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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT149 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Elektrik Akımı 

MODÜLÜN TANIMI  
Elektrik akımı, akım çeĢitleri ve enerji kaynaklarını 

kapsayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Elektrik akımının, doğru akımın, alternatif akımın 

özelliklerini öğrenmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon mevzuatı ve cihaz kullanım kılavuzuna göre, 

iĢletmede gerekli araç-gereç sağlandığında elektrik akımını 

ayırt edebilecektir. 
 

Amaçlar  

1. Elektrik akımının etkilerini bileceksiniz. 

2. Enerji kaynaklarını bileceksiniz.  

3. Elektrik akımının çeĢitlerini bileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, Ġletken teller, elektroliz 
düzeneği, elektroskop, elektrometre, alternatör ve dinamo 

düzeneği, elektrik motoru. 
 

Ortam: Radyasyon güvenlik önlemlerinin alındığı 

radyoloji laboratuarı, fizik laboratuarı ve elekronik 

laboratuarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Elektrik akımı modülü ile elektrik akımının çeĢitlerini, elektrik akımının etkilerini ve 

Enerji kaynaklarını öğreneceksiniz. Bu bilgiler röntgen cihazlarının çalıĢma prensiplerini 
kavramanız açısından önem arz etmektedir. ÇalıĢma yaĢamınızda kullanacağınız bu 

cihazların çalıĢma prensiplerini bilmeniz, cihazların kullanımında daha dikkatli 

davranmanızı gerektirecektir. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle elektrik akımının etkilerini 

bileceksiniz. 

 
 

 

 
Elektrik yüklerinin elektrik alanı içindeki hareketleri hakkında araĢtırma yapınız 

edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ELEKTRĠK AKIMI 
 

Elektrostatik modülünde hareketsiz elektrik yükleri ile yükler arasındaki kuvvetler ve 

kuvvetlerin etkisi ile oluĢan yük bölüĢümünün nasıl olduğunu inceledik. Elektrik akımı 
modülünde ise yüklere etkiyen kuvvetin etkisiyle yüklerin harekete geçmesi sonucu oluĢan 

akım ve bu akımın etkilerini inceleyeceğiz. 

 

1.1. Elektrik Akımının Tanımı  
 
Elektrik akımı, elektrik yüklerinin veya elektrikle yüklü parçacıkların belirli bir yönde 

akıĢıdır. 

 
Katı iletken cisimlerin atomlarında bulunan serbest elektronların bir kuvvetin etkisi ile 

aynı yöne doğru hareket etmeleri elektrik akımı meydana getirir. Bu tanıma göre elektrik 

akımının aynı zamanda katı iletkenlerde elektron akımı olduğu görülmektedir. Elektron 

akımının, elektronik cihazların devrelerinde, iletkenlerde ve diğer dıĢ devrelerde negatiften 
pozitife doğru aktığı kabul edilir. 

 
 

ġekil 1.1: Elektrik akımının oluĢumu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Yukarıdaki Ģekilde olduğu gibi A pozitif ve B negatif gibi zıt elektrik yükleri ile 

yüklenmiĢ iki iletken cisim alalım. Bu cisimleri C iletkeni ile birleĢtirelim. C iletkeni 

içindeki yüklere, A ve B cisimlerinin E elektrik alanları etki edecektir. Elektrik alanı içindeki 

pozitif yüklere, alan yönünde negatif yüklere ise alan yönüne zıt yönde bir kuvvetin 
etkidiğini daha önceki konularımızdan biliyoruz. Buna göre yukarıdaki Ģekil incelendiğinde 

pozitif yüklerin negatif yüklü B cismine, negatif yüklerin pozitif yüklü A cismine doğru 

hareket ettiği görülecektir. BaĢka bir deyiĢle pozitif yüklü A cismi, C iletkeninin negatif 
yüklerini kendine çekerken pozitif yüklerini de itecektir. Ya da negatif yüklü B cismi C 

iletkeninin pozitif yüklerini çekerken negatif yüklerini itecektir.  

 

C iletkeni içindeki elektrik yüklerinin yukarıda belirtildiği Ģekilde belirli bir yönde 
hareketleri elektrik akımını oluĢturmaktadır. Pozitif yüklü A cismi C iletkenindeki negatif 

yükleri alırken kendi üzerindeki pozitif yükleri C iletkenine vererek nötr duruma gelir. 

Negatif yüklü B iletkeni de C iletkenindeki pozitif yükleri alırken kendi üzerindeki negatif 
yüklerini C iletkenine vererek nötr duruma gelir. Böyle bir durumda C iletkeninin bir ucunda 

negatif, diğer ucunda pozitif yüklerin toplanması gibi bir durum söz konusu olamaz. 

 
Bir iletken içinde elektrik akımının oluĢabilmesi için o iletken içinde bir E elektrik 

alanının oluĢturulması gerekmektedir. 

 

Elektrik akımının, hava akımı ve su akımı gibi bir yönü vardır. Elektrik akım yönü, 
pozitif elektrik yüklerinin hareket yönüne göre belirlenir. Buna göre elektrik akımının yönü, 

pozitif yüklü uçtan, negatif yüklü uca doğrudur. Yukarıdaki Ģekilde bu yön bir ok yardımı ile 

gösterilmiĢtir. 
 

1.2. Elektrik Akımının Katı Ġletkenlerden GeçiĢi 
 

Katı iletken olarak tanımladığımız maddeler metallerdir. Katı iletkenlere örnek olarak 

bakır, alüminyum ve demir verilebilir. Katı iletkenlerde elektrik akımını, serbest 
elektronların belirli bir yöndeki hareketi oluĢturur.  

 

Ġletken cisimlerde çok sayıda serbest elektron olduğunu daha önceki konularımızdan 
biliyoruz. Bu serbest elektronlar katı iletken cisimlerde elektrik akımını oluĢturur. 

 
 

ġekil 1.2: Elektrik akımının katı iletkenlerde oluĢumu 
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A pozitif ve B negatif gibi zıt elektrik yükleri ile yüklenmiĢ iki cisim birleĢtiren, C katı 

iletkenini alalım. A ve B yüklü cisimler C iletkeni içinde elektrik alanı oluĢturur. OluĢan bu 

elektrik alanından kaynaklanan serbest elektronlara bir kuvvet etki eder. Kuvvetin etkisi ile 

elektronlar negatif yüklü B cisminden, pozitif yüklü A cismine doğru hareket ederler. BaĢka 
bir deyiĢ ile serbest elektronlar, pozitif yüklü A cismi tarafından çekilirken negatif yüklü B 

cismi tarafından itilecektir. 

