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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT151 

ALAN Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Elektrostatik 

MODÜLÜN TANIMI 
Elektrik yükleri, elektrik alanı ve kondansatörler ile ilgili 

bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Elektrostatiğin temel kavramlarını bilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında elektrostatiğin temel 
kavramlarını bileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Elektrik yüklerini ayırt edebileceksiniz. 
2. Elektrik alanını kavrayacaksınız. 

3. Kondansatör bağlama Ģekillerini bileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Elektrik ve elektronik devre elemanları, slayt, 

afiĢ, resim, maket, bilgisayar ve projeksiyon gibi araç 

gerecin bulunduğu fizik veya elektronik laboratuvarı   

 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı 

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, 
 

Bu modül sonunda, elektrostatik ile ilgili bilgileri edinip gerekli becerileri 

kazanacaksınız. Bu bilgi ve becerileri kazanırken radyografi cihazlarının çalıĢma 

prensiplerinin alt yapısını öğrenecek ve bu cihazları güvenli bir Ģekilde tekniğine uygun 
olarak kullanacaksınız. 

 

Daha sonraki aĢamalarda alacağınız modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikler, 
size sağlık alanında çalıĢan radyoloji teknisyenlerinin çekeceği radyografilerde; daha 

güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması, hasta memnuniyetinin sağlanması açısından 

çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyeti ile elektrik yükleri konusunu kavrayacaksınız. 

 

 
 

 

Elektrik yükleri konusunu çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf 
ortamında tartıĢınız. 

 

1. ELEKTRĠK YÜKLERĠ 
 
Elektrik, gözle görülmeyen, fakat varlığını etkileriyle hissettiren bir kuvvettir. Antik 

Yunanca'da kehribar anlamına gelen elektron sözcüğü, Latince'de kehribar gücü anlamına 

gelen electrica kelimesi olarak kullanılmıĢtır. 1600'lerde William Gilbert tarafından 
kullanılan ve kehribar gibi anlamına gelen electricus kelimesi, Sir Thomas Browne adlı 

Ġngiliz yazarın 1646 yılında yayımladığı Pseudodoxia Epidemica adlı eserinde elektrik adıyla 

ilk defa kullanılmıĢtır. Sırayla Ġngilizce ve Fransızca'ya geçen kelime dilimize de elektrik 

olarak geçti. Elektrik sözcüğü, hemen hemen tüm dünya dillerine aynı Ģekilde girmiĢ ve 
evrensel özellik kazanmıĢtır. 

 

Durgun elektrik yüklerini ve sebep olduğu olayları inceleyen elektrik dalına 
elektrostatik (electrostatic) denir. Bu da elektrikle ilgili bazı kavramların öğrenilmesinde 

büyük fayda sağlar. 

 
Doğada yüklü parçacıklar arasında elektromanyetik bir kuvvet vardır. Yüklü 

parçacıklar arasındaki kuvvet Coulomb Kanunu ile incelenir. Yüklü cisimlerin bir elektrik 

alanı olup diğer yüklü cisimler üzerinde bir etkisi vardır. Yüklü parçacıkların elektrik alanı 

içinde anlamlı hareketleri vardır. Konularımız içinde bunlar incelenecektir. 
 

Elektrik yüklerinin varlığı çok basit deneylerle açıklanabilir. ġiĢirilmiĢ bir balon yünle 

ovulduktan sonra bir odanın duvarında veya tavanında saatlerce yapıĢık kalabilir. Bu 
cisimler için elektriklenmiĢ cisimler ifadesi kullanılır. Basit bazı deneylerle Benjamin 

Franklin, pozitif (+) ve negatif (-) adlarını verdiği iki cins elektrik yükü olduğunu 

keĢfetmiĢtir. 
 

Bir lastik çubuk, bir yün parçasına sürtüldükten sonra ġekil 1.1’(a) daki gibi metal 

olmayan bir iple asılsın. Daha sonra ipeğe sürülmüĢ bir cam çubuk, lastik çubuğa 

yaklaĢtırıldığında, ikisi birbirini çeker. Yine ipeğe sürülmüĢ iki cam çubuk ġekil 1.1. (b) deki 
gibi birbirine yaklaĢtırılırsa bunlar birbirini iter. Buradan aynı yüklerin birbirilerini ittikleri, 

farklı yüklerin birbirilerini çektikleri sonucuna varılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Farklı yükler birbirini çeker(a), aynı yükler birbirini iter (b). 
 

1.1. Elektrik Yükü ve Birimi 
 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢıldığı gibi iki cins elektrik yükü vardır. Bunlar 

pozitif ve negatif yüklerdir. Pozitif yük atomların çekirdeğindeki protonların yüküdür. 

Negatif yük ise elektronların yüküdür. Atomun yapısında proton sayısı elektron sayısından 
fazla olursa atom pozitif, elektron sayısı proton sayısından fazla olursa atom negatif yüklü 

olur. 
 

Elektrik yükü büyük veya küçük Q (q) harfi ile gösterilir. Hesaplamalarında genellikle 

MKS (metre/kilogram/saniye) birim sistemi kullanılır. MKS birim sisteminde birim 

kulondur (Coulomb). Kısaca C harfi ile gösterilir. 1 kulon 624.10
16 

adet elektron yüküne 
eĢittir. 

 

Kulonun askatı olan mikrokulon, kulonun milyonda biridir. 
 

1 C = 1000000 mikrokulon (µC) 
 

1.2. Coulomb Kanunu  
 

Elektrik yüklü bir cisim, elektrikle yüklü baĢka bir cisme çekme veya itme kuvveti 

uygular. Bu kuvvet aralarındaki uzaklık arttıkça azalır. Dolayısı ile belli bir bölgenin dıĢında 
etki ölçülemeyecek kadar az olur. Coulomb Kanunu durgun hâldeki elektrik yükleri 

arasındaki kuvveti inceler.  
 

Coulomb Kanunu’na göre;  
 

 Ġki cins elektrik yükü vardır. 

 Elektrik yükleri arasında bir kuvvet vardır. Bu kuvvet aynı cins yükler arasında 
itme, zıt cins yükler arasında çekme Ģeklindedir. 

 Ġki yük arasındaki kuvvet yüklerin büyüklüklerinin çarpımıyla doğru, 

aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. 

 Yükler arasındaki kuvvet bulundukları ortama bağlıdır. 
 Yükler arasındaki kuvvet yükleri birleĢtiren hat doğrultusundadır.  

 

ġekil 1.2: Ġki yük arasındaki kuvvet 
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Coulomb Kanunu 2

21

r

xqq
kF   formülü ile gösterilir. 

