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Bu ünitede anlatılanları ö"renebilmek için;
* Ünite giri#lerinde verilen soru, resim, #ema vb. hazırlayıcı çalı#maları dikkatli  

olarak inceleyiniz.
* Konu içinde verilen deney, ara#tırma, gözlem vb. etkinlikleri ilgili yönergelerine

uygun olarak yapmaya çalı#ınız.
* Çalı#malardan sonra metin ve anlatımları takip ederek konuyu anlamaya 

çalı#ınız.
* Ba#langıçta yaptı"ınız çalı#maları yeniden yaparak daha önceden yaptı"ınız 

çalı#malarda hatanız varsa düzeltiniz.
* Ünite sonunda verilen ünite özetini dikkatlice okuyunuz.
* Ünite sonunda verilen de"erlendirme sorularını cevaplamaya çalı#ınız. 

Cevaplayamadı"ınız sorularla ilgili konuları geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
* Bu çalı#malardan sonra cevaplayamadı"ınız soruları yeniden cevaplamaya  

çalı#ınız.

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �
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Bu üniteyi bitirdi"inizde ya#amımızdaki elektrik ile ilgili olarak;
* Elektrik enerjisiyle ilgili edindi"imiz temel prensiplerden hareketle elektrik 

akımının manyetik, ısı, ı#ık ve hareket etkisini ö"renecek, 
* Elektrik akımının kullanım alanlarını inceleyecek, 
* Ya#amımızda vazgeçilmez bir olgu olan elektrik enerjisinin ba#ka hangi enerji 

çe#itlerine dönü#tü"ünü ö"renecek,
* Elektrik enerjisinin nasıl üretildi"ini ö"renece"iz.  

BBUU  ÜÜNN‹‹TTEENN‹‹NN  AAMMAAÇÇLLAARRII� �



Elektrik enerjisi olmadan ya#amanın zorlu"unu hepimiz biliriz. Kısa bir an için
bile olsa elektrik enerjisinin kesilmesi, günlük hayatımızda yaptı"ımız birçok i#in aksa-
masına sebep olur. Bizim için çok önemli olan elektrik enerjisi nerede ve nasıl üretilir?
Elektrik enerjisinin günlük hayatımızı kolayla#tıran uygulamaları nelerdir? Bizler için
yararlı olan elektrik enerjisinin bazı durumlarda çok tehlikeli olabildi"ini ve bu tehli-
kelere kar#ı önlem almak için hangi araçların kullanıldı"ını hiç merak ettiniz mi?
Evlerimize her ay gelen elektrik faturası üzerinde yazılanlar ne ifade eder? Elektrik
enerjisini bilinçli kullanmanın bizler ve ülkemiz için önemi nedir? Ünitemizde bu ve
buna benzer pek çok soruya cevap bulaca"ız. 

Raylar üzerinde ilerlerken yakla#ık 100 km/h sürate ula#tıktan sonra 15 cm’ye
kadar yükselerek yoluna devam eden bir tren dü#ünelim. Bu trenin sürati 100 km/h ile
sınırlı kalmasın. Yükseldikten sonra raylarla tren arasındaki sürtünmenin neredeyse
ortadan kalkması, onun adeta uçarak ilerlemesine sebep olsun. Öyle ki sürati 500
km/h’e kadar çıkabilsin. Trenin hareket etmesinde raylar ve trenin etkile#imi sonucunda
olu#an itme ve çekme kuvvetleri önemli olsun ve tren yolun bir tarafına do"ru kaydı"ında
yakınla#tı"ı kenardan itme kuvveti, uzakla#tı"ı kenardan ise çekme kuvveti uygulansın.
Böylece tren, yolu ortalayarak hareketine devam etsin. 

Bilim insanları tüm bunları dü#ünmekle kalmadı ve böyle bir tren yapmayı ba#ardı.
Son günlerde ülkemizde de kullanılmaya ba#lanan böyle bir trenin yoldan çıkmadan ve
raydan 15 cm yukarıda gitmesini sa"layan kuvvetlerin kayna"ı ne olabilir? 
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aa..  MMaannyyeettiizzmmaa
Toplu i"nelerin elinizden dü#üp her yere saçıldı"ını dü#ünün. Bu durum i"nelerin

herhangi bir yerimize batması tehlikesi oldukça riskli bir durumdur. Böyle bir durumda
da"ılan i"nelerin hepsinin toplanması gerekir. !"nelerin hepsinin en kolay yolu sizce nedir?
Elimizle tek tek i"nelerin tamamını toplamamız mümkün olabilir mi?

Günlük hayattaki tecrübelerimizden böyle bir olayda yapılabilecek en pratik ve
tehlikesiz yolun hemen bir mıknatıs bularak i"nelerin saçıldı"ı yerlerde gezdirmek
oldu"unu biliyoruz. Böylece çevreye saçılmı# olan i"nelerin hepsi mıknatısa yapı#ır ve
sorunu  ko layca çözümlemi# oluruz. Mıknatıslar sadece bu olayda oldu"u gibi i"nelerin
toplanmasında de"il bunun yanında buzdolabının kapa"ının kapan masından, metal atıkların
ayrı#tırılmasına, kasetlerden, bankamatik kartlarına kadar birçok yerde kullanılır hâle gelmi#tir.
Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelli"i gösteren cisimlere mıknatıs denir.
Mıknatıslar tabiatta do"al olarak bulunabilecekleri gibi yapay olarak da üretilebilirler.

Yukarıda da anlattı"ımız gibi günlük hayatımızın pek çok alanına girmi# olan 
mıknatısların tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bir söylenceye göre MÖ. 800’lü
yıllarda Manisa civarında ya#ayan Magnes isimli bir çoban, sürülerini otlatırken 
ayakkabısında bulunan demir parçalarını çevrede bulunan  siyah kayaların çek ti"ini
fark etmi#tir. Magnes’in ayakkabısındaki demir parçalarını çeken bu esrarengiz siyah
kayalar gerçekte magnetit adı verilen do"al  mık natıstır. 

Demiroksit (Fe
3
O

4
) bile#i"i olan magnetit do"ada az miktarda bu lunur. Yapay 

mıknatıslar kullanım alanlarına göre demir, nikel ve çelik gibi maddelerden yapılabilir.
Yapay mıknatıslar kullanım alanlarına göre belirli #ekillerde üretilebilir. Mıknatıslar U,
çubuk, pusula i"nesi ve at nalı #eklinde olabilir. Her mıknatısın bir tane N, bir tane de
S olarak adlandırılan iki kutbu vardır.

�
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Demir, nikel ve kobalt gibi mıknatıs yapımında kullanılan maddelere manyetik
maddeler denir. Bu maddeler, dı#arıdan bir manyetik etkiye maruz kaldı"ında kolayca
mıknatıslık özelli"i (manyetik özellik) kazanır. Manyetik özellik gösteren bu tür maddelerin
sahip oldu"u mıknatıslık özelli"i, maddeyi olu#turan atomların yapısındaki elektronların
hareketi ile olu#ur.

Bir yüzeye demir tozlarını serp tikten sonra aynı yüzeye bir çubuk mıknatıs
koyarsak, demir tozlarının mıkna tısın daha çok uç kısımlarında (kutuplarda) toplandı"ını
görürüz. Bu bize uçlarda çekme özelli"inin da ha fazla oldu"unu gösterir. Mıknatısların
çekme özelli"inin en kuvvetli oldu"u uç kısımlarına ku tup adı verilir. Mıknatıslar bir ucu
kuzey (N), bir ucu güney (S) olmak üzere iki kutupludur. Mıknatıslar ne kadar parçalanırsa
parçalansın yani ne kadar küçültülürse küçültülsün sahip oldu"u çift kutupluluk özelli"ini
korur. 

Mıknatısın her  iki kutbunun da çekme özelli"i e#ittir. Mıknatısların kutbunu basit
bir deneyle sizler de bulabilirsiniz. Bir çubuk mıknatısı a"ırlık merke zinden bir iple
ba"layarak asarsanız, mıknatıs kuzey-güney do"rultusunda dengede kalır. Mık natısın
kuzeye yönelen ucuna kuzey kutbu (N), mıknatısın (S) güneye yönelen ucuna güney
kutbu (S) denir. Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter, farklı kutupları ise birbirine
çeker.

Üzerine demir tozları serpilmi# cam bir levhanın altına bir mıknatıs yerle#tirilirse,
demir tozları birbiri ni kesmeyecek #ekilde düzgün çizgiler hâ linde sıralanır. Bir mık-
natısın itme ya da çekme özelli"i gösterebildi"i bölgeye, mıknatısın manyetik alanı
denir. Manyetik alan; manyetik kuvvet çizgileri ile belirlenir. Olu#an bu  kuvvet çizgileri;
mıknatısın kuzey (N) kutbundan ba#lar, güney (S) kutbunda son bulur. Manyetik alan kuvvet
çizgileri mıknatı sın kutuplarından uzakla#tıkça seyrekle#ir. 

�

�

�

�
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ÖÖrrnneekk
Bir çubuk mıknatıs #ekildeki gibi dört parçaya bölünüyor. Buna göre, bölünen

mıknatısın 1, 2, 3 ve 4 kutupları için a#a"ıdakilerden hangisi do"ru olur?

ÇÇöözzüümm
Mıknatıslar parçalara ayrıldı"ında kutuplarını kaybetmedi"ine göre dört parçaya

ayrılan mıknatısın her bir parçası a#a"ıdaki #ekilde gösterildi"i gibi olacaktır.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  BB))’’  ddiirr..
bb.. EElleekkttrriikk  AAkkıımmıınnıınn  MMaannyyeettiikk  EEttkkiissii
Do"al hâlde herhangi bir manyetik etki göstermeyen cisimlerin üzerine do"ru

biçimde dı# etki uygulandı"ında manyetik özellik kazanabilir mi? 

Hans Christian Oersted (Hans Krıstiyan Örstet) Danimarkalı bir profesör, fizikçi
ve kimyagerdir. Elektrik ile manyetizma arasındaki ili#kiyi belirleyerek ün kazanan
Oersted, volta piliyle ilgili bir deney yaparken elektrik devresinin açılma veya kapanması
sırasında  devrenin yakınında bulunan bir pusula i"nesinin saptı"ını görmü#tü. Akım
geçen telin yanında bulunan bir mıknatısa kuvvet uygulaması nedeniyle pusula
i"nesinde sapma oldu"u fikrine kapılmı#tır. Oersted’in yaptı"ı deney sırasında gözlem-
ledi"i bu olay  elektrik akımını olu#turan elektrik yüklerinin hare ketinin aynı zamanda
birtakım manyetik olayların da nedeni olabilece"ini ortaya çıkarmı#tır. 