 
C iletkeni içindeki elektrik alanından dolayı oluĢan kuvvet, atomun iç 

yörüngelerindeki elektronları ve çekirdekteki protonları da etkiler. Fakat bu kuvvet 

elektronları ve protonları atomdan koparıp serbest hâle getiremez. Bu durumda katı 

iletkenlerde elektrik akımını yalnız serbest elektronların belirli bir yöndeki hareketi oluĢturur 
diyebiliriz. Ġletkende hiçbir elektrik alanı etkisi yokken serbest elektronlar atomlar arası 

boĢlukta geliĢigüzel hareket ederler. 

 
 

ġekil 1.3: Hiç bir etkinin altında olmayan serbest elektronların hareketi 

 

Katı iletkenlerde elektrik akımını oluĢturan hep aynı serbest elektronlar değildir. 

Serbest elektronlar hareketleri sırasında önlerine gelen atomlara çarparak bu atomların son 
yörüngelerine girerler. Atomun son yörüngesindeki kendi elektronunu serbest hâle getirirler. 

Böylece atomun son yörüngesine giren serbest elektron, elektron akıĢ görevini yeni serbest 

hâle gelen elektrona aktarmıĢ olur. Hep aynı serbest elektronlar hareket etseydi serbest 
elektronların hızı artmıĢ olurdu. Bu da elektron hızlarının, iletkenin çeĢitli yerlerinde farklı 

olmasına neden olurdu. Serbest elektronların atomlara çarpması ile hızları frenlenir ve 

iletkenin her noktasında aynı kalır.  

 

1.3. Elektrik Akımının Sıvı Ġletkenlerden GeçiĢi 
 

Ġçinde iyon bulunan sıvılara iletken sıvılar denir. Ġletken sıvılar elektrik akımını 

geçirir. Ġçinde iyon bulunmayan sıvılara yalıtkan sıvılar denir ve elektrik akımını 
geçirmezler. Saf su içinde iyon olmamasından dolayı yalıtkan bir sıvıdır. Saf suyun içinde 

bir miktar sofra tuzu eritilirse oluĢan eriyikte pozitif ve negatif yüklü iyonlar oluĢacağından 

saf su, iletken bir sıvıya dönüĢmüĢ olur. Ġletken sıvılara "elektrolit" denir. Asit, baz ve tuz 

eriyikleri iletken sıvılardır. 
 

Katı iletkenlerde olduğu gibi sıvı iletkenlerde de elektrik akımını, yüklerin doğrudan 

doğruya kendileri değil yüklü parçacıklar oluĢturmaktadır. 
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ġekil 1.4: Elektrik akımının sıvı iletkenlerde oluĢumu 

 

Yukarıdaki Ģekilde olduğu gibi A ve B yüklü cisimleri ile birleĢtirilmiĢ iki metal 

çubuğu, bir kap içindeki iletken sıvıya daldıralım. Bu durumda sıvı içinde iki metal çubuk 
elektrik alanı oluĢturur. Elektrik alanı iyonlara bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisi ile 

pozitif yüklü iyonlar alan yönünde, negatif yüklü iyonlar ise alan yönüne zıt yönde hareket 

eder. Yani pozitif yüklü iyonlar, B cismine bağlı metal çubuğa doğru, negatif yüklü iyonlar 

ise A cismine bağlı metal çubuğa doğru hareket eder. Bu durumda sıvılarda elektrik akımını, 
iyonların belli bir yöndeki hareketi oluĢturur. 

 

1.4. Elektrik Akımının Gazlardan GeçiĢi 
 
Ġçine gaz doldurulmuĢ bir tüpün iki ucuna metal plakalar yerleĢtirelim. Bu plakaları 

pozitif yüklü A ve negatif yüklü B cisimlerine bağlayalım (ġekil 5).  

 

ġekil 1.5: Elektrik akımının gazlar içinden geçiĢi 
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Pozitif yüklü A ve negatif yüklü B cisimlerini tüp içinde elektrik alanı oluĢturur. Bu 

elektrik alanının etkisi ile bir miktar elektron, alan yönüne zıt hareket eder. Hareket hâlindeki 

bu elektronlar nötr durumdaki gaz atomlarına çarpar. Çarpma sonucu atomların elektronları 

serbest hâle gelir ve atom elektron kaybeder. Elektron kaybeden atom, pozitif iyon 
durumuna gelir. Bu durumda gaz ortamda (tüp içinde) elektron ve pozitif iyonlar çoğalır. 

Elektronlar pozitif yüklü A cismine, pozitif iyonlar ise negatif yüklü B cismine doğru gider. 

Böylece gaz içindeki elektrik akımını, elektronlar ve pozitif iyonların hareketi oluĢturur. 
Burada da elektrik akımının yönü pozitif iyonların hareket yönüdür. 

 

1.5. Elektrik Akım ġiddeti ve Yoğunluğu 
 

1.5.1. Elektrik Akım ġiddeti  
Elektrik akımı, elektrik yüklerinin belirli bir yönde hareketi ile oluĢmaktadır. Elektrik 

akım Ģiddeti, bir iletkenin her hangi bir yerinde alınan kesitinden, 1 saniyede geçen elektrik 

yüküdür. Bir iletkenden 1 saniyede geçen yük miktarı ne kadar fazla ise elektrik akım Ģiddeti 
de o kadar büyüktür. Elektrik akım Ģiddeti I harfi ile gösterilir ve birimi Coulomb/s veya 

amperdir. Amper A harfi ile gösterilir. 

 
Bu tanımı Ģöyle formülize edebiliriz. 

t

Q
I   

I: Elektrik akım Ģiddeti (amper) 

Q: t zamanı içinde geçen elektrik yükü miktarı (Coulomb) 

t: Elektrik yüklerinin geçtiği zaman (saniye) 
 

Amper bir iletkenin herhangi bir kesitinden 1 saniyede 1 C„luk elektrik yükü geçiyorsa 

o iletkendeki elektrik akım Ģiddeti 1A„dir. Amperin ast ve üst katları ile olan iliĢkisi Ģöyledir. 
 

1A=1000 mA (mili amper) 

A
1000

1
=1 mA 

 

1A =1000000 πA (mikroamper) 
 

A
1000000

1
= 1πA 

 

Örnek: Bir iletkenden 1 dakikada 120 kulonluk yük geçerse akım Ģiddetini 

hesaplayınız. 
 

Çözüm: AmperI 2
60

120
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1.5.2. Elektrik Akım Yoğunluğu 
 

Ġletkenin 1 mm
2
 lik kesitinden geçen elektrik akımına elektrik akım yoğunluğu denir. 