 

F= Yükler arasındaki kuvveti (Newton), 
k = Yüklerin bulunduğu ortamın dielektrik katsayıları,  

q = Elektrik yüklerini (kulon), 

r = Yükler arasındaki uzaklığı gösterir (metre). 
 

Örnek: 

 

+2 C değerinde nokta Ģeklinde iki yük arasındaki mesafe 2 m’dir. Aralarındaki kuvveti 
hesaplayınız (Yükler boĢlukta bulunmaktadır.). 

 

Çözüm: 2

21

r

xqq
kF        

2

9

2

22
10.9

x
F        F= 9.10

9 
N  

 

1.3. Elektriklenme Yöntemleri 
 
Cisimlerin statik elektrik yükleriyle yüklenmesi olayına elektriklenme denir. 

Elektriklenme olayı sonunda cisimler elektron kazanır veya kaybeder. Elektron 

kaybeden cisimler pozitif, kazanan cisimler negatif elektrikle yüklenir. 
 

 Sürtünmeyle elektriklenme: Elektronlara karĢı ilgi dereceleri farklı iki cisim 

birbirine sürtünürse bu cisimlerden biri (+), diğeri ise (-) yük ile yüklenir. 
Elektron kazanma veya kaybetme özelliği farklı olan iki cisim birbirine 

sürtülürse bu cisimlerden biri pozitif diğeri negatif elektrik yükü ile yüklenir. 

Cisimlerin nötr durumdayken sürtünmenin etkisiyle elektrik yüküyle 

yüklenmesi olayına sürtünmeyle elektriklenme denir. 
 

Plastik çubuk yünlü kumaĢa sürtülünce yünlü kumaĢtan plastik çubuğa elektronlar 

yani (–) yükler geçer. Bunun sonucunda hem plastik çubuk hem de yünlü kumaĢın üzerinde 
elektrik yükleri birikir (elektrik yüklerinin sayısı değiĢir) yani hem plastik çubuk hem de 

yünlü kumaĢ elektriklenir.  
 

 Plastik çubuk elektron aldığı için negatif (–) yükle yüklenir.  

 Yünlü kumaĢ elektron verdiği için pozitif (+) yükle yüklenir.  

 Yünlü kumaĢın verdiği elektron sayısı plastik çubuğun aldığı elektron 

sayısına eĢittir.  

 Elektriklenen plastik çubuk ve yünlü kumaĢ, küçük kâğıt parçalarına 

yaklaĢtırılınca onları çekebilir. 



 

 6 

 

 

ġekil 1.3: Plastik bir çubuğun yünlü kumaĢa sürtülmesi sonucu oluĢan elektriklenme 

 

Örneğin bir cam parçası yünlü bir kumaĢa sürtülürse camın elektronlarının bir kısmı 

yünlü kumaĢa geçer. Bu olay sonunda elektron kaybeden cam pozitif, elektron kazanan 
yünlü kumaĢ negatif elektrik yükü ile yüklenir. Bu iki cisim birbirine yaklaĢtırıldığında farklı 

yükle yüklendikleri için birbirilerini çeker. Saçlarımızı tararken veya yünlü kazağımızı 

üzerimizden çıkarırken duyulan çıtırtı sesleri sürtünme ile elektriklenmenin bir sonucudur.  

 

ġekil 1.4: Cam ve ebonit çubuğun sürtünme ile elektriklenmesi 

 
Yukarıdaki A Ģeklinde görüldüğü gibi iki cam parçası bir ipek parçasına sürüldükten 

sonra birbirilerine yaklaĢtırılırsa aynı cins elektrik yüküyle yüklendikleri için birbirini iter.  

 
B Ģeklinde görüldüğü gibi iki ebonit çubuk bir yün parçasına sürtüldükten sonra aynı 

cins elektrik yüküyle yüklendikleri için birbirini iter. 

 
C Ģeklindeki gibi ebonit ve cam çubuklar birbirine yaklaĢtırılırsa farklı cins elektrik 

yüklerine sahip oldukları için birbirini çeker.  

 

 Dokunmayla elektriklenme: Elektrik yükleri miktarı farklı olan iki cisim 
birbirine dokundurulduğunda elektron yönünden zengin olan cisimden diğerine 

bir elektron geçiĢi olur. Yani elektronu çok olan cisim elektronu az olan cisme 

elektron vererek az olandan elektron alarak nötr duruma geçmek ister. Bu olay 
sonunda iki cisim de aynı cins elektrikle yüklenir. Bu olaya dokunma ile 

elektriklenme denir.  

 

ġekil 1.5: Dokunmayla elektriklenme 
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Örneğin saça sürülen bir kalem küçük bir kâğıt parçasına dokundurulduğunda önce 

kâğıt parçasını çeker. Bir süre geçtikten sonra kâğıt parçalarını tekrar bırakır. Bunun nedeni 

her iki cismin de bir süre sonra aynı cins elektrik yüküyle yüklenmesidir.    

 
 Etkiyle elektriklenme: Yüklü ve yüksüz iki cisim birbirine yaklaĢtırıldığında 

yüksüz cismin yüklü cisme yakın olan tarafı, zıt cins yükle; uzak tarafıysa aynı 

cins yükle yüklenir. Bunun nedeni farklı cins elektrik yüklerinin birbirini 
çekmesi, farklı cins yüklerin birbirini itmesidir. Bu olaya etki veya indüksiyon 

ile elektriklenme denir.  

 

ġekil 1.6: Etkiyle elektriklenme 

 

ġekil:1.6.’da görüldüğü gibi birbirine dokunmuĢ durumda bulunan AB cisminin B 

tarafına pozitif yüklü C cismi yaklaĢtırıldığında B küresinin C cismine yakın tarafında 
negatif yükler, uzak tarafında pozitif yükler birikir.  

 

1.4. Elektrik Yükü Ölçü Aletleri 
 
Elektrik yüklerini ölçmek için sık kullanılan ölçü aletleri aĢağıda verilmiĢtir.  

 

1.4.1. Elektroskop  
 

Elektrik yüklerinin varlığını ve cinslerini belirlemek için kullanılan cihazlardır. Basit 

bir elektroskopun yapısında genellikle cam bir fanus, dıĢarıda iletken bir küre, fanusun 
içinde ince metal yapraklar ve iletken küre ile yaprakları birbirine bağlayan metal çubuk 

bulunur. 

 

ġekil 1.7: Elektroskop 



 

 8 

 

Bir cismi elektroskopun küresine yaklaĢtırdığımızda elektroskopun yapraklarında 

hiçbir hareket görülmüyorsa cisim yüksüzdür. Cisim negatif yüklü ise yaprakların her ikisi 

de negatif yükleneceğinden birbirini iter ve açılır. 
 

