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Elektrik Güvenliği 

 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Atatürk Üniversitesi 
07 / 03 / 2006 

 
 
Bu doküman Elektrik-Elektronik (E&E) Mühendisliği bölümü laboratuarlarında Elektrik 
güvenliği hakkında ön bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Doküman genel bilgileri kapsamakta olup 
muhtemel tüm durumları kapsaması beklenmemelidir. Spesifik sorular, ilgili laboratuar 
sorumlusuna yönlendirilmelidir. 
 
E&E Mühendisliği bölümünde Mühendisliği ve Bilimin prensiplerini öğrenirken uygulama 
ağırlıklı eğitimde güvenliğin önemini de  kavranmalıdır. 
 
Bir laboratuarda güvenli çalışma ortamı oluşmuşsa 
 
     Tehlikeleri BİLİYORSUNUZ 
    Olabilecek en kötü durumu BİLİYORSUNUZ 
 Olumsuzluk durumunda ne yapmanız gerektiğini BİLİYORSUNUZ 
 Tedbirlerin nasıl alınacağını, BİLİYORSUNUZ 
 
demektir. 
 
Elektriğin Tehlikeleri 
Bir elektrik şokunun etkisi ve zararı bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar elektriğin vücuda ulaşım 
yolu, akımın miktarı, akıma maruz kalma süresi ve derinin kuru veya rutubetli olması. Su 
genellikle elektrik için iyi bir iletkendir ve rutubetli ortamlarda kolayca elektriksel iletim 
sağlanır. Bir elektrik şoku hafif karıncalanmadan ciddi yanıklara hatta kalp durmasına kadar 
sonuçlara açıktır. Aşağıdaki tablo şehir şebekesi frekansında akımın elden ayağa bir saniye 
süre ile yönelmesi halinde ortaya çıkaracağı sonuçları teşhir etmesi bakımından önemlidir. 
 
 
 Akım     Etkisi 
 1 mA     Akımı fark etme 
  5 mA     Hafif şok hissetme, acı vermez ancak 

rahatsız eder 
 6-30mA    Acı verici şok, etki kaynağından uzaklaşma 
 50-150mA    Aşırı acı, solunum durması, ciddi kas 

büzülmesi 
 1000-4300mA    Ventricular fibrillation 
 10000mA ve üzeri   Kalp durması, ciddi yanık ve muhtemel ölüm 
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Elektrikle ilgili en çok zararlar elektrik şoku ve yangındır. Elektrik şoku vücudun bir elektrik 
devresinin parçası haline gelmesi ile oluşur. Elektriğin şok etkisinin yanında oluşabilecek 
arklar da yanıcı veya patlayıcı buharların patlamasına kaynak olabilir.  
 
Besleme hattından elektriğin kesilmesi halinde oldukça tehlikeli durum oluşturabilir. Örneğin 
soğutucu veya bir dondurucu arızalandığında ısınma sonucu yanıcı veya zehirleyici gaz 
yayılabilir.  Havalandırması duran bir sistemde çözücü veya toksik gazlar laboratuar ortamına 
yayılabilir. 
 
Elektrik ile ilgili Acil Durum Halleri     
Aşağıdaki bilgiler elektrikle ilgili üç acil durumda neler yapılması gerektiği ana hatlarını 
kapsamaktadır.   
 

1. Elektrik Şoku: 
Eğer bir kişi ciddi elektrik şokuna maruz kalırsa, bu kişi bayılabilir 
Kazazede bu halde elektrik iletim hattı ile kontak halinde ise elektriği ana güç 
şalterinden kapatın. Eğer elektriği kesemezseniz iletken olmayan bir malzeme ile 
kazazedeyi elektrik hattından ayırmaya çalışın.  
 
ÖNEMLİ 
Elektrik hattı ile kontak halinde olan kazazedeye asla dokunmayın aksi halde 
kendi ölümünüze sebep olursunuz.  
 
Acil durum için 0 dan santralı arayarak üniversite içinden yardım isteyebilirsiniz. 
 
2. Elektrik Yangını: 
Eğer elektrikten kaynaklanan bir yangın olursa, elektriği kesmeye çalışın. Ancak bu 
denemeyi kendinizi tehlikeye atmadan yapmalısınız.  Eğer yangın küçükse doğrudan 
tehlike altında değilsiniz demektir. Küçük yangınlarla ilgili deneyiminizi kullanarak su 
harici herhangi bir tipteki yangın söndürücü kullanabilirisiniz. 
 
 
 
ÖNEMLİ 
Elektrikle ile ilgili yangınlarda asla su kullanmayınız. 
3. Güç Hatları: 
Kopmuş ve elektrik ihtiva eden güç hatlarından uzak durun. Böyle bir iletim hattı 
düştüğü noktada su ile temas halinde ise, suyun iletkenliğinden dolayı çok daha 
dikkatli olunmalıdır. (Günlük hayatınızda güç kablosu dışarıda aracınızın üzerine 
düşerse yardım gelene kadar araç içinde kalın) 
 
Elektrik ve Elektronik Güvenlik 
Elektrik güvenliği ile ilgili genel güvenlik kuraları göz önüne alınmalıdır. 
 
1. Mutlak gerekmediği durumlar hariç çalışma öncesi cihazınızın güç düğmesinin 

kapalı ve fişinin prizde olmamasına dikkat ediniz. 

 iv



2. Güç kaynağını açmadan önce kablolamanızı mutlaka kontrol ediniz. 
3. Deney setinizde veya devrenizde yeni bir kablolama yapacaksanız mutlaka gücü 

kapatınız mümkünse fişi prizden çıkarınız. 
4. Bir deney tamamlandığında önce gücü kapatınız sonra devreyi çözünüz. 
5. Rutubetli alanlarda bir elektrik cihazı üzerinde çalışmayınız. 
6. Sigorta değişiminde mutlaka cihazın beslemesini kesiniz. 
7. Arızalı kablo ve fişleri mutlaka Lab. Sorumlusuna bildiriniz. 
8. Elektrik devreleri ile çalışmadan önce üzerinizdeki metalik takıları mutlaka 

çıkarınız. 
9. Kullanacağınız cihazın çalışma geriliminin şebeke gerilimi ile uyumunu mutlaka 

kontrol ediniz. 
10. Devreleriniz asla aşırı yüklemeyiniz. 
11. Korumasız sistemleri yalnız başına asla bırakmayınız. 
12. Elektrik sistemlerinin bulunduğu nokta civarında sıvı kaplarını asla 

bulundurmayınız. 
13. Sigorta ve devre kesicileri asla göz ardı etmeyiniz. Cihazınız için üretici 

tarafından tanımlanan sigortadan daha büyük değerlisini asla kullanmayınız. 
14. Cihazın şasesinin taşıyıcı kabini mutlaka topraklanmalıdır. Besleme kablosundaki 

toprak bağlantısını asla devre dışı bırakmayınız. 
15. Bir devre üzerinde çalışmadan önce yüksek sığalı kapasitörleri mutlaka güvenli bir 

şekilde deşarj ediniz. Örneğin bir lazer güç devresinde veya flaş devresinde uzun 
süre yük kalışı söz konusudur. 

 
Elektrik Kazalarının Önlenmesi 
 
İnsanları elektrik kaynaklı tehlikelerden korumanın birçok yolu vardır. Laboratuarda çalışan 
öğrencilerin bazı basit önlemleri alması ile elektrikle ilgili tehlikeleri önemli oranda 
azaltabilirler. 
 
Bu basit önlemler şunlar olacaktır: 
 

1. Bir cihazı kullanmadan önce besleme kablosunu mutlaka kontrol ediniz. Yıpranmış ve 
zarar görmüş kabloları mutlaka laboratuar sorumlusuna bildirin ve asla kullanmayınız. 

2. Bir cihazı kullandığınızda güvenlik tedbirlerini mutlaka göz önünde bulundurunuz. 
3. Laboratuarın ana besleme panosunda ana şalterin pozisyonunu mutlaka öğrenin ve 

tehlike anında tüm elektriği bu noktada kesiniz. 
4. Uzatma kablosu kullanımından kaçınınız. Kısa süreler için kullanınız.  
5. 50V üzeri gerilim taşıyan çıplak iletkenleri koruyucu içine alınız. 
6. Elektrik cihazları civarında su ve kimyasal döküntü potansiyelini minimize ediniz. 
7. Topraklı fişi olan cihazlar laboratuarda kullanılabilir. Fiş üzerindeki toprak hattı 

cihaz üzerindeki olası kaçak akıma karşı kullanıcıyı korumak maksadı ile kullanılır. Bu 
bağlantı elektrik şokuna maruz kalma veya ölümle sonuçlanabilecek kaza oluşum 
yüzdesini sıfırlamaz ancak güvenliği üst seviyeye çıkarır. 

8. Bir devre tasarımı yaparken mutlaka devre koruyucular ihtiyaç doğrultusunda 
kullanılmalıdır. Devre koruyucu cihazlar elektrik akımını sınırlama veya kesme işlemini 
topraklama hatasında, aşırı yüklenmede veya kısa devrede otomatik olarak devreye 
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümünde  

Laboratuar Güvenliğinin Altın Kuralları 
 

1. Elektrik ciddi yaralanma ve ölümlere sebebiyet verebilir bunun için Laboratuar 
mekanında şakalaşma ve şaka yapma kesinlikle müsaade edilmeyecek davranıştır. 

2. Ne yaptığınızdan emin değilseniz mutlaka grubunuza bakan sorumluyu çağırınız. 
3. Yangın söndürücünün bulunduğu noktayı hafızanızda mutlaka tutunuz. 
4. ISLAK ZEMİNDE kesinlikle çalışmayınız. 
5. Devrenizi oluşturuyorken ve sökerken mutlaka güç kaynağını kapatınız. 
6. Çalışmanız bittiğinde kullandığınız cihazların güç anahtarını kapalı duruma getiriniz. 
7. Polariteli kondansatörlerin polaritesine bağlantı öncesi dikkat ediniz.  
8. Bazı uygulamalarda bazı devre elemanları sıcak olabilir, dokunma halinde dikkatli 

olunmalıdır. 
9. Cihazınız arızalı ise sorumlu elemanı derhal bilgilendiriniz. 
10. Tüm çalışmalarda ESD (Elektro Statik Deşarj) güvenliği göz önünde bulundurulmalı. 
11. Yaralanma halinde ilgili sorumlu derhal bilgilendirilmelidir. 
12. Eğer bir devre elemanı yanarsa ortaya çıkan dumanı teneffüs etmeyiniz. Özellikle 

tümleşik devre elemanları toksik malzemeler içerir. 
13. Beslemesi yapılmış devreler ile çalışırken Bir El Cepte kuralı mutlaka uygulanmalı. 

(Bir devrenin parçası olmamanın ifadesi) 
14. Lab. alanında yiyecek içecek kesinlikle bulundurulmamalıdır. 

 
Şu nokta asla akıldan çıkarılmamalı 
 

Elektrik Şokunu Başlatan Gerilimdir 
 

Tehlike İse  
 

Oluşan Akımın Büyüklüğü İle Gelişir 
 
 

Kaynaklar : http://labsafety.org,  http://www.princeton.edu, Michigan State 
University 
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LABORATUVAR KURALLARI 
 

1. Her öğrenci kendisine ayrılan ve ilan edilen laboratuvar saatinde laboratuvar da 

yerini almış olmalıdır. 

2. Öğrenci laboratuvara gelmeden önce o gün yapacağı deney ile ilgili temel bilgileri 

deney düzeneğini ve deneyin kılavuzunu çalışmış ve anlamış olmalıdır 

3. Laboratuarda deneyler dönüşümlü olarak yapılacaktır. İlk hafta her grup, grup 

numarası ile aynı numaralı deneyi yapacaktır. 

4. Deney sonunda grup içindeki her öğrenci,  topladıkları verileri ve grafikleri kullanarak 

bir deney raporu hazırlayacak ve laboratuvar asistanına sunacaktır. 

5. Öğrencilere yaptıkları deneyin raporu üzerinden bir deney notu verilir.  

6. Devamsızlık sınırı 2 deneydir. Daha fazla sayıda deneye gelmeyen öğrenci dönem sonu 

sınav hakkını kaybeder. 

7. Öğrenciler yapamadıkları deneyleri veya telafiye kaldıkları deneyleri, bütün deneyler 

bittikten sonra yapacaklardır.  

8. Öğrenci laboratuardaki deney düzeneklerinin kullanımı ve tekrardan kullanımı 

konusunda titiz davranmalıdır. 
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DENEY RAPORUNUN YAZILIŞI 

Laboratuvarda bulunan öğretim elemanı tarafından deney raporunun nasıl yazılacağı 
anlatılacaktır. Burada örnek bir raporun ana hatları verilecek olup, kısaca ölçümlerdeki 
belirsizlik veya hata kavramından bahsedilecektir.  

Deney Raporu: Deney raporu genellikle Başlık, Amaç, Teori, Veriler, Verilerin Analizi ve 
Sonuç alt başlıklarına sahip olacaktır. 

Her deneyin Başlığı ve Amacı deney kılavuzunda daima verilir. Sadece bunu anladığınız bir 
şekilde kendi cümlelerinizle ifade etmeniz yeterli olacaktır. 

Teori kısmı da verilir fakat önemli formülleri yazılacak ve kullanılan sembollerin ne oldukları 
belirtilecektir. Deneyin basit ve açık bir çizimi verilecektir. Deney verilerin analizinde 
istenileni elde etmek için formülleri nasıl kullandığınız belirtilecektir, örneğin bir grafik 
çizerek. 
 
Veriler kısmında yaptığınız bütün ölçümler açıkça kaydedilecektir. Bilhassa tekrar edilen 
ölçümler bir tabloda gösterilecektir. Tablo örneklerini deney kılavuzunda bulabilirsiniz. 
Birimler unutulmamalıdır ve sayılar kaydedilirken ölçümlerin hassasiyetine uygun güvenilir 
basamaklara dikkat edilmelidir.  
 
Deneylerde Verilerin Analizi, teorideki formüller kullanılarak yapılır. Genellikle bir doğru 
grafiği çizilir. Sonuçlar, grafiğin eğiminden ve eksenleri kesim noktalarından elde edilir. 
Grafik çizildikten sonra, bütün hesaplamalar bu bölümde yapılacaktır ve burada 
tartışılacaktır. 
 
Her öğrenci bağımsız olarak çalışacaktır.  
 
Yüzdelik Fark ve Yüzdelik Belirsizlik:  
Deney sonucunda kendi ölçümünüz ile ölçülen büyüklüğün bilinen değeri arasındaki fark 
sorulur. Mesela: Yer çekimi ivmesi g’nin kabul edilen değeri 9.8 m/s2’dir. Sizin deney sonucu 

9.2 m/s2 ise  

%100
degerbilinen 

degerbilinen -sonucudeney 
farkyüzdelik x=

 

1.6100
8.9

farkyüzdelik =
8.92.9 −

x=
 

 
Yani, fark %6.1’dir. Hata da bu durumda iki basamaklı verilecektir. Ancak fark %1’den 
az ise bir basamaklı olarak verilir. 
 
