Süreyi yine 3 dakika olarak belirleyip bu süre boyunca kovaya bu hortum yard›m› 
ile su doldurunuz. 

10. Sürenin sonunda hortumun önce kovan›n içindeki ucunu, daha sonra da çeflmeye 
ba¤lad›¤›n›z ucunu ç›kararak kova içinde biriken su seviyesinin farkl› renkte 
keçeli kalemle kovan›n d›fl›ndan çizerek iflaretleyiniz. Daha sonra kovadaki suyu 
boflalt›n›z.

11. Ayn› ifllemleri hortumun 3/4’ünü dolduracak flekilde mantar tak›lmam›fl ucundan 
di¤er ucuna do¤ru bir miktar daha mozaik çak›l› ilave ederek tekrar ediniz.

12. Ayn› süre sonunda kovan›n d›fl yüzeyini farkl› renkte keçeli kalemle iflaretleyerek 
su seviyesini belirleyerek kovada biriken suyu boflalt›n›z.

13. fiifle mantar›na açm›fl oldu¤unuz deli¤i biraz daha geniflleterek ilgili yap›l›fl 
basamaklar›n› tekrar yap›n›z.
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oluflacakt›r. ‹letken, oluflan bu direnç kuvvetinin büyüklü¤üne ba¤l› olarak üzerinden
elektrik enerjisinin bir k›sm›n› iletirken kalan k›s›m bu kuvvet etkisi ile ›s› enerjisine
dönüflecektir.

Bu enerji iletimi s›ras›nda maddelerin elektrik enerjisinin üzerlerinden geçifline
karfl› gösterdikleri etkiye elektriksel direnç denir. Uluslararas› Birim Sistemi'nde direnç
birimi ohm(om) olup (Ω) sembolü ile gösterilir.

‹letken üzerinden elektrik enerjisinin geçifline karfl› gösterilen etki olan elektriksel
direnç devrede bulunan bütün devre elemanlar› için az ya da çok geçerlidir. Bu nedenle
elektriklikle çal›flacak bir araç tasarlan›rken arac›n kullan›m yeri ve yap›l›fl amac›na
uygun de¤erde elektrik enerjisi ak›fl›na izin verecek direnç de¤eri de hesaplan›r.

Direnç birimi olan ohm, ismini elektriksel direnci ve buna ba¤l› olarak pek çok
elektrik olaylar›n› ilk defa yapt›¤› araflt›rmalar sonucu aç›klayan George Simon Ohm
(Geork Zimon Om) adl› bilim adam›ndan alm›flt›r.

Bunlar› Biliyor musunuz?
George Simon Ohm 1789 y›l›nda Almanya’n›n Erlagen (Erlang›n) flehrinde dünyaya

gelmifltir. Bir çilingir o¤lu olan Ohm, çocuklu¤unu babas›n›n çilingir atölyesinde geçirmifl
matematik ve fen bilimlerine olan ilgisini fark eden babas›ndan ilk temel matematik bilgilerini
alm›flt›r. Daha sonra matematik ve fizik e¤itimini tamamlamaya çal›flan George Simon
Ohm maddi sorunlar nedeni ile ‹sviçre’de özel ö¤retmen olarak görev yapm›flt›r. 5 y›l
sonra ülkesine geri dönen Ohm e¤itimini tamamlayarak 1817 y›l›nda Köln Lisesinde
ö¤retmenli¤e bafllam›fl ve okulun iyi donan›ml› laboratuvar  imkânlar›ndan da yararlanarak
fizik bilimindeki ilk bulufllar›n› burada yapm›flt›r. 1827 y›l›nda bugün “Ohm Yasas›”
olarak bilinen çal›flmas›n›n da içinde bulundu¤u birçok elektriksel olay›n aç›kland›¤›
bir kitapç›k yay›mlam›flt›r. Aç›klamalar›nda matematik bilimini gayet iyi kullanan
Ohm’un yapt›¤› araflt›rmalar› ve aç›klamalar›yla baflar›l› bilim adamlar› aras›nda yerini
alm›flt›r.