Bir cismin yükünün cinsini öğrenebilmek için elektroskop önceden belirli bir yük ile 

yüklenir. Negatif elektrik yüklü bir elektroskopa yükünü bilmediğimiz bir cismi 
yaklaĢtırdığımızda eğer metal yapraklar birbirine yaklaĢıyor ise cisim pozitif yüklü, metal 

yapraklar birbirinden uzaklaĢıyorsa cisim aynı cins olan negatif elektrik yüklü demektir.  

 

 

1.4.2. Elektrometre  
 
Elektrometre biri sabit diğeri bir gösterge üzerinde hareket edebilen hafif metal 

levhaların elektroskopun metal levhalarının yerini aldığı düzenektir. Diğer kısımları 

elektroskop gibidir. Elektrometre ile elektrik yüklerinin varlığı ve miktarı ölçülebilir. 

Elektrometrenin iletken küresine yüklü bir cisim dokundurulduğunda bu yükler levhalara 
gelir. Aynı cins elektrik yükleri birbirini ittiği için hareketli levha sabit levhayı iter. Hareket 

eden levha gösterge üzerinde belli bir değer gösterir. Bu yüklü cismin yük miktarını gösterir. 

Elektrometrenin yük miktarı toprağa bağlanarak boĢaltılır. 
 

 

 

Resim 1.1: Elektrometre 

 
 

Elektrometreler özellikle çok küçük kaçak akımları nedeniyle radyoaktif 

dönüĢümlerde oluĢan ya da iyonlaĢtırıcı ıĢınlarca açığa çıkarılan elektrik yüklerini ölçmeye 
çok elveriĢlidir. 
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1.4.3. Elektrostatik Voltmetre  
 

Ġki nokta arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan araçlara voltmetre denir. Elektrostatik 
voltmetreler, elektrostatik etkiden yararlanılarak yapılmıĢtır. Ġki nokta arasındaki 

elektrostatik gerilimi ölçer. AĢağıdaki Ģekilde nokta Ģeklinde A ve B yükleri arasındaki 

elektrostatik gerilimi ölçen bir elektrostatik voltmetre gösterilmiĢtir. 

  

Resim 1.2: Elektrostatik voltmetre 



 

 10 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Elektrostatiğin temel kavramlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarıyla öğreneniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Pozitif ve negatif elektrik yüklerini 

kavrayınız. 

 Elektrostatik deneylerle ilgili 

araĢtırmalar yapabilirsiniz. 

 Kulon (Coulomb) Kanunu’nun 

özelliklerini sayınız. 

 Kulon Kanunu ile ilgili değiĢik 
kaynaklardan problemler 

araĢtırabilirsiniz. 

 Elektrik yük problemlerini çözünüz. 
 DeğiĢik problemleri arkadaĢlarınızla 

paylaĢabilirsiniz. 

 Elektriklenme yöntemlerini ayırt ediniz. 
 Basit elektriklenme yöntemlerini 

kendiniz yapabilirsiniz. 

 Elektrik yükü ölçü aletlerini kullanınız. 
 Elektrik yük ölçü aletlerini bulup sınıf 

ortamında paylaĢabilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Bir kulon kaç mikrokulondur? 

A) 10000 

B) 100000 
C) 1.000.000 

D) 10.000.000 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi Kulon Kanununun özelliklerinden biri değildir? 

A) Ġki cins elektrik yükü vardır. 

B) Elektrik yükleri arasında bir kuvvet vardır. 

C)  Kuvvet aynı cins yükler arasında itme, zıt cins yükler arasında çekme Ģeklindedir. 
D) Ġki yük arasındaki kuvvet yüklerin büyüklüklerinin çarpımıyla ters, aralarındaki 

uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır. 

 
3. Ġki nokta arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan araca ne denir? 

A) Voltmetre 

B) Ampermetre 
C) Elektroskop 

D) Milimetre 

 

4. +2 C ve +4 C değerinde nokta Ģeklinde iki yük arasındaki mesafe 2 m’dir. 
Aralarındaki kuvvet ne kadardır (Yükler boĢlukta bulunmaktadır.)? 

A) 10
9 
N 

B) 9.10
9 
N 

C) 18.10
9 
N. 

D) 24.10
9 
N 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi etki ile elektriklenmenin özelliklerinden biri değildir? 

A) Yüksüz cismin yüklü cisme yakın olan tarafları zıt cins yükle yüklenir. 

B) Etki ile elektriklenmeye indüksiyon ile elektriklenme de denir. 
C) Yüksüz cismin yüklü cisme uzak olan tarafı aynı cins yükle yüklenir. 

D) Yüklü ve yüksüz iki cisim birbirine yaklaĢtırıldığında aralarında etkileĢim olmaz. 

 
 

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 öğrenme faaliyeti ile elektrik alanı temel bilgilerini kavrayacaksınız. 

 

 

 
 

Elektrik alanını çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

tartıĢınız. 
 

2. ELEKTRĠK ALANI 
 

2.1. Elektrik Alanı ve Alan ġiddeti 
 
Elektrikle yüklü cisimlerin etrafındaki bölgeye elektrik alanı denir. Elektrik alanında 

yüklü cisimler birbirini etkiler. Elektrik alanı belli bir bölgenin dıĢında ölçülemeyecek kadar 

az olur. Yüklü cisimler bu alan içinde birbirlerini iter veya çeker. Bu itme ve çekme kuvveti 

Coulomb Kanunu ile açıklanmıĢtı. Elektrik alanının varlığı o bölgede bulunan yüklü bir 
cisme bir kuvvetin etki etmesi ile anlaĢılır. 

 

ġekil 2.1: Q yükünün alanı içinde bulunan q yüküne etki eden kuvvet 

 

Elektrik alanı yer çekimi gibi bir kuvvettir. Yer çekiminin cisimler üzerine yerin 
merkezine doğru bir kuvvet uygulayarak çekmesi gibi elektrik alanı da yüklü cisimlere bir 

kuvvet uygular. Elektrik alanın büyüklüğü, doğrultusu ve yönü vardır. Bu da elektrik 

alanının vektörel büyüklük olduğunu gösterir. 
 

Elektrik alanını belirten büyüklüğe elektrik alan Ģiddeti denir. Elektrik alanı içinde 

herhangi bir noktanın alan Ģiddeti o noktaya konan birim pozitif yüke etki eden kuvvettir. 

Elektrik alanı E harfi ile gösterilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Elektrik alanı içindeki +q yüküne etki eden kuvvet F ise +q yükünün bulunduğu 

noktanın alan Ģiddeti 
q

F
E


  olur.  

 
Elektrik alan Ģiddetinin birimi, MKS birim sisteminde N/C (Newton/Coulomb) veya 

V/m (volt/metre) dir. 