Her ölçümde bir miktar belirsizlik veya hata vardır.  Örneğin 170 cm’lik bir uzunluk en 
fazla cm doğruluğunda ölçülebiliyorsa belirsizlik (veya hata)=%1/170x100=%0.6’dır. Bir 
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cismin 5 cm’lik boyu en fazla mm doğruluğunda ölçülebiliyorsa hata=%0.1x100/5=%2’dir. 
Sonuç olarak yüzdelik ne kadar büyük olursa sonuçtaki belirsizliğe o oranda etki eder.  
Genel kural bu durumda; sonuç en az doğru olandan daha doğru olamaz şeklinde ifade 
edilebilir. Bu sonuç aynı zamanda sonucun yazılmasındaki güvenilir basamak sayısını da 
tayin eder. 
 
Hatalar: 
Bir laboratuarda karşılanan hatalar genellikle dalgınlıkla yapılan hatalar, sebebi olan hatalar, 
sistematik hatalar ve istatistiksel hatalardan oluşur. Bir ölçümün hassasiyeti istatistiksel 
hatanın büyüklüğüne bağlıdır. Diğer taraftan, ölçümün doğruluk derecesine her çeşit hatanın 
katkısı vardır. 
 
Dalgınlıktan dolayı hatalar:  
Bu basit fakat bir deneyde olmaması gereken bir hatadır. Genellikle ölçümün tekrarı ile 
düzeltilebilir. Kütlesi 69.4 gram olan bir cismin kütlesini 96.4 gram olarak kaydetmek veya 
4/(1/4) = 1 olarak hesaplamak gibi hatalar bunlardandır. 
 
Sebebi açıklanabilir hatalar:  
Bu tür hatalar ölçümü yapılacak büyüklüğün tarifinde açıklık olmadığı hallerde meydana gelir. 
Örneğin, kendi boyunu ölçmek istiyorsun. Ayakkabı ile mi ayakkabısız olarak mı ölçeceksin? 
Saçın kabarık olduğu halde mi ölçmek lazım yoksa kabartarak mı? Hatta sabah mı yoksa 
akşam eve döndüğünde mi ölçeceksin? (Günün sonunda kendinin sabaha göre yaklaşık 1 cm 
daha kısa olduğunu göreceksin, omurgaların gün boyunca sıkışmasından dolayı. Bir yerde, 
havanın basıncının, sesin hızının vs ölçümlerinde bu tür hatalara düşülebilir. Bu sebepten 
ölçüm şartları belirtilmesi gerekir.  Havanın sıcaklığı, hava şartları nerede yapıldığı gibi 
şartlar belirtilmesi gerekir. 
 
Sistematik hatalar:  
Bu hatalar ölçümde kullanılan sistemden veya aletten ileri gelir. Hatalı ayarlanmış bir alet 
veya baskül gibi sıfırlanmamış ibreli bir ölçüm aleti, uçları yıpranmış bir çubuk metre sürekli 
hata verir. Ağırlığımızı ölçtüğümüz evdeki baskül bize hep moral verdiği halde bir eczanedeki 
baskül “istediğin kiloya gelmen için daha epey yolun var!” diyebilir. Ancak bu hatalar hep bir 
yönde olur. Alet, ya hep daha büyük ölçer veya hep küçük ölçer. Dolayısıyla bu tür hatalar, 
ölçümün aynı alet ile tekrar ederek düzeltilemez. 
 
İstatistiksel hatalar:  
Bu hata bir büyüklüğün ölçümündeki sapmalardan ileri gelir. Bu ölçüm aletinin çalışma 
şeklinden veya kullanıcının algılayışından ileri gelebilir. Bu tür hatalar yukarıdakilerden açıkça 
farklıdır. Bunlar ölçüm işlemin içinde gizlidir. Bir cetvelle bir uzunluğun ölçümünde 1 mm’lik 
hata pek önlenemez. Veya bir verniye kullanarak bir tenis topunun çapını her birimiz farklı 
değerde bulur. Ölçüm tekrar edilse değerler yine farklı bulunur. Bu hataların azaltılmasının 
bir yolu ölçümde çözünürlüğü daha iyi olan bir aleti kullanmaktır. Diğer bir metot da ölçümü 
çok sayıda tekrar etmektir. 
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Doğruluk derecesi ve Kesinlik:  
Bir ölçümün doğruluk derecesi büyüklüğün kabul edilen veya “gerçek” değerine ne kadar yakın 
olduğudur. Ölçümün doğruluk derecesine her türlü hatanın katkısının olacağı açıktır. Diğer 
taraftan, kesinlik derecesi ölçümün tekrar edilebilirliğini gösterir. Bu ise genellikle 
istatistiksel hata ile ölçülür. 
 
Ölçülen büyüklüklerin ihtiva ettiği belirsizlik: 
X0 büyüklüğü ölçüldüğünde sonuç uygun bir “maksimum belirsizlik aralığında” ifade edilir. 
Yani, 
 

0X X± Δ  
 
Burada ΔX değeri  X0’daki belirsizlik veya “olabilecek maksimum hata”’dır. 
 

0

X
X
Δ

: hata oranı 

 

 
0

100X
X
Δ

× : hata yüzdesi. 

 
Hata Hesabı ve Türev:  
 

2XY =  ile verilen bir fonksiyon olsun. 
 
Burada X bir deneyle ölçülüyor ve Y hesap ediliyor.  
 
Farz edelim ki gözlenen X1 değerinde ΔX kadar bir hata vardır. O zaman hesaplanan Y 
değerinde de bir ΔY hatası olacaktır. ΔX ve ΔY yeteri kadar küçük ise bunları diferansiyel 
büyüklükler olarak ifade edebiliriz.  
 
Fonksiyonun türevini alarak  
 

X
X
Y 2=

Δ
Δ

 

 
elde ederiz. Buradan, 
 

XXY Δ=Δ 2  ve 2XY =  denklemlerini birbirine oranlarsak 
 

X
X

X
XX

Y
Y Δ

=
Δ

=
Δ 22 2  

 
Yani, Y’nin hata oranı ( ), X’in hata oranının 2 katıdır.  Eğer bunu genelleştirirsek: /Y YΔ
 

 x



nAXY =  ile verilen bir fonksiyon için 
1n

n
Y AnX X XnY XAX

−Δ Δ
= =

Δ
 

 
Şeklinde yazılabilir. 
 
Grafik Çizimi: 
Deneylerde veriler analiz edilirken genellikle grafik çizilmesi gerekebilir. Bu grafik aynı 
zamanda sonucun elde edilmesinde de kullanışlıdır. Dolaysıyla verilerin grafikte nasıl 
gösterileceği ve bir grafikten sonucun nasıl çıkarılacağı bilmesi gerekir. Özellikle verilerin 
doğrusal olmadığı durumlarda bu çok önemlidir.  
 
Grafik dilinin oluşturulması: Bir S-t grafiği çizilirken S bağımlı değişken olup “y” ekseninde 
(yani dik eksende) gösterilir. t ise bağımsız değişken olup “x” veya yatay eksende gösterilir. 
 
Eksende Ölçek Seçimi: 
Bir değişken için ölçü grafik kağıdında bir birimine düşen santimetredir. Mesela, 10 saniyelik 
zaman için 1 cm gibi. 
 
Değişken aralığı ve grafikte gösterme kolaylığı: 
Değişken aralığı- S-değişkeni için 5 cm ile 125 cm arasında değerlerin elde edildiğini 
düşünelim. Bu durumda, 125 cm’den büyükçe değerlerin gösterilebileceği bir ölçünün seçilmesi 
gerekir. Gerek görülmedikçe eksen kaydırarak 5 cm’den başlanmamalıdır. Çünkü grafiği sıfıra 
uzatmak gerekebilir. 125 cm’den biraz büyük olmalıdır, zira sonra bundan daha büyük 
değerlere ihtiyaç duyulabilir. 
 
Son olarak, ölçek o şekilde seçilmelidir ki grafik kağıdının hemen hemen tamamı 
kullanılmalıdır. Böylece grafikteki görsellik en iyi şekilde ayarlanmış olur. Sadece 1 saniyeye 1 
cm olarak göstermek kolay olduğu için böyle bir ölçek seçilmez. Böyle yapılacak olursa grafik 
kağıdının ancak küçük bir köşesi kullanılabilir. Bu ise güzel görülmeyeceği gibi aynı zamanda 
doğru da okunmaz. 
 
Eksenin Adlandırılması: 
Gerek dik eksen gerekse yatay eksen bu eksenlerde gösterilen büyüklüklerin adı ve 
birimleriyle isimlendirilmelidir. Grafik de S-t grafiği şeklinde isimlendirilmelidir. 
 
Grafikteki veri noktaları, örneğin, küçük daire, üçgen, kare vs içine alınarak belirlenmelidir. 
 
Veriler bir doğru üzerine düşerse veya teorik olarak böyle bir beklenti varsa bir cetvel 
kullanarak noktalardan geçecek şekilde bir doğru çizilir. Veri noktalarının bazıları bu 
doğrunun altında veya üstünde olabilir. Noktalar doğrudan çok uzakta kalırlarsa tekrar 
kontrol edilmelidir. Doğruyu deney aralığının dışına uzatmak gerekirse uzantılar kesik 
çizgilerle gösterilmelidir. 
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Grafiğin Analizi: 
 

bmxy +=  
 
şeklinde bir doğru veren (x,y) verileri için grafik m ve b’yi bulmada kullanılabilir. 
 
b: doğrunun y-eksenini kesme noktası (x = 0 iken y değeri) 
 
m: grafiğin eğimi olup, 
 

12

12

xx
yy

x
y

−
−

=
Δ
Δ

 ile verilir. 

 
Grafiğin eğimi bulunurken kullanılan (x1,y1) ve (x2,y2) noktalarının birbirlerinden oldukça uzak 
olmalarına dikkat edilmelidir. Bu noktalar doğru üzerinde olsalar da veri noktaları 
kullanılmamalıdır. 
 
Doğrusal olmayan veriler bir şekilde doğrusal olmaya zorlanabilir. Örneğin, sabit ivmeli 
harekette S=1/2at2 bekleniyorsa S-t2 grafiği çizilebilir. O zaman eğimi a/2 olan bir doğru 
elde edilir. 
 
Alıştırma 1: Tabloda gösterilen verilerin atvv += 0  şeklinde lineer bir bağıntıya uyması 
bekleniyor. Sizden uygun bir ölçü seçerek dikkatli bir şekilde bir v-t grafiği çizmeniz 
isteniyor. Doğrunun eğimini ve y eksenini kesim noktası bularak a ve v0’ı bulunuz. 

 
t (s)   0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
v (m/s)   0.61 0.93 1.22 1.56 1.84 2.19 
 

Alıştırma 2: Tabloda gösterilen verilerin 2

2
1 atx =  şeklinde lineer olmayan bir bağıntıya 

uyması bekleniyor. Sizden uygun bir ölçü seçerek dikkatli bir şekilde bir x-t2 grafiği çizmeniz 
isteniyor. Doğrunun eğiminden a’ı bulunuz. 
 
t (s)   0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
x (m) 0.03 0.12 0.27 0.51 0.77 1.14 
t2 (s2)       
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Matlab ve Excel kullanarak verileri Grafiğe dönüştürmek: 
 
İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon:  
İterpolasyon tablo halinde verilen düzenli sayısal değerlerin ara değerlerinin bulunması işlemidir. 
Verilen bu aralık dışındaki noktaların bulunmasına ise ekstrapolasyon denir. İnterpolasyon için 
yaygın kullanılan bir yöntem tablodaki noktalardan geçen bir polinom kullanmaktır. 
 
Regresyon: 
Deneylerden elde edilmiş çok sayıda ve gelişi güzel noktalar olduğu durumlar vardır.  Böyle 
durumlarda tüm noktalardan geçen eğriler bulmak mümkün değildir. Ancak bu noktaların eğilimini 
gösterecek denklemler bulma yoluna başvurulur ki bu işleme regresyon analizi denir.  Bu konu 
Fizik Laboratuarının seviyesi üzerinde olduğundan matematiksel kısmı burada verilmeyecektir 
fakat matlabta yukarıda tanımlandığı manada hem interpolasyon hem de regresyon analizini 
yapmak oldukça kolaydır. 
 
Şimdi örnek olarak Türkiye’nin 1960-1980 yılları arasındaki nüfusunu ele alalım: 
 
yıl nüfus 
1960 27754820 
1965 31391421 
1970 35605176 
1975 40347719 
1980 44736957 
1985 50664458 
1990 56473035 

 
Yukarıdaki tabloda verilen değerler kullanılarak yılla göre nüfus grafiğinin çizimi matlab ile 
yapılabilir. Burada tabi ki yıl x ekseninde (yatay eksende) nüfus da y ekseninde (düşey eksende) 
gösterilecektir. Elimizdeki değerler zamanımızı çok fazla alacak kadar değilse bu değerler matlab 
ta dizin dediğimiz değişken yapılarında kayıtlı tutularak plot komutuyla en basit bir şekilde 
grafiğe çevrilebilir. Burada tabi ki plot komutunun detaylarına girilmeyecektir. Fakat matlab 
“help” komutuyla grafiğimiz daha da anlamlı bir şekilde çizilebilir.  
 
2000 yılında nüfusun ne olacağı extrapolate edilerek bulunabilir. 
Aşağıdaki kodu matlab ta girerek yukarıdaki veriler ışığında 2000 yılında nüfusun ne olacağı 
tahmin edilebilir. 
Matlab kodu: 
 
t=[1960,1965,1970,1975,1980,1985,1990]; 
p=[27754820,31391421,35605176,40347719,44736957,50664458,56473035]; 
interp1(t,p,2000,'2000') 
plot(t,p) 
 
ans =    6.772618651749504e+007 
 
burada ans ile 2000 yılındaki tahmin ifade edilerek tahmin yapılmış olur. 
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Exceldeki verileri matlab ortamında okumak: 
 
Şimdi yukarıda verilen nüfus tablosunu Excelde birinci sütuna “yıl” ikinci sütuna da “nüfus” olacak 
şekilde girelim ve “excel11” adı ile matlab ı çalıştırdığımız klasöre kaydedelim. Bu klasörede 
kaydetmemizin sebebi matlab in bu dosyayı kullanabilmesi içindir.  Genellikle matlab default 
olarak work klasöründe çalışır. Bu tabloyu matlab da okuyabilmek için matlab ortamında 
 
g=xlsread('excel11') 
 
komutunu yazmamız gerekir. Dikkat edilirse “xlsread” ile Excel den okunacak anlamında “excel11” 
dosyasından okuyarak g “array” ine veri ataması yapılmaktadır. Tabii bu komutu bir m dosyasında 
(matlab dosyası) yazarak da m dosyasının ismi çağrılarak çalıştırılabilir. 
 