11 22 33 44  

A) N S N S

B) N N S S

C) S N S N

D) N N S N
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Hareket eden elektrik yüklerinin bu etkisi ile manyetik maddelerin yanı sıra
üzerinden akım geçen bir bobin de bir mıknatıs gibi manyetik özellik kazanarak mıknatıs
özelli"i gösterdi"i görülmü#tür. Elektrik akımının etkisiyle manyetik özellik kazanarak
olu#turulan bu tür mıknatıslara elektromıknatıs adı verilir. Her mıknatısın bir tane N,
bir tane de S olarak adlandırılan iki kutbu oldu"unu biliyoruz. Acaba elektromıknatısların
da di"er mıknatıslardaki gibi sabit kutup bölgeleri var mıdır?

Elektromıknatısın kutupları, elektromıknatısı olu#turan bobinden geçen akımın
yönüne ba"lı olarak de"i#im gösterir. Geçen elektrik akım  yönüne  ba"lı olarak de"i#en
bir elektromıknatısın kutuplarını bulmak için #ekillerdeki gibi sa" elimizin parmaklarını
akım yönünde bobin üzerine sararak bobine paralel olacak #ekilde açılan ba#parmak
yönü N kutbunu gösterirken, di"er taraf ise S kutbunu gösterir. 

E"er akımın yönü bir öncekine göre zıt yönde olursa olu#an manyetik etki akıma
ba"lı oldu"undan elektromıknatısın kutupları da yer de"i#tirir.
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Yapılan incelemeler sonunda, çivi çevresine sarılan telin sarım sayının sabit tutularak
tele uygulanan akım de"erinin ya da akım de"eri sabit tutularak çivi üzerine sarılan
telin sarım sayısının artmasıyla olu#an manyetik etkinin de bu de"i#imlerle do"ru orantılı
olacak #ekilde arttı"ını göstermi#tir. 

Buna göre bir iletken üzerine sarılan telden geçen akıma ba"lı olarak iletken çevresinde
olu#an manyetik etki;

- !letken telden geçen akıma ba"lıdır. Telden geçen akım artarsa elek tromıknatısın 
çekme özelli"i artar.

- Manyetik maddeye sarılan telin (bobinin) sarım sayısına ba"lıdır. Telin sarım 
sayısı artarsa elektromıknatısın çekme özelli"i de sarım sayısındaki artı#  ile do"ru 
orantılı olarak artar.

- Tel üzerinden akım geçmemesi durumunda kaybolur.  

Elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak yapılan elektromıknatıslar,
elektrik enerjisini hareket enerjisine dönü#türmede kullanılır. Günlük hayatta sıkça 
kullandı"ınız  kapı zillerindeki elektromıknatıslar sayesinde zilin dü"mesine bastı"ınızda
elektromıknatısın bobininden akım geçer. Bobin üzerinden geçen akım etkisi ile mıkna tıslanan
elektromıknatıs metal kolu çeker. Metal kol, elektromıknatısa yak la#tıkça, bobin üzerinden
geçen akım kesilir. Böylece metal kolun ucundaki çekiç adı verilen topuz çana vurur.
Bu dev reyi tamamlar ve çevrim yeni den ba#lar.
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Elektromıknatısların sürekli mıknatıs olmadı"ını ve akım kesildi"inde mıknatıslık
özelliklerini kaybettiklerini  ve elektromıknatısın çekim gücünün, bobinin sarım sayısına
ve bobinden geçen akıma ba"lı oldu"unu ö"rendik. 

Kapı zilleri dı#ında bilgisa yarlar, telefon, telgraf, hoparlör gibi pek çok araç  gereçte
kullanılan elektromıknatıslar sanayide de demir yüklemesi yapan vinçlerde bulunur.
Hurdalıklarda ve çelik imalathanelerinde kullanılan bu tür elektromıknatısların bobinlerinden
geçen akım miktarları arttırılarak tonlarca kütleye sahip hurdalar ve çelik ürünler
kolayca hareket ettirilir. Akımın kesilmesiyle elektromıknatısın mıknatıslık özelli"i
kaybolur ve havaya kaldırılan metal hurda yere bırakılabilir. Konuya ba#larken
okudu"umuz metindeki trenin hareket etmesini de raylara ve trenin altına yerle#tirilen
elektromıknatıslar sa"lar. Bunların dı#ında hırsız alarmlarının bazılarının yapılarında
da elektromıknatıs kullanılır. Elektromıknatısların geçen akım de"erine ba"lı olarak
artan çekim gücü özelli"i sayesinde kaldı rılamayan yükler mıknatıs yardımıyla kaldırılarak
yükleme yapılır.
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Yukarıdaki resimlerde günlük hayatımızda sıkça kullandı"ımız araçlardan bazıları
görülmektedir. Bu araçların nasıl çalı#tı"ını hiç dü#ündünüz mü? Sizce bu araçlar nasıl
çalı#maktadır? Beraberce inceleyelim.

Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken üze rinden elektrik akımı ge çirilirse
üzerinden akım geçen iletkene manyetik alan tarafından bir kuvvet etki etti"ini ve bu
etki ile manyetik alan  içinde bulunan iletkenin hareket etti"ini ö"rendik. Olu#an bu etki
ile hareket eden iletkenin hareket miktarınn uygulanan  elektrik enerjisindeki artı# veya
azalı# ile orantılı olarak de"i#ti"ini yani do"rudan olu#an hareket enerjisinin sisteme
giren elektrik enerjisi ile ilgili oldu"unu görmü#tük. Bir ba#ka deyi#le iletken üzerine
uygulanan elektrik enerjisi hareket enerjisinin olu#umuna neden olmaktadır. $ekildeki
gibi kuvvetli bir manyetik alan içerisine konulan iletken bobinlerin üzerinden elektrik
akımı geçirildi"inde bobin, olu#an elektromanyetik kuv vet etkisiyle ok yönünde dönmeye
ba#lar. Bu #ekilde ça lı#an düzeneklere elektrik motoru adı verilir.

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88

ÖÖrrnneekk
Elektromıknatısın bir demir çubu"a uyguladı"ı manyetik etkiyi artırabilmek için

a#a"ıdaki i#lemlerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?

I. Demir çubu"u elektromıknatısa yakla#tırmak 
II. Devreden geçen akım #iddetini artırmak
III. Demir çubuk üzerindeki sarım sayısını artırmak

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III 

ÇÇöözzüümm
Elektromıknatısın demir çubu"a uyguladı"ı manyetik etkiyi artırmak için çubuk ile

elektromıknatıs arasındaki uzaklık azaltılmalı ya da elektromıknatısın manyetik etkisi 
artırılmalıdır. Elektromıknatısların manyetik etkisi; telden ge çen akım #iddeti ve telin
sarım sayısı arttıkça artaca"ından çubu"a uygulanan manyetik etkiyi artıracaktır.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  DD))’’  ddiirr..
cc..  EElleekkttrriikk  EEnneerrjjiissiinnddeenn  HHaarreekkeett  EEnneerrjjiissiinnee  

�
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Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönü#türen  düzeneklerdir.
Günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olan çama#ır makinesi, buzdolabı, vantilatör,
elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi gibi pek çok araçta elektrik motorları kullanılmaktadır.
Günümüzde çok küçük boyutlarda üretilen elektrik motorları tıp alanında ve uzay
ara#tırmalarında da kullanılmaktadır. Foto"rafta küçük boyutlu elektrik motorları
görülmektedir.

dd..  HHaarreekkeett  EEnneerrjjiissiinnddeenn  EElleekkttrriikk  EEnneerrjjiissiinnee  
$imdiye kadar yapmı# oldu"umuz incelemelerde  manyetik alanın elektrik yüklerinin

uygun #ekillerde hareketi ile olu#tu"unu ö"rendik. !letken sarılı bir bobin üzerinden akım
geçirildi"inde bobin çevresinde bir manyetik etki olu#maktaydı.  Peki, pil olmadan sadece
bir manyetik etki ile elektrik akımı elde etmek mümkün olabilir mi? Yani bir mıknatısın
etkisi altında kalan iletken tel sarılı bobinden akım geçer mi? Beraberce bu sorulara bir
cevap bulmaya çalı#alım.



zıt olmasındandır. Di"er bir ifade ile mıknatısın yakla#an kutuplarındaki de"i#iklik
akım yönünün de"i#imine neden olmu#tur. 

Bu kez mıknatısın di"er kutbunu yani S kutbunu
iletken tel sarılı bobinin içine do"ru hareket ettirirsek
miliampermetrenin ibresi sola do"ru sapar. !brenin
sapma yönündeki bu de"i#im bobine yakla#tırılan N
kutbu etkisi ile olu#an akım yönü ile S kutbunun yak-
la#ması ile meydana gelen akım yönlerinin birbirine

S kut bunun uzakla#tırılmasında olu#an akım yönleri aynı, her iki kutbun yakla#tırılması
ya da uzakla#tırılması durumunda olu#acak akım yönleri birbirine zıttır.

Ancak tel bobin içinde manyetik etkiyi olu#turan çubuk mıknatıs hareketsiz
oldu"unda miliampermetre ibresinde herhangi bir sapma gözlenmez. Bu durumda
bobin üzerinde elektrik akımını olu#turan etkinin sadece manyetik alan olmadı"ı,
manyetik alanın bobin içindeki hareketinin elektrik akımını olu#turdu"u sonucuna
ula#ılır. Bobinin içindeki mık natıs hareketsiz oldu"u sürece kut bu ne olursa olsun akım
olu#maz.

Çubuk mıknatısın S kutbu bobinden uzakla#tırılırken
miliampermetre ibresinde yine bir sapma gözlenir.
Tıpkı N kutbunun uzakla#masında oldu"u gibi S kutbunun
da bobinden uzakla#ırken olu#turdu"u etki, iletken tel
bobin üzerinde yine bir akım olu#umuna neden olmu#tur.
Ancak dikkat ederseniz N kutbunun yakla#tırılması ile

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88

222222

!bredeki sapma mıknatısın olu#turdu"u manyetik etki ile iletken tel sarılı bobinden
bir yük geçi#i oldu"unu gösterir. 

Yan tarafta görülen iletken tel sarılı bobinin uçlarını bir
miliampermetreye ba"layarak çubuk mıknatısı bu bobine
do"ru yakla#tıralım. Çubuk mıknatısı hızla bobine do"ru
yakla#tırıp uzakla#tırdı"ımızda ampermetre ibresinin
ba#langıçta sıfırı gösteren ibresinde sapma oldu"unu
gözlemleriz. 