Akım yoğunluğunun birimi amper/milimetrekaredir (A/ mm
2
). Akım yoğunluğu genellikle J 

harfi ile gösterilir. 

 

S

I
J   ġeklindeki formülle gösterilir. 

 
J= Akım yoğunluğu (A/ mm

2
) 

I= Ġletkenden geçen akım Ģiddeti (amper) 

S= Ġletkenin kesiti (mm
2
) 

 

Örnek: Kesiti 2 mm
2 

olan bir iletkenden 6 Amperlik akım geçirilirse akım 

yoğunluğunu hesaplayınız. 

 

2

2
/5,1

2

6
mmAJ   

 

1.6. Elektrik Akımının Etkileri 
 

Elektrik akımının etkilerini genellikle manyetik etki, ıĢık etkisi, ısı etkisi ve kimyasal 

etki olmak üzere dört baĢlık altında toplayabiliriz. Bu etkilerin kullanım alanları da çok ve 
çeĢitlidir. Örneğin manyetik etki elektrik zili, telefon ve telgrafın yapımında, ıĢık etkisi 

aydınlanmada, ısı etkisi elektrik ocaklarında, kimyasal etki ise elektroliz ile kaplama ve 

akümülatörlerde kullanılır. 
 

1.6.1. Isı Etkisi 
 
Ġçinden akım geçen iletken ısınır. Bunun sebebi iletkende hareket eden yüklerin bir 

sürtünme kuvveti ile karĢılaĢmaları ve bundan dolayı ısınmalarıdır. Akım Ģiddeti arttıkça 

ısınma fazla olur. Farklı cins, uzunluk ve kesitteki tellerin ısınması da farklıdır. Bu da bir 
iletkenin direncinin (R), iletkenin cinsine (r ), uzunluğuna (L) ve kesitine (S) bağlı olduğunu 

gösterir. 

 

S

L
R   

R= Direnç 
L= Ġletkenin uzunluğu 

S=Ġletkenin kesiti 

 

Elektrik akımını iyi ileten maddeler akıma karĢı fazla direnç göstermedikleri için fazla 
ısı yaymazlar. Bakır ve alüminyum teller gibi. Krom, nikel tellerden akım iyi geçmediği için 

çevrelerine daha fazla ısıyayar. Elektrik ocağı, ütü ve fırınların yapısında bulunan krom-nikel 

tellere "rezistans" denir. 
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Ġçinden akım geçen telin ısınma özelliğinden yararlanarak su ısıtıcısı, ütü, saç kurutma 

makinesi, elektrik sobası, elektrik fırını, tost makinesi gibi birçok ev aleti üretilmiĢtir. 

 

1.6.2. Kimyasal Etkisi 
 

Elektrolit adı verilen asit, baz ve tuz eriyiklerinin içinden elektrik akımı geçirildiğinde, 

elektrolit hem ısınır hem de iyonlarına ayrıĢır. Bu, elektrik akımının kimyasal etkisi 
olduğunu gösterir. Bu iĢlem en fazla elektrololiz olayında kullanılır. Elektroliz olayı 

maddelerin ayrıĢtırılması ve kaplanması gibi iĢlemlerde kullanılır. Radyolojide film banyosu 

solüsyonlarına dökülen gümüĢlerin ayrıĢtırılması iĢlemi de aynı Ģekilde yapılır. 
 

 Elektroliz: Katı iletkenlerden elektrik akımı geçirildiğinde ısınırlar. Yani 

sadece fiziksel değiĢme olur. Asit, baz ve tuz eriyiklerinden elektrik akımı 
geçirildiğinde ise sıvı hem iyonlarına ayrıĢır hem de ısınır. Yani fiziksel 

değiĢmenin yanında kimyasal değiĢmeler de olur. Bu olaya elektroliz denir. 

 

Elektroliz olayının olduğu sıvıya elektrolit, elektrolitin içine konan madeni çubuklara 
elektrot adı verilir. Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrota anot, negatif kutbuna 

bağlanan elektrota katot adı verilir. 

 
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi bakır sülfat eriyiğine elektrik akımı uygulandığında 

elektrolit bakır sülfat pozitif yüklü bakır ve negatif yüklü sülfat iyonlarına ayrılır. Bakır 

pozitif yüklü olduğu için negatif elektrota doğru, sülfat negatif yüklü olduğu için pozitif 
elektrota doğru gider. Yani katyon adı verilen pozitif iyonlar katot tarafından çekilip anot 

tarafından itilir. Anyon adı verilen negatif iyonlar anot tarafından çekilip katot tarafından 

itilir. Böylece sıvı içinde bir iyon hareketi oluĢur. Elektrik akımının yönü pozitif iyonların 

hareket yönü olan anottan katoda doğrudur. Katot ve anoda ulaĢan iyonlar, yüklerine göre ya 
elektron alarak ya da elektron vererek nötr duruma gelir.  

 

 
 

ġekil 1.6: Elektroliz olayı 
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Bakır sülfat eriyiği iki bakır elektrot kullanılarak elektrolize edilirse ayrıĢan bakır 

iyonları katoda giderek bakır elektrotla birleĢir. Sülfat ise anottaki bakırla birleĢerek yeniden 

bakır sülfat oluĢturur. Sonuç olarak anottaki bakır elektrot gittikçe erir katottaki bakır 

elektrot ise kalınlaĢır.   
 

1.6.3. Manyetik Etki 
 
Bobin Ģeklinde bir iletkenden elektrik akımı geçirilirse bobin mıknatıslık özelliği 

kazanır. Bu da bir pusulaya yaklaĢtırıldığında ibresini saptırması ile ve demir gibi cisimleri 

çekmesiyle anlaĢılır. Ġletkenden geçen akım arttıkça pusula ibresindeki sapma artar. Bu, 
manyetik etkinin akım Ģiddetiyle (I) doğru orantılı olduğunu gösterir. Bobin pusuladan 

uzaklaĢtırıldıkça pusula ibresindeki sapma azalır. Bu da manyetik alan Ģiddetinin uzaklıkla 

ters orantılı olduğunu gösterir.  

 
eĢitliğiyle verilir.  

 
Bu deneyde görüldüğü gibi içinden elektrik akımı geçen telin sarıldığı çivi, 

mıknatıslık özelliği kazanır. Elektrik akımı ile oluĢturulan bu mıknatısa elektromıknatıs 

denir. Devredeki pil sayısının artması yani telden geçen elektrik akımının artması ve çivi 

üzerindeki sarım sayısının artması daha kuvvetli bir elektromıknatıs elde edilmesine neden 
olur. Elektromıknatıslar elektrik zili, telefon, telgraf, elektrik motoru gibi araçların 

yapımında kullanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

Elektrik akımının etkilerini ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrik akımının, elektrik yüklerinin veya 

elektrikle yüklü parçacıkların belirli bir 

yönde akıĢı olduğunu söyleyip /yazınız. 