Tablo iki kolondan oluştuğuna göre birinci kolonun fonksiyonu olarak ikinci kolon aşağıdaki gibi 
çizdirilir. 
 
plot(g(:,1),g(:,2)) 
 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6
x 10

7

 
 
Şu bilinmelidir ki buraya kadar anlatılanların hepsi sadece Excel ortamında da yapılabilir. Burada 
anlatılanlar çok basit komutlar ve işlemler olduğundan tercih sebebi anlaşılamamaktadır. Fakat 
daha ileri seviyede problemler için Excel ortamında verileri işlemek için yeteri kadar programlama 
kabiliyeti söz konusu olmadığından matlab bu noktada başarılı bir şekilde devreye girmektedir. 
 
Matlab ta grafik çizerken yine help menüsünden grafiğin biçimlendirilmesi kolayca yapılabilir. 
Örneğin, grafiğin başlığının ve eksenlerinin isimlendirilmesi gibi. Bu kısmın araştırılması ve 
öğrenilmesi bu dönem verilmekte olan Matlab ta programlamaya giriş dersine ve öğrencinin kendi 
gayretine bırakılmıştır. 
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DENEY  I 
 
 

TRANSFORMATÖR 
 
 
1.Deneyin Amacı  
Transformatörün birinci ve ikinci devrelerindeki sarım sayıları ile gerilimler ve akımlar arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi. 
 
Öğrenilecek kavramlar: Akım, gerilim, devir (periyot), manyetik akı ve Faraday kanunu. 
 
2. Teori 
Zamanla periyodik olarak yön ve şiddet değiştiren akımlara alternatif akım denir.  En çok 
kullanılan alternatif akım, zamanla değişimi sinüs olanıdır ve sinüsoydal alternatif akım olarak 
adlandırılır.  Evlerimizde ve sanayide kullandığımız elektrik enerjisi genellikle alternatif akımdan 
sağlanmaktadır.  Alternatif akımda potansiyel farkı veya gerilim ile akım şiddetinin zamanla 
değişimi, 
 

sinmV V wt=            (1) 
 

sinmI I w= t            (2) 
 
bağıntılarıyla verilir.  ve mV mI  nicelikleri sırasıyla gerilim ve akımın maksimum değerleri, V ve I 
ise verilen t anındaki anlık değerleridir. T periyot ve f frekans olmak üzere açısal frekans, 
 

22w f
T
ππ= =           (3) 

 
ile verilir.  Bir alternatif akıma ısı bakımından eşdeğer olan (veya güç bağıntısı açısından eşdeğer 
olan) doğru akımın şiddetine ve potansiyel farkına, bu alternatif akımın etkin şiddeti ( eI ) ve etkin 

potansiyel farkı ( ) adı verilir.  Etkin değerler ile maksimum değerler arasında  eV
 

2m eV V=   ve 2m eI I=                (4a, b) 
 
bağıntıları vardır.  Etkin değere root meadn square in kısaltılmışı rms değeri de denir. 
 
Transformatör, gücünü değiştirmeksizin alternatif akım ve gerilimleri ihtiyaca göre alçaltıp 
yükseltmeye yarayan ve esası elektromanyetik indüksiyon olayına dayanan bir aygıttır.  Şekil ve 
boyutları kullanış gayesine göre değişen transformatörler yumuşak demirden yapılmış bir 
çekirdek etrafına sarılmış iki (veya daha fazla) bobinden meydana gelir.  Eddy (Focault) 
akımlarının sebep olacağı enerji kaybını önlemek için çekirdek som demir olmayıp, birbirinden 
yalıtılmış ince demir levhaların üst üste koyulup sıkıştırılması (laminasyon olarak adlandırılır) ile 
yapılmıştır.  Şekil 1 de basit bir transformatörün yapısı ve kullanış şekli görülmektedir. 
 
Elektrik enerjisinin uygulandığı bobine birinci devre (primer), elektrik enerjisinin alındığı bobine 
de ikinci devre (sekonder) adı verilir.  Gerek demir çekirdekte ve gerekse sargılarda elektrik 
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enerjisinin bir kısmını dahi ısı enerjisine dönüştürmeyen bir transformatöre ideal transformatör 
denir. 
 
İdeal bir transformatörde birinci devreden verilen güç ikinci devreden alınan güce eşit 
olacağından, etkin değerlerle 
 

1 1 2 2V I V I=            (5) 
 
formülü yazılabilir.  Diğer taraftan, bir sarımdan geçen manyetik akının dt zaman aralığında dI 
kadar değiştiğini kabul edersek, sarım sayıları N1 ve N2 olan birinci ve ikinci devrenin uçları 
arasında doğacak indüksiyon elektromotor kuvvetlerin oranı yerine, 
 

 
Şekil 1 Transformatörün genel yapısı. 

Demir çekirdek 

 
1 1

2 2

( / )
( / )

V N d dt N
V N d dt N

1

2

φ
φ

= =          (6) 

 
yazabiliriz.  Çünkü (1), (4a) ve (4b)’den anlaşılacağı gibi, ani değerlerin oranı etkin değerinin 
oranına eşittir.  (5) ve (6)’dan, 
 

1 1

2 2

V N I
V N I

= = 2

1

           (7) 

 
bulunur.  Buna göre, ideal bir transformatörde birinci ve ikinci bobinlerin sarım sayıları oranı, bu 
bobinlerin uçları arasındaki potansiyel farklarının oranına ve akım şiddetlerinin ters oranına 
eşittir.  Başka bir değişle, potansiyel farkları sarım sayıları ile doğru orantılı, akım şiddeti ile ters 
orantılıdır.  (5) bağıntısından görüleceği gibi ikinci devreden akım çekilmiyorsa birinci devreden 
akım geçmez. 
 
3. Deneyin Yapılışı 
Deneyde kullanılan transformatör çekirdeğinin üst kısmındaki parça U şeklindeki parçadan 
kolaylıkla ayrılabilir ve bobinler istenilen sarım sayısına sahip diğer bobinler ile değiştirilebilir.  
Transformatörün birinci devresinin uçlarına 2X12V AC gerilim kaynağından 12V veya 24V AC 
alternatif gerilim uygulanacaktır.. 
 
Deney için işlem basamakları: 
1. 2X12V AC gerilim kaynağı, deney transformatörü, R reostası, voltmetre ve ampermetre 
yardımıyla Şekil 2’deki devreyi kurunuz.  Deneyin 4. kısmına kadar A2 anahtarını kapatmayınız.  
Devrenizi deney yöneticisine kontrol ettirmeden 2X12V AC gerilim kaynağının fişini şehir 
şebekesi prizine takmayınız. 

2V
1V 1N 2N     

1.Devre 2.Devre 

1I  

I  2
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2. Deney transformatörünün birinci devresinde 1200 sarımlı bobini takınız. Bu bobin deney sonuna 
kadar birinci devrede kalacaktır.  Her bir bobin değiştirme işleminden önce A1 anahtarını açarak 
akımı kesiniz ve verilen diğer bobini (600 sarım) ikinci devreye yerleştiriniz.  Her seferinde 
birinci devrenin uçlarına 12V veya 24V gerilim uygulayarak, sırasıyla V1 ve V2 gerilimlerini ve I1 
akım şiddetini ölçerek Tablo 1’e yazınız. 
 
3.  ve  oranlarını hesaplayarak Tablo 1’i tamamlayınız. 1 /N N2 21 /V V
 
4. A1 anahtarını açtıktan sonra ikinci devreye sarım sayısı 600 olan bir bobin koyunuz (Bundan 
önceki adımda bulunan bobin). R reostasını devreye bağlayın.  R reostasını en küçük dirençli 
duruma getirerek önce A1, sonra A2 anahtarını kapatınız. İkinci devredeki bobin üzerine yazılı 
akım sınırını aşmamak şartı ile I2 akımını R reostası ile iki kez istediğiniz bir değere ayarlayarak 
I1 ve I2 akımlarını okuyup Tablo 2’ye yazınız. 
 

I1 

I2 

V1 V2 220V DVT 
A1 

A2 

Reosta  
Şekil 2 
 
5. Deneyin bu kısmında sarım sayısı bilinmeyen bobini ikinci devreye yerleştirerek seçeceğiniz 
herhangi iki V1 değeri için V2 değerlerini ve daha sonra dördüncü maddedeki işlemleri yaparak I1 
ve I2 akımları Tablo 3’e yazınız.  Ölçtüğünüz bu değerlerle sarım sayısı bilinmeyen bobinin sarım 
sayısını, aldığınız her iki ölçüden (potansiyel ve akım ölçüleri) hesaplayıp, Tablo 3’e yazınız. 
 
Tablo 1 
V1(Volt)     
V2(Volt)     
N1   
N2   
V1/V2     
N1/N2   
I1(A)     

 
Tablo 2 
I1(Volt)     
I2(Volt)     
N1   
N2   
I2/I1     
N1/N2   
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Tablo 3 
V1(Volt)     
V2(Volt)     
V1/V2   
N1   
N2     
N1/N2   
I1(A)     
I2/I1     

 
4. Değerlendirme Soruları 
1. Potansiyel farkı ve akım şiddetini tanımlayarak çeşitli birim sistemlerindeki birimlerini 
söyleyiniz ve bu birimlerin tamamını yapınız. 
2. Alternatif akım, alternatif akımda ani değer, maksimum değer ve etkin değerleri tanımlayınız.  
Etkin değerlerle maksimum değerler arasındaki bağıntıları yazınız. 
3. Transformatör nasıl bir düzenektir ve hangi amaçlar için kullanılmaktadır. 
4. İdeal bir transformatörde sarım sayıları, potansiyel farkları ve akım şiddetleri arasındaki 
bağıntıları yazınız. 
5. Elektromotor kuvveti 6V olan bir akümülatörden 60V luk bir gerilim elde etmek için ne 
yapabilirsiniz. 
6. Erzurum şehir merkezi nüfusunun 300 bin ve şahıs başına elektrik gücü ihtiyacının 100 watt 
olduğunu kabul ederek, 
a) Enerji merkezinin gücünü hesaplayınız. 
b) Bu enerjinin 220V gerilim altında kullanıldığını göz önüne alarak, enerji iletim kablolarından 
geçen akımın şiddetini hesaplayınız. 
c) Enerji merkezinin şehre uzaklığının 100 km olduğunu, enerji iletim kablolarının özdirenci 2.10-6 
Ohm-cm olan bakır telden yapıldığını ve kablolarda enerjinin ancak %1 inin ısı halinde kaybına 
müsaade edilebileceğini düşünerek enerji iletim kablolarının çapını hesaplayınız.  Elde ettiğiniz 
sonuca göre elektrik enerjisinin merkezden şehre taşınması için nasıl bir sistem tavsiye 
edersiniz? 
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DENEY II 
 
 

ALTERNATİF AKIM FREKANSININ BELİRLENMESİ 
 
 

1. Deneyin Amacı 
 
İletkende alternatif akımın (AC) frekansının, “sabit bir manyetik alan içerisinde bulunan 
iletkenden akım akması durumunda bu iletkene bir kuvvet etki eder” ilkesi ve mekanik rezonans 
kavramı yardımıyla belirlenebileceğinin kavranması. 
 
Kavramlar 
Frekans, Rezonans, Lorentz Kuvveti ve yönü, AC Gerilimi 
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 

• Deney seti 
• Çeşitli büyüklükte kütleler 

 
Kaynaklar 
Prof. M. DALFES, “ELEKTROTEKNİK: Doğru Akım ve Alternatif Akım, Temel Kanunlar, 
Makineler, Problemler, Elektronik, Elektrik Teknolojisi”, KİPAŞ Dağıtımcılık, 1984, İST. 
 
 
3. Teorik Bilgi  
 
Manyetik Alanda İçinden Akım Geçen İletken 
Manyetik alan içerisinde bir iletkenden akım geçirilmesi durumunda iletken, hem akımın 
doğrultusuna hem de manyetik alan kuvvet çizgilerine dik bir kuvvetin etkisinde kalır. Bu kuvvetin 
şiddeti, iletkenden akan I akımı, manyetik alanın akı yoğunluğu B ve iletkenin L uzunluğunun 
manyetik alan doğrultusuna dik bileşeni ile orantılıdır. Bu olay elektrik motorlarının temel ilkesini 
oluşturur. Oluşan kuvvetten kaynaklanan moment motor milini döndürür ve motora verilen elektrik 
enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüş olur.  
 
Şekil 1(a)’da sabit, düzgün (uniform) bir manyetik alan içerisinde bulunan ve içerisinden I akımı 
akan bir iletken göz önüne alınmıştır. İletken tel ile manyetik alan kuvvet çizgileri doğrultusu  

 
 

L

I

L 
B 

θ o90=θ  
B 

I 

F F

Şekil 1. Sabit ve üniform magnetik alan içerisindeki iletkene etki eden kuvvet 

(a) (b) 
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arasında θ  açısı vardır. Bu durumda iletkene etki eden kuvvet, 
 
 θsinBILF =               (1) 

 
olacaktır. Bu kuvvetin doğrultusu kağıt düzlemine dik, yönü ise kağıt düzleminden içeri doğrudur. 
Eğer, Şekil 1(b)’de olduğu gibi, manyetik alan kuvvet çizgileri doğrultusu ile iletken tel arasındaki 
açı  olursa, iletkene etki eden kuvvet, o90=θ
 
 BILF =               (2) 

 
olur. Manyetik alanın akı yoğunluğu B Weber/metrekare [Wb/m2], akım I Amper [A] ve iletken 
telin uzunluğu L metre [m] olarak alınacak olursa, kuvvet F Newton [N] olarak elde edilir. Kuvvetin 
yönünü bulmak için sağ el kuralı kullanılabilir. Başparmak, işaret parmağı ve orta parmak 
birbirleriyle 90o yapacak şekilde tutulur ve başparmak akımın yönünü, işaret parmağı manyetik 
alnın yönünü gösterecek şekilde ayarlanırsa, orta parmak kuvvetin yönünü işaret eder. 
 
İletken telin ekseni manyetik alan kuvvet çizgileri doğrultusuna paralel olduğunda 0=θ  olacağı 
için, iletken tele etki eden kuvvet de sıfır olur. 
 