Bobine hızla yakla#tırılan çubuk mıknatısın N kutbu
miliampermetrenin ibresinde sa" tarafa do"ru bir sapma
olu#tururken N kutbu uzakla#tı"ında ampermetre
ibresinin sola do"ru saptı"ı gözlenir.  Bu nedenle bu iki
durumda tel sarılı bobinde mıknatısın etkisiyle olu#an
akımların zıt yönlü oldu"u söylenebilir. 
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Yukarıda yaptı"ımız gözlemde oldu"u gibi üzerine tel sarılı bir akım makarasına,
bir çubuk mıknatıs v hızıyla yakla#tırılıp uzakla#tırılırsa tele ba"lı ampermetre nin ibresinin
saptı"ı gözlendi. Ampermetre ibresinde gözlenen bu sapma bobine sarılı tel üzerinden
belli bir akımın geçti"ini gösterir. Devrede herhangi bir üreteç olmadan tamamen sistemin
manyetik alan de"erinin de"i#im de"eri ve hızına ba"lı olarak iletken tel de gözlemlenen
bu akıma indüksiyon akımı denir. �

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucu kapalı bir devrede üreteç
olmadan bu biçimde elde edilen indüksiyon akım #iddetinin;
- Mıknatısın olu#turdu"u manyetik alanın #iddetiyle, 
- Mıknatısın yakla#ıp uzakla#ma hızıyla,
- Akım makarası üzerindeki telin sarım sayısıyla do"ru orantılı olarak de"i#ti"i sonucuna

ula#ılmı#tır. Ayrıca manyetik alanın de"i#imine ba"lı olarak akım makarasında 
olu#an bu akımın mıknatıs yakla#ırken gözlenen yönü ile mıkna tıs uzakla#ırken 
gözlenen yönünün birbirine zıt oldu"u görülmü#tür.

Bu konu ile ilgili olarak önemli ara#tırmalar yapmı# olan Nikola Tesla (1856-1943)
isimli bilim insanının 1890’ların ba#ında bu ara#tırmaları dı#ında pek çok ilginç ke#fi
bulunmaktadır. Bu ke#ifler arasında flüoresanlı gaz lambasıyla, x ı#ınlarıyla il gili
ara#tırmalar belki de o dönemin en ilginç ke#ifleri arasında sayılabilir.
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Ama bunların arasında bir ara#tırması belki de yaptı"ı bütün ara#tırmalardan daha
önemli idi. Bu ara#tırma yüksek frekansta elektrik akımı üretebilen Tesla Bobini’ dir.
Tesla, alternatif elektrik akımının ilginç özelliklerini ke#fetmi#ti. Yüksek frekansa sahip
bir alternatif akım, “yüzey etkisi” denilen özel lik nedeniyle tellerin sadece dı# yüzeylerinde
yol alıyordu. Dünya Fuarı’nda vücuduna sardı"ı tellerden geçen yüksek gerilimli alternatif
akımın kendisine zarar vermemesinin nedeni de buy du. Tesla Bobini sayesinde radyo
ve TV yayınlarının da kapısı aralandı. 

ÖÖrrnneekk  ((22000011  //  ÖÖOO))

Bir ö"renci, bir mıknatısı hareket ettirerek indüksiyon bobininde elektrik akımı
olu#tu"unu göstermek istiyor. Ö"renci nin bu deneyi yapabilmesi için laboratuvarda
bulunan yukarıdaki deney düzeneklerinden  hangisini ya da hangilerini kullanması
gerekir? 

A) Her üçünü        
B) I ve II             
C) II ve III          
D) Herhangi birini

ÇÇöözzüümm
Mıknatısın bobin üzerinde olu#turdu"u manyetik etkiden faydalanabilmek için

mıknatısı hareket ettirerek elektrik akımı olu#turmak isteyen bu ö"rencinin  amacına
ula#abilmesi için üç düzenekten  herhangi birini kullanması yeterlidir.

DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  DD))’’  ddiirr.
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ee..  AAlltteerrnnaattiiff  vvee  DDoo##rruu  AAkkıımm  JJeenneerraattöörrlleerrii
Elektrik akımının bobinin dönmesini sa"layacak bir manyetik etki olu#turabildi"ini

ö"rendik. Yani elektrik motoruna uygulanan elektrik enerjisi sayesinde motor hareket
etti"inden elektrik enerjisi motorda hareket enerjisine dönü#mü#tü. Sizce bu olayın tersi de
mümkün olabilir mi? Acaba bobinin hareket etmesi, bobini olu#turan iletken tellerden
bir akım geçmesine sebep olur mu? 

Hastanede elektrik akımının kesilmesi ile ameliyat hanedeki doktorlar, laboratuvarda
tahlil yapan laborantlar, röntgen çeken teknisyenler, diyalize ba"lı   hastalar  ve asansörde
bulunanların tela#landı"ını, ancak hastanenin içinde bulunan bir sistem sayesinde
ihtiyaç duyulan elektrik akımının yeniden sa"lanarak insanlardaki bu tela#ın ortadan
kalktı"ını ya bizzat #ahit olarak ya da ileti#im araçları yardımı ile verilen haberlerden 
duymu#sunuzdur. Sizce bu sistem nasıl çalı#maktadır? Günlük hayatımız için gerekli olan
elektrik enerjisi nasıl üretilmektedir? $imdi de bu ve buna benzer sorularımıza beraberce
cevap arayalım.

Bir pil veya aküden elde edilen elektrik akımı okulda, i#te, sanayide ve ev lerde
kullanılan elektrik akımından fark lıdır. !ndüksiyon yoluyla ya da ba#ka bir anlatımla,
artan veya azalan manyetik alan etkisiyle elde edilen,  belli bir süre içinde devamlı
olarak yön de"i#tiren elektrik akımına alternatif akım denir.�

Tersine çalı#an bir elektrik motoru gibi dü#ünebilece"imiz jeneratörler, alternatif
elektrik akım üreten araçlardır. Jeneratörlerde mıknatıslar arasındaki bobinin hareketi
ile akım olu#turulabildi"i gibi hareketsiz bir bobinin içindeki mıknatısın hareketiyle de
bobinde bir elektrik akımı olu#abilir. Alternatif akım jeneratöründe, kuvvetli bir 
mıknatısın olu#turdu "u manyetik alan içerisinde, belirli bir eksende dönen bobin
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Günlük hayatımızda kullandı"ımız elektrik enerjisi, güç santrallerinde (elektrik
santral lerinden) jeneratörler yardımı ile üretilir. Jenera törlerin elektrik enerjisi üretmesi
için gerekli olan hareket enerjisi; su, ısı ya da nükleer reaksiyonlarla sa"lanabilir.
Hareket elde edebilmek için ısı enerjisinden yararlanılan termik santrallerde fosil yakıtların
yakılması ile açı"a çıkan  enerji ile su ısıtılır. Elde edilen yüksek basınçlı su buharı ile
türbinin hareket etmesi sa"lanarak jeneratörde elektrik enerjisi üretilir. Nükleer
santraller de benzer #ekilde üretim yapar. Termik bir santralle nükleer santral arasındaki en
önemli farklılık enerji elde etmede kullanılan yakıt farklılı"ından kaynaklanır. Termik
santrallerde fosil yakıtların yakılması sonucu açı"a çıkan  enerji ile su ısıtılırken; nükleer
bir santralde enerji nükleer reaksiyonlar sonucunda elde edilir. 

bulunur. Akım olu#turan bobinin için den geçen manyetik alan çiz gilerinin sayısı
artarken akım bir yönde, azalırken de ters yönde akım geçer. !ki mıknatıs arasındaki
armatü rün hareketiyle olu#an akımın yönü de"i#ebilir. Yani de "i#ken akım olan (AC)
alter natif akım üretilir.  Kapalı devredeki bobinin içinde bir mıknatıs hareket ettirilerek
alternatif akım olu#ur.  Bu anlamda bir alternatör veya alternatif akım jene ratörü ile
elektrik santralleri arasındaki en önemli fark, alternatör  alternatif akım üreten bir
düzenek iken elektrik sant rallerinin jeneratörlerin bu lundu"u çok büyük akım üreten
sis temler olmasıdır.
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Yukarıdaki foto"rafta görüldü"ü gibi hızla akan  suyun enerjisini ba"lı oldu"u jeneratörde
elektrik enerjisine dönü#türen di"er bir ifade ile enerji kayna"ı olarak hareket hâlindeki
suyun enerjisini kullanan hidroelektrik santralleri de elektrik üretiminde kullanılan bir
ba#ka güç santrali türüdür.

Bu amaçla akarsular önüne kurulan büyük bentler olan barajda biriken su, yer çekimi
potansiyel enerjisine sahiptir. Su, belli bir yükseklikten dü#erken enerji dö nü#ümünden
kinetik enerji, daha sonra da türbin çarkına ba"lı jene ratör bobini üzerinde bulunan sar gıların
dı#arıdan bir do"ru akım kayna"ı yardımıyla etkilenmesi sonucu jeneratörün bobini
çevresinde bir manyetik alan olu#ur. Hareket eden jeneratör bobininin etrafında olu#an
manyetik alan etkisi ile bobin sarımlarında bir gerilim meydana gelir. Böylece suyun
sahip oldu"u yer çekimi potansiyel enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi elde edilmi#
olur.
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Ülkemizin elektrik ihtiyacının ne redeyse tamamı hidroelektrik veya termik
santrallerden elde edilir. En önemli hidroelektrik santrallerimiz den biri Atatürk Barajı
üzerindedir. Ayrıca Keban, Hirfanlı, Karakaya, Demirköprü elektrik ihtiyacımızı kar#ılayan
di"er önemli elektrik santrallerimizdir.

Elektrik enerjisi, güç santrallerinde üretildikten sonra #ehirlerimize 250 000 V-500 000
V arasındaki yüksek gerilimle ta#ınır. Elektrik enerjisini ta#ıyan tellere yüksek gerilim
hattı denilmesinin sebebi de budur. $ehirlere gelen elektrik enerjisinin gerilimi dü#ürülür.
Böylece evlerimize ula#an elektrik gerilimi, evlerde kullanılan cihazların çalı#masına
uygun hâle getirilir. Ülkemizde evlerde kullanılan gerilim 220 V’tur. $ehir gerilimini
dü#ürmek veya yükseltmek için kullanılan araçlara transformatör denir.

�
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Do"ru akım jeneratörleri, ya pı bakımından alternatif akım jeneratörlerine benzer.
Yalnız burada elde edilen akım hep tek yönlüdür. Bundan dolayı bu jeneratörlere do"ru
akım jeneratörü denir. Bisikletlerimizde kullandı"ı mız dinamolar bir çe#it do"ru akım
jeneratörüdür.