 Elektrik yüklerinin hareketi ile ilgili 
Ģekilleri inceleyiniz. 

 Elektrik akımının katı iletkenlerden geçiĢini 
kavrayınız. 

 Elektrik yüklerinin katı iletkenlerde 

hareketi ile ilgili Ģekilleri 

inceleyiniz. 

 Elektrik akımının sıvı iletkenlerden geçiĢini 

kavrayınız. 

 Elektrik yüklerinin sıvılarda 
hareketi ile ilgili Ģekilleri 

inceleyiniz. 

 Elektrik yüklerinin gazlarda 
hareketi ile ilgili Ģekilleri 

inceleyiniz. 

 Elektrik akım Ģiddeti ile ilgili problemleri 
çözünüz. 

 DeğiĢik kaynaklardan problemler 
bulunuz. 

 Elektrik akımının etkilerini kavrayınız.  
 Elektrik akımının etkilerinin 

kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 Elektroliz deneylerini yapınız. 
 Elektrolizin değiĢik ayrıĢtırma ve 

kaplama deneylerini yapınız.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Elektrik yüklerinin veya elektrikle yüklü parçacıkların belirli bir yönde akıĢı, 

aĢağıdaki terimlerden hangisinin tanımıdır? 

A) Elektrostatik 
B) Elektrik akımı 

C) Coulomb kanunu 

D) Atom hareketi 
 

2. AĢağıdaki ifadelerden hangisi elektrik akımı için doğru bir ifadedir? 

A) Elektrik akımının yönü, pozitif yüklü uçtan negatif yönlü uca doğrudur. 

B) Elektrik akımının yönü, negatif yüklü uçtan pozitif yönlü uca doğrudur. 
C) Elektrik akımının yönünü yükler belirlemez. 

D) Elektrik akımının, hava akımı ve su akımı gibi bir yönü yoktur. 

 
3. Ġletken sıvılara ne ad verilir? 

A) Elektron 

B) Elektroliz 
C) Elektrot 

D) Elektrolit 
 

4. Kesit kalınlığı 4 mm
2
 olan bir iletkenden 16 amperlik akım geçirilirse akım yoğunluğu 

kaç Amper/ mm² olur? 

A) 1 Amper/ mm
2
 

B) 1,5 Amper/ mm
2
 

C) 2 Amper/ mm
2
 

D) 2,5 Amper/ mm
2
 

 

5. Su ısıtıcısı, ütü, elektrik sobası, elektrik fırını, tost makinesi gibi birçok ev aletleri 

elektriğin hangi etkisinden yararlanılarak yapılmıĢtır? 
A) Manyetik etkisi 

B) Kimyasal etkisi 

C) Isı etkisi 
D) IĢık etkisi 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle elektrik akımı çeĢitlerini 

öğreneceksiniz. 

 

 
 

 

Elektrik akımı çeĢitlerini araĢtırınız ve edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. ELEKTRĠK AKIMI ÇEġĠTLERĠ 
 

Elektrik akımının yönü ve Ģiddeti, geçen zamanla birlikte değiĢim gösterir. Bu 
değiĢime göre elektrik akımı ikiye ayrılır. 

 
 

ġekil 2.1: Elektrik akımı çeĢitleri 

 

2.1. Doğru Akım (DC) 
 

Zamanla yönü ve Ģiddeti değiĢmeyen akımdır. Doğru akım için Ġngilizce “direct 

current” kelimelerinin kısaltması olan DC ifadesi kullanılır. Doğru akım; haberleĢme, radyo, 
televizyon, gibi elektronik cihazlarda, elektrolizde, elektromıknatıslarda ve DC motorları 

gibi yerlerde kullanılır. 

 

Doğru akım üreten kaynakların bazıları: 

 

 Pil: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtüren araçtır. 

 Akümülatör: Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depo eden ve 
gerektiğinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtüren araçtır. 

 Dinamo: Hareket enerjisini doğru akıma çeviren araçlardır. 

 Doğrultmaç devresi: Alternatif akımı doğru akıma çeviren düzenektir. 
 GüneĢ pili: GüneĢ enerjisini doğru akıma çeviren elemanlardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Düzgün Doğru Akım 
 

Zamanla yönü ve Ģiddeti değiĢmeyen doğru akım çeĢididir. Bir pil veya akü bir 
ampule bağlandığında geçen akımın Ģeklidir. 

 

 
 

ġekil 2.2: Düzgün doğru akım grafiği 

 

2.1.2. DeğiĢken Doğru Akım 
 

Zamanla yönü değiĢmeyen fakat Ģiddeti değiĢen akımdır. DoğrultulmuĢ akım değiĢken 

akımdır. AĢağıdaki grafikte “t” zamanlarına bağlı olarak akımın değiĢtiği görülmektedir. 
Akım, t1, t2, t3 zamanlarında I1, I2, I3 değerlerini alırken yönünde herhangi bir değiĢiklik 

olmamaktadır. 

 

 
 

ġekil 2.3: DeğiĢken doğru akım grafiği 

 

2.2. Alternatif Akım (AC) 
 

Zamanla yönü ve Ģiddeti değiĢen akımdır. Alternatif akım için Ġngilizce “alternative 

current” kelimelerinin kısaltması olan AC kullanılır. Kullanımı en yaygın olan akımdır. 

Günlük hayatta en fazla kullandığımız akım Ģeklidir. Evlerimize gelen elektrik akımı, 
alternatif akımdır. Alternatif akım alternatör adı verilen jeneratörler tarafından üretilir. 
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2.2.1. Alternatif Akımın Elde Edilmesi 
 

Alternatif akım elde etmek için ya sabit bir manyetik alan içinde bir iletken hareket 
ettirilmeli ya da hareketli bir manyetik alan içinde sabit bir iletken bulundurulmalıdır. 

Manyetik alan içinde bir iletken hareket ettirildiğinde kuvvet hatlarını kesme açısına göre 

üzerinde az veya çok bir gerilim meydana gelir. 