(b) (a) 

N 

 
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 2’nin incelenmesi yararlı olacaktır. (a)’da kağıt 
düzlemine dik olan bir iletkenden içeri doğru akan akımın oluşturduğu manyetik alan 
görülmektedir. (b)’de ise, iki zıt kutup arasında oluşan sabit ve düzgün manyetik alan 
görülmektedir. (a)’da ki iletkenin (b)’de ki manyetik alan içerisine dik olarak sokulduğunda elde 
edilecek toplam manyetik alan (a) ve (b)’de ki manyetik alanların bileşkesi olacaktır. (c)’de 
görüldüğü gibi, iletkenin alt tarafında akımın oluşturduğu manyetik alan ile zıt kutupların 
oluşturduğu manyetik alan birbirlerine zıt yönde olduklarından bileşke manyetik alan azalır. Buna 
bağlı olarak da kuvvet çizgileri seyrekleşir. İletkeninin üst tarafında ise, bu iki manyetik alan da 
aynı yönde olduklarından bileşke manyetik alan artar. Dolayısıyla da kuvvet çizgileri sıklaşır. 
Kuvvet çizgilerinin sık olduğu taraftan seyrek olduğu tarafa yönelen ve akım taşıyan iletkene bir 
kuvvet etki eder. İletkenden akan akımın yönü değiştirilecek olursa, akımın oluşturduğu manyetik 
alanın yönü değişeceği için, kuvvetin yönü de değişecektir. Bu durum da (d)’de görülmektedir.  

(d) (c) 

S 

S N S N 

F 

İletken tel 

F 

Şekil 2. Sabit ve üniform magnetik alan içerisinde kuvvet çizgilerine dik olarak 
 yerleştirilmiş bir iletkene etki eden kuvvetler. 
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Yukarıda anlatıldığı gibi, akımın yönü sürekli olarak değiştirilecek olursa iletken tele etki 
eden kuvvet de sürekli yön değiştirecek, iletken tel titreşecektir. İletken telin bir ucu sabit 
olmak üzere, diğer ucuna bir kütle bağlanarak telde bir gerilme oluşturulursa, iletken telin 
titreşim frekansı bu kütleye bağlı olacaktır. Kütlenin (kuvvetin) kritik bir değerinde iletken 
telin titreşim genliği maksimum olduğu gibi, titreşim frekansı da içerisinden geçen akımın 
frekansına eşit olur. Bu olay mekanik rezonans (tınlaşım) olarak adlandırılır ve bu özellik 
kullanılarak bir iletkenden akan akımın frekansı belirlenebilir. 
 
Mekanik rezonans (tınlaşım) durumunda, iletken telin titreşim frekansı veya iletkenden akan 
akımın frekansı, 
 

 
μ

cF
L

kf
2

=               (3) 

 
ifadesi ile verilir. Burada, 
 

k : karın noktası sayısı, 
Fc : iletken teli geren kritik kuvvet, 
L : iletken telin boyu, 
μ  : iletken telin boyca yoğunluğudur. 

 
Telin bir tane karın noktası verecek şekilde rezonansa getirilmesi durumunda  olacaktır. 
Kritik kütlenin altında veya üzerinde bir kütle bağlanması halinde titreşim maksimum değerin 
altında olacaktır. 

1=k

 
 
 
4. Deneyin Yapılışı 
 
DİKKAT: Deney düzeneğindeki mıknatıs yüksek manyetik alana sahip olduğundan, banka kartı 
gibi manyetik özelliği olan kartların uzak tutulması gerekmektedir. Aksi taktirde manyetik 
kartlarınız zarar görebilecektir. 
 
1. Şekil 3’teki deney düzeneğinde telden 1I = A akım akmasını sağlayacak şekilde reostayı 
ayarlayınız (Ampermetrenin son skala (gösterge çizelgesi) değeri 1A’e karşı gelmektedir). 
 
2. İletken telin serbest ucuna bağlı olan ağırlık tutucusuna kütlesi bilinen gramları ekleyerek 
iletken telin gergin bir hale gelmesini sağlayınız. İletken teli germe kuvveti toplam ağırlığın ve 
yerçekimi ivmesinin çarpımı ( ) olarak hesaplanmalıdır ( ). mgF = 2 8.9 −= msg
 
3.  Her yeni kütle eklenmesi durumundaki telin titreşim miktarını mıknatısın ortasında bulunan 
skaladan hassas olarak okuyunuz ve Titreşim genliği )(Ffa ==  eğrisini (Şekil 4’te verilene 
benzer şekilde) elde ediniz.  
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4. Elde ettiğiniz grafik yardımıyla Fc kritik kuvvet değerini belirleyiniz. (3) eşitliğini kullanarak 
alternatif akımın frekansını hesaplayınız. Kullanılan telin boyu 

lirleyiniz. (3) eşitliğini kullanarak 
alternatif akımın frekansını hesaplayınız. Kullanılan telin boyu cm 5.47 cm 5.47=L

gr/cm 10745.2171 6−= xμ
 ve boyca yoğunluğu 

ise  olarak verilmektedir. 

 
 
 
5. Değerlendirme Soruları 
 

1. Alternatif akım nedir ve nasıl üretilmektedir? Araştırınız. 
2. Zamanla değişimi 2 50 )i t t( ) 3.11sin( π= mA olan bir alternatif akımın ortalama değerini ve 

etkin değerini hesaplayınız. 
3. Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım akması halinde bu iletkene bir kuvvet 

etki etmektedir. Tersi durumda yani, manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken hareket 
ettirilecek olursa nasıl bir olay meydana gelir? Bu özellik nasıl kullanılabilir veya 
kullanılmaktadır? Araştırınız. 

4. Alternatif akımın frekansını belirlemek için kullanılan başka ne gibi yöntemler vardır? 
 

 

 

Mıknatıs Bakır iletken 

Reosta 

Kütle 

Şekil 3. Deney düzeneği 

Kuvvet [N] 

Ti
tre
şi

m
 g

en
liğ

i [
m

m
] 

Fc 

Şekil 4. Kuvvete bağlı olarak titreşim genliğinin değişimi 
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DENEY III 

 
İKİ NOKTASAL YÜKÜN ELEKTRİK ALANI  

 
1. Deneyin Amacı 
Bu deneyde belirli bir potansiyel farkına sahip iki iletken silindirin oluşturduğu bir sistemde 
iletkenlere dik düzlem üzerinde potansiyelin iki boyuttaki değişimi ve eş potansiyel eğrilerinin 
dağılımı incelenecektir.  
 
Kavramlar 
Elektrik Alan, Noktasal Yük, iki ve üç boyutlu uzayda noktasal yüklerin meydana getirdiği elektrik 
alanın uzaysal dağılımının anlaşılması. 
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 

• Karbon kaplı deney seti 
• Üç adet ara bağlantı kablosu 
• Bir adet mV multimetre 
• Simetrik 0-4 V DC gerilim kaynağı (CADET Deney setinden) 

 
3. Teorik Bilgi 
Birbirlerine yakın mesafede yerleştirilip, aralarında bir gerilim farkı oluşturulmuş iki adet 
silindirik iletkene yakın bölgede aynı potansiyele sahip noktalar (eş gerilim yüzeyleri) silindirik 
karakterde olurlar. Şekil 3.1 ile gösterilen sistemde, m iletkenlerin yarıçapı, n aralarındaki 
mesafe, 2Vo iletkenler arasına uygulanan potansiyel farkı olmak üzere xy-düzlemindeki herhangi 
bir N noktasının potansiyel değişimini inceleyelim. Burada, 
 

( )
( )mn

mr
VV oN /ln

/ln 1−=+   

)

       (3.1) 

 
yüksek potansiyeldeki iletkenin N noktasında oluşturduğu potansiyel ve de 
 

( )
( mn

mr
VV oN /ln

/ln 2=−          (3.2) 

 
düşük potansiyeldeki iletkenin N noktasında oluşturduğu potansiyel değeri olarak tanımlanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 3.1 
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Her iki iletken için de mr <  olan bölgede yani iletkenlerin içerisinde V=0 olacaktır. N 
noktasındaki toplam potansiyel (3.1) ve (3.2) büyüklüklerinin superpozisyonu (yani toplama etkisi) 
şeklinde olacaktır. Buradan N noktasının potansiyeli ( ) için NV
 

 
( )
( )mn

rr
VV oN /ln

/ln 12=          (3.3) 

 
değeri elde edilir. Şekil 3.1 deki sistemin xy-düzlemi üzerindeki görünümü Şekil 3.2 ile 
gösterilmiştir. Burada  olması yani nrr <<21 , θ  değerinin çok küçük olması durumunda  
 

 ( )θSinnrr
2
1

1 −≅          (3.4) 

 

 ( )θSinnrr
2
1

2 +≅          (3.5) 

 
kabulleri yapılır ve (3.3) eşitliği ile birleştirilirse, 
 

 ( )
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

r
Sinb

r
Sinb

mn
VV oN 2

1ln
2

1ln
/ln

1 θθ
    (3.6) 

 
eşitliği elde edilir.  Son olarak, 
 

  ( ) .....
2

1ln
2

++=+
aaa         (3.7) 

 
açılımı yardımıyla  büyüklüğü aşağıda verilen bağıntıyla elde edilir: NV
 

( )
( )

r
Sin

mn
nVV oN

θ
/ln

=         (3.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 3.2 
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4. Deneyin Yapılışı 
Teorisinin yukarıda geliştirildiği sistemde  kalınlıkta iki boyutlu bir kesiti (bir düzlemi) deney 
modeli olarak göz önüne alalım. Teorik olarak bu şekilde belirlediğimiz bu modelde iki iletken 
silindirin de dik olarak kestiği bu düzlem üzerinde ölçüm yapmak demek, ölçüm yapılan noktaların 
ölçüm büyüklüklerini boşlukta elde etmek demektir. Bu durum, boşluğun çok düşük iletkenliğinden 
(dolayısıyla çok yüksek direncinden) dolayı giriş dirençleri buna göre daha küçük olan gerilim ölçen 
cihazlarla (multimetre) bu noktalarda ölçüm yapmayı zorlaştırır. Bunun yerine, ölçümlerin 
yapılacağı  kalınlıktaki bu düzlemi iletkenliği boşluktan daha fazla olan bir madde ile 
doldurarak bu fiziksel problemi aşmamız mümkün olur. Bu tarz bir yaklaşımla elde edeceğimiz bir 
deneysel model Şekil 3.3 te gösterilmiştir. Burada siyah zemin ile gösterilen bölüm 3-boyutlu 
modelde  kalınlıkta olan ve ölçümlerin yapılacağı düzlemi gösteren grafit doyurulmuş kağıdı, iki 
beyaz nokta ise iletken silindirlerin bu düzlem içerisindeki kesitlerini ifade eden iki iletken 
kontak noktasını göstermektedirler. 

dz

dz

dz

 
1. Şekil 3.3 teki deney düzeneğini hazırlamak için CADET üzerindeki pozitif DC gerilim kaynağını 

2 V, negatif DC gerilim kaynağını -2 V değerine ayarlayarak sırasıyla sağdaki ve soldaki 
kırmızı renkli elektrotlara, düzenek üzerinde çeşitli noktalarda gerilim değerlerini ölçeceğiniz 
multimetrenin eksi ucunu da siyah renkli elektroda bağlayınız. 
Burada kullanacağınız multimetrenin prob uçları sivri olduğu için düzeneğinizdeki grafit 
doyurulmuş kağıda zarar vermesi söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı, ölçümlerinizde 
düzenek kağıdına zarar vermemek için gerekli hassasiyeti gösteriniz. 
 

 
Şekil 3.3 

 
2. Normal şartlar altında yukarıda açıklandığı şekilde kutuplanan deney düzeneğinin alt ve üst iki 

yarısı arasında tam bir tek simetri durumu söz konusu olması gerekirken düzenek 
bileşenlerinin ideal özelliklerde olmamasından dolayı bu simetri şartı sağlanamayacaktır. Bu 
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durumu düzeltmek amacıyla deney düzeneğinin kalibre edilmesi gerekir. Bunun için 
multimetrenin pozitif ucunu deney düzeneğinde 0o ile işaretlenmiş hat boyunca merkezden en 
uzak noktaya temas ettirerek bu noktanın potansiyeli ölçerken CADET deney seti üzerinde 
pozitif veya negatif gerilim kaynaklarında gerektiği kadar küçük oynamalar yardımıyla bu 
okuduğunuz değeri 0 V seviyesine mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalışın. Ancak bu 
düzenlemeyi yaparken sisteme uyguladığınız gerilim değerlerinin başlangıçta belirlediğiniz 2 V 
ve -2 V değerlerinden çok sapmaması gerekmektedir. Bunun için bu düzenlemeyi yaparken 
gerilim kaynaklarında gereksiz büyük değişimlerden kaçının. 

3. Kalibrasyon işlemini tamamladıktan sonra multimetre yardımıyla iki kırmızı elektrot arasındaki 
potansiyel farkı düşük potansiyelden yüksek potansiyel yönünde ölçün ve bu değeri oV2 değeri 
olarak kaydediniz.  

 
r (cm) 

değerleri -0.4 V 0 V 0.4 V 0.8 V 1.2 V 

0o      
30o      
60o      
90o      
120o      
150o      
180o      
210o      
240o      
270o      
300o      
330o      

Tablo 3.1 
4. Düzeneği bu şekilde hazırladıktan sonra deney sehpası üzerindeki cetveli Tablo 3.1 de 

gösterilen açı değerlerine ayarlayıp gerilim değerinin sırasıyla –0.4 V, 0 V, 0.4 V, .8 V ve 1.2 V 
olduğu yarıçap değerlerini bu tabloya kaydedin. Bu işlemi tablodaki tüm açı değerleri için 
tekrarlayıp bu tabloyu doldurun.  

5.  
Potansiyel (V) 

değerleri 30o 45o 60o 135o 

2 cm     
3 cm     
4 cm     
5 cm     
6 cm     
7 cm     
8 cm     
9 cm     
10 cm     
11 cm     
12 cm     
13 cm     
14 cm     
15 cm     
16 cm     

Tablo 3.2 
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5. Bu sefer de deney seti üzerindeki cetveli Tablo 3.2 de gösterilen açı ve yarıçap değerlerine 
ayarlayıp gerilim değerlerini multimetre yardımıyla ölçüp, bu değerleri uygun boşluklara 
kaydederek bu tabloyu doldurun.  

 
 
5. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
1. Tablo 3.1’deki ölçüm noktalarına denk gelen potansiyel büyüklükleri yardımıyla bir milimetrik 

kağıt üzerinde değeri –0.4 V, 0 V, 0.4 V, .8 V ve 1.2 V olan noktaları işaretleyerek bu değerler 
için düzlemdeki eş potansiyel eğrilerini elde ediniz. Bunların geometrik şekli nasıldır, 
açıklayınız. Bu eğriler içerisinde süreksizliği olan var mıdır, yani deney düzeneği sınırları 
içerisine sığmayan var mıdır, açıklayınız? Eğer böyle bir durum söz konusu ise, yukarıdaki 
eşitliklerde teorik olarak hesaplanan potansiyel büyüklük değerlerinin bu bölgelerde bu 
süreksizlikten dolayı halen geçerli olmasını bekler misiniz, açıklayınız? 