 

Örnek: 
 

5 N’lik bir kuvvetin etkisindeki +2 C’lik yükün bulunduğu elektrik alanını 

hesaplayınız. 
 

q

F
E


 =

2

5
=2,5 N/C 

 
Alan Ģiddetinin doğrultusu ve yönü pozitif yüke etki eden kuvvetin doğrultusu ve yönü 

ile aynıdır.  

 

ġekil 2.2: +1C’luk yüke etki eden kuvvet   

 

Formüle göre q yükünün negatif olması hâlinde kuvvet ile alan Ģiddeti zıt yönlüdür. 

 

ġekil 2.3: negatif yükte, alan ve kuvvet zıt olarak gösteriliĢi 

 

Nokta Ģeklindeki bir Q yükünün etrafındaki alan Ģiddeti  
2r

Q
kE   olur. 

E= Alan Ģiddeti (volt/metre) 

Q= Elektrik yükü (kulon) 
r = A noktasının Q yüküne olan uzaklığı (metre) 

k= Yüklerin bulunduğu ortam  

 

Örnek: 

 

 +5 µC’lik nokta Ģeklinde bir yükten 4 m uzakta bulunan A noktasının elektrik alan 

Ģiddetini bulunuz. Yükün bulunduğu ortam boĢluktur.  
 

2r

Q
kE 

2

69

4

10.5
.

1

10.9 

 = 2812,5 v/m 
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2.2. Elektrik Kuvvet Çizgileri 
 

Elektrik alanını göstermede kullanılan hayali çizgilere elektrik kuvvet çizgileri denir. 

Elektrik kuvvet çizgilerini ilk defa Faraday kullanmıĢtır. Elektrik kuvvet çizgileri alan 
vektörüne teğet ve alanla aynı yönlüdür.  

 

Elektrik kuvvet çizgilerinin Ģeklini görebilmek için elektrikle yüklü cisimlerin etrafına 

küçük talaĢ parçaları serpilirse, bu çizgiler etki ele elektriklenmeye bağlı olarak çizgi 

Ģeklinde dizilir. 
 

Hareketsiz duran birim yükün çevresindeki elektrik kuvvet çizgilerinin yük merkezine 
göre konumları; pozitif yüklerde yükten dıĢarıya doğru, negatif yüklerde dıĢarıdan yüke 

doğrudur. 

 

ġekil 2.4: Pozitif ve negatif yüklerde elektrik kuvvet çizgilerinin yönleri ve sıklığı 
 

Bir elektrik yükünün etrafındaki alanı göstermede belirli sayıda kuvvet çizgisi 

kullanılır. Elektrik kuvvet çizgileri yüke yakın bölgelerde sık, uzak bölgelerde seyrektir. 
Kuvvet çizgilerinin sık olduğu yerlerde alan güçlü, seyrek olduğu yerlerde alan zayıftır.  

 

 Elektrik kuvvet çizgilerinin özellikleri 
 

 Elektrik kuvvet çizgileri birbiriyle kesiĢmez. 

 Kuvvet çizgileri gergin bir Ģekilde yollarını en kısa yerden tamamlar. 

 Kuvvet çizgileri girdikleri ve çıktıkları yüzeylere diktir. 

 Kuvvet çizgilerinin yönleri pozitif yüklerde yükten dıĢarı doğru, negatif 

yüklerde ise dıĢarıdan yüke doğrudur. 

 Kuvvet çizgileri pozitif yükten çıkar, negatif yükte son bulur.  

 

ġekil 2.5: Elektrik kuvvet çizgileri 
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2.3. Elektrik Akısı ve Akı Yoğunluğu 
 
Elektrik akısı, bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsüdür. 

Kapalı yüzey içinde net bir yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgilerinin net sayısı 

bu net yükle orantılıdır. Birim yüz ölçümünden geçen alan çizgilerinin sayısının, elektrik 
alanın büyüklüğüyle orantılıdır. Bu nedenle A yüz ölçümünden geçen alan çizgilerinin sayısı 

EA ile orantılıdır. Elektrik alan Ģiddeti E ile alana dik A yüz ölçümünün çarpımına (Φ) 

elektrik akısı denir. 

 
Φ = EA 

 

Birimi SI de N.m2/C’dir. 
 

Birim yüzeyden dik olarak geçen elektrik akısına elektrik akı yoğunluğu denir. Akı 

yoğunluğu da alan Ģiddeti gibi uzaklığın karesi ile ters orantılı, yüklerin büyüklükleri ile aynı 
yönlüdür. Elektrik akı yoğunluğu vektörel bir büyüklük, elektrik akısı skaler bir büyüklüktür.  

 

2.4. Potansiyel ve Gerilim 
 

Elektrik alanı içinde bulunan yüklü cisimlere bir kuvvetin etki ettiğini daha önce 
görmüĢtük. Bu kuvvetin etkisiyle hareket eden yüklü cisimler bir iĢ yapar. Bu da yüklü 

cisimlerin bir potansiyel enerjisi olduğunu gösterir. Elektrikle yüklü bir cisim alan kuvvetine 

zıt yönde dıĢarıdan bir kuvvet ile hareket ettirilirse bu cismin potansiyel enerjisi artar. Bu 
olayı gerilen bir lastiğin potansiyel enerjisinin arttırılmasına benzetebiliriz. Ya da bir yay ne 

kadar çok gerilirse oku daha uzağa fırlatabilir. Elektrikle yüklü cisimler elektrik alanının her 

noktasında bir potansiyel enerjiye sahiptir. Bu potansiyel enerji elektrik alanı içinde yüklü 

bir cisim olması durumunda kendini gösterir. 
 

2.5. Elektrik Alanında Ġletkenler 
 

Ġletkenler içinde bol miktarda serbest elektron bulunduğunu daha önce görmüĢtük. 
Negatif elektrik yüküne sahip bu elektronlar elektrik alanına girdiklerinde alanın etkisiyle 

hareket ederek iletkenin yüzeyinde durgun elektrik yükleri Ģeklinde toplanır. 

 

Negatif ve pozitif elektrikle yüklü iki levhanın arasına iletken bir cisim konulduğunda 
iletken cisimdeki elektronları pozitif yüklü levha kendine doğru çeker, negatif yüklü levha 

ise iter. Bunun sonunda iletken içindeki elektronlar pozitif levhaya doğru hareket ederek 

pozitif levha tarafında toplanır. Diğer yüzeyi elektron kaybedeceğinden pozitif elektrikle 
yüklenir. Bu olay sonucunda iletken içinde sadece yük dağılımı olmaktadır. Ġletken hiçbir 

elektron kaybetmez veya kazanmaz. Yani iletken içindeki proton ve elektron sayıları 

birbirine eĢittir. 
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ġekil 2.6: Elektrik alanı içerisinde bulunan bir iletken üzerinde yüklerin dağılımı  

 

Elektrik alanı içinde bulunan bütün cisimlerde yükler iletkenin yüzeyinde toplanır. Bu 
dağılım sonucunda iletken cisim içindeki elektrik alanı sıfır olur. Bu durumda iletkenin 

yüzeyi de eĢ potansiyel yüzey olacaktır. Kuvvet çizgileri ile eĢ potansiyel yüzeyler birbirine 

diktir. Bu nedenle kuvvet çizgileri iletken cismin yüzeyine dik olarak girer ve çıkar. Bunun 

sonucunda iletkenin etrafındaki alanın Ģekli bozulur. 