 

 
 

ġekil 2.4: Alternatif akımın elde edilmesi 

 
 

Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi manyetik alan içinde bir ABCD çerçevesi 

döndürülürse: 
 

 Birinci durumda; çerçevenin yüzeyi alana diktir fakat manyetik kuvvet hatları 

iletkenin AB ve CD kenarlarını kesmediği için hiçbir gerilim oluĢmaz. 
 Ġkinci durumda; çerçeve birinci durumdan ikinci duruma döndürülürken çerçeve 

kenarlarını, kuvvet hatları gittikçe büyüyen bir açı ile kesmeye baĢlar. Tam 

ikinci durumda kuvvet hatları çerçevenin kenarlarını 90
0
 açı ile kestiği için 

maksimum gerilim oluĢur. 

 Üçüncü durumda; çerçeve, ikici durumdan üçüncü duruma doğru dönme 

hareketine devam ederken kenarların kuvvet hatlarını kesme açısı küçülür ve 

gerilim azalır. Tam üçüncü durumda kuvvet tekrar iletkenin kenarlarını 
kesmediği için gerilim sıfır olur. 

 Dördüncü durumda; çerçeve üçüncü durumdan dördüncü duruma doğru dönme 

hareketine devam ederken kenarların kuvvet hatlarını kesme açısı ters yönde 
(ikinci duruma göre) artar. Bunun sonucunda kenarlar üzerinde negatif gerilim 

de artacaktır. Tam dördüncü durumda oluĢan gerilim maksimum negatiftir. 



 

 16 

Ġletken çerçeve döndürülerek tekrar birici duruma getirildiğinde meydana gelen 

gerilim tekrar sıfır olacaktır. Bunun sonucunda iletken çerçeve manyetik alan içinde 360
0
 

dönerek alternatif akımın bir periyodunu oluĢturur. 

 

 
ġekil 2.5: Ġletkenin manyetik alan içerisinde 360

o’
 lik hareketi 

 

 
 

ġekil 2.6: Alternatif akımın bir periyodu 

 

Yukarıdaki Ģekilde manyetik alan içinde bir iletken çerçevenin 3600 döndürülmesi 

sırasında çerçevenin sadece AB kenarı üzerinde meydana delen gerilim görülmektedir. Buna 
göre iletkenin AB kenarı üzerinde birinci durumdan üçüncü duruma kadar olan dönü 

sırasında meydana gelen gerilim pozitiftir. Üçüncü durumdan birinci duruma kadar olan 

dönü esnasında meydana gelen gerilim negatiftir. Bu hareket, dairesel olup meydana gelen 

akım sinüzoidal dalga Ģeklindedir.  
 

2.2.2. Periyot, Frekans, Dalga Boyu Terimlerinin Tanımı 
 

 Periyot: Bir devir esnasında meydana gelen sinüs dalgasıdır. Bir periyodun 

yarısına alternans denir. 

 Frekans: Bir saniyede meydana gelen periyot sayısına (devir) denir. F harfi ile 
gösterilir. Birimi “hertz”dir (Hz). Ülkemizde kullanılan alternatif akımın 

frekansı ortalama 50 hertzdir.  

 Genlik: Alternatif akım veya gerilimin negatif veya pozitif alternanslarının 
maksimum değerlerine genlik denir. Her iki genlik birbirine eĢittir. Aynı 

zamanda alternatif akımın pik değeri de denilmektedir. 

 Dalga boyu: Bir periyodun metre cinsinden fiziki boyudur. Frekans arttıkça 

dalga boyu küçülür. 
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2.2.3. Alternatif Akımın Değerleri 
 

 Ani değer: Alternatif akım veya gerilimin herhangi bir andaki değerine denir. 
Zamana bağlı olarak sıfır ile maksimum arasındaki her değeri kapsar. 

 Maksimum değer: Alternatif akım veya gerilimin ani değerlerinin en 

büyüğüne denir. Pik değer adı da verilir. Bir periyodun negatif ve pozitif olmak 

üzere iki maksimum değeri vardır ve birbirine eĢittir. 
 Ortalama değer: Alternatif akım veya gerilimin bir alternanstaki ani 

değerlerinin ortalamasına denir. Aynı devrede, aynı zamanda, aynı iĢi yapan 

doğru akım değerine AC‟nin efektif değeri denir. Maksimum değer ile ortalama 
değer arasında yer alır.  

 

 
 

ġekil 2.7: Alternatif akım değerleri 

 

2.2.4. Alternatif Akım Ġle Doğru Akımın KarĢılaĢtırılması 
 

 Alternatif akımın maliyeti doğru akıma göre daha ucuzdur. 

 Alternatif akımın kullanım alanı doğru akıma göre daha fazladır. 
 Alternatif akımın nakledilmesi doğru akıma göre daha kolaydır. 

 Alternatif akımın periyodik olarak yönü ve Ģiddeti değiĢirken doğru akımın 

değiĢmez. 
 Alternatif akımın geçemediği bir elemanından doğru akım (Ģok bobini) 

geçebilir. Doğru akımın geçemediği bir devre elemanından da alternatif akım 

(kondansatör) geçebilir.  

 Alternatif akım arada fiziki bağlantı olamadan bir devreden diğer devreye 
geçebilir. Bu özelliğinden yararlanılarak yapılan transformatörler ile AC‟nin 

gerilimi ve akım Ģiddeti değiĢtirilebilir. Röntgen cihazlarında Ģehir voltajının 

yükseltilerek X ıĢını elde edilmesi de bu özelliğindendir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Elektrik akımı çeĢitlerini ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Doğru akımın zamanla değeri 

değiĢmeyen bir akım olduğunu 
söyleyip/yazınız.  

 Alternatif akımın değiĢim grafiğini 

inceleyiniz. 

 Doğru akımın grafiğini çiziniz. 
 Çizimlerinizde milimetrik kâğıtlar 

kullanınız. 

 DeğiĢken doğru akım grafiğini çiziniz. 
 Çizimlerinizde milimetrik kâğıtlar 

kullanınız. 

 Alternatif akımın grafiğini çiziniz. 
 Çizimlerinizde milimetrik kâğıtlar 

kullanınız. 

 Doğru akım ile alternatif akımı 

karĢılaĢtırınız. 

 Alternatif akım ve doğru akımla çalıĢan 

cihazları inceleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. DeğiĢken doğru akımının tanımı hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?  

A) Zamanla yönü ve Ģiddeti değiĢen akımdır. 

B) Zamanla yönü ve Ģiddeti değiĢmeyen akımdır. 
C) Zamanla yönü değiĢen fakat Ģiddeti değiĢmeyen akımdır. 

D) Zamanla yönü değiĢmeyen fakat Ģiddeti değiĢen akımdır. 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi alternatif akım üreten araçtır?  