 
2. Tablo 3.2’deki ölçüm noktalarına denk gelen potansiyel büyüklükleri önce (3.3) yardımıyla 

sonra da bu eşitliğin özel bir hali olan (3.8) yardımıyla teorik olarak hesaplayıp Tablo 3.2 
benzeri iki ayrı tablo oluşturunuz. Deneysel olarak elde ettiğiniz ölçüm sonuçlarını her iki 
teorik sonuçlar ile karşılaştırıp, r  yarıçap değerinin küçük veya büyük olması durumunda her 

iki teorik sonucun ölçüm sonuçları ile ne derece benzerlik gösterdiğini inceleyiniz. Yani, (3.3) 
yarıçapın küçük ya da büyük olması durumunda mı geçerlidir, (3.8) yarıçap değerinin küçük 
yada büyük olması durumunda mı geçerlidir? Her ikisi için de ayrı sebebini belirterek 
cevaplayınız.  

 
NOT: Polar koordinat sisteminde r ve θ  olarak tanımlanan bir noktanın Kartezyen koordinat 
sistemindeki karşılığı ( )θCosrx ×=  ve ( )θSinry ×=  formülleri kullanılarak hesaplanabilir. 
 
6. Değerlendirme Soruları 
 
1. Deneyini yaptığınızın benzeri bir düzenekte 0 V eş potansiyel eğrisinin üst tarafında kalan 

bölgedeki tüm potansiyel değerleri size verilmiş olsa düzeneğin geriye kalan alt yarısındaki 
tüm potansiyel değerlerini ne şekilde hesaplarsınız, açıklayınız? 

 
2. Deney düzeneği hazırlanırken alt iletkene bağlı elektrot 0 V potansiyel ve üst iletkene ait 

elektrot ise oV2  V potansiyel değerlerine getirilmiş olsun. Ayrıca bir multimetrenin (+) probu 
üst iletkene ve de (-) probu iki iletkenin arasında bulunan ve orta iletken üzerinden geçen ve 
deney sistemini yatay eksende ikiye ayıran hayali bir çizgi üzerinde her hangi bir noktaya 
yerleştirilmiş olsun. Bu durumda multimetre üzerinde ne büyüklükte bir potansiyel değeri 
ölçülür, açıklayınız? 
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DENEY IV 
 

EŞ EKSENLİ İLETKEN SİLİNDİRİK SİSTEMLERDE 
ELEKTRİK ALAN 

 
 
1. Deneyin Amacı 
Bu deneyde iki silindirik iletken etrafında oluşan elektrik alan ve potansiyel büyüklüklerinin iki 
boyuta indirgenen eşdeğer model üzerinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, iç içe 
yerleştirilmiş aynı merkezli ve farklı yarıçaplardaki iki iletken silindirden alınmış bir kesitten 
oluşan düzenek kullanılacaktır.  
 
Bu sayede elektrik alan ve potansiyel büyüklükleri ile ilgili özel durumlar inceleneceği gibi bu 
büyüklüklerin iletken silindirik yapılar etrafındaki değişimi üzerine de gözlemler yapılacaktır. 
 
Kavramlar 
Elektrik Alan, Silindirik yük dağılımının elektrik alanı, İç içe iletken sistemlerin içinde ve dışında 
elektrik alanı. 
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 

• Karbon kaplı deney seti 
• İki adet ara bağlantı kablosu 
• Bir adet mV multimetre 
• 0-12 V DC gerilim kaynağı (CADET Deney setinden) 

 
3. Teorik Bilgi 
Kartezyen koordinat sistemi’nde Şekil 4.1 de verilen aynı merkezli, yarıçapları r1 ve r2 olan ve çok 
uzun oldukları düşünülen iki silindirik iletken göz önüne alınız. Bu üç-boyutlu modelde iki silindir 
arasında potansiyel farkı oluşturalım ve buna bağlı olarak silindirler arasında potansiyel farkı ve 
elektrik alanının değişimlerini inceleyelim.  

 
Bu sistem silindir ekseni (koordinat düzleminde z-eksenine denk düşer) boyunca simetrik 
olmasından dolayı, çeşitli noktalarda hesaplanacak elektrik alan ve potansiyel değişimleri de 
(burada kastedilen bir referansa göre potansiyel değişimidir) z-ekseni boyunca simetriktir. 
Dolayısıyla, izdüşümü xy-düzleminde aynı noktaya denk düşen tüm noktalarda aynı ölçüm sonuçları 
elde edilecek, başka bir deyişle bu üç-boyutlu sistemde yapılacak ölçümler z-eksinden bağımsız 
olarak değişeceklerdir. Sistemin bu simetri özelliğinden faydalanarak, ölçümleri sadece Şekil 4.1 
de gösterilen kalınlığındaki bir bölgeye sınırlandırır ve bu  dz değerini de çok küçük tutarsak, 
tüm ölçümleri iki-boyutlu bir düzlemde gerçekleştirmiş oluruz. Artık üç-boyutlu bu modelin 
herhangi bir noktasındaki büyüklüğü sadece bu düzlemdeki ölçüm değerlerine bakarak 
belirlememiz mümkün olacaktır. 

dz

 
Teorik olarak bu şekilde belirlediğimiz bu modelde, aynı merkezli iki iletken silindir arasında 
Deney 3’te açıklandığı gibi bir düzlem üzerinde ölçüm yapmak demek, ölçüm yapılan noktaların 
ölçüm büyüklüklerini boşlukta elde etmek demektir. Bu durum, boşluğun çok düşük iletkenliğinden 
(dolayısıyla çok yüksek direncinden) dolayı giriş dirençleri buna göre daha küçük olan gerilim ölçen 
cihazlarla (multimetre) bu noktalarda ölçüm yapmayı zorlaştırır.  
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Şekil 4.1 
Bu modelde, ölçümlerin yapılacağı  kalınlıktaki bu düzlemi iletkenliği boşluktan daha fazla olan 
bir madde ile gerçekleştirirsek bu fiziksel problemi aşmamız mümkün olur. Bu tarz bir yaklaşımla 
elde edeceğimiz bir deneysel model Şekil 4.2 de gösterilmiştir. Burada siyah zemin ile gösterilen 
bölüm Şekil 4.1 de  kalınlıktaki ölçümlerin yapılacağı düzlemi ifade eden grafit doyurulmuş 
kağıdı ve aynı merkezli iç içe yerleştirilmiş iki çember ise iletken silindirlerin bu düzlem içerisinde 
kalan kısımlarını ifade eden gümüş boyayla çizilmiş r1 ve r2 yarıçaplı iki daireyi göstermektedirler. 

dz

dz

 
Şimdi bu şekilde elde ettiğimiz modelimizde elektrik alan ve potansiyel büyüklüklerini inceleyelim. 
Eşitlik (4.1) ile gösterildiği üzere, fiziksel sistemlerde bir kuvvet alanı içerisinde küçük bir yer 
değiştirme ile yapılan işteki değişme yani yapılan işteki artma veya azalma şeklindeki değişim 
( ),  ile gösterilen kuvvetle  ile gösterilen kat edilen mesafenin (yer değiştirmenin) 
çarpımlarına eşittir; 
dW )(rF rd

 

 
Şekil 4.2 
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rrF ddW ⋅= )(          (4.1) 

 
Bu ve diğer eşitliklerde koyu karakterler vektörel büyüklükleri, açık karakterler ise skaler 
büyüklükleri gösterecektir. Burada verilen eşitliği (4.2) ile gösterildiği şekilde toplam yük miktarı 
olan  değerine böler q
 

rrF d
qq

dW
⋅=

)(
         (4.2) 

ve 

q
)()( rFrE =            (4.3) 

eşitliği ile ifade edilen elektrik alan ile  
 

q
dWVdr =)(r           (4.4) 

 
eşitliği ile ifade edilen elektriksel potansiyel değişimi tanımlarıyla birleştirirsek, (4.5) ile verilen, 
elektriksel sistemler için tanımlanmış potansiyel enerji değişimi ve elektrik alan arasındaki 
bağıntıyı elde etmiş oluruz. 
 

rrEr ddVdr ⋅= )()(          (4.5) 
 
Fiziksel bir büyüklük olarak  bir  noktasında birim yük başına uygulanan kuvvet (elektriksel 
kuvvet) ve fiziksel bir büyüklük olarak  ise bir  noktasında kadar yer değiştirme 

neticesinde birim yük başına yapılan işteki değişim olarak tanımlanırlar. Burada  ile ifade 
edilen büyüklük bir nokta için tanımlanan bir büyüklük olup o noktaya bir yer değiştirme ile 
gelinirken yapılan işteki değişim olarak tanımlanır yani bir fark büyüklüktür.  

)(rE r

drdV r rd

drdV
rd

 
Fiziksel sistemlerde, potansiyel büyüklüğünün belli bir noktadaki değişiminden çok herhangi iki 
nokta arasındaki yer değiştirme neticesindeki değişimi daha anlamlıdır. Bunun için (4.5)’in A ve B 
gibi iki nokta arasındaki çizgisel integralini alıp bunu (4.6) ile gösterilen ve birim yükü bir A 
noktasından başka bir B noktasına hareket ettirirken potansiyel enerjideki değişimi ifade eden 

 büyüklüğü ile birleştirirsek, BAV
 

∫=
B

A
drBA ddVV rr)(           (4.6) 

 
(4.7) eşitliği elde edilir.  
 

∫ ⋅=
B

A
BA dV rrE )(          (4.7) 

 
Burada  büyüklüğü,  BAV
 

∞∞ −= ABBA VVV          (4.8) 
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şeklinde birim yükün sonsuz uzaklıktan bir B noktasına hareket ettirilmesi durumunda potansiyel 
enerjideki değişim ile sonsuz uzaklıktan bir A noktasına hareket ettirilmesi durumunda potansiyel 
enerjideki değişimin farkı olarak ta tanımlanabilir.  Bu durumda, (4.8) eşitliği ile (4.7) eşitliğinin 
iki özel hali olan 
 

∫
∞

∞ ⋅=
A

A dV rrE )(          (4.9) 

 

∫
∞

∞ ⋅=
B

B dV rrE )(                   (4.10) 

 
tanımlarını da birleştirirsek, 

 

∫∫
∞∞

⋅−⋅=
AB

BA ddV rrErrE )()(                  (4.11) 

 
formülü elde edilir. Eğer bu tanıma ele alınan bir elektriksel sistem için sonsuz uzaklıktaki 
potansiyel enerji değerinin 0 olduğu ön kabulünü  de eklersek, 

 

∞= AA VV                    (4.12) 
 

∞= BB VV                    (4.13) 
 
olur. Yani, bir noktanın potansiyel enerjisi (artık potansiyel enerji değişimi değil) birim yükü 
sonsuz uzaklıktan bu noktaya getirirken yapılan iş olarak tanımlanabilecektir. Bu durumda (4.7) 
formülü, 

                   (4.14) ∫ ⋅=−
B

A
AB dVV rrE )(

 
olarak ta düzenlenebilir. Son olarak, 
 

BAr −=Δ                    (4.15) 

 
büyüklüğü A ve B noktaları arasındaki mesafeyi ifade etmek üzere, A ve B noktaları arasında 
etkin olan bir elektrik alan büyüklüğünün  gibi sabit yada ortalama bir değer alması durumunda 
(4.14) eşitliği,  

oE

 
rEVV oAB Δ=− .                   (4.16) 

 
şeklinde de ifade edilebilir. 
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Ölçülen elektriksel 
potansiyel 
değerleri 

Yatay eksenle yapılan açı (o) 

0o 45o 90o 135o 180o 

r 
(c

m
) 

0.5      
1.0      
1.5      
2.0      
2.5      
3.0      
3.5      
4.0      
4.5      
5.0      
5.5      
6.0      
6.5      
7.0      
7.5      
8.0      
8.5      
9.0      
9.5      
10.0      
10.5      
11.0      
11.5      
12.0      

 
Tablo 4.1 

 
3. Deneyin Yapılışı 
 
Şekil 4.2 deki deney düzeneğini kurmak için DC gerilim kaynağını 4 V değerine ayarlayarak DC 
kaynağın (-) ucunu siyah elektroda (+) ucunu da kırmızı elektroda bağlayıp düzenekte çeşitli 
noktalarda gerilim değerlerini ölçeceğiniz multimetreyi de siyah prob siyah elektroda gelecek 
şekilde düzeneğe bağlayınız. 
 
Burada kullanacağınız AVO metrenin prob uçları sivri olduğu için düzeneğinizdeki grafit 
doyurulmuş kağıda zarar vermesi söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı, ölçümlerinizde 
düzenek kağıdına zarar vermemek için gerekli hassasiyeti gösteriniz. 
 
Deney düzeneğini kurduktan sonra deney seti üzerinde yarıçap boyunca sabitleyeceğiniz bir 
cetvel yardımıyla, Tablo 4.1 de verilen +x ekseni ile yapılan açı değerlerinde 0.5 cm adımlar 
halinde merkezden r ile gösterilen uzaklıktaki noktalar için potansiyel değerleri multimetrenin 
boştaki (+) ucu yardımıyla okuyup bu tabloyu doldurun. 
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5. Değerlendirme Soruları 
 
1. Tablo 4.1’deki ölçüm sonuçlarınızdan ölçtüğünüz elektriksel potansiyel büyüklüklerinin aynı 

yarıçaplı dairesel hatlarda (çember yayları üzerinde) nasıl değiştiğini açıklayınız. 
 
2. Bu gözleminize göre, deney düzeneğinizdeki gibi hazırlanmış bir sistemde eş potansiyel 

eğrileri nasıl bir geometrik yapıya sahiptir.  
 
3. Ölçüm sonuçlarınızdan ve (4.16) formülünden faydalanarak her bir rΔ  yer değiştirmesi için 

ilgili bölgenin ortalama elektrik alan büyüklüklerini hesaplayınız. Bulduğunuz bu değerlerin 
r/1  ile değişim grafiğini bir milimetrik kağıda çizip aralarındaki ilişkiyi belirlemeye çalışınız. 

 
4. Akım neden eş potansiyel çizgiler boyunca akmaz, açıklayınız? 
 
5. Sizce Şekil 4.1 deki gibi bir sistemde (silindirlerin sonsuz uzunlukta olduğunu varsayılırsa yani 

3-boyutlu bir sistemde) eş potansiyel yüzeyleri nasıl bir geometrik yapıya sahiptir, 
açıklayınız?  
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DENEY V 
 
 

KONDANSATÖR, SIĞA ve DİELEKTRİKLER 
 
 

1. Deneyin Amacı 
 
Bir kondansatörün sığasının, kondansatörün geometrisine ve plakalar arasındaki ortamın cinsine 
bağlılığını incelemek ve bazı malzemelerin bağıl dielektrik katsayısını bulmak. 
 