ÖÖrrnneekk
I. Jeotermal kaynaklı santrallerden
II. Pilden
III. Nükleer santrallerden
IV. Hidroelektrik santrallerden

Yukarıda verilen öncüllerin hangi ya da hangilerinde elektrik enerjisi hareket ener-
jisinden elde edilmi#tir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) I, III ve IV

ÇÇöözzüümm
Nükleer, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklı santrallerde türbinlerin hareketi sonucunda

elektrik enerjisi elde edilir.
DDoo##rruu  sseeççeenneekk  ((  DD))’’  ddiirr.

ff..  EElleekkttrriikk  AAkkıımmıınnıınn  IIssıı  EEttkkiissii
Yan sayfadaki #emada bir ısıtıcının çe#itli noktalarında kullanılan kabloların kesitleri

verilmi#tir. $emadakine benzer yapıdaki ısıtıcılardan herhangi birini kullanarak
odamızı ısıtabilir, böylelikle en do"al gereksinimlerimizden biri olan ısınma ihtiyacımızı
kar#ılayabiliriz. Isıtıcının çalı#tırılması ile odamız ısınırken ısıtıcının tellerinin de çok
fazla ısınarak kızardı"ını gözlemleriz. Isıtıcının telleri bu kadar ısındı"ında bile
ısıtıcının kablolarını kontrol etti"imizde kabloların ısıtıcının telleri kadar ısınmadı"ı
görülür. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Bu teller arasında bir farklılık var mıdır? Varsa
bu farklılıklar neler olabilir? 

�
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Yapılan inceleme ve ara#tırmalar sonunda iletken bir tel üzerinde meydana gelen
ısı enerjisinin iletkenin direnci, iletken üzerinden geçen akım de"eri ve elektrik akımın
geçi# süresinin artmasına ba"lı olarak artaca"ı; iletkenin direncinin, iletken üzerinden
geçen akım de"erinin ve söz konusu akımın geçi# süresinin  azalmasıyla ise azalaca"ı
gözlenmi#tir. 

Gün lük hayatta kullandı"ımız elektrikli su ısıtıcısı, fırın, ütü, saç kurutma maki-
nesi, elektrikli battaniye ya da elektrikli sobalar gibi birçok araç elektrik enerjisinin
iletken tel üzerinde ısı enerjisine dönü#ümünden yararlanılarak yapılmı#tır. 

Önceki sayfadaki örne"imizde verdi"imiz ısıtıcı gibi daha pek çok araç gereci
günlük ya#antımızda ısıtma, pi#irme ve kurutma gibi i#le rimizde kullanırız. Sizce bu
aletlerde elde etti"imiz ısının kayna"ı ne dir? Bu aletlerde ısı enerjisi sizce nasıl olu#mak-
tadır? !letken bir telden geçen elektrik akımının tel üzerindeki etkisi nedir? Bu konu-
muzda bu gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalı#arak elektrik enerjisi ile ısı enerjisinin
ili#kisini açıklamaya çalı#aca"ız.

!letkenlerin elektrik enerjisi iletimine kar#ı gösterdi"i zorlu"a direnç denildi"ini ve
akımın geçi#ine ba"lı olarak iletilen elektrik enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine
dönü#tü"ünü biliyoruz. 

Elektrik akımını meydana getiren elektronların bu çarpı#maları sırasında aktarılan
enerjinin bir kısmı çarpı#an taneciklerin niteli"ine ba"lı olarak ısı enerjisine dönü#ür ve
akım geçen iletken telin ısınmasına neden olur. Bu  tür bir olay sırasında iletkende iletimi
sa"layan taneciklerin titre#imi ile hareket enerjisine dönü#en elektrik kayna"ından elde
etti"imiz elektrik enerjisinin bir kısmı, taneciklerdeki ısı enerjisine dö nü#mü#tür. 
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Günlük ya#antımızda iletkenden elektrik enerjisinin iletimi sırasında açı"a çıkan bu ısı
enerjisi do"ru kullanıldı"ında büyük kolaylıklar getirirken gerekli önlemler alınmadı"ında
devredeki akım #iddetinin çok büyük de"erlere çıkması nedeniyle kablolar üzerinde
olu#an ısı enerjisindeki artı# yalıtım malzemelerini eriterek yangınlara sebep olabilir.
Sizce ya#adı"ımız çevrede bu olumsuz durumları engellemek amacıyla ne gibi önlemler
alınmı# olabilir?

ÖÖrrnneekk  ((11999999//  DDPPYY))
A#a"ıdakilerden hangisinde daha yüksek dirençli uzun iletken tel kul lanılır?

A) Ütüde
B) Elektrik lambasında
C) Radyoda
D) Sigortada

ÇÇöözzüümm
Isı enerjisi sonucu bir i# yapılmadı"ı sürece elektrikli araçlarda yüksek dirençli

uzun iletken tellerin kullanımından kaçınılır. Bu nitelikteki tellerin direnç de"erleri de
fazla oldu"u için ütü, elektrik sobası, elektrik oca"ı gibi araçlarda tercih edilir. Buna
göre ütüde yüksek dirençli uzun iletkenler kullanı lırken radyo, sigorta ve elektrik 
lambalarında yüksek dirençli uzun iletkenler kul lanılmaz.

DDoo##rruu  SSeeççeenneekk  ((AA))’’  ddıırr..
ÖÖrrnneekk
Bir ö"renci su içinde bulunan bir ısıtıcının direncinin suyun sıcaklı"ının de"i#imindeki

etkisini incelemek istiyor. Bu amaçla yan tarafta verilen düzene"i kurarak incelemeye
ba#lıyor. Ö"rencinin inceleme yaptı"ı konuda sonuca ula#abilmesi için a#a"ıda verilen
düzeneklerden hangisini  kullanmalıdır?
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ÇÇöözzüümm
Ö"rencinin incelemek istedi"i konu su sıcaklı"ının direnç de"erine ba"lı de"i#imi

oldu"una göre hazırlanacak düzenekte ba"ımsız de"i#ken eleman sadece direnç olmalı,
akım ve su hacmi sabit tutularak kontrol altına alınmalıdır. Bu durumda sadece direnç
de"erinin de"i#tirildi"i düzenek C seçene"inde çizimi verilen düzenektir. 

DDoo##rruu  SSeeççeenneekk  ((CC))’’  ddiirr..
gg..  EElleekkttrriikk  DDeevvrreelleerriinnddeekkii  GGüüvveenncceemmiizz::  SSiiggoorrttaa
Bir direnç üzerinde açı"a çıkan ısı enerjisinin elektrik enerjisinin iletimi sırasında

olu#tu"unu ö"rendik. Bu nedenle iletken üzerinde kontrolsüz olarak açı"a çıkan ısı
enerjisi sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için öncelikle iletken üzerinden
geçen akımın kontrol altına alınması gerekir. Bu dü#ünce ile elektrik devrelerindeki tellerin
a#ırı ısınmasıyla olu#abilecek tehlikelere kar#ı önlem olarak sigorta adı verilen araçlardan
yararlanılır. 

Sigortalar elektrik devrelerinden fazla elektrik akımı geçti"inde devrenin a#ırı
ısınıp yanmasını engelleyerek güvenli elektrik akımı geçi#ini sa"lar. Elektrik devrelerine
se ri olarak ba"lanan bazı sigortaların yapısında bulunan elektrik akımını iyi ileten ama
erime sıcaklı"ı dü#ük bir tel sigortaların üzerinden geçen akım yükseldi"inde ısınarak
erir. Telin erimesi devrenin tamamlanmasını engeller. Böylece devreden geçen yüksek
akım engellenmi# olur.  

AA))                                                                          

DD))

CC))                                                                    

BB))
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Sigortalar, ta#ıyabilecekleri en yüksek akım miktarına göre sınıflandırılır. Devre
emniyetinde kullanılan sigorta de"eri önemlidir. Bu nedenle sigorta seçerken sigorta
gücü dikkate alınmalıdır. Bir aracın çekti"i en büyük akım #iddeti bulunurken aracın
güç de"eri #ebeke gerilimine bölünür. Çıkan sonuç aracın çekebilece"i en fazla akım
#iddetinin de"eridir. Örne"in; #ebeke geriliminin 220 V oldu"u bir yerde kullanılan
1000 W’ lık bir aracın çekebilece"i en büyük akım de"eri  1000/220=4,5 A olur. Buna
göre bu araç çalı#tırılırken seçilecek  sigortanın de"eri en az  4,5 A’ in bir üst grubu
olmalıdır.

Örne"in 13 A’ lik sigorta en fazla 13 A’ lik akımın geçmesine izin verir. Daha fazla
akım geçmesi durumunda sigorta devreyi keser ve akım geçi#ini durdurur. Böylece
devreden geçecek yüksek akımın olu#turaca"ı tehlikeler önlenmi# olur. Benzer #ekilde
2 A’ lik akım ile çalı#an bir saç kurutma makinesini 1 A’ lik sigorta ile korumak anlamsızdır.
Çünkü saç kurutma makinesi çalı#tırıldı"ında sigorta, üzerinden 1 A’den fazla akım
geçece"i için atacak ve makine çalı#mayacaktır. Aynı makineyi 13 A’ lik sigorta ile
korumak da güvenli olmaz. Çünkü makine çalı#ırken olu#abilecek bir sorunda akım 13
A oluncaya kadar sigorta atmaz ve a#ırı ısınma sonucu yangın çıkabilir. Bu yüzden sigortalar,
kullanılaca"ı devreden geçen akım de"erinden biraz yüksek de"erde seçilmelidir.

Foto"raftaki gibi binalara ve daire giri#lerine  de sigortalar yerle#tirilir. Bu sigortalarla
#ehir cereyanının binalara girdi"i yerlerde bulunan binanın tamamının elektrik akımı
kontrol altına alınır, dairelere gelen elektrik akımı sigorta kutusunda paralel devrelere
bölünür ve bu #ekilde dairenin de"i#ik yerlerine da"ıtılır. Bunun nedeni, bir tehlike
durumunda dairedeki araçların tamamının zarar görmesini engellemektir. Ayrıca kul-
landı"ımız elektrikli aletlerin ço"unun da kendi sigortası vardır.

Evimizdeki elektrik enerjisinin aktarımını kontrol altına almamıza yardım eden
sigortalar yapısal özelliklerine göre; 

a. Bu#onlu, 
b. Bıçaklı,
c. Otomatik sigorta olarak üç gruba ayrılır. 
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bb..  BBııççaakkllıı  SSiiggoorrttaa
Bu sigorta akım de"eri yüksek ve daha fazla güç isteyerek çalı#an devrelerde kullanılırlar.

Bunlar NH tipi olup  tekrar sarılmazlar, yenisi ile de"i#tirilirler.

11..  BBuu$$oonnlluu  SSiiggoorrttaa
Bu sigorta bir gövde ve kapaktan meydana gelir. Bu tür sigorta gövdelerinde geçecek

akım seviyesine göre direnç de"eri de"i#en bir iletken tel ve bu telin çevresinde silisyumlu
kum bulunur. Kumun görevi herhangi bir kısa devre anında, sigorta atması sonucu hasıl
olan elektrik arkını söndürmektir. Bunlar ev ve küçük i#letmelerde kullanılırlar. Bu sigortalar
kullanılaca"ı yerlere göre özel #ekillerde yapılır. Genellikle, yalıtkan olan cam ya da
porselen bir gövde ve bu gövdenin uca do"ru incelen ba# tarafında ve ço"unlukla düz
biçimli olan tarafında iletken birer metal bulunur. Sigorta uçlarında bulunan bu iletken
metaller belli bir akıma kadar dayanacak bir tel ile birle#tirilir. Sigortanın yapısında bulu-
nan bu tel akım seviyesi cihazı tahrip edecek #ekilde yükseldi"i zaman, eriyerek akımı keser,
bu sigortalarda dar uç ne kadar ince olursa, a#ırı akımı önleme hassasiyeti de o derece
fazla olur. 