A) Alternatör 

B) Akümülatör 

C) Pil 
D) Elektrik motoru 

 

3. Bir saniyede meydana gelen periyot sayısına (devir) ne ad verilir?  
A) Alternans 

B) Dalga boyu 

C) Frekans 
D) Genlik 

 

4. Alternatif akım veya gerilimin herhangi bir andaki değerine ne ad verilir?  

A) Minimum değer 
B) Maksimum değer 

C) Ortalama değer 

D) Ani değer 
 

5. Alternatif akım ile doğru akım arasındaki fark hangi seçenekte yanlıĢ verilmiĢtir? 

A) Alternatif akımın periyodik olarak yönü ve Ģiddeti değiĢirken doğru akımın 

değiĢmez. 

B) Alternatif akımın nakledilmesi doğru akıma göre daha zordur. 
C) Alternatif akımın maliyeti doğru akıma göre daha ucuzdur. 

D) Alternatif akımın kullanım alanı doğru akıma göre daha fazladır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle enerji kaynaklarını 

kavrayabileceksiniz.  

 
 

 

 
Elektrik enerjisi kaynakları hakkında araĢtırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız 

 

3. ENERJĠ KAYNAKLARI  
 

3.1. Enerji Kaynaklarının Tanımı 
 

Enerji; iĢ yapabilme yeteneğidir. Bir cisim iĢ yapabiliyorsa enerjisi var demektir. 
Elektrik üretmek için barajlarda biriktirilen su, su buharı ve gerilmiĢ yay birer enerjiye 

sahiptir. Enerjinin sakınımı kanununa göre hiçbir enerji yok edilemez ve yoktan var 

edilemez. Ancak birbirine dönüĢebilir. Buna suyun hareket enerjisinin santrallerde elektrik 

enerjisine dönüĢmesi örnek verilebilir. Enerjileri meydana getiren kaynaklara enerji 

kaynakları denir. Enerji kaynaklarının enerji verebilmeleri için de bir enerji kaynağına 

ihtiyaçları vardır. Enerjinin, hareket, kimyasal, mekanik, nükleer, ıĢık enerjisi gibi çeĢitleri 

vardır. 
 

3.2. Elektrik Enerjisi Kaynaklarının ÇeĢitleri 
 

Elektrik enerjisi kaynakları herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtüren 

kaynaklardır. Elektrik enerjisi kaynakları kaynağın iki ucu arasında bir gerilim meydana 
getirerek elektrik yüklerinin hareket etmesini sağlar. Elektrik enerjisi kaynakları devrelerde 

çeĢitli sembollerle gösterilir. 

 

3.2.1. Elektrostatik Enerji Kaynakları 
 

Statik elektrik olayları ile ilgili bilgilerin verildiği elektrostatik modülünde statik 
elektriklenme çeĢitleri verilmiĢti. Buradan da anlaĢılacağı gibi statik elektrik üretmek için 

özel bir çabaya gerek yoktur, hareket eden canlı cansız her varlık, az ya da çok statik 

elektrikle yüklenmiĢ olur. Halı, lastik döĢenmiĢ zeminler, lehim pompası, plastik cımbız, 
vinyleks dosya kaplıkları gibi malzemeler statik elektrik üreteçleridir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: ġimĢek 

 

Yüksek statik üreteçleri olan ve yaygın olarak kullanılan plastikler, bantlar ve statik 
elektrik üreteci aletler, çalıĢma ortamlarında bulundurulmamalıdır. Bunların kullanımının 

zorunlu olduğu ortamlarda ise statik yüklenmeyi önleyici önlemler alınmalıdır.  

Yüksek nemin statik yükü azalttığı da yaygın bir görüĢtür. Gerçekte ortamda yüksek 

nem bulunması statik enerjiyi azaltmaktadır. ÇalıĢılan ortamda nemin bulunması, statik 
enerjinin oluĢum miktarını azaltır fakat hiçbir zaman ortadan kaldırmaz.  

 

3.2.2. Kimyasal Enerji Kaynakları 
 

En fazla kullanılan kimyasal enerji kaynakları piller ve akümülatörlerdir. Bu 

kaynakların uçları arasındaki gerilimi kimyasal reaksiyonlar meydana getirir.  
 

 Piller  

 
Erime basıncı meydana getirebilecek bir elektrolit içine bir metal çubuk batırılırsa 

elektrolit ile metal çubuk arasında bir potansiyel fark oluĢur. Bu olayda metalin iyonlarını 

elektrolite geçiren bir erime basıncı ve elektrolit içindeki iyonları yaymaya çalıĢan bir 
osmotik basınç vardır. 

 

Erime basıncı ile osmotik basıncın eĢit olduğu durumlarda elektrolit ile metal çubuk 

arasında hiçbir reaksiyon olmaz. Erime basıncının osmotik basınçtan büyük olduğu durumda 
pozitif metal iyonları eriyik içine geçer. Bunun sonucunda çubuk negatif, eriyik ise pozitif 

olarak elektriklenir. Erime basıncının osmotik basınçtan küçük olduğu durumda metal çubuk 

eriyikten pozitif iyon alır. Bunun sonucunda çubuk pozitif, elektrolit ise negatif olarak 
elektriklenir. 

 

Bu Ģekilde metal çubuk ve elektrolitin değiĢik yüklerde elektriklenmeleri sonucu 

aralarında meydana gelen potansiyel farka elektrolitik emk (elektromotor kuvvet) denir. 
“Elektrolitik emk”ten piller ve akümülatörler gibi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüĢtüren üreteçlerde yararlanılır. Tek eriyik ve iki elektrot kullanılarak yapılan pillere tek 

eriyikli piller denir. Ġki eriyik ve iki elektrot kullanılarak yapılan pillere çift eriyikli piller 
denir. 
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ġekil 3.1: Pil 

 

 Tek eriyikli piller ve çalıĢması: Pil yapımı için seçilecek malzemelerin 

ucuz ve uygun reaksiyonu gösterecek özellikte olması tercih edilir. Bir 
negatif kutbunda kullanılacak elektrot, yüksek erime basıncına sahip bir 

metalden (çinko, demir, kadmium vb.); pozitif kutbunda kullanılacak 

elektrot ise düĢük erime basıncına sahip metallerden (platin, gümüĢ, bakır 

vb.) seçilmelidir. Kullanılacak eriyik elektrotlara ve ortama uygun 
reaksiyon verebilecek özellikte olmalıdır. Bir pilin gücü boyutlarıyla 

değiĢmez. Gücü, kullanılan malzemenin cinsine bağlıdır. 