Kavramlar 
Kondansatör, sığa, dielektrik, akım, yük, gerilim 
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 

• Değişken sığalı kondansatör 

• Sığa ölçer 

• Bağlantı kabloları 

• Dielektrik malzemeler 
 
Kaynaklar 
Serway, Cilt II, Fizik 
 
3. Teorik Bilgi  

Kondansatör, elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden 
faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan 
temel elektrik ve elektronik devre elemanıdır. Elektrik yükü depolama, reaktif güç kontrolü, bilgi 
kaybı engelleme, AC/DC dönüşüm yapan sistemlerde kullanılırlar. 

Kondansatörlerin karakteristikleri olarak; 

• plakalar arasında kullanılan yalıtkanın cinsi,  

• çalışma ve dayanma gerilimleri,  

• depolayabildikleri yük miktarı  

sayılabilir.  

Düzlemsel kondansatörler  

Düzlemsel iki metal tabaka arasında belli bir dielektrik katsayısına sahip olan bir yalıtkanın 
yerleştirilmesiyle elde edilir. 

 
0

ab

Q AC
V d

ε= =
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Şekil 1. Düzlemsel kondansatör 
 
Dielektrik (yalıtkanlık) sabiti  
 
Bir malzemenin üzerinde yük depolayabilme yeteneği yalıtkanlık (dielektrik) sabiti  adı verilen 
katsayı ile ölçülür. Bir malzemenin dielektrik katsayısı, boşluğun dielektrik katsayısına göre 
oranlanır ve ortaya çıkan yeni katsayıya bağıl dielektrik (yalıtkanlık) sabiti adı verilir.  
 
Delinme gerilimi  
 
Yalıtkan malzemelerin karakteristikleri arasında gerilime dayanıklılık da sayılmalıdır. Bir 
malzemenin yalıtkanlığını yitirip deforme olduğu gerilim değerine bozulma - delinme gerilimi adı 
verilir ve yalıtkanlar için önemli bir göstergedir. Kondansatörlere delinme gerilimlerinden büyük 
bir gerilim kesinlikle uygulanmamalıdır, çünkü bu şekilde kondansatör iletken haline gelir ve 
işlevsiz kalır.  
 

Tablo 1. Bazı yalıtkanların bağıl dielektrik sabitleri ve delinme gerilimleri 

Yalıtkanın 
İsmi 

Bağıl Dielektrik 
Sabiti Delinme Gerilimi Yalıtkanın 

İsmi 

Bağıl 
Dielektrik 
Sabiti 

Delinme 
Gerilimi 

Hava 1 30,000 V/cm Silikon 11.68 150,000 V/cm 

Teflon 2.1 600,000 V/cm Bakalit 3.7 240,000 V/cm 

Polistren 2.4 - 2.7 240,000 V/cm Kuvartz 3.7 - 4.5 80,000 V/cm 

Kağıt 3.5 160,000 V/cm Mika 4 - 8 800,000 V/cm 

Pireks (Cam) 4.7 (3.7 - 10) 140,000 V/cm    
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4. Deneyin Yapılışı 
 

1. Deney düzeneğini kurunuz. 
2. Mikrometre yardımıyla plakalar arasındaki mesafeyi ayarlayarak sığa ölçerden sığayı 
okuyup Sığa-Plakalar arası uzaklık grafiğini çiziniz. (10 um den başlayan plaka aralığını 
300um aralığa kadar 10 um aralıklar ile değiştirin) 
3.Plakalar arasına kâğıt vb malzeme koyarak sığayı ölçünüz. Mikrometreden kâğıt varken 
ki d mesafesini okuyunuz ve C1 olarak yazınız. Kâğıdı çıkardıktan sonra d mesafesini aynı 
yaparak sığayı tekrar okuyunuz ve C2 olarak yazınız.  C1 sığasını C2 ye oranlayarak kâğıdın 
bağıl dielektrik sabitini bulunuz. 
4. Plakalar arasına saf su koyarak aynı deneyi tekrarlayınız. 
5. Size verilecek bazı yalıtkanlar için dielektrik sabitini yukarıda verilen yöntem ile 

ölçünüz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrometre ile plakalara arası mesafenin ayarlandığı 
paralel plakalı sığa sistemi. Mikrometrede yatay sabit mil 
üzerindeki çizgiler arası mesafe 500mikron (0.5mm) 
dönen silindir üzerindeki çizgiler arası 10 um sürmeyi 
ifade etmektedir. 

 
 
 
5. Değerlendirme Soruları 
 

1. Kondansatör nedir? Bir kondansatörün sığası uygulanan gerilime bağlımıdır? Neden?  
2. Bir kondansatörün sığası nelere bağlıdır?  
3. Havanın delinme gerilimini bildiğinizi kabul ederek yıldırımlı bir havada yerden h 

yüksekliğindeki bulutun potansiyelini tahmin ediniz? 
4. İnsan kalbini değişen yarıçaplı küresel bir kondansatöre benzeterek kalp grafiğinin 

elde edilmesinde bu ilişkiyi nasıl kullanabilirsiniz?  
5. Paralel bağlı iki kondansatörü elektrikle yükledikten 

a) Üretece bağlı iken 
b) Üreteç bağlantısı koparıldıktan sonra 
Levhalar arasındaki mesafe artırılırsa sığa, yük elektrik alan ve potansiyel farkı nasıl 
değişir? 
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DENEY VI 
 
 

ELEKTRONLARIN  
ELEKTRİK ALANINDA HIZLANDIRILMASI 

VE SAPTIRILMASI 
 

 
1. Deneyin Amacı 
Serbest elektronun düzgün elektrik alanında ivmeli hareketinin kavranması. 
 
Kavramlar 
Serbest elektron, Elektrik alanında elektronların ivmeli hareketi, hızlandırılması ve hız 
doğrultusunun değiştirilmesi. 
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 

• Katot ışını tüpü 
• 0-1200V DC gerilim kaynağı 
• 9000V DC gerilim kaynağı 
• 2 adet ara bağlantı kablosu 

 
3. Teorik Bilgi 
Klasik elektron tüplerinde elektron tabancası flamanı 6.3V AC kaynak yardımıyla ısıtılarak 
termoiyonik ışıma başlatılır. Flamandan yayınlanan elektronlar, elektron tabancası anot ve katot 
arasına uygulanan potansiyel farkı ile orantılı kuvvet etkisinde doğrusal sabit ivmeli hareketle 
hızlanır. Kolimatör yardımı ile tüp ekseni doğrultusunda giden elektronlar seçilir. Saptırıcı 
levhalar arasına yönlendirilen elektron demeti saptırma geriliminin sıfır olması halinde doğrusal 
hareketine devam ederek ekranın merkezinde, floresan ekrana çarparak görünür bölgede 
ışıldamaya sebep olur. Bu durum, saptırma levhasına bir gerilim uygulanması halinde elektron 
demetinin doğrusal olmayan bir yol boyunca ilerleyerek merkez noktadan  ekseni boyunca belli 
bir sapma göstererek floresan ekrana ulaşması şeklinde değişir. 

y

 
Şekil 6.1’de çizimi verilen ve bu deneyde kullanılacak deney setinde elektron kaynağı olarak bir 
flaman kullanılmayıp katot metali yüzeyinde oluşturulan yüksek elektrik alanı ile metalden sökülen 
elektronlar kullanılmıştır. Kritik üstü elektrik alanı ile serbest elektron elde edilmesi soğuk ışıma 
olarak da ifade edilir.  
 
Bu şekilde katottan sökülen elektronların saptırıcı levhalar arasına girerken sahip oldukları hız 6.1 
formülü ile verilir. 

xx Vevm =2

2
1

          (6.1) 

Burada  elektronun kütlesi,  elektronun m xv x  yönündeki hızı, e  elektronun yükü ve  ise anot 
ile katot arasındaki hızlandırıcı potansiyel farkıdır. Bu koşullar altında yani elektronlar 

xV
x  yönünde 

xv  hızı ile ilerlerken yatay saptırma levhaları arasına uygulanan potansiyel fark oranında bir 
elektrik alana maruz kalırlar. y  d ğrultusunda etkili olan bu elektrik alanın büyüklüğü ise 6.2 ile 
aşağıdaki gibi verilir, 

o
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Şekil 6.1 Deney düzeneğinin üstten görünüşü 
 
           (6.2) dVE yy /=
 
Burada  saptırma levhalarına uygulanan potansiyel farkı,  ise levhalar arası mesafeyi ifade 

eder. Bu eşitlik bazı kabuller altında geçerlidir. Elektronun içerisinde bulunduğu ve birbirine 
paralel düzlemsel levhalar tarafından oluşturulan Ey elektrik alanının levhalar arası bölgenin büyük 
bir bölümünde konumdan bağımsız olacak şekilde üniform olarak dağıldığı ve dışarıdan uygulanan 
potansiyel fark zamanla değişmediği için zamandan da bağımsız olduğu ön kabulü ile bu eşitlik 
tanımlanmıştır. Aksi taktirde bu büyüklüklerin konum ve zaman bağımlılıklarının olması söz 
konusudur. Bu özellikteki alanlara düzgün elektriksel alan denir. Bu elektriksel alanın yönü ise      
+ potansiyeldeki levhadan – potansiyeldeki levha yönünde olacaktır. Hareketli bir yük bu 
elektriksel alana girdiği zaman ona elektrik alan ve yükün büyüklükleri oranında bir kuvvet etki 
edecektir.  bu yükün büyüklüğünü ifade etmek üzere, bu kuvvet 6.3 ile gösterilmiştir.  

yV d

q

yy EqF =            (6.3) 

Burada  ile  yönünde etkiyen elektrik alanı ve  ile bu yönde etki eden kuvvet büyükleri 

ifade edilir. Dolayısıyla bu alan içerisindeki hareketli bir yüke alanın her noktasında aynı 
değerdeki bir kuvvet yükün büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde etki eder.  

yE y yF

 
Burada etki eden kuvvet elektron gibi negatif yüklü parçacıklara elektrik alan ile ters yönde 
olacak şekilde yönlenmiştir yani elektriksel alan ile oluşan bu kuvvet elektron gibi negatif yüklü 
bir parçacığa – yüklü levhadan + yüklü levha yönünde etki eder. Bu, sistem konfigürasyonu göz 
önüne alındığında elektron tabancasından ilk hızla ayrılan elektronlara dik yönde etki eden bir 
kuvvet olarak ortaya çıkmaktadır. Buraya kadar kısaca özetleyecek olursak, katottan ayrılan 
elektronlar iki ayrı kuvvetin etkisi altında kalacaktır. Bunlardan birincisi Vx hızlandırıcı potansiyel 
fark ile x  yönünde etki edecek olan kuvvet ve ikincisi ise saptırıcı potansiyel fark Vy ile  
yönünde etki edecek olan kuvvettir.  

y

 
Kolimatörü geçer geçmez, saptırıcı levhalara ulaşan elektronlar üzerinde x  yönünde etki eden 
hızlandırma kuvvetinin etkisi ortadan kalkacağı için bu andan itibaren elektronlar x  yönde sabit 
hızla hareket edecekler ve başka bir kuvvetin etki etmemesi durumunda floresan madde ile kaplı 
ekranın merkezine ulaşacaklardır. Elektronların x  yönündeki hızı 6.1 ile ifade edildiği üzere 
enerji korunumu yasasından hesaplanabilir. Elektronların vakum ortamında hareket ediyor 
oluşlarından dolayı x  yönünde hareketleri esnasında sahip oldukları enerji ile yavaşlamaksızın ilk 
hızlarını muhafaza edeceklerini göz önünde bulundurursak, bu yöndeki hareket denklemi 

 38



tvx x=           (6.4) 
eşitliği ile verilir. Öte yandan, elektronlara saptırıcı levhalar arası bölgede sabit bir kuvvet ve 
dolayısıyla da sabit bir ivme etki edeceği için, elektronların  yönündeki hareketleri esnasındaki 
hareket denklemi 

y

  2

2
1 tay y=           (6.5) 

eşitliği ile verilir. Burada,  

 
m
F

a y
y =           (6.6) 

olarak tanımlıdır. Saptırıcı levhalar arası bölgede bu kuvvetlerin etkisi altında hareket eden bir 
parçacık için  kabulü ile 6.2, 6.3 ve 6.6 eşitlikleri 6.5 içerisinde tanımlanır bu da 6.1 ile 
birleştirilir ve elde edilen ifade düzenlenirse, elektronların  

eq =
xy -düzlemindeki hareketleri için 

 
d
x

V
V

y
x

y
2

4
1

=           (6.7) 

denkliği elde edilir. Bu formül yukarıda da açıklandığı üzere, saptırıcı levhalar arasıda elektronun 
x,y konum bilgisini verir. Şayet x  değeri için saptırıcı levhaların uzunluğunu olan 0.045 m (4.5 cm) 
değerini alır ve diğer sabit değerlerini de tanımlarsak, elde edilecek  değeri elektronların 
saptırıcı levhaları terk ettiği noktada  koordinatını yani Şekil 6.2 de gösterilen  değerini 
verecektir.  Başka bir ifade ile, 

y
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=          (6.8) 

değerini alacaktır. Elektronların saptırıcı levhalar arası bölgeyi terk ettikleri noktadan itibaren 
xy -düzleminde her iki yönde de sabit hızla hareket ettiklerini göz önünde bulundurursak sahip 
oldukları hız vektörü doğrultusunda hareketlerine devam edecekleri sonucunu elde ederiz. Yani 

sonuç olarak Şekil 6.2 de gösterildiği üzere, floresans ekrana ulaşan elektronlar 
x

y

v
v

 ortalama 

doğrultusu ile  koordinatında ikinci bir  sapmasına uğrayarak floresans ekrana ulaşırlar. y 2y
 
Eşitlik (6.7) ile elde ettiğimiz elektron hareket denkleminin saptırıcı levhalar arası bölgeyi terk 
ettiği noktadaki teğeti bize bu bölge dışındaki hareket denkleminin doğrultusunu verecektir. 