 

ġekil 2.7: Elektrik alanı içindeki bir iletkenden dolayı alanın aldığı Ģekil 

 

2.6. Elektrik Alanında Yalıtkanlar 
 

Elektrik alanında yalıtkanlar üzerinde iki tür değiĢiklik görülebilir. 
 

2.6.1. Yalıtkanların KutuplaĢması 
 
Yalıtkan maddeler de serbest elektron sayısı olmadığından veya yok denecek kadar az 

olduğundan yalıtkan maddeler üzerinde elektrik alanı içinde iletkenlerdeki gibi yük dağılımı 

olmaz. Sadece atomlarda değiĢiklikler meydana gelir. Pozitif ve negatif yüklü iki iletken 
plaka arasına da bulunan bir atomun çekirdeği alanın etkisi ile alan yönünde (negatif levhaya 

doğru) çekilirken, elektronlar ise zıt yönde hareket eder. Bunun sonucunda atomun Ģekli 

bozulur. Bu bozulma atomun elipsliğinin artması ve çekirdeğin merkezinden kayması 
Ģeklinde olur. 
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Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bütün atomlarda bu tür bir değiĢiklik olduğu 

düĢünülürse iletkenlerde olduğu gibi elektronlar iletkenin bir yüzeyinde toplanır. Fakat 

iletkenlerdeki gibi atomdan ayrılmaz. Bu Ģekilde yalıtkanın bir yüzeyinin bir miktar negatif 

diğer yüzeyinin bir miktar pozitif yüklenmesine yalıtkanların kutuplaĢması denir. 
 

2.6.2. Yalıtkanların Delinmesi 
 
Yalıtkanlar normal Ģartlar altında elektrik akımını iletmez. Fakat yalıtkanlık 

özelliklerini sağlayan Ģartlar ortadan kaldırılırsa iletken duruma geçer. Bu olaya yalıtkanların 

delinmesi denir. Yalıtkanlığı genellikle aĢağıdaki Ģartlar etkiler.  
 

 Yalıtkanın cinsi ve kalınlığı 

 Gerilimin büyüklüğü 
 Gerilimin etkisinde kalma süresi 

 Elektrik alanının Ģekli 

 Hava Ģartları 

 
Uygulamada yalıtkanın delinmeye karĢı dayanımı, 1 cm kalınlığındaki yalıtkan 

malzemeyi delebilen gerilimle ölçülür. 

 

Yalıtkanın Cinsi Delinmeye KarĢı Dayanımı (kv/cm) 

Hava 30 

Terebentin 110 

Mika 300–700 

Cam 300–1600 

Kuru ağaç 40–50 

Tablo 2.1: Bazı yalıtkanların delinmeye karĢı dayanımları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Elektrik alanı ile ilgili temel bilgileri kavrayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrik yüklü cisimlerin etrafındaki 
bölgenin elektrik alanı olduğunu yazınız.  

 Açıktan geçen elektrik iletim hattı 
kablolarının etrafında elektrik alanı olup 

olmadığını araĢtırabilirsiniz. 

 Elektrik kuvvet çizgilerinin özelliklerini 

sayınız. 

 Elektrik kuvvet çizgileriyle ilgili 

deneyler yapabilirsiniz. 

 Elektrik akısını kavrayınız. 
 Elektrik akısı ve akı yoğunluğu 

arasındaki farkı araĢtırabilirsiniz.  

 Elektrik akı yoğunluğunu kavrayınız. 
 Elektrik akı ve yoğunluğu problemleri 

çözebilirsiniz. 

 Elektrik alanında iletkenlerin durumunu 
kavrayınız. 

 Elektrik alanında iletkenler ile ilgili 
deneyler yapabilirsiniz. 

 Elektrik alanında yalıtkanların 

durumunu kavrayınız. 

 Elektrik alanında yalıtkanlar ile ilgili 

deneyler yapabilirsiniz. 

 Yalıtkanların kutuplaĢmasını 

açıklayınız. 

 Akülerin kutuplaĢmasını 

araĢtırabilirsiniz. 

 Yalıtkanların delinmesi olayını 
açıklayınız. 

 Yalıtkanların delinmesi olaylarına ait 
örnekler araĢtırabilirsiniz. 

 Elektrik alanı ile ilgili problemleri 
çözünüz. 

 DeğiĢik alan problemleri çözebilirsiniz. 

 Elektrik alanı deneyleri yapınız. 
 DeğiĢik elektrik alanı deneyleri 

araĢtırabilirsiniz.  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi elektrik alanına ait bir özellik değildir? 

A) Elektrik alanının varlığı o bölgede bulunan yüklü bir cisme bir kuvvetin etki etmesi 

ile anlaĢılır. 
B) Elektrik alanın büyüklüğü, doğrultusu ve yönü vardır.  

C) Elektrik alanı yer çekimi gibi bir kuvvettir.  

D) Elektrik alanı belli her bölgede eĢit olur. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi elektrik kuvvet çizgilerine ait bir özellik değildir? 

A) Elektrik kuvvet çizgileri birbiriyle kesiĢmez. 

B) Kuvvet çizgileri gergin bir Ģekilde yollarını en kısa yerden tamamlar. 
C) Kuvvet çizgileri girdikleri ve çıktıkları yüzeylere paraleldir. 

D) Kuvvet çizgilerinin yönleri pozitif yüklerde yükten dıĢarı doğru, negatif yüklerde 

ise dıĢarıdan yüke doğrudur. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi elektrik alanı içinde bulunan iletkenlere ait bir özellik 

değildir? 
A) Elektrik alanı içindeki iletkenin proton ve elektron sayıları değiĢir. 

B) Elektrik alanı içinde bulunan bir iletkende sadece yük dağılımı olmaktadır. 

C) Ġletken elektron kaybetmez veya kazanmaz. 

D) Farklı yükte iki levha arasına iletken bir cisim konulduğunda pozitif yüklü levha 
iletken cisimdeki elektronları kendine doğru çeker, negatif yüklü levha ise iter. 