A#a"ıdaki #ekilde bu#onlu sigorta denilen bu tip bir sigorta görülmektedir.
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22..  OOttoommaattiikk  SSiiggoorrttaa  
Bu sigorta umumiyetle hassas yerlerde ve çok hassas devrelerde kullanılır (ölçüm

ve ara#tırma laboratuvarlarında, kumanda panolarında). Kumanda devresini herhangi
bir kısa devreye maruz bırakmamak gayesiyle kullanılır. Akım de"eri dü#ük olan bu
sigortalar attıklarında üzerlerinde bulunan ve devredeki elektrik akımını açıp kapama
i#ini yapan anahtar (#alter) iner. $alter kaldırılınca devreden tekrar akım geçer.
Günümüzde evlerde ve i# yerlerinde pratik olması sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu tip sigortalarda, temel olarak iki #ekilde devre kesilir. Ani yüksek akımda, sigorta
devreyi kesecek olan mekanizmayı bir elektromıknatıs vasıtası ile tetikler.Uzun süreli
sınır akımda ise, sigorta, devreyi kesecek olan mekanizmayı bir metalik olmayan #erit
vasıtası ile tetikler.

Evlerimizde ya da i# yerlerimizde otomatik sigortalar kullanılmaktadır. Bu sigortaları
bu#onlu ve bıçaklı sigortalardan ayıran en belirgin özellikleri a#ırı akım çekmeleri durumunda
akım #iddeti yükselince atar ve gücü keser. Üzerindeki butonu “on” konumuna getirdi"imizde
tekrar devreye girer. Di"er sigorta tipleri attı"ında tekrar kullanılmaz ve yenisi ile
de"i#tirilir. 
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ÖÖrrnneekk

I. Bıçaklı Sigorta
II. Otomatik Sigorta 
III. Bu#onlu Sigorta

Yukarıda sigorta çe#itlerinin verildi"i öncüllerin hangisi ya da hangilerinin çalı#-
ma prensibinde elektrik enerjisinin manyetik etkisinden yararlanılmı#tır? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) II ve III

ÇÇöözzüümm
Verilen öncüllerdeki sigorta çe#itlerinden bu#onlu sigortalarda elektrik akımı sonucu

açı"a çıkan ısı etkisinden yararlanılmı#tır. Bıçaklı sigortalar ise akım de"eri yüksek ve
daha fazla güç isteyerek çalı#an devrelerde kullanılırlar. Bunlar NH tipi olup, tekrar
sarılmazlar, yenisi ile de"i#tirilirler. Bu sigorta çe#itlerinden otomatik sigorta da denilen
sigorta türünde ise sigorta üzerinden geçen elektrik akımının olu#turdu"u indüksiyon
etkisi ile manyetik özellik kazanması dikkate alınmı#tır. 

DDoo##rruu  SSeeççeenneekk  ((BB))’’  ddıırr..
hh..  EElleekkttrriikk  AAkkıımmıınnıınn  II$$ııkk  EEttkkiissii
!stanbul’un $ile ilçesinde, deniz seviyesinden yakla#ık olarak 60 m yükseklikte

bulunan kayalar üzerine kurulmu# olan $ile Deniz Feneri di"er benzerleri gibi karanlık
günlerde denizcilere yol göstermekte, onlara yönlerini bulmalarında yardımcı olmaktadır.
Yükseklik olarak Dünya’nın ikinci, ülkemizin ise en yüksek deniz feneri unvanına
sahip olan bu fener, önceleri gaz lambası ile aydınlatma yapmakta iken günümüzde
1000 W’lık bir elektrik ampulü ile aydınlatma yapmakta ve ı#ı"ı 20 deniz mili (yakla#ık
37 km) uzaklıktan görülebilmektedir. Sakin oldu"u zamanlarda çok güzel olan deniz,
sert rüzgârlarla  olu#an azgın dalgalar  ya da görü#ü engelleyen sis oldu"unda denizciler için
bir kâbusa dönü#ür. Böyle  zamanlarda adeta bir can simidi gibi  denizcilerin imdadına
yeti#erek yollarını aydınlatan deniz fenerlerinde kullanılan ı#ık sizce nasıl üretilir?
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Günlük ya#amımızın her alanında elektrik enerjisinden yararlandı"ımızı biliyoruz.
Ak#amları evimize girdi"imizde ilk yaptı"ı mız i#, elektrik dü"mesine basarak evimizin
aydınlanmasını sa"lamaktır. Güne#in batı#ı ile etrafımızı saran bo"ucu karanlı"ı ampul,
flüoresan gibi elektrikli araçlarla aydınlatırız. Ampul ve flüoresan gibi lambalarda elektrik
enerjisi sizce nasıl ı#ık enerjisine dönü#mektedir?
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Foto"raftaki gibi bir ampule yakından baktı"ımızda, içinde çok ince ve uzun bir
tel bulundu"unu görürüz. Tungsten metalinden yapılmı# ve filaman olarak adlandırılan
bu ince tel, ampulün içinde farklı noktalara ba"lanmı# ka lın iki adet bakır telin üst 
kısmında kıvrılmı# bir biçimde bulunur. Ampulün dı# kısmı havası bo#altıl mı# cam bir
kap ile kaplıdır. Elektrik akımı filaman üzerinden geçince, bu telin direnci çok büyük
oldu"un dan tel ısınır ve akkor hâle gelerek çevresine ı#ık verir.  Bu sırada ampul filamanında,
elektrik enerjisinin yakla#ık %5’i ı#ık enerjisine dönü#ürken %95’i ise ısıya dönü#ür.
Üzerinden geçen elektrik akımının etkisiyle ampul içindeki yüksek dirençli telin kısa
sürede ısınıp akkor hâle gelmesiyle ı#ık veren ampuller akkor filamanlı ampul olarak
adlandırılır. 

Tungsten gibi birçok iletken üzerinden akım geçmesi sonucu görülebilir ı#ık
yayarken bazı iletkenler hem ısı verir hem de ı#ık olu#turur. Evlerimizde kullandı"ımız
elektrik sobalarında bulunan yüksek dirençli teller elektrik akımının etkisiyle ısınırken
çevreye de ı#ık yayar. Ampul içinde bulunan tel de tıpkı elektrik sobalarında kullanılan
teller gibi yüksek dirençlidir. Akkor hâle gelip ı#ık yayan filamanın eriyip buharla#masını
en gellemek için ampulün havası bo#altılarak azot ve argon gibi gazlar la doldurulmu#tur.
E"er ampulün içindeki hava bo#altılmasaydı; filaman tel ha vada bulunan  oksijenle
reaksiyona girerek yanar ve kopardı.
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Resimdeki gibi bir ampulü ı#ık vermedi"inde “patlamı# ampul” olarak nitelendiririz.
Gerçek anlamda herhangi bir #ekilde patlamı# veya parçalanmamı# olan böyle bir
ampulün ı#ık vermemesinin sebebi içindeki filamanın kopmasıdır. Filamanın kopması
ile ampul üzerinden elektrik akımının geçi#i kesilmi#, böylece elektrik enerjisini ı#ık
enerjisine dönü#türme özelli"ine sahip olan ampul bu niteli"ini kaybetmi#tir. 

Akkor filamanlı ampuller haricinde günlük hayatımızda aydınlatma amacıyla farklı
niteliklere sahip çok çe#itli ampul kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan flüoresan lambalar
dünyada ilk olarak 1939 yılında, New York Dünya Fuar’ında “General Electric” tarafından
sergilenmi#tir. Flüoresan lamba lar; içinde çok az cıva ve az miktarda da soy gaz bulunan,
iç yüzeyleri fos for ile kaplanmı# cam tüplerdir. 

Flüoresan lambalara elektrik akımı gel di"inde tüpün bir ucundaki elektrottan di"er
ucuna do" ru bir ark olu#ur. Olu#an bu ark elektronlar saye sinde gerçekle#ir.Tüpün her
iki ucunda bulunan elektrotlara uygulanan gerilim bu elektrotların birinden elektronların
kopmasını ve büyük bir hızla di"er elektrota do"ru hareket etmesini sa"lar. Kopan ve yüksek
hızla hareket eden bu elektronlar, tüp içerisinde gaz hâlinde bulunan cıva atomlarıyla çarpı#ır.
Bu sırada cıva atomları insan gözünün algılayamadı"ı mor ötesi ı#ıma yapar. Bu mor
ötesi ı#ın cam tüpün iç yüzeyini kaplayan fosfora çarptı"ında görünür ı#ık meydana gelir. 
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Cıva buharlı lambalar, ye#ilimsi ı#ıkları nedeniyle artık kullanılmamaktadırlar.
Bunlar büyük alanların, stadyumların aydınlatılmasında ve televizyon çekimlerinde
kullanılır.

ÖÖrrnneekk
Ampullerin içinin havası bo#altılıp, azot ve ar gon gibi gazlarla doldurulmasının

sebebi a#a "ıdakilerden hangisidir?

A) Ampulün parlaklı"ını artırmak
B) Ampulün az enerji kullanmasını sa"lamak
C) Filamanın eriyip buharla#masını engellemek
D) Filamandan geçen elektrik akımını artırmak

ÇÇöözzüümm
Ampulün içinin havası bo#altılıp, azot ve ar gon gibi gazlarla doldurulmasının

sebebi filamanın eriyip buharla#masını en gellemektir. E"er ampulün içindeki hava 
bo#altılmasaydı, filaman tel ha vada bulunan  oksijenle reaksiyona girerek yanar ve kopardı.

DDoo##rruu  SSeeççeenneekk  ((CC))’’  ddiirr..

77..22 EELLEEKKTTRR""KKLL""  AARRAAÇÇLLAARR
Günlük ya#antımızda kullandı"ımız araçların pek ço"unda kullanılan enerji türünün

elektrik enerjisi oldu"unu ö"renmi#tik. Evlerimizde ya#amımızı kolayla#tıran pek çok
aracın çalı#abilmesi için elektrik enerjisi gerekir. 
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Sizde evinizde bulunan elektrikli araçlara göz atarak araçların kullandıkları elek-
trik enerjisini yaptıkları i#lere ve kullanım yerlerine göre farklı enerjilere dönü#türüp
dönü#türmediklerini inceleyiniz. Bu gözleminiz sonunda evlerimizde elektrikle çalı#an
pek çok araç oldu"unu ve bu araçların kullandıkları elektrik enerjisini  yaptıkları i#lere
ve kullanım yerlerine göre farklı enerjilere dönü#türdü"ü sonucuna ula#acaksınız.

aa..  EElleekkttrriikk  EEnneerrjjiissii  NNaassııll  ÖÖllççüüllüürr
Evimizde ya da çevremizde kimi zaman duydu"umuz hatta ço"u defa artık duymaktan

sıkıldı"ımız “Odadan çıkarken ı#ı"ı söndürmeyi unutma!” ya da “Seyretmiyorsan televizyonu
kapat!” gibi uyarıları mutlaka almı#sınızdır. Çevremizde olu#an bazı olaylar kar#ısında
belki biz de buna benzer #ekilde uyarılarda bulunuyor olabiliriz. Peki bu uyarıların
nedeni sizce ne olabilir? Hiç dü#ündünüz mü? Büyüklerimizden gelen bu tür uyarıların
sıkla#tı"ı belli bir zaman dilimi olabilir mi? 