Başka bir deyişle bu noktadaki eğim, saptırıcı levhalar harici bölgedeki 
x

y

v
v

 oranını verecektir. Bu 

amaçla eşitlik 6.7’nin türevini alırsak, elde edilecek yeni fonksiyon hareket denkleminin herhangi 
bir noktadaki eğiminin ifadesi olacaktır. Yani, 
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=           (6.9) 

olur. Bu eşitlikte x  yerine elektronların saptırıcı levhalar arası bölgeyi terk ettikleri noktanın 

yatay koordinatı olan 0.045 m (4.5 cm) değerini koyarsak elde edilecek 
dV

V

x

y 10225.0  değeri 

elektronların bu andan itibaren üzerinde hareket edecekleri doğrunun eğimidir. O zaman bu 
şekilde elde edilen eğim ve l  ile gösterilen bu bölgenin yatay eksendeki uzunluğu yani saptırıcı 
levhalar ile floresans ekran arası mesafenin x  eksenindeki uzunluğunun çarpımı bize yataydaki 
ikinci sapma olan değerini verir. Yani, 2y

 l
dx
dyy =2                    (6.10) 

veya bu ifade (6.9) ile birleştirilip düzenlenirse 
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Şekil 6.2 Sapmaya uğrayan elektronun yörüngesi 
 
 

d
l

V
V

y
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y0225.02 =

d
x yV

y

                  (6.11) 

olacaktır. Burada  ve l  büyüklükleri metre cinsinden sırasıyla saptırıcı levhalar arası mesafe ve 
saptırıcı levhalar ile floresans ekran arası mesafeyi V ve  büyüklükleri ise Volt cinsinden 

sırasıyla hızlandırıcı ve saptırıcı gerilim değerlerini ifade ederler. 
 
 
Bu durumda elektronların  eksenindeki toplam sapma miktarı metre cinsinden 

)0225.0(10225.0 l
V
V

d x

y
toplam +21 yyy =+=  (metre)             (6.12) 

eşitliği ile ifade edilir. 
 
4. Deneyin Yapılışı 
 
Şekil 6.1 de gösterilen deney düzeneği sizlere hazır olarak verilecektir.  

Bu düzenekte yüksek gerilim olduğunu göz önünde bulundurarak dikkatli olunuz ve  

bu konuda uyarılara uyunuz. 

Burada sistemin üstten görünümünü verilmektedir. Bu sistemde yukarıda teorisi verildiği şekilde 
uygulanan bir hızlandırıcı gerilimi için farklı saptırma gerilimi ile orantılı olarak elektronlar sapma 
gösterecek ve floresans üzerinde ışıma yaparak düştükleri yeri belli edeceklerdir.  

Tablo 6.1 de verilen saptırma gerilimi değerleri için floresans ekran üzerinde elde ettiğiniz sapma 
miktarlarını bu tabloda boş bırakılan yerlere kaydediniz. 

Ölçümünü yaptığınız bu sapma değerlerini eşitlik (6.12) uyarınca verilen sistem değerleri için 

 40



teorik olarak ta hesaplayıp, tabloda elde ettiğiniz pratik değerler ile karşılaştırınız. 

Sistem değerleri: 

 

cml 5.19= cmd 2=,  (ve  saptırıcı levhaların uzunluğu 4.5 cm) 

 

HIZLANDIRMA 
POTANSİYELİ 

Vx = 7500 V 

 
Toplam sapma miktarı (mm) 
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 (V
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400  
480  
560  
640  
720  
800  
880  
960  
1040  

 
Tablo 6.1  

 
5. Değerlendirme Soruları 
 
1. Elektronların elektrik alanda hızlandırılması ve sapması ne şekilde olur? Elektronların elektrik 

alanda (saptırıcı levhalar arası bölgede) bir parabol eğri üzerinde ve sonrasında etkiyen bir 
elektrik alan yokken (saptırıcı levhalar sonrası bölgede) doğrusal bir çizgi üzerinde hareketini 
nasıl açıklarsınız? 

2. Saptırıcı levhalara alternatif gerilim uygulanması durumunda ne olur? AC sinyalin frekansını 
da göz önünde bulundurarak açıklayınız.  

3. Sizce deneyini yaptığınızın benzeri bir sistem TV’nin ekran bölümünde görüntü oluşturmak için 
kullanılıyorsa yani sizin bakış açınıza dik pozisyonda yerleştirilmiş TV ekranının arka orta 
bölümünde elektronlar hızlandırılıp ekrana doğru yönlendiriliyorsa bu elektronların ekranda 
istenilen yere ulaşması için 3 boyutta nasıl bir düzeneğe ihtiyaç duyulur? Şekil çizerek 
açıklayınız. 
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DENEY  VII 
 
 

Van der GRAFF JENERATÖRÜ  
VE CİSİMLERİN STATİK YÜKLENMESİ 

 
 
 
1. Deneyin Amacı 
Cisimlerin yüklenmesini ve aralarındaki etkileşmeyi incelemek. 
 
Kavramlar 
Cisimlerin statik yüklenmesi, İçi boş iletken sistemlerin yüklenmesi, Yük taşınımı, Kırılma gerilimi,  
 
2. Deney İçin Gerekli Malzemeler 
 

• Van De Graff Jeneratörü.  
• Cam Çubuk 
• Ebonit Çubuk  
• Elektroskop  
• Plastik Küre  

 
3. Teorik Bilgi 
 
Elektrik yükleri 
Her maddenin bütün atomları, pozitif yüklü bir çekirdek ile etrafında belirli yörüngelerde bulunan 
negatif yüklü elektronlardan meydana gelmiştir. Bir atomun pozitif yükü, çekirdekte yer alan 
protonların sayısına bağlıdır. Normal haldeki atomlar, elektrik yükü bakımından nötr olduklarından 
ihtiva ettikleri elektronların sayısı, protonların sayısına eşittir. Eğer bir atom elektron 
kaybederse pozitif yükle, elektron kazanırsa negatif yükle yüklenmiş olur. Protonların yükü (+) 
pozitif, elektronların yükü ise (-) eksi olup, bir protonun ve bir elektronun yük miktarları birbirine 
eşittir. Bir elektron 9,1X10-28 g kütleye ve l,6x10-19  C luk yüke sahiptir. Yük elektrondan 
ayrılamayacağına göre elektrik yükü tanecikli yapıya sahiptir. 
Aynı işaretli yükler birbirlerine itme kuvveti uygularken, zıt işaretli yükler birbirlerine çekme 
kuvveti uygularlar. İlk kez Coulomb, 1875 yılında burulma terazisi ile yükler arasındaki kuvvetleri 
ölçmüş ve kendi adı ile anılan, aşağıdaki kanunu bulmuştur. 
 
Coulomb kanunu 
Noktasal iki yük arasındaki itme veya çekme kuvveti yüklerin çarpımı ile doğru, aralarındaki 
uzaklığın (r) karesi ile ters orantılıdır. Bu kanun, 

2
21

r
qqkF =  

şeklinde yazılır. Bu ifadedeki k' ya Culomb sabiti veya orantı katsayısı adı verilir. 
Kullanılan birimlere ve yükler arasındaki ortama bağlıdır. MKS birim sisteminde boşluk için bu 

sabitin değeri,  
04

1
πε

=k  = 8,9875x109 Nm2/C2 dir. Hesaplamalarda kolaylık sağlamak amacı ile 

k = 9x109 Nm2/C2 yaklaşık değeri kullanılmaktadır. Burada ε0 boşluğun dielektrik sabiti olup 
8,8542x10-12 C2/Nm2 dir. CGS  birim sisteminde boşluk için k=l dir. 
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Elektriklenme şekilleri 
Bir cismin üzerinde yük birikmesine elektriklenme denir. Üzerinde yük fazlalığı bulunan cisimler 
elektriklenmiş ifadesi ile de tanımlanır. Bir cisimde yük fazlalığı yoksa nötrdür denir. Nötr bir 
cismin taşıdığı pozitif yüklerin sayısı, negatif yüklerinin sayısına eşittir. 
 
Protonlar, atom çekirdeğinde çekirdeğe çok sıkı bağlarla bağlı olduklarından, yer 
değiştirmeleri mümkün değildir. Bu durumda elektriklenme olayı doğrudan doğruya kaybedilen 
veya kazanılan elektronlar ile ilişkilendirilmelidir. Cisimleri farklı üç şekilde elektrik yükü ile 
yükleyebiliriz. 
 

• Sürtünme ile elektriklenme 
Birbirine sürtülen cisimlerde temas sonrası oluşan ayrılmada ortaya çıkan yük paylaşımı 
sonucunda cisimlerden biri pozitif elektrik yükü kazanırken, diğeri eşit miktarda negatif 
elektrik yükü kazanır. Bu tür elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Bir 
kabullenmeye uyarak, bir kumaş parçasına sürtülen cam veya ebonit çubukların yüklerinin cinsi 
için cam çubuk ve onun gibi davranan cisimlere pozitif yüklü, ebonit çubuk ve onun gibi davranan 
cisimlere de negatif yüklü cisimler diyeceğiz. Sürtülen cisimlerin dışardan yük almaları söz 
konusu değildir. Sadece sürtülen cisimlerden birinden diğerine elektron geçişi olmaktadır. 
 

• Dokunma ile elektriklenme 
Yüklü bir cisim, yüksüz bir elektroskopun topuzuna dokundurulursa, yapraklarının açıldığı ve 
yüklü cisim topuzdan uzaklaştırıldığında elektroskopun yapraklarının açık kaldığı görülür. Daha 
önceden yüksüz olan elektroskopun, topuzuna dokundurulan yüklü cisim, elektron vererek veya 
elektron alarak elektroskopun yüklenmesine sebep olur. Yüklü bir küre, yüksüz bir küreye 
dokundurulduğunda, yüklü küreden yüksüz küreye yük geçişi olur, yük miktarı yarı çaplarla 
orantılı olarak bölüşülür, böylece ikinci yüksüz kürede dokunma ile elektriklenmiş olur. 
 

• Tesirle (Etki) elektriklenme 
Yüklü bir cisim, yüksüz bir elektroskopun topuzuna yaklaştırıldığında, zıt işaretli yükleri topuza 
doğru çekerken, aynı işaretli yükleri de yapraklara doğru iter. İtilen yükler yapraklarda toplanıp 
birbirlerini iterek yaprakların açılmasına sebep olur. Bu da tesirle yaprakların yüklendiğini 
gösterir. Cisim topuzdan uzaklaştırılınca elektroskop kısa bir sürede nötrleşerek, yapraklar 
kapanır. 
 
Elektrostatik yükler 
Elektrik yükleri bir cisim üzerinde toplanmış ve hareketsiz iseler bu yüklere denir. 
 
Elektroskop 
Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını veya hangi cins elektrik yüküyle yüklü olduğunu 
anlamaya yarayan araçlara denir. 
 
Van der Graff Jeneretörü 
Yüksek gerilimde sürekli statik yük birikimi elde etmek için kullanılan araçtır. 
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Yük toplama fırçası 

İçi boş iletken küre 

Yük taşıma bandı 

Yük transfer fır

 
 

Bandın Hareket y 
 
 
 çası 
 
 
 

önü

Van der Graff jeneratörünün kesiti 

 
 
4. Deneyin Yapılışı 
 

DİKKAT 
Bu deney esnasında statik elektrikle yüklenmeniz söz konusu olduğundan deney süresince 

laboratuar içinde deneyiniz haricinde hiçbir cihaza dokunmamanız gerekmektedir.  
Yapılacak uyarılara riayet etmeniz laboratuar güvenliği açısından önceliklidir. 

 
• Van der Graff Jeneratörünün yapısını Fizik II ders kitabında verilen bilgileri de göz 

önüne alarak çalışmasını irdeleyiniz.  
• Yük taşıma bandını harekete geçirmek için sürücü motorun besleme fişini 220V AC ile 

besleyiniz.  
• Hız pedalına yavaşça basarak yük taşıma bandının harekete geçiriniz. 
• Sistem normal çalışıyorsa yük taşıma bandının hareketini durdurup elektroskopu 

jeneratörün küresine bir ara kablo ile bağlayınız. 
 

• Sistemi tekrar çalıştırdığınızda kürenin dış yüzüne elektriksel olarak bağlı olana 
elektroskopun tepkisini gözlemleyiniz. Elektroskopun göstergesinin sapmaya başlaması 
sizce neyin ispatıdır. 

 
• Yük taşıma bandını durdurun ve elektroskopun davranışını takip ederek not alınız. 

 
• Elektroskop bağlantısını sökünüz 

 
• Yük taşıma bandını tekrar harekete geçiriniz. Şişirilmiş bir balonu küreye yaklaştırın 

gözlemlerinizi açıklamak üzere not alınız. 
 

• Yük bandı hareket halinde iken parmağınızı küreye 30cm den itibaren yaklaştırmaya 
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çalışın ilk yük boşalımın olduğu mesafeyi tespit ederek küre civarında oluşan elektrik alan 
şiddetini tahmin etmeye çalışın. (Kuru havanın kırılma gerilimi 3.000.000 V/m) 

 
• Bulduğunuz gerilim değerini göz önüne aldığınızda bu deneyde bir tehlikenin olmamasının 

sebebi sizce nedir. 
 

• Elektroskopu jeneratörden yükleyerek, cam ve ebonit çubuğu kullanarak yüklenmenin 
işaretini nasıl tespit edersiniz. 

 
 
5. Değerlendirme Soruları 
 
1-Yük hakkında bilgi veriniz. 
2-Coulomb kanununu açıklayınız. 
3-Yüklü bir cisim, küçük nötr bir cismi çeker mi? Neden? 
4-Yüklenmeyi açıklayınız. 
5-Yüklenme şekillerini izah ediniz. 
6-Bir cismin yükünü nasıl tayin edersiniz. 
7-Van De Graff jeneratörünün çalışma prensibini izah ediniz. 
8-Yükler cismin neresinde toplanır? Neden? 
9-Farklı yüklerin etkileşmesinde, kuvvet çizgilerinin durumunu çizerek gösteriniz. 
10-Topraklama neye denir? Niçin yapılır? 
11-Yüklü bir kürenin, merkezinden itibaren elektrik alanının ve 
12-potansiyelinin değişimini gösteren grafikler çizerek, açıklayınız. 
13-Yüklü bir cismin, herhangi bir noktadaki elektrik alanı neye eşittir. 
14-Eş potansiyelli yüzeyler neye denir? Açıklayınız. 
15-Düzgün kutuplanmış bir kürenin, içinde ve dışındaki alanı çizerek, gösteriniz. 
16-Yüklü bir levhanın elektrik alan ve eş potansiyelli yüzey çizgilerini çizerek karşılaştırınız. 
17-Yük yoğunluğu neye denir? Açıklayınız. 
18-Nötr bir cismi, etki (tesirle) ile nasıl yüklersiniz. 
19-Yıldırım, şimşek ve gök gürlemesi nasıl meydana gelir? 
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DENEY VIII 
 
 

Elektromanyetik Spektrum  
 

 
1. Amaç 

• Işığın bileşenlerine nasıl ayrıldığını kavramak  
• Yarıiletken ışık yayan devre elemanlarının dalga boylarını ve spektrum 

karakteristiklerini belirlemek 
• Elementlerin çizgisel Spektrumlarını incelemek 

Kavramlar 
Elektromanyetik spektrum, Işığın Kırılması, Yarıiletken, IR-LED, Gazların spektrumu, detektör 
(ışık algılayıcı) 
 
2. Teorik Bilgi 
 
2.1. Elektromanyetik Dalgalar ve Elektromanyetik Spektrum 
 
Elektromanyetik dalgalar, ivmelendirilmiş elektrik yükleri tarafından oluşturulur ve birbirine dik 
olan elektrik ve manyetik alan bileşenlerine sahiptir. Elektrik alan ve manyetik alan bileşenleri 
aynı zamanda yayılma doğrultusuna da diktir. Bir doğrultuda yayıldıkları için enine ve düzlemsel 
dalga olarak tanımlanırlar. Maxwell kuramı, bir elektromanyetik dalga içindeki elektrik ve 
manyetik alanların genliklerinin (E ve B) birbirlerine E=c.B ifadesi ile bağlı olduğunu gösterir.   
 