 
 

ġekil 3.2: Tek eriyikli pillerin çalıĢması 

 
Volta pili, tek eriyikli pillerin en yaygın olanıdır. Pozitif kutbu bakırdan, negatif kutbu 

çinkodan yapılmıĢtır. Elektroliti ise sulandırılmıĢ sülfürik asittir (H2O+H2SO4). Pilin uçlarına 

bir alıcı bağlandığında alıcıdan pilin dıĢında yönü bakırdan çinkoya, pilin içinde ise yönü 
çinkodan bakıra doğru bir akım geçer. Hidrojen iyonları akım yönünde bakır levhaya gider 

ve bu levhadan elektron alarak nötr hâle geçer. Bunun sonucunda levha üzerinde bir hidrojen 

tabakası oluĢur. SO4 iyonları ise akıma zıt yönde çinko levhaya gider. Burada çinkodan 

ayrılan pozitif çinko iyonları ile birleĢerek çinko sülfat (ZNSO4) oluĢturur. Bu Ģekilde pilden 
akım çekildikçe çinko levha eriyecek ve sonuçta akım vermeyecektir. 
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 Akümülatörler 

 

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depo eden ve istendiğinde kimyasal 

enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir çeĢit pildir. Akümülatörlere kısaca akü denir.    

 
 

ġekil 3.3: Akü 

 

Aynı cins iki levha bir eriyik içine konursa bu sistemde emk oluĢmaz. Fakat bu sistem 
bir üreteç yardımıyla elektrolize edilirse levhaların yapısında değiĢme meydana gelir. 

DeğiĢiklik yapılan sistem enerji verecek duruma gelir. Bu olaya akülerin doldurulması veya 

Ģarjı denir. ġarjlı akü uçları bir alıcıya bağlanırsa Ģarjı süresince geçen akımın tersi yönde bir 

akım geçmeye baĢlar. Bu olaya da akülerin boĢaltılması veya deĢarjı denir. DeĢarj sonunda 
iki levha yine aynı cins levha hâline gelir. Akülerin “emk”si kullanılan malzemenin cinsine, 

biriktirilen enerjide akünün boyutlarına bağlıdır. Aküler kurĢunlu (asitli) ve demir nikelli 

(bazlı) olarak iki gruba ayrılabilir.   

 

 
 

ġekil 3.4: Akülerin Ģarjı ve deĢarjı 
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 KurĢunlu aküler: SulandırılmıĢ sülfürik asit eriyiği içine iki kurĢun 

levha daldırılırsa kurĢun levhaların yüzeyleri kurĢun sülfat (PbSO4) olur. 

Ġki levhada aynı özellikte olduğu için akü kutuplarından emk alınmaz. Bu 

akü üretece bağlanarak elektrolize edildiğinde hidrojen iyonları negatif 

levhaya, sülfat iyonları ise pozitif levhaya gider. ġarj sonunda pozitif 
kutupta kuĢun dioksit, negatif kutupta ise saf kurĢun oluĢur. Böylece 

farklı özellik kazandıklarından uçlarında emk oluĢur. Bu olaya akünün 

Ģarjı denir. 
 

ġarj edilmiĢ akü bir alıcıya bağlanırsa dıĢ devrede pozitif levhadan negatif levhaya, 

akünün içinde negatiften pozitife doğru (Ģarjın tersi) bir akım akar. Bu olaya akünün deĢarjı 

denir. DeĢarj süresince sülfat iyonları negatif levhaya, hidrojen iyonları da pozitif levhaya 
gider. DeĢarj olayı sonunda her iki kurĢun levha da baĢlangıçtaki kurĢun sülfat hâline gelir ve 

akım alınamaz. 

 

3.2.3. Isı Enerji Kaynakları 
 

Farklı iki metalin birleĢme noktaları ısıtıldığında, elektronlar birleĢme yüzeyi aracılığı 
ile bir metalden diğerine geçer. Demir bir tel ile bakır bir telin birleĢme noktaları ısıtılırsa 

bakırın üzerinde negatif yükler, demirin üzerinde ise pozitif yükler toplanır. Farklı yüklenen 

iki uç enerji kaynağının pozitif ve negatif uçlarını oluĢturur. Bu da ısıtılma sonucunda farklı 
iki metal arasında gerilim oluĢtuğunu gösterir. Isı kaynağı ortadan kaldırıldığında iki metal 

arasındaki gerilim de ortadan kalkar. Bu yolla üretilen enerji küçük olduğu için fazla 

kullanılmaz. 
 

      
 

                ġekil 3.5: Jeotermal ısı kaynağı                        Resim 3.2: Jeotermal ısı kaynağı 
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3.2.4. IĢıkla ÇalıĢan Enerji Kaynakları 
 

Farklı iki iletken birleĢtirilerek ıĢıkla çalıĢan bir enerji kaynağı elde edilebilir. Bir yarı 
iletken üzerine gönderilen ıĢık, iletkenlerin birleĢme yüzeyi aracılığı ile bir yarı iletkenden 

diğer yarı iletkene elektronların geçmesini sağlar. Cisimlerden biri elektron kazanır diğeri 

kaybeder ve aralarında bir gerilim oluĢur. IĢık kaynağı kaldırılınca gerilim tekrar sıfır olur.  

 

 
 

Resim 3.3: GüneĢ enerjisi 

 

3.2.5. Basınçla ÇalıĢan Enerji Kaynakları 
 
Bazı kristallerin sıkıĢtırılması veya gerilmesi sonucu aralarında bir gerilim 

oluĢturulabilir. Bu olaya piezoelektrik denir. Piezoelektrik özellikli algılayıcılarda kuartz 

(kuartz), roĢel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin gibi kristal yapılı maddeler kullanılır. Bu 
elemanlar üzerlerine gelen basınca göre küçük değerli bir elektrik gerilimi ve akımı üretir. 

Bu elektrik akımının değeri basıncın değeri ile doğru orantılıdır.  

 
Bildiğimiz kuartz kristal basınç altında sıkıĢtırılınca elektrik verir. Tersi olarak da bir 

kristalin düĢük voltajda tutulması ile frekanslar oluĢur. Bildiğimiz elektrikli cihazların ve 

iletiĢimin temeli buna dayanır.  

                 
Resim 3.4:  Kuartz kristali                               ġekil 3.6: Piezo elektrik    
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Teknolojide içinde kuartz kristal olmayan cihaz yok gibidir. Bütün makineler frekans 

ve zamanlama için kuartz kullanılır. Saat çarpanları, radyo alıcıları ve birçok dönüĢtürücü 

eritilmiĢ kuartzdan elde ediliyor. Piezo elektrik özellikli kuvars lamelleri; telsiz yapımında, 

elektromanyetik dalgaların filtre edilmesinde ve hassas saat yapımında kullanılır. 
 