 

4. Yalıtkanlığı genellikle aĢağıdaki Ģartlardan hangisi etkilemez? 
A) Yalıtkanın cinsi ve kalınlığı 

B) Gerilimin kaynağı 

C) Gerilimin etkisinde kalma süresi 
D) Gerilimin büyüklüğü 

 

5. Yalıtkanlık özelliklerini sağlayan Ģartların ortadan kaldırılarak yalıtkanların iletken 

duruma geçmesi olayına verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) Yalıtkanın kutuplaĢması 

B) Yalıtkanların kaynaması 

C) Yalıtkanların delinmesi  
D) Yalıtkanların soğutulması 

 

 

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 öğrenme faaliyeti ile kondansatörlerin temel yapısını öğreneceksiniz. 

 

 
 

 

Kondansatörleri çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf ortamında 
tartıĢınız. 

3. KONDANSATÖRLER 
 

Aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletkenden oluĢan sisteme kondansatör denir. 
Kondansatörler elektrik yükü depolayan düzeneklerdir. Kondansatörler, elektronların 

kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içinde depolayabilme özelliklerinden 

faydalanılarak yapılmıĢlardır. Bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına 
yerleĢtirilmesiyle oluĢturulan temel bir devre elemanıdır. Piyasada kapasite, kapasitör, sığaç 

gibi isimlerle anılan kondansatörler, 18. yüzyılda icat edilip geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve 

günümüzde teknolojinin ilerlemesinde büyük önemi olan elektrik elektronik dallarının en 

vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kondansatörler genel olarak radyo, televizyon, bilgisayar 
gibi elektronik devrelerde kullanılır.  

 

Resim 3.1: Farklı boyut ve kapasitelerde kondansatör çeĢitleri 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektriksel_y%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_alan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devre_elemanlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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3.1. Kondansatörün Yapısı 
 
Ġletken levhalara kondansatörün armatürleri denir. Armatürler arasındaki yalıtkan 

ortama dielektrik denir.  

 

ġekil 3.1: Basit bir kondansatörün yapısı 
 

Kondansatörlerin genel karakteristiklerini;  
 

 Plakalar arasında kullanılan yalıtkanın cinsi,  
 ÇalıĢma ve dayanma gerilimleri,  

 Depolayabildikleri yük miktarı oluĢturur. 

 
Bu kriterler göz önünde bulundurulduktan sonra gereksinime uygun olan kondansatör 

tercih edilir. Kondansatörlerin fiziksel büyüklükleri, çalıĢma gerilimleri ve 

depolayabilecekleri yük miktarına bağlıdır. Tasarım açısından ise çeĢitlilik boldur, hemen 

hemen her boyut ve Ģekilde kondansatör temin edilebilir. 
 

3.2. Kondansatör ÇeĢitleri 
 

Kondansatörler değiĢik Ģekillerde sınıflandırılırlar.  
 

3.2.1. Yalıtkan Cinsine Göre  
 

Kondansatörlerin sınıflandırılma yöntemlerinden biri yalıtkan maddesine göre 

sınıflandırmadır. Bunlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 Vakumlu kondansatör: Araları vakumlu iki metal plakadan yapılmıĢtır. 

Genelde radyo vericilerinde ve yüksek gerilim gerektiren uygulamalarda 
kullanılır.  

 Havalı kondansatör: Aralarında hava boĢluğu bulunan metal plakalardan 

yapılır. Plakalar genelde alüminyum ve gümüĢ kaplamalı olarak tasarlanır. Hava 
yalıtkanının dielektrik kaybı düĢüktür. Hemen hemen tüm hava aralıklı 

kondansatörler ayarlanabilir olarak imal edilir ve radyo frekansı ayarlamada 

kullanılır. Ayrıca yüksek kapasite değerleri sunar.  

 Plastik film kondansatör: Yüksek kaliteli polimer (polikarbonat, polyester, 
polipropilin ve yüksek kalite için polisülfon) tabakalarından üretilen plastik film 

kondansatörler sinyal ve filtre devrelerinde kullanım alanı bulur. Genelde 

kutupsuz olur.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yal%C4%B1tkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gerilim_%28Elektrik%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/RF
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polikarbonat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polyester
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 Mikalı kondansatör: Tasarım olarak metal filmli kondansatöre benzeyen 

mikalı kondansatör, çoğunlukla yüksek gerilim için kullanılır. Kapasite 

değerleri 50 pF ile 20 nF arasındadır. Tolerans değerleri yüksektir ve yüksek 

frekansta çalıĢabilme özelliği vardır.  
 Kâğıtlı Kondansatör: Ġki uzun metal tabakanın arasına yağ emdirilmiĢ 

kâğıtların yerleĢtirilmesiyle elde edilir. 300 pF ile 4 µF arasında kapasite 

değerleri alır ve delinme gerilimleri, çalıĢma gerilimlerinin 100 - 600 katı 
arasındadır. Eskiden radyo aksamlarında kullanılan bu kondansatör çeĢidi 

görece yüksek gerilimlerde de kullanılır ancak kullanımı nerdeyse tamamen terk 

edilmiĢtir.  

 Camlı kondansatör: Yüksek gerilimde kullanılır ve pahalıdır. Pahalı olmasının 
sebebi yüksek kararlılıkta çalıĢması ve kapasite değerinin yüksek güvenilirliğe 

sahip olmasıdır. GeniĢ bir sıcaklık aralığında kararlı bir sıcaklık katsayısı vardır.  

 Seramikli kondansatör: Sırayla dizilmiĢ metal ve seramik tabakalarından 
oluĢur. Yüksek hassasiyet gerektirmeyen kuplaj ve filtreleme iĢlemlerinde geniĢ 

kullanım alanı bulur. Yüksek frekans için uygundur.  

 Alüminyum elektrolitik kondansatör: Kutuplu olarak imal edilir. Yapısı 
metal filmli kondansatöre benzer. Daha fazla alan kaplaması açısından 

alüminyum plakalar asitle yakılır. Yalıtkan malzeme ise elektrolitle ıslatılır. 

DüĢük sıcaklıklarda kapasite kaybına eğilim gösterir.  

 

3.2.2. Kapasite Değerine Göre Kondansatör ÇeĢitleri 
 
Kimi kondansatörlerin kapasiteleri değiĢtirilemez ve sabit kapasiteli olarak üretilirken 

kimi kondansatörlerin kapasite değerleri üzerinde oynama, değiĢikliğe gitme imkânı vardır. 

 

 Sabit kondansatörler: Sabit kondansatörlerin üretim aĢamasında belli olan 
kapasitelerini sonradan değiĢtirilme imkânı yoktur. Bu nedenle ihtiyaca göre 

önceden devreye göre değeri belirlenen kondansatör temin edilir. Sabit 

kondansatörlere; kâğıtlı kondansatör, mikalı kondansatör, plastik film 
kondansatör, seramik kondansatör ve elektrolitik kondansatörler örnek 

verilebilir.  