Ölümünden 30 y›l sonra da olsa kendisini onurland›rmak için Ohm’un ad› temel
direnç birimi olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

b
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Uzun tel K›sa tel

‹nce tel Kal›n tel

Krom-Nikel tel Bak›r tel

"Kabloların Kudreti" isimli deneyde yapt›¤›m›z gözlemlerde de iletken 
dirençlerinin birtak›m etkenlere ba¤l› oldu¤unu fark etmifltik. Maddenin iletkenlik 
özelli¤i ile do¤rudan ilgili olan bu  etki acaba neye göre ve nas›l de¤iflmektedir? Bu
gözlemler do¤rultusunda bir iletkenin direnci afla¤›daki özelliklere ba¤l› olarak
de¤iflmektedir.

a. ‹letkenin direnç değeri, boyuna bağl› olarak değiflir. 

Bir iletkenin artan boyu ile orant›l› olarak direnci de artar. Di¤er bir ifade ile
iletken boyu artt›¤›nda, boyundaki art›fl oran›nda iletkenin herhangi bir dik kesitinden
birim zamanda geçen elektrik enerjisi azal›rken ayn› oranda iletkende dönüflen ›s› 
enerjisi miktar›nda da bir art›fl meydana gelir. 

b. ‹letkenin direnç değeri, kal›nl›ğ›na bağl› olarak değiflir. 

Bir iletken telin direnci dik kesit alan› (kal›nl›¤›) ile ters orant›l› olarak de¤iflir.Bir
di¤er ifade ile dik kesit alan› büyük olan kal›n tellerin direnç de¤eri azd›r. Böylece kal›n
bir telden geçen elektrik enerjinin miktar› artarken iletken üzerinde ›s› enerjisine
dönüflen enerji miktar› az olur.

c. ‹letkenin direnç değeri, yap›ld›ğ› maddenin cinsine bağl› olarak değiflir. 

‹letkenin yap›ld›¤› maddenin yap›sal özeliklerine ba¤l› olarak üzerinden geçecek
elektrik enerjisi miktar› de¤iflece¤inden, bu miktar ile do¤rudan ilgili olan direnç de¤eri
de madde cinsine ba¤l› olarak de¤iflim gösterir.

Su hortumu kullanarak yapm›fl oldu¤umuz "Hangisinden Daha Kolay Akar?"isimli
deneyde oldu¤u gibi iletkenlerde de iki uç bulunur. ‹letkenin bu uçlar›n›n birinden giren
elektrik enerjisi di¤er ucundan ç›karak elektrik iletimini sa¤lar. Herhangi bir maddenin
iletkenli¤i; giren elektrik enerjisi de¤erinin, dönüflüme u¤ramadan di¤er uçtan ç›kan
de¤erinin birbirine yak›nl›¤›n› ile iliflkilidir. Yani iletken üzerinde elektrik enerjisinden
›s› enerjisine dönüflen miktar ne kadar az ise madde iletkenli¤i o oranda fazlad›r. Bu
dönüflümün en önemli etkeninin elektriksel direnç oldu¤unu fark eden bilim adamlar›
bu etkiyi ölçmek için yapt›klar› çal›flma ve araflt›rmalar sonucunda dirençölçer veya
ohmmetre ad› verilen bir araç gelifltirdiler. ‹lerleyen teknolojilere paralel olarak daha
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sonra bu araçlar yerini günümüzde çok farkl› ifllevleri ayn› anda bünyesinde tafl›yabilen
multimetre isimli araçlar hâline gelmifllerdir.

Bu araçlar sayesinde istenen iletken veya devre elemanından ölçüm al›nmas› için
bu elemanın iki ucuna ölçüm aletine bağlı iki iletken uçla dokunmak yeterli olmakta,
dokunulan uçlar aras›ndaki direnç de¤eri uygun ayarlama yap›larak do¤rudan görülmektedir. 

4.4 AMPUL DE BİR DİRENÇTİR  
Biri çal›flan di¤eri çal›flmayan iki ampulü k›rmadan yan tarafta verilen flekille

karfl›laflt›r›n›z. Daha sonra çal›flmayan ampulü kuru bir bez parças›na sararak dikkatli
bir flekilde cam›n› k›r›n›z (Ampulün cam›n›n çok ince ve keskin olabilece¤ini göz
önüne alarak bu ifllemi yaparken dikkatli olunuz.).

Ampulü sard›¤›n›z bez içinden dikkatlice ç›kararak destek telleri aras›na gerilmifl
olan teli inceleyiniz. Günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z bütün ampullerde benzer 
tellerin kullan›ld›¤›n› biliyor muydunuz? 

Bütün ampullerde benzer flekilde bulunan bu tellerin görevi sizce ne olabilir?
Çevrenizde bulunan bu türden ampullerin nas›l ›fl›k verdi¤ine dikkat ettiniz mi? Ifl›k
vermekte olan bir ampulü inceledi¤inizde gerçekte ›fl›ma yapan k›sm›n destek telleri
aras›na gerilmifl olan direnç teli oldu¤unu fark ettiniz mi?
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4.5 DİRENCİN AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİSİ
Daha önceki konular›m›zda yapt›¤›m›z deneylerle ampulün yayd›¤› ›fl›k parlakl›¤›n›n

devreye ba¤l› ampul ve pil say›s› ile nas›l de¤iflti¤ini gözlemlemifltik. Bu deney sonunda
ampul say›s› sabit tutularak pil say›s› art›r›ld›¤›nda ampul parlakl›¤›n›n da artt›¤›n›, pil
say›s› sabit tutularak ampul say›s› art›r›ld›¤›nda ise parlakl›¤›n azald›¤›n› gözlemlemifl,
böylece elde edilen ›fl›¤›n parlakl›¤›n›n ampul say›s› ile ters, pil say›s› ile do¤ru orant›l›
olarak de¤iflti¤i sonucuna ulaflm›flt›k.

fiimdi de ampul parlakl›¤› ile devredeki direnç aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu
inceleyerek bu iliflkiyi bulmaya  çal›flal›m.

Bir elektrik ampulünde destek telleri aras›na gerilmifl çok uzun ve ince direnç
teline flaman ad› verilmektedir. Bu tel yaklafl›k olarak 3400 °C s›cakl›¤a kadar
erimeyen tungsten adl› maddeden yap›lm›flt›r. Üzerinden elektrik enerjisi geçti¤inde
ampulün içinde bulunan bu tel ›s›n›p akkor hâle gelerek ›fl›k vermeye bafllar. Di¤er bir
ifade ile bu tel üzerinden geçen elektrik enerjisi flaman tel üzerinde ›s› ve ›fl›k enerjisine
dönüflür. Daha parlak ›fl›k elde etmek için tel direncini art›rmak amac›yla çok ince olan
flaman›n boyu olabildi¤ince uzun seçilir. Boyu uzun olan bu telin ampul içine s›¤abilmesi
için sarmal hâle getirilerek destek telleri aras›na gerilir. Destek telleri aras›ndaki bu tel
koptu¤unda akkor hâle gelemeyece¤i için ampul de ›fl›k vermez. Bu anlamda bak›ld›¤›nda
her ampulün ayn› zamanda birer direnç oldu¤unu düflünmek yanl›fl olmayacakt›r.

Buraya kadar ö¤rendi¤imiz bilgilerle kurdu¤umuz basit elektrik devrelerindeki
ba¤lant› kablolar› da dahil olmak üzere üzerinden elektrik enerjisi geçen tüm iletkenlerle
tüm elektrikli araçlar›n az ya da çok bir dirence sahip olduklar›n› söyleyebiliriz.

Direnç; bir anlamda iletken madde taraf›ndan elektrik enerjisinin iletimine karfl›
gösterilen etki oldu¤undan direncin büyüklü¤ü oran›nda iletilen elektrik enerjisi azalacakt›r.
Di¤er bir ifade ile iletilen enerji miktar› ile direnç de¤eri birbiri ile ters orant›l›
oldu¤undan maddenin direnç de¤eri büyüdükçe iletkenlik de¤eri düflmektedir. Yani
direnci büyük maddelerin iletkenli¤i düflük, direnci küçük olan maddelerin ise iletkenli¤i
yüksektir. Maddelerin iletkenli¤i konusu içinde ö¤rendi¤imiz yal›tkanlar›n direnci
iletkenlere oranla çok büyük oldu¤undan yalıtkanlar elektrik enerjisini maddenin di¤er
ucuna tafl›yamamaktad›rlar. Geliflen teknoloji sayesinde günümüzde direnci s›f›ra çok
yak›n olan "süper iletkenler" üzerinde araflt›rma ve çal›flmalar sürmektedir.

Bu nedenle özellikle elektronik teknolojisinde parçalar üzerinden geçen elektrik
enerjisinin miktar›n› ayarlayabilmek amac›yla de¤erleri önceden belirlenmifl dirençler
devrelerde kullan›l›r. Her türlü elektronik araçta elektrik enerjisini belli bir seviyede
tutabilmek için kullan›lan bu parçalar›n pek ço¤unun yap›s›nda elektri¤i iyi iletmeyen
karbon adl› element bulunmaktad›r.

Pil, ampul ve ba¤lant› kablolar›ndan oluflan basit bir elektrik devresinde pil içinde
kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüflümü ile elde edilen elektrik enerjisinin bir
k›sm›n›n ›s› ve ›fl›k enerjisine dönüfltü¤ünü ö¤rendik. 
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Direnç Değeri ile Ampul Parlakl›ğ› ‹liflkisi
Araç ve Gereçler

Yukar›da yapm›fl oldu¤unuz deney s›ras›nda direnç de¤erleri artt›kça bu art›fla
ba¤l› olarak ampulün yayd›¤› ›fl›¤›n parlakl›¤›n›n azald›¤›n›, direnç de¤erleri azald›¤›nda ise
parlakl›¤›n artt›¤›n› gözlemledik. Yapt›¤›m›z bu gözlemler ›fl›¤›nda direnç de¤eri ile
ampulün parlakl›¤›n›n birbiri ile orant›l› olarak de¤iflti¤ini söyleyebilir misiniz?

YAPILIfiI
1. Pil yata¤› içine uygun biçimde pilleri yerlefltirerek deney düzene¤ini kurunuz.
2. Devredeki anahtar› kapatarak ampulün ›fl›k verip vermedi¤ini kontrol ediniz 
3. Elde etti¤iniz tellerin uçlar›na dirençölçeri ya da direnç ölçüm konumuna 

getirilmifl olan multimetreyi ba¤layarak tellerin direnç de¤erlerini bulunuz.
4. Direnç de¤erlerini buldu¤unuz telleri duy ile batarya aras›na ba¤lant› kablosu 

yard›m› ile seri olarak ba¤layarak ampulün vermekte oldu¤u ›fl›¤›n parlakl›¤›nda 
herhangi bir de¤iflim olup olmad›¤›n› gözleyiniz.

5. Yukar›daki ifllem basama¤›nda  yapm›fl oldu¤unuz ifllemi bu kez direnç de¤eri 
farkl› olan di¤er tellerle de tekrarlay›n›z.

- Büyük boy pil ( 3 adet )
- Ba¤lant› kablosu ( 3 adet )
- Pil yata¤›
- Ampul

- Duy
- Anahtar
- Çeflitli cins, kal›nl›k ve uzunlukta teller
- Dirençölçer ya da multimetre

* Devreye bağlad›ğ›n›z direnç değerleri değifltikçe ampul parlakl›ğ›nda  da buna 
bağl› bir değiflim gözlendi mi? Bir değiflim varsa parlakl›kla direnç aras›nda nas›l 
bir iliflki olabilir? Aç›klay›n›z.

* Deney s›ras›nda gözlemlediğiniz  bu olay›n nedeni ne olabilir? Arkadafllar›n›zla 
tart›flarak yorumlamaya çal›fl›n›z.
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YAPILIfiI
1. Kâ¤›t havlunun orta k›sm›nda bulunan kartondan yap›lm›fl kasna¤›n üzerine 

0,5 cm aral›klarla orta kal›nl›kla bobin telini s›k›ca sararak yap›flt›r›c› yard›m› ile 
sabitleyiniz.

Yap›lan bu deneyde devredeki direnç miktar›n›n art›fl›yla direnç üzerinden geçen
elektrik enerjisinin ›s› enerjisine dönüflen k›sm› artmakta, buna ba¤l› olarak ampul
üzerinden geçen elektrik akım şiddeti azalmaktad›r. Elektrik akım şiddetindeki bu azalma
ise ampul üzerinde ›fl›k enerjisine dönüflen enerji miktar›n› do¤rudan etkiledi¤inden ampul
parlakl›¤›nda bir azalma gözlenmektedir.

Devrede kullan›lan direnç de¤erindeki de¤iflimin devreden geçen elektrik akımına bu
flekilde etki etmesi  günlük hayatta kulland›¤›m›z pek çok arac›n ayar düzeneklerinde direncin
kullan›m›n› gündeme getirmifltir. Örne¤in ütü, f›r›n, radyo, televizyon vb. pek çok arac›n
ayar dü¤meleri esasta de¤erini de¤ifltirebildi¤imiz ayarlanabilen bir dirençtir. De¤iflen direnç
de¤erleri ak›m de¤erini de¤ifltirmekte ve bu sayede gereken ayar yap›labilmektedir.
Yine çevremizde kimi zaman rastlad›¤›m›z ayd›nlatma araçlar›n›n parlakl›k ayarlar› da
de¤ifltirilebilen dirençlerin geliflmifl türleri ile yap›lmaktad›r. Okullar›m›z›n laboratu-
varlar›nda da bu niteliklere ihtiyaç duyuldu¤unda ayn› özellikte ancak daha basit bir
yap›ya sahip olan reosta isimli de¤eri de¤ifltirilebilen dirençler kullan›lmaktad›r.

Dilerseniz biz de basit bir reosta tasarlayarak odam›za ›fl›k parlakl›¤› ayarlanabilir bir
gece lambas› yapal›m.

Bir Gece Lambas› Yapal›m
Araç ve Gereçler

- Kal›n bobin teli (1.5 m uzunlu¤unda)
- Kâ¤›t havlunun kasna¤› ve çelik flerit
- Devre anahtar›
- Ampul ve duy

- Büyük boy pil (3 adet)
- Ba¤lant› kablolar› (3 adet)
- Yap›flt›r›c› ve pense
- Pil yata¤›
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2. Yap›flt›r›c› kuruduktan sonra kasnak üzerine sarm›fl oldu¤unuz bobin telinin üzerindeki
yal›tkan tabakay› daima alt alta geçecek flekilde görseldeki gibi çelik flerit yard›m› 
ile kaz›y›n›z.

3. Çelik fleridin bir ucunu resimde görüldü¤ü gibi pense yard›m› ile bükerek di¤er ucuna
ba¤lant› kablosunu ba¤lay›n›z.

4. Büyük boy pilleri uygun flekilde pil yata¤› içine yerlefltirdikten sonra ba¤lant› kablolar›
yard›m› ile bataryan›n bir ucundaki kabloyu kasnak üzerine sar›l› bobin telin boflta 
kalan iki ucundan herhangi birine ba¤lay›n›z (Ba¤lant› yap›lan yerdeki kaplama 
maddeyi kaz›may› unutmay›n›z.).

5. Pil yata¤›n›n di¤er ucuna ise s›ras› ile devre anahtar›n›, ampul ba¤l› duyu ve ba¤lant›
kablosu ba¤lad›¤›n›z çelik fleridi uç uca (seri olarak) ba¤lay›n›z.

6. Çelik fleridin bükülü k›sm›n› bobin telinin her bir sar›m› için alta gelecek flekilde 
kaz›d›¤›n›z pil yata¤› ba¤l› olmayan k›sm›ndan, kablolu k›sma do¤ru yavaflça 
hareket ettiriniz (Bu hareket s›ras›nda çelik fleridin tam olarak yal›t›m maddesi 
kaz›nm›fl k›sma temas›na dikkat ediniz.).

* Çelik flerit kasnak üzerindeki sar›mlarda hareket ederken ampul parlakl›ğ›nda her 
hangi bir değiflim gözlediniz mi? Neden?

* Bu deneyde yapm›fl olduğunuz düzenek günlük hayatta herhangi bir araçla 
benzerlik göstermekte mi? Benzerlik olan araçlar› liste hâlinde yaz›n›z.
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ÖZET

- Maddeler elektrik enerjisini iletebilme niteliklerine göre iletken, yal›tkan ve yar› 
iletken olmak üzere üç gruba ayr›labilirler.

- Elektrik enerjisini iyi iletebilen maddelere iletken maddeler denir. Alt›n, gümüfl 
bak›r gibi maddeler iletken maddelerdir.

- Yap›s›nda bol miktarda karbon isimli madde bulunan ve elektrik enerjisini iyi 
iletemeyen maddelere yal›tkan maddeler denir. Cam, porselen, tahta gibi 
maddeler yal›tkan maddelerdir.

- Elektrik enerjisini k›smen iletebilen maddelere yar› iletken maddeler denir. 

- Elektrik enerjisi bir yerden bir yere iletkenler üzerinden tafl›n›rken iletkenlik 
özelli¤i fazla olan maddelerden yararlan›l›r. Maddenin iletim özelli¤ine ba¤l› 
olarak elektrik enerjisinin bir k›sm› bu iletken teller üzerinde ›s› enerjisine 
dönüflür. Elektrik iletimi s›ras›nda emniyeti sa¤lamak için iletkenin çevresi 
yal›tkan maddelerle kaplan›r.

- Elektrik enerjisinin iletimi s›ras›nda maddelerin elektrik enerjisinin üzerlerinden 
geçifline karfl› gösterdikleri etkiye elektriksel direnç denir.Uluslararas› Birim 
Sistemi’nde direnç birimi ohm (om) olup Ω sembolü ile gösterilir. Elektriksel 
direnç ohmmetre (dirençölçer) ile ölçülür.

- Maddenin cinsine ve sıcaklığına ba¤l› olarak de¤iflen elektriksel direnç; iletkenin 
boyu ile do¤ru, iletkenin kesit alan› ile ters orant›l›d›r.

- Bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımının miktar›, bu akımı tafl›yan iletkenin 
direnç de¤eri ile ters orant›l›d›r. Di¤er bir anlat›mla büyük direnç üzerinden geçen 
enerji miktar› düflük, düflük direnç de¤erli iletken üzerinden geçen enerji miktar› 
ise büyüktür.

- Günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z elektrik ampulleri, içlerinde bulunan flaman 
adl› direnç tellerinin akkor hâle gelmesi ile ›fl›k verirler. Bu nedenle her ampul 
gerçekte bir direnç olarak düflünülebilir.

- Elde edilen ›fl›¤›n parlakl›¤› do¤rudan direnç de¤erine ba¤l› olarak de¤iflir. Direnç 
de¤eri yüksek tellere ba¤l› olan ampullerin verdi¤i ›fl›¤›n parlakl›¤› az, yüksek olan 
tellere ba¤l› ampullerin verdi¤i ›fl›¤›n parlakl›k miktar› ise fazlad›r.

- Bütün  iletkenlerin az veya çok sahip oldu¤u elektriksel direnç de¤eri yard›m› ile 
elektrik veya elektronik araçlardaki devrelerin üzerinden geçen elektrik akımının 
miktar› ayarlanabilir.
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- Elektrik ve elektronik teknolojisinin geliflimi ile evlerimizde kulland›¤›m›z pek 
çok elektrik enerjisi ile çal›flan  araçla beraber çeflitli dirençler yaflant›m›za girmifltir. 

- Direnç de¤eri ayarlanabilen devre elemanlar›na reosta ad› verilir. Bu ayarlanabilir 
dirençlerin yan› s›ra günümüzde özel olarak daha önceden de¤eri ölçülmüfl direnç 
de¤erleri elektronik ve elektrik teknolojisinde kullan›larak elektrik enerjisi kontrol 
edilebilmektedir.



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

128

TEST IV

1. Afla¤›da verilen maddelerden hangisi yal›tkan bir maddedir?

A) Alt›n
B) Bak›r
C) Alüminyum
D) Tahta

2. Afla¤›da verilenlerden hangisi ya da hangileri bir iletkenin direnç de¤erinin ba¤l› 
oldu¤u etmenlerden de¤ildir?

I. ‹letkenin rengi
II. ‹letkenin boyu
III. ‹letkenin kal›nl›¤›
IV. ‹letkenin cinsi

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I-II
D) I-II-IV

3. Herhangi bir elektrik devresinde ampulün verdi¤i ›fl›k parlakl›¤›n› art›rabilmek 
için di¤er de¤iflkenler sabit kalarak afla¤›da verilenden hangisi yap›labilir?

A) Ba¤lant› kablolar›n uzunluklar›n› artt›rmak
B) Devrede kullan›lan telin kal›nl›¤›n› azaltmak
C) Devrede kulland›¤›n›z ba¤lant› kablolar›n›n boylar›n› k›saltmak
D) Kabloda kullan›lan maddenin sıcaklığını artırmak

4. Afla¤›da verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. Yal›tkan maddelerin elektrik enerjisine karfl› gösterdiği direnç değeri, iletken 
maddelerin direnç değerinden daha azd›r.

II. Direnç birimi SI birim sisteminde ohm (Ω) dur.
III. Direnç ölçen araçlar›n iç dirençleri çok küçüktür.

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I-II
D) I-III

.