3.2.6. Manyetik Enerji Kaynakları 
 
Günümüzde elektrik enerjisinin elde edilmesinde en fazla kullanılan yöntemdir. 

Çünkü elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan düzeneklerin çoğunda mıknatıs 

kullanılır. Bu düzeneklere jeneratör denir. Jeneratörler ya manyetik alan içinde bir iletkenin 
hareket etmesi ya da hareketli bir manyetik alan içinde bir iletkenin bulunması prensibine 

göre çalıĢır. Bu cihazlarda hareket kaynağı olarak rüzgâr, su ve buhar kullanılır.  

 
Jeneratörlerin çalıĢma prensibi alternatif akımın elde edilmesi gibidir. Jeneratörler 

mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardır. Elde edilen enerjinin türüne göre 

alternatif akım ve doğru akım jeneratörü Ģeklinde sınıflandırılır. Alternatif akım 

jeneratörlerine alternatör, doğru akım jeneratörlerine dinamo adı verilir. Her iki jeneratörde 
de dönen kısım (endüvi/rotor) ve duran kısım (endüktör/stator) olmak üzere iki ana bölüm 

vardır. Jeneratörlerde genellikle dönen kısım bobinlerdir. Alternatif akım ve doğru akım 

jeneratörleri arasındaki fark akımın alınıĢ Ģeklidir. 
 

 
   

ġekil 3.7: Jeneratörlerin duran ve hareket eden kısımları  

 

Jeneratörlerin yapısında bulunan endüktör manyetik alanı oluĢturan kısımdır. Endüvi 

ise üzerinde emk‟nin meydana geldiği bobinlerdir. Alternatif akım jeneratöründe bobinlerde 
oluĢan emk‟yi toplamaya yarayan fırça ve kolektör halkası bulunur. Doğru akım 

jeneratörlerinde ise emk‟yi komitatör dilimi adı verilen kısım toplar.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Enerji kaynaklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrostatik enerji kaynaklarını ayırt 
ediniz. 

 Basit statik elektrik deneyleri yapınız. 

 Kimyasal enerji kaynaklarını ayırt 
ediniz. 

 

 Isı enerjisi kaynaklarını ayırt ediniz.  

 IĢıkla çalıĢan enerji kaynaklarını ayırt 

ediniz. 

 GüneĢ enerjisi ile çalıĢan cihazları 

inceleyiniz. 

 Basınçla çalıĢan enerji kaynaklarını ayırt 

ediniz. 

 DeğiĢik basınçla çalıĢan enerji 

kaynaklarını araĢtırınız. 

 Manyetik enerji kaynaklarını ayırt 

ediniz. 
 Kapı zilini inceleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki maddelerden hangisi piezoelektrik üretiminde kullanılmaz?  

A) Baryum 

B) Nitrat 
C) Kuartz 

D) Turmalin 

 
2. Piller ve akümülatörler hangi enerji çeĢidinin kaynaklarıdır? 

A) IĢık enerjisinin 

B) Isı enerjisinin 

C) Manyetik enerjinin 
D) Kimyasal enerjinin 

 

3. Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depo eden ve istendiğinde kimyasal 
enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlara ne ad verilir? 

A) Akümülatör 

B) Jeneratör 
C) Transformatör 

D) Alternatör 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi bir akünün Ģarj edilmesinde gerçekleĢen aĢamalardan 
değildir?  

A) SulandırılmıĢ sülfirik asit eriği hazırlamak 

B) Eriğin içine iki kurĢun levha daldırmak 
C) Akü üretece bağlandığında hidrojen iyonlarının negatif levhaya gitmesi 

D) Sülfat iyonlarının negatif levhaya gitmesi 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi jeneratörler için doğru bir ifade değildir?  

A) Jeneratörler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardır. 

B) Alternatif akım jeneratörlerine alternatör adı verilir. 

C) Doğru akım jeneratörlerine dinamo adı verilir. 
D) Jeneratörlerde hareket kaynağı olarak rüzgâr, su ve buhar kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisinin belirli bir yöndeki hareketi, katı iletkenlerde elektrik 

akımını oluĢturur?  

A) Protonların 
B) Nötronların 

C) Serbest elektronların 

D) Çekirdeğin 
 

2. Sıvılarda elektrik akımının oluĢumunu aĢağıdakilerden hangisinin belirli bir yönde 

hareketi sağlar? 
A) Elektronların 

B) Serbest elektronların 

C) Protonların 

D) Ġyonların 
 

3. Bir iletkenden 2 dakikada 150 Coulomb‟luk yük geçirilirse iletkende oluĢan akım 

Ģiddeti kaç amper olur?  
A) 1,25 amper 

B) 1,5 amper 

C) 2 amper 

D) 2,25 amper 
 

4. Kesiti 3 mm
2 

olan bir iletkenden kaç amperlik akım geçirilirse akım yoğunluğu 27 

amper/mm
2
 olur. 

A) 2 amper 

B) 3 amper 

C) 5 amper 
D) 8 amper 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi doğru akım üreten araçlardan değildir?  

A) Alternatör 
B) Doğrultmaç devresi 

C) Dinamo 

D) GüneĢ pili 
 

6. Elektroliz olayında aĢağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yanlıĢ verilmiĢtir? 

A) Elektroliz olayının olduğu sıvıya elektrolit denir. 
B) Elektrolitin içine konan madeni çubuklara elektrot adı verilir. 

C) Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrota anot adı verilir. 

D) Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrota katot adı verilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7.  

 
Yukarıdaki Ģekilde, alternatif akım elde etmek için sabit bir manyetik alan içinde bir 

iletkenin ilk hareketteki konumu verilmiĢtir. Ġkinici hareketteki konumu nasıl olmalıdır? 

 

A)  B)  

 

C)   D)  

 

8. Bir periyodun metre cinsinden fiziki boyutuna ne ad verilir? 

A) Pik değer 
B) Dalga boyu 

C) Frekans 

D) Genlik 
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9. Yukarıdaki Ģekilde ani değer, maksimum değer, ortalama değer ve zamanın yerleri 

belirtilmiĢtir. Buna göre aĢağıdaki eĢleĢtirmelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Maksimum değer A noktası 
B) Ortalama değer B noktası 

C) Efektif değer C noktası 

D) Ani değer D noktası 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi hareket enerjisini doğru akıma çeviren araçtır? 

A) Dinamo 
B) Pil 

C) Akümülatör 

D) GüneĢ pili 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 A 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 D 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 A 

6 D 

7 D 

8 B 

9 C 

10 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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