Evlerimize ya da i# yerlerine gelen elektrik enerjisi, kullanılmadan önce elektrik
sayacı adı verilen bir araç üzerinden geçer. Elektrik sayaçlarının ço"u basit bir elektrik
motoru gibi çalı#ır. Sayaçtan geçen elektrik enerjisinin olu#turdu"u manyetik etki ile
sayaç içinde yatay konumda bulunan disk hareket eder. Sayaca gelen elektrik enerjisi
miktarı arttıkça disk daha hızlı döner. Disk döndükçe de gösterge de"i#ir. Böylece sayaç
harcanan elektrik enerjisinin miktarını do"rudan kilovat-saat olarak ölçmü# olur. 

Evde kullandı"ımız elektrikli alet sayısı arttıkça sayacın ibresi daha hızlı döner.
Evimizde fırın, ütü gibi elektrikli araçlar çalı#ırken elektrik sayacını gözlemleyelim. Bu
araçların çalı#ması bittikten sonra sayacı tekrar gözlemleyelim. Sayaç diskinin dönü#ündeki
de"i#ikli"i fark ettik mi? Elektrik enerjisini ölçen sayaçlar indüksiyon esasına göre çalı#ır.
Kullanıldı"ı yere göre bir fazlı, üç fazlı gibi çe#itleri vardır. Örne"in elektrik sayacımızın
göstergesinde 220 kwh görünürken belli bir süre sonra göstergenin 260 kwh göstermesi
bizim geçen  bu süre içinde 40 kwh elektrik enerjisi kullanmı# oldu"umuz anlamına gelir.
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bb..  EElleekkttrriikksseell  GGüüçç
$imdi de evlerimizde kullandı"ımız birbirinden farklı iki elektrikli aracı (örne"in

mikser ile fırını) çalı#tırarak evinizin giri#inde bulunan elektrik sayacını gözlemleyiniz.
Araçlar ayrı ayrı çalı#ırlarken sayaç göstergesi aynı miktarda mı elektrik harcandı"ını
gösteriyor? Sayacın gösterdi"i harcanan elektrik enerjisinin miktarındaki farklılık bu
araçların çalı#ırlarken aynı sürede harcanan elektri"in farklı oldu"unu belirtir. 

Elektrikli fırının bir saniyede ısıya dönü#türmek için kullandı"ı elektrik enerjisinin
miktarı, mikserin bir saniyede hareket enerjisine dönü#türmek için kullandı"ı elektrik
enerjisi miktarından daha fazladır. Yani fırın miksere göre aynı sürede daha fazla enerji
harcar. Aynı sürede çalı#an fırının ve mikserin harcayaca"ı elektrik enerjisinin miktarını
belirleyen ise onların sahip oldu"u elektriksel güçtür. 

Bir aracın herhangi bir i#i yaparken birim zamanda harcadı"ı enerji miktarı elek-
triksel güç olarak tanımlanır. Bu anlamda  günlük hayatımızda kullandı"ımız elektrik-
li araçların gücü, onların kullanım yerlerine göre  yaptıkları i#i ne kadar çabuk yaptık-
larının bir göstergesidir. SI Birim Sistemi’nde elektriksel güç birimi wwaatttt  (vat) olup
kısaca WW  ile gösterilir. 1 saniye çalı#arak 1 joule elektrik enerjisi harcayan elektrikli
aracın gücü 1 W’tır ( watt = joule/s) .

Ancak günlük hayatta kullanılan enerji de"erleri çok büyük oldu"undan güç birimi
olarak ço"unlukla watt birimimin üst katı olan kilowatt (kilovat) kullanılır. Sembolü kW
olan bu birim yardımıyla birim zamanda harcanan elektrik enerjisi belirlenir. 1 kW‘lık
güç 1000 W’lık güce e# de"erdir. Günlük hayatta elektrik enerjisi birimi olarak kilo watt -
saat kullanılmaktadır. 

Elektrikli bir aracın üzerinde yazılı olan etiket üzerinde aracın güç de"eri yazılıdır. 
Elektriksel gücü 2000 W olan bir su ısıtıcısı aynı süre çalı#tırıldı"ında 1000 W olan bir
elektrik sobasından iki kat daha fazla elektrik enerjisi harcar.

Elektrikli araçların harcadı"ı elektrik enerjisi miktarı iki de"i#kene ba"lıdır. 
1. Elektrikli aracın kullanıldı"ı süreye ba"lıdır. 100 W bir ampul 1 saniye çalı#tırıl

dı"ında 100 J’lük, 2 saniye çalı#tırıldı"ında 200 J’lük enerji harcar.
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2. Elektrikli aracın elektriksel gücüne ba"lıdır. Elektriksel gücü 2400 W olan bir 
elektrik sobası 1 saniyede 2400 J’lük bir enerji harcar. 1200 W’lık bir saç kurutma 
makinesi ise 1 saniyede 1200 J’lük bir enerji harcar. Elektrikli araçların gücü 
arttıkça harcadıkları elektrik enerjisi miktarı da artar.

Bir elektrikli aracın gücü ve kullanıldı"ı süre biliniyorsa, harcadı"ı enerjiyi a#a"ıdaki
ba"ıntıdan hesaplayabiliriz.

Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı = Elektrikli aracın gücü . Kullanıldı"ı süre

E"er aracın gücü watt, zaman birimi saniye olursa güç ifadesi yardımı ile kullanılan
enerjinin birimi;

Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı = watt . saniye
Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı = Ws olarak bulunur. 

Aracın gücü kilowatt, zaman birimi saat olarak alınırsa bu durumda kullanılan
enerjinin birimi,

Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı = P · t’den,
Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı = kilowatt . saat
Kullanılan elektrik enerjisi Miktarı  = kWh  olacaktır.

Elektrik enerjisi birimini “kilowatt - saat” ya da “ watt - saniye” olarak kullanabiliriz.

ÖÖrrnneekk
2000 W’lık bir elektrik sobasının günde 8 saat çalı#tırıldı"ında harcayaca"ı bir

aylık elektrik enerjisi miktarını kilowatt - saat cinsinden hesaplayınız?

ÇÇöözzüümm
2000 W’lık elektrik sobasının kW birimi cinsinden de"eri;
2000 W = 2000 / 1000 kW 

= 2 kW olur.

Bir günde kullanılan elektrik enerjisi miktarını bulalım.

Elektrik enerjisi miktarı = Elektriksel güç · kullanıldı"ı süre
= 2 . 8
= 16 kWh olarak bulunur.

Bir aylık elektrik enerjisi miktarını bulalım
Elektrik enerjisi miktarı = 16 . 30

= 480 kWh olarak bulunur.
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ÖÖrrnneekk
1500 W’lık bir elektrikli ev aleti 2 saat boyunca çalı#tı"ında  harcadı"ı elektrik

enerjisi kaç kWh’tir?

A) 3
B) 30
C) 300 
D) 3000

ÇÇöözzüümm
1500 W’lık bir aletin kW birimi cinsinden de"eri;
1500 W = 1500 / 1000 kW 

= 1,5 kW olur.

Buna göre 2 saat boyunca bu elektrikli ev aletinin harcadı"ı elektrik enerjisinin de"eri;

W = P · t,
= 1,5 · 2
= 3 kW olarak bulunur.                                               DDoo##rruu  SSeeççeenneekk  ((AA))  ‘‘ddıırr..

cc..  EElleekkttrriikk  TTaassaarrrruuffuu  
Belli sürelerde evimize gelen elektrik faturaları bize kullandı"ımız elektrik enerjisi

miktarını ve buna kar#ılık ödeyece"imiz ücreti gösterir. Her ay, harcadı"ımız elektrik
enerjisi ile orantılı olacak #ekilde belli bir miktar ücret öderiz. Evlerimizde kullandı"ımız
elektrik enerjisinin nasıl ölçüldü"ünü hiç merak ettiniz mi? 

Evlerimize gelen elektrik faturalarındaki  ücret daima sabit bir miktarda mı kalmaktadır?
Fatura tutarlarının artmasının sebepleri sizce ne olabilir?  Sizce elektrik enerjisini daha
bilinçli kullanmak ve gelecek elektrik fatura tutarlarını azaltmanın aile ve ülke ekonomisi
ile Dünya ekolojisine ne gibi katkıları olabilir?
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Elektrik enerjisinin bilinçli kullanılması ödeyece"imiz faturanın miktarını dü#ürerek
bize kazanç sa"lamasının yanında Dünya’da sınırlı miktarda bulunan yenilenemez
enerji kaynaklarının korunmasında da etkili olur. Örne"in, Dünya’daki elektrikli araçların
% 20 oranında, daha verimli ve etkili kullanılması yılda yakla#ık 550 000 varil petrolün
tasarruf edilmesi anlamına gelir.

Birtakım özelliklerin bilinmesi, göz ardı edilmemesi ve alınan bazı basit önlemlerle
elektrik enerjisinin daha bilinçli kullanılması sa"lanmı# olacaktır. Beyaz e#ya satan bir
ma"azada  satılan e#yaların üzerinde, resimdeki gibi bir etiket mutlaka  dikkatimizi çekmi#tir.
Bu etiket elektrikli aracın bir yılda harcayaca"ı elektrik enerjisi miktarı hakkında bize
bir fikir vermek amacıyla araçların üzerine yapı#tırılmaktadır. 

Buzdolaplarında bulunan bu etiketlerin III numaralı bölümünde buzdolabının enerji
verimi çe#itli harfler yardımı ile gösterilmektedir. Bu bölümde görülen “A” harfi en
dü#ük enerji tüketim sınıfını gösterirken “D” harfi aracın ortalama enerji tüketim sınıfında
oldu"unu ifade eder. A sınıfı bir elektrikli araç aynı araca ait ortalama enerji tüketiminden
% 45 daha az enerji tüketecektir. G sınıfına ait bir elektrikli araç da ortalama enerji
tüketiminden yakla#ık %25 daha fazla enerji tüketecektir. Bu durumda A, B ve C sınıfına
ait elektrikli araçların tüketimi ortalama tüketimden daha dü#ük olacaktır. 
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Etiketin V numaralı bölümünde ise aracın normal bir kullanımda yılda ortalama
harcayaca"ı elektrik enerjisi miktarı belirtilir. Satın almayı dü#ündü"ümüz aracın enerji
tüketimi hakkında bize önceden bilgi veren bu etiketlerin gelecekte, bütün elektrikli ev
araçlarında bulunmasının zorunlu hâle getirilmesi dü#ünülmektedir.Bu do"rultuda
elektrik enerjisinin daha bilinçli ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. 