Elektromanyetik dalgalar, geniş bir frekans geniş bir frekans aralığını kapsar. Radyo dalgaları bir 
radyo kulesinin verici antenindeki titreşen akımların oluşturduğu elektromanyetik dalgalardır. Işık 
dalgaları, atomik sistemlerdeki titreşen elektronlar tarafından oluşturulan yüksek frekanslı bir 
elektromanyetik dalgadır. "Spektrum" kelimesi "dağılım" anlamı ile kullanılabilir. Fizikteki karşılığı 
ise enerji dağılımı olarak düşünülebilir. Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik dalgaların 
enerji dağılımı anlamını taşımaktadır.  
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2.2. Yarıiletken Işık Yayan Devre Elemanı (LED) 
 
Yarıiletken ışık yayan devre elemanlarının (LED) yaydığı ışık atomik ışımadan farklıdır. 
Yarıiletkenlerin yasak enerji aralığı, ışık yayıp yaymayacağını ve yakın kızılaltı (near-infrared) 
bölgeden yakın morötesi (near-ultraviolet) bölgeye kadar ki görünür bölge boyunca ışık 
yayabileceğini belirler. LED’ler P-N eklemli yarıiletkenler olup iletim yönünde kutuplandığında ışık 
yayacak şekilde tasarlanmıştır. LED’in hangi renkte (dalga boyunda) ışıma yapacağı kullanılan 
malzemeyle doğrudan ilgili olarak yasak enerji aralığına bağlı iken ışığın şiddeti (parlak veya soluk) 
üzerinden geçen akıma bağlıdır. Bu konuda daha detaylı bilgiye malzeme, elektronik, yarıiletken 
teknolojisi ve optoelektronik derslerinde sahip olacaksınız.  
 
2.3 Işığın Kırılması 
 
Bir ışık ışını saydam bir ortamda ilerlerken başka bir saydam ortam sınırına çarpınca, ışının bir 
kısmı yansır, bir kısmı da ikinci ortama girer. İkinci ortama giren ışın sınırda bükülür ve kırılmış 
olduğu söylenir. Gelen, yansıyan ve kırılan ışının tümü aynı düzlemdedir.  
 
Işığın kırılma açısı her iki ortamın özelliklerine ve 
 
 sabit

v
v

==
1

2

1

2

sin
sin

θ
θ

 
 
bağıntısı ile geliş açısına bağlıdır. Burada  ışığın 1. ortamda ki hızı,  ise 2. ortamdaki hızıdır. 
Işık bir ortamdan diğerine geçerken, hızı her iki ortamda farklı olduğu için kırılır. Genellikle (her 
zaman değil!), herhangi bir maddesel ortamdaki ışık hızı boşluktakinden daha azdır. Işığın 
boşluktaki hızının ortamdaki hıza oranı kırılma indisini verir. 

1v 2v
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 Normal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Yansıyan 
Işın Gelen Işın 

θ1 θ1
’ 

n1 Hava 

n2 Cam 

θ2 Kırılan 
Işın 

 
  

        ışığın boşluktaki hızı      c  
2211 sinsin θθ nn =n =   =  

     v          ışığın ortamdaki hızı 

Kırılma indisinin önemli bir özelliği, farklı dalga boylu (farklı renkli) ışık için farklı olmasıdır. Bu 
nedenle farklı dalga boylu ışıklar kırıcı bir maddeye geldiği zaman farklı açılarda bükülür. Kırılma 
indisi artan dalga boyu ile azalır. Bu ise, kırıcı bir maddeden geçerken, mavi ışığın, kırmızı ışıktan 
daha fazla büküleceği anlamına gelir. Bir prizmaya farklı renkli ışıkların oluşturduğu ışın demeti 
geldiği zaman kırılma indisi farklılığından dolayı farklı açılarda bükülmeye uğrayacakları için ışın 
demeti dağılacaktır. Bu durum spektrum adı verilen renkler serisidir. 
 
 
 
 Kırmızı + Mavi 
 
 Kırmızı 
 
 

Mavi  
 
 
2.4. Atomların Spektrumu 
 
Belli bir sıcaklıktaki tüm cisimler, dalga boylarının sürekli bir dağılımı ile karakterize edilen 
termik ışıma yayınlarlar. Dağılımın şekli sıcaklığa ve cismin özelliklerine bağlıdır. Bu sürekli dağılım 
spektrumu ile keskin tezat oluşturacak şekilde, elektrik deşarjına uğrayan alçak basınçlı bir gaz 
tarafından kesikli çizgi spektrumu yayınlanır. Çizgi spektrumlarında bulunan dalga boyları, ışığı 
yayan elementin kendine özgü karakteristiğidir. En basit çizgi spektrumu, atom halindeki 
hidrojende gözlemlenmiştir. Cıva ve neon gibi diğer atomlar, tamamen farklı çizgi spektrumları 
yayınlarlar. İki element aynı çizgi spektrumunu yayınlamadıkları için, bu olay bilinmeyen 
numunelerde bulunan elementleri tanımlamada pratik ve duyarlı teknik sunar. 
 
Uyarılmış durumda bulunan bir elektron daha düşük bir enerji düzeyine geçiş yaparsa, atom 
elektromanyetik ışıma yayar. Bu durum izinli enerji seviyelerinde gerçekleşir. Bu nedenle belirli 
enerji seviyelerinde, dolayısıyla belirli dalga boylarında çizgisel spektrum yayınlanır. 
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 3. Deneyin Yapılışı 
• Hocanızın yardımı ile neon deşarj tüpü ve spektrometre kullanarak neon gazına ait 

çizgisel spektrumları gözlemleyiniz ve 11 adet dalga boyunu aşağıdaki tabloya 
kaydediniz. 

 
He atomunun ışıma çizgileri 

 
SN 

Dalga Boyu  
(nm) 

Şiddeti 
(Serbest Birim) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   

   
• Şekil 3.1 deki deney düzeneğinde IR-LED (kızılaltı ışık yayan devre elemanı), sinyal 

kaynağı ile besleyiniz. 
• Sayısal Voltmetreyi DC mV konumuna getiriniz. 
• Dalga boyu çarkını başlangıç pozisyonuna getiriniz.  
• Çarkı yavaşça döndürerek çarkın üzerindeki dalga boyu çentiklerine karşılık 

voltmetrede okuduğunuz gerilimi kaydediniz. Bu işlemi başlangıç pozisyonunda 
okuduğunuz gerilimi okuyana kadar devam ettiriniz.  

 
 

Dedektör    

 
 
 
 
 
 

• Dalga boyuna karşılık gerilim grafiğini Excel’de çizdiriniz. 
 
4. Aşağıdaki soruları cevaplayınız 

• Neon deşarj tüpünden elde edilen spektrum ile IR-LED’den elde edilen spektrum birbirine 
benziyor mu? Hangisi kesikli ve çizgisel? Hangisi sürekli ve yayvan?  

• IR-LED’den çıkan ışığı görebiliyor musunuz? Nedenini açıklayınız. 

Sinyal Kaynağı 

  Prizma 

   Dalgaboyu çarkı 

IR-LED 

Şekil 3.1. Prizma Spektrometresi 
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DENEY IX 
 
 

Lazer Teknolojisi ile Ses İletimi 
 

 
1. Amaç 

• Optik kaynaklar ile haberleşme yapılmasının temellerini kavramak  
• Mikrofon (ses) ile lazer ışınının nasıl değiştirilebildiğini incelemek 

 
Kavramlar 
Optik, Lazer, Frekans, Lazer, Detektör (ışık algılayıcı), Mikrofon 
 
2. Teorik Bilgi 
 
2.1. Lazer Işını 
 
Deney 8’deki Elektromanyetik Dalgalar ve Elektromanyetik Spektrum ile ilgili teorik bilgileri 
okuyun. Lazer ışını Elektromanyetik Spektrum’da terahertzlerle ifade edilen aralığa karşı düşen 
yüksek frekanslardaki bir elektromanyetik dalgadır. Lazerin çalışma prensipleri daha sonraki 
yarıiletken ve optik derslerinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiniz bir konudur. Temel olarak bu 
deneyde bilinmesi gereken iletim aracı olarak lazerin nasıl kullanıldığıdır. Deneye gelmeden önce 
yapacağınız hazırlıkta lazerlerin haberleşmede ve fiber optik hatlarda haberleşme için nasıl 
kullanıldığını araştırın. 
  
2.2. Mikrofon 
 
Mikrofonlar mekanik enerji değişimini (insan kulağının işitebileceği frekans aralığında ise ses) 
elektriksel enerji değişimine çeviren (transduser) aygıtlardır. (Hoporlör veya kulaklıklarda ise bu 
olayın tersi olur). Değişik tipleri olmasına rağmen hepsinde ortak olarak diyafram vardır ve ses 
diyaframa çarpınca bir titreşim olur. Mikrofonun tipine göre diyaframdaki titreşimle orantılı bir 
akım (voltaj veya direnç) değişimi meydana gelir. Bu değişim genellikle çok küçüktür ve 
yükseltilmesi gerekir.  
 
Modülasyon ve Demodülasyon 
 
Mikrofondaki ses işareti ile lazer ışığının parlaklığının değiştirilmesi olayına genliğin değiştirilmesi 
yoluyla modülasyon ya da daha iyi bilindiği şekliyle AM (Genlik Modülasyonu) denir. Radyo 
yayınlarından bildiğimiz AM işaretler anten aracılığıyla alıcıda tarafta algılanmakta ve de-
modülasyon yapılmakta iken bu çalışmada ses işareti detektörün üzerine düşen lazer ışığını 
kullanarak alıcıya ulaştırılacaktır. Detektör çalışma frekans aralığı sebebiyle de-modülatör işlevi 
de göreceğinden ayrıca bir de-modülatöre de gerek kalmamaktadır. 
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             Mikrofon Girişi 
 
 
3. Deneyin Yapılışı 
 Şekilde ki düzenek ile gösterilen alıcı ve vericinin birbiriyle haberleşmesi Lazer ışın ve 
alıcı detektör ile olmaktadır. Deneyde aşağıdaki aşamaları takip edin. 
 

1. Lazer ışığını hiçbir şekilde arkadaşlarınızın veya kendinizin gözüne tutmayın. Lazer 
ışığının yerini tespit etmeye çalışırken beyaz bir kâğıt parçasından faydalanın. 

2. Alıcı ve verici arası yaklaşık 1m olacak şekilde deney düzeneğini deney masasının 
üzerine yerleştirin. 

3. Sinyal jeneratöründen 1kHz sinüzoidal bir işaret üretin.  
4. Bu sinyali Cadetin hoparlör girişlerine uygulayarak sinyalin genliğini değiştirin ve belli 

bir değerin altını duymadığınızı gözlemleyin. 
5. Sinyalin genliğini 20mV’a ayarlayın. Sinyalin genliğini osiloskobu kullanarak 

ölçebilirsiniz. 
6. Vericinin “mikrofon” girişlerine sinyal jeneratörü vasıtasıyla ürettiğiniz 1kHz’lik sinyali 

bağlayın. 
7. Cadet üzerindeki ayarlı gerilimi 12V’a ayarlayın ve vericiye 12 volt besleme gerilimini 

uygulayın 
8. Verici üzerindeki lazerin anahtarını “on” konumuna getirerek lazerden ışık geldiğini 

gözlemleyin. 
9. Lazer ışığının alıcıya gelmesini vericinin yönü ile oynayarak sağlamak üzere sabit bir 

yere koyun. 

Lazer 
diyot Lazer 

ışını Pre-amp 
3V pil 

Verici 

Lazer Işını Foto 
Detektör 

Alıcı 
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10. Vericiden üretilen lazer ışınının alıcının dedektörüne gelene kadar vericinin konumunu 
ve yönünü değiştirin. 

11. Lazer ışığının alıcı dedektör üzerine geldiğinden emin olduktan sonra bilgisayarın kayıt 
düğmesine tıklayın.  

12. Yaklaşık 15-20 saniye kayıt yaptıktan sonra bilgisayarın ses kaydını durdurun ve 
mikrofon girişine takılı kabloyu çıkararak kaydettiğiniz sesi dinleyin. 

13. Kayıt işlemini tekrarlayın. Bu sefer araya bir arkadaşınız elini koyarak ışığı birkaç 
saniyeliğine kessin. 

14. Bilgisayarın ses kaydını durdurun ve mikrofon girişine takılı kabloyu çıkararak 
kaydettiğiniz sesi dinleyin. Kayıtta kesilme var mı? 

15. Kayıt işlemini tekrarlayın. Kayıt devam ederken gruptan bir kişi lazer ışınını 
kesmemeye özen göstererek ışığın üzerine bir miktar tebeşir tozu serpiştirsin.  

16. Bilgisayarın ses kaydını durdurun ve mikrofon girişine takılı kabloyu çıkararak 
kaydettiğiniz sesi dinleyin. Kaydettiğiniz seste bir farklılık var mı? 

17. Mikrofon girişinden sinyal jeneratöründen ürettiğiniz sinyali çıkararak mikrofonu 
bağlayın. 

18. Vericinin konumunun bozulmadığından emin olduktan sonra bilgisayarın kayıt düğmesine 
tıklayın ve aynı zamanda mikrofona konuşun. 

19. Bilgisayarın ses kaydını durdurun ve mikrofon girişine takılı kabloyu çıkararak 
kaydettiğiniz sesi dinleyin. 

 
3. Aşağıdaki soruları araştırınız 
 

• Sizce kullandığınız lazer görünür lazer yerine görünmeyen dalga boyunda bir lazer olsa 
sonuç değişir mi? 

• Lazer teknolojisi ile ses iletimi konusunda araştırma yaparak bu iletişimin nasıl 
gerçekleşebildiği ile ilgili bilgi toplayın. 

• Lazer mikrofon ile uzaktan dinleme hakkında araştırma yaparak laboratuar da bir lazer 
mikrofon yapıp yapamayacağınız hakkında tartışın. 
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