 

ġekil 3.2: Sabit kondansatörlerin devrede gösteriliĢ Ģekilleri ve devre Ģemasında aldığı simgeler 

 
 Ayarlanabilir kondansatörler: Kapasiteleri çeĢitli yöntemlerle değiĢtirilebilen 

kondansatörlere ayarlanabilir kondansatör adı verilir. Bu hâlleriyle ince ayar 

yapmaya imkân tanır. Üç çeĢit ayarlanabilir kondansatörden bahsedilebilir. 
Bunlar; varyabl kondansatör, trimer kondansatör ve varaktör 

kondansatörlerdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikal%C4%B1_kondansat%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_gerilim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frekans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_gerilim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_gerilim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Varakt%C3%B6r
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ġekil 3.3: Ayarlanabilir kondansatör simgeleri 

 

 

Resim 3.2: Ayarlanabilir kondansatör çeĢitleri  

 

3.2.3. Kutup durumuna Göre Kondansatör ÇeĢitleri  
 

Kondansatörler üretim aĢamasında kutupları belirlenmiĢ olarak da tasarlanabilir. Bu 

duruma göre kondansatörler iki gruba ayrılır. 

 

ġekil 3.4: Kutupsuz kondansatör devre simgeleri 

 

 Kutupsuz kondansatör 
 

Üretim aĢamasında kutuplanmamıĢ ve devreye bağlanma yönü önem taĢımayan 

kondansatörlerdir. Seramik ve mika yalıtkanlı kondansatörler bu guruba girer.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mika
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ġekil 3.5: Kutuplu kondansatör devre simgeleri 

 

 Kutuplu kondansatör: Bu kondansatörler üretilirken kutuplu olarak tasarlanır. 

Kondansatörün bir ve bir  ucu vardır. Bu uçların devreye düzgün Ģekilde 
bağlanması gerekir. Aksi hâlde ciddi hasarlar oluĢur. Kutuplu kondansatörler 

grubuna yalıtkanlarına göre kondansatörler çeĢidi de olan alüminyum 
elektrolitik ve tantalum kondansatörler girer.  

 

3.3. Kondansatörlerin ġarj ve DeĢarjı 
 

Kondansatörler, kısa bir süre sonra kullanmak üzere elektrik yüklerini depo etmeye 

yarayan cihazlardır. Kondansatörün bir plakasının negatif, diğer plakasının pozitif yükle 
yüklenmesine kondansatörün Ģarjı veya dolması denir. 

 

Bir kondansatörün alt taraftaki plakası toprağa, üst taraftaki plakası pozitif bir yüke 

bağlanarak doldurulabilir. Bu iĢlem sırasında üstteki plakaya pozitif yük verilir. Etki ile 
elektriklenmeye bağlı olarak pozitif yükünün etkisi ile alttaki plakaya negatif yük akar. Bu 

olay sonucunda her iki plaka farklı cins elektrik ile yüklenir. 

 
Kondansatörün plakalarını bir elektrik üretecine bağlayarak da (pil gibi) plakalarından 

birini pozitif, diğerini negatif elektrikle yüklemek mümkündür. 
 

DolmuĢ bir kondansatörün plakaları doğrudan veya bir alıcı ile birleĢtirildiğinde 

serbest elektronlar negatif yüklü plakadan pozitif yüklü plakaya doğru akmaya baĢlar. Bu 

yük akıĢı sonucunda plakaların tekrar eski boĢ durumuna gelmesine kondansatörün 
boĢaltılması veya deĢarjı denir. 

 

3.4. Kondansatörlerin Kapasitesi 
 

Kondansatörün elektrik yüklerini depo edebilme yeteneğine kondansatörün kapasitesi 

denir. Bir iletkenin elektrik yükünün potansiyeline oranı kapasiteyi belirler. Bu oran daima 
sabittir. Buna göre potansiyeli 1volt olan iletkenin yükü 1 kulon ise bu iletkenin kapasitesi 1 

farad olur.  

V

Q
C   

C= Kondansatörün kapasitesi (kulon/volt veya kısaca farad) 
Q= Elektrik yükü (kulon) 

V= Potansiyel (volt) 
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Farad çok büyük bir birim olduğundan uygulamada bunun milyonda biri olan mikro 

farad (µF) veya bunun da milyonda biri olan mikrofarad (µµF) = pikofarad (PF) birimleri 

kullanılır. 

 
F= 10

6 
F 

1µF= 10
-6 

F 

1F= 10
12 

µµF (PF) 
1µF= 10

6 
µµF 

 

3.5. Kondansatörlerin Bağlanması 
 

Kondansatörler elektrik devrelerine seri ve paralel olarak bağlanır. 
 

3.5.1. Kondansatörlerin Seri Bağlanması 

 

ġekil 3.6: (a)Kondansatörlerin seri bağlanması (b) EĢ değer kapasite 

 
Kondansatörlerden birinin pozitif levhasının diğer kondansatörün negatif 

levhasına gelecek Ģekilde (ardı ardına) bağlamasına seri bağlama denir. Seri bağlı 

devrelerde toplam kapasitenin tersi, devrede bulunan diğer kondansatörlerin kapasitelerinin 
terslerinin toplamına eĢittir.  

 

Seri bağlanmada kondansatörlerin yükleri birbirine eĢittir. Bu da sistemin toplam (eĢ 
değer) yüküne eĢittir. 

 

 
 

C1 ve C2 kapasiteli kondansatörlerin gerilimleri V1 ve V2 ise VeĢ=V1+V2 olur. 

 

Birden fazla kondansatörden oluĢan sistemlerin kapasitelerinin toplamına, eĢ değer 
kapasite veya eĢ değer sığa denir. 
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EĢ değer kapasite için sistemin gerilimleri eĢitliğinden yola çıkılarak; 

 

 
 

Örnek:  

 
 

A ve C noktaları arasındaki gerilim 200 volt ise, 
EĢ değer kapasiteyi, A ve B arasındaki gerilimi hesaplayınız. 

 

Çözüm: 
 

666

21 10.2

12

10.2

1

10

1111





CCCeş

    
610.2

31



eşC

     
610.23. eşC   

3

10.2 6

eşC              FCeş

6
6

10.66,0
3

10.2 


            

Veş

Qeş
Ceş     CxVCQeş eşeş

66 10.13220010.66,0.    

 

V
C

Q
V 132

10.1

10.132
6

6

1

1
1 





 

 

3.5.2. Kondansatörlerin Paralel Bağlanması 
 

Ġki veya daha fazla kondansatörün negatif (-) iĢaretli levhalarının bir noktaya, pozitif 

(+) iĢaretli levhalarının baĢka bir noktaya bağlanmasına kondansatörlerin paralel bağlanması 
denir. 
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ġekil 3.7: (a) Kondansatörlerin paralel bağlanması (b) EĢ değer kapasite 

 

Sistemin eĢ değer yükü, her bir kondansatörün sahip olduğu yükün toplamına eĢittir. 

 
 
Kondansatörlerin uçları arasındaki gerilim ile sistemin gerilimi eĢittir. 

 

VeĢ = V1 = V2 
 

Yük eĢitliğinde, kapasite ve potansiyel cinsinden değerler yerine yazılırsa eĢ değer 

kapasite; 

 
 

CeĢ V = C1V1 + C2V2 
V = V1 = V2 olduğundan 

CeĢ= C1 + C2 olur. 

 
Ġkiden fazla kondansatörün paralel bağlı olduğu devrede eĢ değer kapasite, 
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Örnek: 

 
 

K ve M noktaları arasındaki gerilim 300 volt ise, 
 

Sistemin eĢ değer kapasitesini, 

 

Sistemin eĢ değer (toplam) yükünü hesaplayınız. 
 

21 CCCeş  = F555 10.310.210.1      

 

Veş

Qeş
Ceş          

300
10.3 5 Qeş


   

35 10.910.3300   xQeş tür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Kondansatörlerin temel yapısını kavrayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kondansatörün yapısını ayırt ediniz.   Sınıfa değiĢik kondansatör çeĢidi 

getirebilirsiniz. 

 Kondansatörlerin Ģarj ve deĢarjını ayırt 

ediniz. 

 Kondansatörlerin Ģarj ve deĢarjının 

günlük yaĢantınızda kullanılmasına 
iliĢkin örnekler araĢtırınız. 

 Kondansatörlerin kapasitesini ayırt 

ediniz. 

 Fotoğraf makinesi flaĢında kullanılan 

kondansatörleri araĢtırınız.  

 Kondansatörlerde paralel bağlama 
problemlerini çözünüz. 

 DeğiĢik paralel bağlama problemleri 
çözünüz. 

 Kondansatörlerde seri bağlama 

problemlerini çözünüz. 

 DeğiĢik seri bağlama problemleri 

çözünüz. 

 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kondansatörler için aĢağıdaki isimlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Kapasite 

B) Kapasitör 

C) Sığaç  

D) Alternatör 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kondansatörlerin Ģarjına ait bir özellik değildir? 

A) Kondansatörün bir plakasının negatif, diğer plakasının pozitif yükle yüklenmesine 
kondansatörün Ģarjı veya dolması denir.  

B) Kondansatörün Ģarjı sonucu her iki plaka aynı cins elektrikle yüklenir. 

C) Kondansatörlerin Ģarjı sonucunda her iki plaka farklı cins elektrik ile yüklenir. 

D) Bir kondansatörün alt taraftaki plakası toprağa, üst taraftaki plakası pozitif bir yüke 
bağlanarak doldurulabilir.  

 
 

Yukarıdaki devrede VEĢ=200 volttur. 3,4 ve 5. soruları buna göre hesaplayınız. 
 

3. Toplam kapasite kaç faraddır? 

A) 1.10
-6

 F 

B) 2.10
-6

 F 
C) 3.10

-6
 F 

D) 1,5.10
-6

 F 
 

4. Toplam yük kaç kulondur? 
A) 2.10

-6 
C 

B) 2.10
-4

 C 

C) 1.10
-6

 C 
D) 3.10-

4 
C 

 

5. Q1 (A ve B) arasındaki kondansatörün yükü nedir? 

A) 1.10
-6 

B) 1.10
-6

  

C) 2.10
-4

  

D) 1,5.10
-4 

 

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 hangisi Kulon Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir? 

A) Ġki cins elektrik yükü vardır. 

B) Elektrik yükleri arasında bir kuvvet vardır. 
C) Kuvvet aynı cins yükler arasında itme, zıt cins yükler arasında çekme Ģeklindedir. 

D) Ġki yük arasındaki kuvvet; yüklerin büyüklüklerinin çarpımıyla ters, aralarındaki 

uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır. 
 

2. Ġki nokta arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan araca ne ad verilir? 

A) Voltmetre 
B) Ampermetre 

C) Elektroskop 

D) Milimetre 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi elektrik kuvvet çizgilerine ait bir özellik değildir? 

A) Elektrik kuvvet çizgileri birbirileriyle kesiĢmez. 

B) Kuvvet çizgileri gergin bir Ģekilde yollarını en kısa yerden tamamlar. 
C) Kuvvet çizgileri girdikleri ve çıktıkları yüzeylere paraleldir. 

D) Kuvvet çizgilerinin yönleri pozitif yüklerde yükten dıĢarı doğru, negatif yüklerde 

ise dıĢarıdan yüke doğrudur. 

 
4. AĢağıdaki Ģartlardan hangisi yalıtkanlığı etkilemez? 

A) Yalıtkanın cinsi ve kalınlığı 

B) Gerilimin kaynağı 
C) Gerilimin etkisinde kalma süresi 

D) Gerilimin büyüklüğü 

 
5. Yalıtkanlık özelliklerini sağlayan Ģartların ortadan kaldırılarak yalıtkanların iletken 

duruma geçmesi olayına ne denir? 

A) Yalıtkanın kutuplaĢması 

B) Yalıtkanların kaynaması 
C) Yalıtkanların delinmesi  

D) Yalıtkanların soğutulması 

 
6. Kondansatörler için aĢağıdaki isimlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Kapasite 

B)  Kapasitör 

C) Sığaç  

D) Alternatör 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Devrenin toplam gerilimi 200 volttur. Buna göre aĢağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

7. Devrenin toplam kapasitesi nedir? 

A) 1,5.10
-5

 F 
B) 1,5.10

-3
 F 

C) 2,5.10
-5

 F 

D) 2,5.10
-3

 F 

 
8. Devrenin toplam yükü nedir? 

A) 1,5.10
-5

 C 

B) 2.10
-3

 C 
C) 2,5.10

-5
 C 

D) 3.10
-3

 C 

 
9. B ve C noktaları arasındaki kondansatörün (V3) gerilimi nedir? 

A) 90 volt 

B) 100 volt 

C) 125 volt 
D) 200 volt 

 

10. A ve B noktaları arasındaki kondansatörlerin (Vp ) gerilimi nedir? 
A) 90 volt 

B) 110 volt 

C) 100 volt 
D) 200 volt 

 

 

 

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 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 A 

4 B 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

6 D 

7 A 

8 D 

9 B 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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