Yukarıda anlatılanların  do"rultusunda uygun fiyatlı fakat G sınıfı enerji verimlili"ine
sahip bir araç yerine biraz daha pahalı ancak A sınıfı enerji verimlili"ine sahip bir buzdolabı
almak kısa vadede kayıp gibi görünse de geçen zaman içinde hem aile bütçesine hem
ülke ekonomisine katkı sa"larken aynı zamanda Dünya ekolojisinin de korunmasına
yardımcı olacaktır.

Bunun yanında gerçekte çok basit önlemlerin alınması da yine elektrik enerjisinin
bilinçli kullanılmasını sa"layaca"ından  ödeyece"imiz faturanın miktarını dü#ürüp bir
taraftan bizim bütçemize kazanç sa"larken di"er yandan Dünya’da sınırlı miktarda
bulunan yenilenemez enerji kaynaklarının korunmasında da etkili olur. 

Bu çok basit ancak sonuçları çok önemli olan önlemlerden bazıları;
- Bulundu"unuz yerde i#iniz bitti"inde lambanın söndürülmesi,
- Kullanılmayan alanların (hol, salon, tuvalet, mutfak vb.) lambalarının açık bırakılmaması,
- Gereksiz yere radyo, televizyon, teyp vb. araçların çalı#tırılmaması ya da çalı#ır 

durumda bırakılmaması, 
- Elektrikli aletlerin kullanıldıktan sonra muhakkak fi#lerinin çekilmesi,
- Gün ı#ı"ında yapılabilecek  i# ve etkinliklerin geceye bırakılmaması,
- Elektrikli araçların kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılması,
- Buzdolabının kapa"ının sık sık ya da gereksiz yere açıp kapanmaması (Bu durum 

buzdolabında karlanmaya, karlanma da gere"inden fazla enerji tüketimine  yol açar),
- Elektrik enerjisini israf edenlerin uyarılması olarak sıralanabilir.

ÖÖrrnneekk
Bir evde gün boyu sadece 60 W’lık 2 lamba 5 saat, 1300 W’lık elektrik fırını 

3 saat, 23 W’lık televizyon 4 saat kullanılıyor. Evde sadece bu araçların kullanıldı"ını
varsayıp bu evde;

aa)) Bir günde harcanan enerjiyi, 
bb)) Bir ayda harcanan enerjiyi, 
cc)) Bir yılda harcanan enerjiyi bulunuz.
çç)) Elektrik enerjisinin 1  kWh’i 0,2 TL ise bu evin bir yıllık elektrik masrafını

hesaplayınız.

ÇÇöözzüümm
a)%%Bu evde bir günde sadece 60 W’lık 1 lamba 2 saat, 1300 W’lık elektrik fırını 

3 saat ve gücü 16 W olan bir televizyon ise 5 saat kullanıldı"ında 1 günde harcanan 
elektrik enerjisinin de"erini her bir araç için ayrı ayrı hesaplarsak;
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Lamba için;
Elektrik enerjisi miktarı = Elektriksel güç . kullanıldı"ı süre

= 60 · 2                       
= 120 Wh  

Fırın için; 
Elektrik enerjisi miktarı = Elektriksel güç . kullanıldı"ı süre

=%1300 · 3
= 3 900 Wh

Televizyon için;
Elektrik enerjisi miktarı = Elektriksel güç . kullanıldı"ı süre

= 16 · 5 
=% 80 Wh  olarak bulunur. 

Bu durumda bu araçların bir gün boyunca belirtilen sürelerde çalı#tı"ı dü#ünüldü"ünde
bu evde günlük harcanan elektrik enerjisinin de"eri;

Günlük harcanan toplam enerji miktarı = Lambanın harcadı"ı elektrik enerjisi  +
Fırının harcadı"ı elektrik enerjisi + Televizyonun harcadı"ı elektrik enerjisi

=120 + 3 900 + 80 
= 4100 W h% 
= 4100 / 1000
= 4,1 kWh olarak elde edilir.

b)%%Bu evde bir günde 4,1 kWh elektrik enerjisi harcandı"ına göre bir ayda harcanan
enerji de"eri;

Aylık harcanan enerji miktarı =  4,1 . 30 
= 123  kWh olur.

c)% %Bu evde bir ayda 123 kWh elektrik enerjisi harcandı"ına göre bir yılda harcanan
enerji de"eri;

Yıllık harcanan enerji miktarı = 123 . 12
= 1476 kWh  olarak bulunur. 

ç)% %  Bir yılda 1476 kWh elektrik enerjisi harcanan bu evde elektrik enerjisinin 1
kWh’inin 0,2 TL oldu"una göre bu evin bir yıllık elektrik masrafı;

Bir yıllık elektrik masrafı = 1476 . 0,2 = 295,2 TL olarak elde edilir.
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��  ÖÖZZEETT

- Demir, nikel ve kobalt gibi mıknatıs yapımında kullanılan maddelere manyetik
maddeler denir. Bu maddeler, dı#arıdan bir manyetik etkiye maruz kaldı"ında kolayca
mıknatıslık özelli"i (manyetik özellik) kazanır. Manyetik özellik gösteren bu tü�r maddelerin
sahip oldu"u mıknatıslık özelli"i, maddeyi olu#turan atomların yapısındaki elektronların
hareketi ile olu#ur.

- Mıknatısların çekme özelli"inin en kuvvetli oldu"u uç kısımlarına kutup adı verilir.
Mıknatıslar bir ucu kuzey (N), bir ucu gu�ney (S) olmak u�zere iki kutupludur ve mıknatıslar
ne kadar parçalanırsa parçalansın sahip oldu"u çift kutupluluk özelli"ini korur.

- Mıknatısın kuzeye yönelen ucuna kuzey kutbu (N), mıknatısın gü�neye yönelen
ucuna gü�ney kutbu (S) denir. Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter, farklı kutupları
ise birbirine çeker.

- Bir mıknatısın itme ya da çekme özelli"i gösterebildi"i bölgeye, mıknatısın manyetik
alanı denir. Manyetik alan; manyetik kuvvet çizgileri ile belirlenir. Olu#an bu kuvvet
çizgileri; mıknatısın kuzey (N) kutbundan ba#lar, gü�ney (S) kutbunda son bulur.
Manyetik alan kuvvet çizgileri mıknatısın kutuplarından uzakla#tıkça seyrekle#ir.

- Akım geçen tel yanında bulunan mıknatısa bir kuvvet uygular. Elektrik akımı
sırasında iletkendeki elektriksel yü�k hareketleri birtakım manyetik olaylara neden olur.
Elektrik akımının etkisiyle manyetik özellik kazanarak olu#turulan do"al olmayan bu
tü� r mıknatıslara elektromıknatıs adı verilir.

- Elektromıknatısın kutupları, bobinden geçen akımın yönü�ne ba"lı olarak de"i#im
gösterir. Bir elektromıknatısın kutuplarını bulmak için sa" elimizin parmaklarını akım
yönü�nde bobin üzerine sararak bobine paralel olacak #ekilde açtı"ımızda ba#parmak
yönü N kutbunu gösterirken di"er uç S kutbu olur. Olu#an manyetik etki, telden geçen
akıma ba"lı oldu"undan bobin ü�zerinden geçen akım yön de"i#tirdi"inde buna paralel
olarak elektromıknatısın kutupları da yer de"i#tirir.

- Bir iletken ü�zerine sarılan telden geçen akıma ba"lı olarak iletken çevresinde
olu#an manyetik etki; iletken telden geçen akım ve sarım sayısı ile do"ru orantılıdır. Tel
ü�zerinden geçen elektrik akımı nedeniyle olu#an manyetik etki, akım geçmemesi durumunda
kaybolur. Benzer biçimde bobinin sarım sayısı ya da bobinden geçen akım arttırıldı"ında
elektromıknatısın çekim gü�cü�  de artar.

- Kuvvetli bir manyetik alan içersine konulan iletken bobinlerin u�zerinden elektrik
akımı geçirildi"inde bobin, olu#an elektromanyetik kuvvet etkisiyle dönmeye ba#lar.
Bu #ekilde çalı#an dü�zeneklere elektrik motoru adı verilir. Yapısında elektromıknatıs
bulunan elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Kapı zili, hırsız
alarmı gibi kullandı"ımız birçok aracın yapısında elektromıknatıs bulunur. Ayrıca elektrik
motoruna sahip mikser, çama#ır makinesi gibi araçların içinde de elektromıknatıs bulunur.



FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88

224499

- Üzerine tel sarılı bir akım makarasına, bir çubuk mıknatıs v hızıyla yakla#tırılıp
uzakla#tırılırsa akım makarası ü�zerinden belli bir akım geçer. Devrede herhangi bir ü�reteç
olmadan tamamen sistemin manyetik alan de"erinin de"i#im de"eri ve hızına ba"lı olarak
iletken telde gözlemlenen akıma indü�ksiyon akımı denir.

- Kapalı bir devrede ü�reteç olmadan bu biçimde elde edilen indü�ksiyon akım #iddeti;
mıknatısın olu#turdu"u manyetik alanın #iddeti, mıknatısın yakla#ıp uzakla#ma hızı ve
akım makarası u�zerindeki telin sarım sayısıyla do"ru orantılı olarak de"i#ir. Ayrıca
manyetik alanın de"i#imine ba"lı olarak akım makarasında olu#an bu akımın mıknatıs
yakla#ırken gözlenen yönü�  ile mıknatıs uzakla#ırken gözlenen yönünün birbirine zıt
oldu"u görü� lmü#tü� r.

- !ndu!ksiyon yoluyla ya da ba#ka bir anlatımla artan veya azalan manyetik alan
etkisiyle elde edilen, belli bir sü�re içinde devamlı olarak yön de"i#tiren elektrik akımına
ise alternatif akım denir.

- Tersine çalı#an elektrik motoru olarak da dü�#ü�nebilece"imiz jeneratörler, elektrik
akımı ü� reten araçlardır. Jeneratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönü�#türü�r. Güç
santrallerinde bulunan jeneratörlerde ü� retilen elektrik enerjisi elektrik iletim hatları ile
evlerimize kadar ta#ınır.

- Jeneratörlerin elektrik enerjisi ü� retmesi için gerekli olan hareket enerjisi; su, ısı
ya da nü�kleer reaksiyonlarla sa"lanabilir.

- Do"ru akım jeneratörleri, yapı bakımından alternatif akım jeneratörlerine benzer.
Yalnız burada elde edilen akım hep tek yönlü�dür. Bundan dolayı bu jeneratörlere do"ru
akım jeneratörü�  denir. Bisikletimizde kullandı"ımız dinamolar bir çe#it do"ru akım 
jeneratörü�dü� r.

- Akımın geçi#ine ba"lı olarak iletken ü�zerinden iletilen elektrik enerjisinin bir
kısmı ısı enerjisine dönü�#ü�r. !letkenin direnç de"erine ba"lı olarak açı"a çıkan ısı enerjisi,
iletken direncinin haricinde iletkenden geçen akımın #iddetinin bü�yü�klü�"ü�  ve akımın
geçi# süresine ba"lı olarak de"i#im gösterir.

- !letken ü�zerinde kontrolsü�z olarak açı"a çıkan ısı enerjisi sonucu meydana
gelebilecek buna benzer tehlikeleri engellemek için öncelikle iletken ü�zerinden geçen
akımın kontrol altına alınması gerekir. Bu dü�#ü�nce ile elektrik devrelerindeki tellerin
a#ırı ısınmasıyla olu#abilecek tehlikelere kar#ı önlem olarak sigorta adı verilen araçlardan
yararlanılır.

- Sigortalar, ta#ıyabilecekleri en yü�ksek akım miktarına göre sınıflandırılır. Devre
emniyetinde kullanılan sigorta de"eri önemlidir. Bu nedenle sigorta seçerken sigorta
gü�cü�  dikkate alınmalıdır. Bir aracın çekti"i en büyük akım #iddeti bulunurken; aracın
gü�ç de"eri, #ebeke gerilimine bölünü�r. Devrede kullanılacak olan sigortalar, kullanılaca"ı
devreden geçen akım de"erinden biraz yü�ksek de"erde seçilmelidir.
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- Evimizdeki elektrik enerjisinin aktarımını kontrol altına almamıza yardım eden
sigortalar yapısal özelliklerine göre; bu#onlu, bıçaklı ve otomatik sigorta olarak ü�ç
gruba ayrılır.

- Bazı iletkenler, üzerinden geçen elektrik akımının etkisiyle kısa sü� rede ısınıp
akkor hâle gelerek çevresine ı#ık verir. Üzerinden geçen elektrik akımının etkisiyle
ampul içindeki yu�ksek dirençli telin kısa sürede ısınıp akkor hâle gelmesiyle ı#ık veren
ampuller akkor filamanlı ampul olarak adlandırılır. Ampulu�n içinin havası bo#altılıp,
filamanın eriyip buharla#masını engellemek için azot ve argon gibi gazlarla doldurulmu#tur.
E"er ampulu�n içindeki hava bo#altılmasaydı; filaman tel havada bulunan oksijenle
reaksiyona girerek yanar ve kopardı. Filamanın kopması ile ampul u�zerinden elektrik
akımının geçi#i kesilerek elektrik enerjisini ı#ık enerjisine dönü�#tü�rme özelli"ini kaybeden
ampulleri gü�nlük konu#malarımız sırasında “patlamı# ampul” olarak nitelendiririz.

- Flu�oresan lambalar içinde çok az cıva ve az miktarda da soy gaz bulunan, iç
yü�zeyi fosfor ile kaplanmı# cam tüplerdir. Flu�oresan lambalara elektrik akımı
geldi"inde tü�pün bir ucundaki elektrottan di"er ucuna do"ru bir ark olu#ur. Olu#an bu ark
elektronlar sayesinde gerçekle#ir.Tü�pü�n her iki ucunda bulunan elektrotlara uygulanan
gerilim bu elektrotların birinden elektronların kopmasını ve bü�yü�k bir hızla di"er elektrota
do"ru hareket etmesini sa"lar. Kopan ve yü�ksek hızla hareket eden bu elektronlar tü�p
içerisinde gaz hâlinde bulunan cıva atomlarıyla çarpı#ır. Bu sırada cıva atomları insan
gözü�nün algılayamadı"ı mor ötesi ı#ıma yapar. Bu mor ötesi ı#ın cam tüpü�n iç yu�zeyini
kaplayan fosfora çarptı"ında görü�nü� r ı#ık meydana gelir.

- Elektrikli araçların birim zamanda kullandıkları enerji miktarı farklı olabilir.
Elektrikli araçların birim zamanda harcadıkları elektrik enerjisine elektriksel gü�ç denir.
Gü�nlük hayatımızda kullandı"ımız elektrikli araçların gücü� , onların kullanım yerlerine
göre yaptıkları i#i ne kadar çabuk yaptıklarının bir göstergesidir. Elektrikli araçların
harcadıkları elektrik enerjisi miktarı bulunurken elektrikli aracın gü�cü�  ile kullanıldı"ı
süre çarpılır. Bulunan elektrik enerjisinin birimi watt x saniye (joule) ya da kilowatt x
saat olarak adlandırılır.

- SI birim sisteminde elektriksel gü�ç birimi watt (vat) olup kısaca W ile gösterilir. 1 saniye
çalı#arak 1 joule elektrik enerjisi harcayan elektrikli aracın gü�cü� 1 W’tır (watt= joule/sn).
Ancak gü�nlü�k hayatta kullanılan enerji de"erleri çok büyü�k oldu"undan güç birimi
olarak ço"unlukla watt birimimin ü�st katı olan kilowatt (kilovat) kullanılarak sembolü kW
olan bu birim yardımıyla birim zamanda harcadı"ı elektrik enerjisi belirlenir. 1 kW'lık gü�ç
1000 W’lık güce e# de"erdir. Günlü�k hayatta elektrik enerjisi birimi olarak kilowatt-saat
kullanılmaktadır.

- Evlerimize ya da i# yerlerine gelen elektrik enerjisi, kullanılmadan önce elektrik
sayacı adı verilen bir araç ü�zerinden geçer. Elektrik sayaçlarının ço"u basit bir elektrik
motoru gibi çalı#ır. Sayaçtan geçen elektrik enerjisinin olu#turdu"u manyetik etki ile
sayaç içinde yatay konumda bulunan disk hareket eder. Sayaca gelen elektrik enerjisi
miktarı arttıkça disk daha hızlı döner. Disk döndü�kçe de gösterge de"i#ir. Böylece sayaç
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harcanan elektrik enerjisinin miktarını do"rudan kilowat-saat olarak ölçmü�# olur.
Kullanıldı"ı yere göre bir fazlı, ü�ç fazlı gibi çe#itleri vardır.

- Elektrik enerjisinin bilinçli kullanılması ödeyece"imiz faturanın miktarını dü�#ürerek
bize kazanç sa"lamasının yanında Dü�nya'da sınırlı miktarda bulunan yenilenemez enerji
kaynaklarının korunmasında da etkili olur. Bir takım ufak özelliklerin bilinmesi, göz
ardı edilmemesi ve bazı ufak önlemler sayesinde elektrik enerjisinin daha bilinçli 
kullanılması sa"lanmı# olacaktır. Bu çok basit ancak sonuçları çok önemli olan önlemlerden
bazıları; i# bitti"inde lambaların söndü� rülmesi, kullanılmayan alanların (hol, salon,
tuvalet, mutfak vb.) lambalarının açık bırakılmaması, gereksiz yere radyo, televizyon,
teyp vb. araçları çalı#tırılmaması ya da çalı#ır durumda bırakılmaması, elektrikli aletleri
kullandıktan sonra muhakkak fi#lerinin çekilmesi, gü�n ı#ı"ında yapılabilecek i# ve 
etkinliklerin geceye bırakılmaması, elektrikli araçların kullanma talimatlarına uygun
olarak kullanılması, buzdolabının kapa"ının sık sık ya da gereksiz yere açılıp kapanmaması,
elektrik enerjisini israf edenlerin uyarılması olarak sıralanabilir.
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� TTEESSTT  VVIIII
1. Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalı#tırılmaktadır. Ütünün çalı#tırılması ile 

bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL oldu"u 
kabul edilecek)

A) 80   
B) 240
C) 120
D) 300

2. A#a"ıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi ddee##iillddiirr??

A) Joule   
B) Watt
C) Kilowatt- saat
D) Watt- saniye

3. Günlük hayatta kullandı"ımız elektrikli araçla rın harcadı"ı enerji a#a"ıda verilenlerden
hangisi ya da hangilerine ba"lı ddee##iillddiirr??

I. Elektrikli aracın gücüne
II. Elektrikli aracın boyutlarına
III. Elektrikli aracın kullanıldı"ı süreye
IV. Elektrikli aracın cinsine

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV

4. Bir ö"renci; bir çivi üzerine sardı"ı bakır telin uçlarına bir pil ba"layarak olu#turdu"u
elektromıknatısı toplu i"ne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çekti"i toplu 
i"neleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardı"ı telin uçlarına ikinci bir pili seri ba"layarak
yine toplu i"ne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çekti"i toplu i"neleri sayıyor.
Ö" renci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu i"ne dolu bir kaba 
daldırarak mıknatısın çekti"i toplu i" neleri sayıyor. Bu ö"renci, yukarıdaki 
denemelerle, a#a"ıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalı# maktadır?

A) Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?
B) Do"al bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çek me etkileri arasında fark var mıdır?
C) Elektromıknatısın #ekli, çekme etkisini de "i#tirir mi? 
D) Elektromıknatısın üzerinden geçen akım #iddetinin çekme etkisi üzerindeki 

rolü nedir?
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5. A#a"ıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönü#türebilen araçtır?

A) Dinamo   
B) Elektrik motoru
C) Jeneratör
D) Akümülatör

6. Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh  de"erinde elektrik enerjisi kullanır?

A) 1,5
B) 4,5
C) 500
D) 4500

7. Yüksek elektrik akımlarının olu#turabilece"i tehlikelerden korunmak için a#a"ıdaki
araçlar dan hangisi kullanılır?

A) Reaktör   
B) Akümülatör
C) Jeneratör
D) Sigorta

8. Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalı#tırılması ile bir aylık kullanılan 
elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL oldu"unu
dü#ünelim.)

A) 145
B) 220
C) 235
D) 108

9. Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ı#ı"a. 
% 95’ini ısıya dönü#türmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dı#arıya 
yayılan ı#ık enerjisi kaç J olur?

A) 400
B) 120
C) 180
D) 240
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10. Elektromıknatısın manyetik çekme özelli"i a#a"ıda verilenlerden hangisi ya da 
hangilerine ba"lı olarak de"i#ir?

I. Akım #iddetine
II. Bobin telinin rengine
III. Sarım sayısına

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III 

11. Transformatör ile ilgili a#a"ıda verilen ifadelerden hangisi do"rudur?

A) Alternatif akımın gerilimini de"i#tirir.
B) Alternatif akımı do"ru akıma çevirir.
C) Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.
D) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

12. “Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise 
…………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki bo#lu"a 
sırasıyla a#a"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan
B) radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan
C) barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden
D) barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan


