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8. Sınıf
Konu Anlatımları

7. Ünite
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi



 Nedir? elektriklenmeÇeşitli sebeplerden dolayı elektrik yüklerinin bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine  denir.

     Elektriklenme olayı sonucunda maddeler arasında itme ya da çekme şeklinde etkileşimler meydana gelir.

     Aynı cins yükle yüklü cisimler birbirini iter, zıt cins yükle yüklü cisimler birbirini çeker, yüklü cisimler (pozitif ya da negatif fark 

etmez) ile nötr cisimler arasında da çekme kuvveti oluşur.

     Şimşek ve yıldırım olayları da elektriklenme ile olur. Şimşek iki bulut arasındaki, yıldırım ise bulut ile yer arasındaki yük aktarımıdır.

     Bir cismin elektrikle yüklenmesi üç farklı şekilde oluşur.

Elektriklenme Çeşitleri

     Sürtünme İle Elektriklenme    Dokunma İle Elektriklenme                                Etki (Tesir) İle Elektriklenme

     Nötr ve yalıtkan cisimler arasında gerçekleşir.

     Pozitif yükler hareket etmeyeceği için sadece

 negatif yüklerin geçişi olur.

     Sürtünme sonucunda cisimlerin yük miktarı eşit

 ve yüklerin cinsi zıt olur.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE

ELEKTRİKLENME

ELEKTRİKLENME
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SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME

1. Nötr plâstik (ebonit) bir çubuk, yün kumaşa sürtüldüğünde ebonit çubuk (-), yün 

kumaş (+) yük ile yüklenir. Sebebi yün kumaştan ebonit çubuğa (-) yük geçişidir.

2. Nötr cam bir çubuk, ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuk (+), ipek kumaş (-) 

yük ile yüklenir. Sebebi cam çubuktan ipek kumaşa (-) yük geçişidir.

Birbirine Sürtülüyor (-) yüklü
(+) yüklü

+++ ++

+

+
+

+
+ + + -

-

-

- - - ---- -
-

++ + ++

+

+
+

+
+ + + -

-

-

- -

-

-
---

- -

Birbirine Sürtülüyor
(+) yüklü

(-) yüklü

UNUTMA!

Ebonit (e harfi ile başlıyor

yani eksi), cam (a harfi

var yani artı)
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Dokunduruluyor

(+) yüklü
+ +

+ +
+ +

++
-

-- -
-

-

- -
(+) yüklü+ +

+
+

     Yüklü bir cisim, yüklü ya da nötr bir cisme temas ettirildiğinde aralarında yük alışverişi gerçekleşir. Bu olaya dokunma (temas) ile 

elektriklenme denir.

     Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı cins yük ile yüklenirler. Cisimlerden biri (+) yüklü, diğeri (-) yüklü olamaz.

 Ya ikisi de pozitif, ya ikisi de negatif ya da ikisi de nötr olur.

     Pozitif yükler asla hareket etmez bu yüzden sadece negatif yük geçişi olur.

      Yüklü bir cisim nötr bir cisme dokundurulduğunda      Zıt yüklü iki cisim birbirine dokundurulduğunda

  Nötr bir cisme, (+) yüklü bir cisim dokundurulursa her iki1.

 cisim de (+) yükle yüklenir.

  Nötr bir cisme, (-) yüklü bir cisim dokundurulursa her iki2.

 cisim de (-) yükle yüklenir.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE

ELEKTRİKLENME

DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME
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  Yük miktarları eşit ise son durumda ikisi de nötr olur.1.

 

 2. (-) yüklerin sayısı, (+) yüklerin sayısından fazla ise son du-

 rumda ikisi de (-) yüklü olur.

 2. (+) yüklerin sayısı, (-) yüklerin sayısından fazla ise son du-

 rumda ikisi de (+) yüklü olur.

Dokunduruluyor

(+) yüklü (+) yüklü
+

++
+ +

+ + +
++ +

+
-

- - -- -

Dokunduruluyor

(-) yüklü (-) yüklü+
+

+
+

+
-

-
-

--
-

--
-+

-
-

-

Dokunduruluyor

Nötr Nötr
+

+
+

+ +
+ +

+
-

- - -
- -

-
-

Dokunduruluyor

(-) yüklü
+ +

+
+ +

+
-

-
- -

- --
-

-

-
(-) yüklü
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Yalıtkan
Saplar

- -

- -

Yaklaştırılıyorlar Tekrar Ayrılıyorlar

-
-
-
-
-

+ +

+ +

+ ++
+

+
+
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+
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+
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A A AB B B

     Yüklü bir cisim nötr ya da yüklü bir cisme yaklaştırıldığında aynı tür yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker ve cisimler üze-

rindeki yük dağılımı değişir. Bu olaya  denir.etki ile elektriklenme

     Unutmayalım diye bir kez daha söylüyorum! Sadece negatif yükler hareket eder.

     (+) yüklü A cismi, nötr B cismine yaklaştırıldığında B cisminin (-) yükleri A cisminin olduğu tarafa toplanır, B cisminin diğer ucunda 

ise (+) yükler çoğunlukta kalır. Bu olaya , cisme de  denir. Cisimler arasında herhangi bir yük alış kutuplanma kutuplanmış nötr cisim

verişi olmaz.

     Fotokopi makineleri toner tozunun ve kâğıtların zıt yükle yüklenmesi sonucu çalışır.

     Otomobil ve beyaz eşyalar boyanırken; boyanacak olan metal yüzey negatif yükle, boya damlacıkları ise pozitif yükle yüklenir. Böy-

lelikle boya tanecikleri metal yüzey tarafından çekilir ve boyalar yüzeyin her yerine yapışır.

      Fabrika bacalarına takılan elektrostatik toz tutucular ile toz parçacıkları negatif yüklenir, bacanın etrafındaki tabaka pozitif yük-

lenir. Böylelikle tabaka toz parçacıklarını çekerek tutar ve hava kirliliği önlenir.

     Yakıt taşıyan tankerler doldurulurken ve boşaltılırken üzerindeki sürtünmeden dolayı biriken elektrik yükleri boşaltılır. Ayrıca ara-

cın arkasına yere değecek şekilde zincir takılır ve böylelikle topraklama yapılarak araçta yük birikmesi önlenir.

     Uçaklarda hava ile sürtünme sonucu yük birikmesi oluşur. Uçak yere indiğinde tekerleklerindeki iletkenler sayesinde bu yük 

boşaltılır.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE

ELEKTRİKLENME

ETKİ (TESİR) İLE ELEKTRİKLENME
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ELEKTRİKLENME VE TEKNOLOJİ
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--+ +
+ + +- ---+ +

+ +
+ +- -- -+ +

+ +-- ---

     Pozitif ve negatif yük olmak üzere iki çeşit elektrik yükü vardır. Pozitif yük “+” sembolü ile negatif yük “-” sembolü ile gösterilir.

Cisimlerin Yük Durumları

  Pozitif Yüklü Cisim         Negatif Yüklü Cisim                                               Nötr Cisim

     Önemli unutma! Nötr cisim yükü olmayan cisim anlamına gelmez, yükü vardır ancak pozitif ve negatif yük sayısı birbirine eşittir.

     Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan araca  denir.elektroskop

ELEKTRİK YÜKLERİ

ELEKTRİK YÜKLÜ

CİSİMLER

> Pozitif yükler negatif

yüklerden daha fazladır.

> Negatif yükler pozitif

yüklerden daha fazladır.

> Pozitif ve negatif yük

miktarları birbirine eşittir.

> Cisimde 6 tane (-) yük,

4 tane (+) yük vardır. Negatif

yük sayısı pozitif yük sayısın-

dan fazla olduğu için bu cisim

negatif yüklü cisimdir.

> Cisimde 5 tane (+) yük,

5 tane (-) yük vardır. Pozitif

yük sayısı negatif yük sayısına

eşit olduğu için bu cisim nötr

cisimdir.

> Cisimde 6 tane (+) yük,

4 tane (-) yük vardır. Pozitif

yük sayısı negatif yük sayısın-

dan fazla olduğu için bu cisim

pozitif yüklü cisimdir.
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 Nedir? topraklamaYüklü bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanmasına  denir.

 Nasıl Gösterilir?           sembolü ile gösterilir.

  Yüklü bir cismin topraklaması yapıldığında, cisim kendinden çok büyük,Nasıl Gerçekleşir?

 nötr ve dev bir küre olan Dünya ile temas etmiş olur. Dünya, çok büyük nötr bir cisim olduğu için

 hangi yükle yüklü olursa olsun kendisine temas eden cisimlerin de nötr olmasını sağlar. Dünya

 her zaman nötrdür.

  Elektrikli aletlerin daha güvenli çalışmasını sağlar. Uçakların ve yanıcı maddeNe İşe Yarar?

 taşıyan tankerlerin sürtünme sonucu biriken yüklerinin toprağa akmasını ve böylece alev almamasını

 sağlar. Ameliyathane ve laboratuvar gibi ortamlarda yük birikmesini engelleyerek yangın çıkmasını

 önler.

              (-) yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa bağlandığında cisimde 

fazla olan (-) yükler toprağa geçer ve cisim nötr olur.

              (+) yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa bağlandığında cisimde 

fazla olan (+) yükler toprağa geçemeyeceği için topraktan cisme (-) 

yük geçer ve cisim nötr olur.

               UNUTMA!!! (+) yükler hareket etmez.

TOPRAKLAMA

ELEKTRİK YÜKLÜ

CİSİMLER

+- -
- --

+

-
++ ++

- -
- -
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     Elektrik akımı, yüksek dirençli bir iletken telin üzerinden geçtiğinde telin ısınmasına neden olur.

     Oluşan ısı miktarı; iletken telin direncine, iletken telden geçen elektrik akımı miktarına ve elektrik akımının geçiş süresine 

bağlıdır.

     Elektrikli ısıtıcı, fırın, su ısıtıcısı, ütü, tost makinesi, saç kurutma makinesi gibi araçlar elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren 

araçlardır.

     Elektrikli araçlar üzerindeki düğmeler birer reostadır. Bu düğmeler ile iletken telin direnci değiştirilerek aracın istenilen 

sıcaklığa getirilmesi sağlanır.

 Devreden yüksek akım geçtiğinde akımı kesen    Sigorta Nedir? 

ve devrenin güvenliğini sağlayan araçlardır.

         Isı ile çalışan sigortaların içindeki tellerden fazla akım geçtiğinde

ısınarak erir ve devredeki akımın kesilmesini sağlar.

         Elektromıknatısların kullanıldığı sigortalarda ise devreden yüksek

akım geçtiğinde önündeki demir parçasını çeker ve kontak açılarak

akımın kesilmesi sağlanır.

     

ELEKTRİK ENERJİSİNİN

DÖNÜŞÜMÜ

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN ISI ENERJİSİNE

Isı ile çalışan sigorta
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     Üzerinden elektrik akımı geçen direnci yüksek iletken teller bir süre sonra ışık saçmaya başlar.

     Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren en yaygın örnek ampuldür.

     Ampullerin yapısında erime noktası çok yüksek olan tungstenden yapılmış filaman adı verilen tel bulunur

 ve bu filaman telin direncini arttırıp daha çok ışık saçabilmesi için ince ve uzun yapılmıştır.

     Ampullerin içi yanmayan argon gazı ile doludur bu sayede tel alev alıp kopmaz.

     Floresan lamba ise içinde cıva gazı bulunan ve iç yüzeyi fosfor tabakasıyla kaplı cam bir tüptür.

     Floresan lambaların iki ucundaki elektrotlara gerilim uygulanınca kopan elektronlar cıva atomlarıyla çarpışır ve bu cıva atomları 

gözle görülemeyen mor ötesi ışık saçmaya başlar. Mor ötesi ışık ile fosfor tabakası etkileşime girer ve bu sayede görünür ışık yayılır.

     Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araca  denir. Elektrik motorlarının yapısında sabit mıknatıslar ve elektrik motoru

hareketli armatür bulunur. Üzerinden akım geçen armatür elektromıknatısa dönüşür ve sabit mıknatısların itme ve çekme 

kuvvetlerinin etkisi ile dönme hareketi yapar. Armatürden geçen akım sürekli yön değiştirdiği için mıknatısın kutupları da değişir

 ve hareketin sürekliliği sağlanır. Armatürün üzerinden geçen akım miktarı ve oluşan manyetik alanın büyüklüğü dönme hızını etkiler.

     Mikser, matkap, vantilatör, kıyma makinesi, elektrikli bisiklet ve robotlar elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirerek çalışan 

araçlardır.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN

DÖNÜŞÜMÜ

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN IŞIK ENERJİSİNE
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ELEKTRİK ENERJİSİNDEN HAREKET ENERJİSİNE
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GÜÇ SANTRALLERİ

     Şehir cereyanı güç santrallerinde dev jeneratörler ile üretilir.

     Güç santrallerinden bazıları; hidroelektrik, termik, rüzgar, jeotermal ve nükleer santrallerdir.

  Akarsuların üzerine kurulan barajlarda biriken suyun sahip olduğu1- Hidroelektrik Santraller:

 potansiyel enerji , türbinlerde hareket enerjisine sonra da elektrik enerjisine dönüştürülür.

     Rüzgârların etkisiyle dönen pervane bağlı olduğu bobini döndürerek oluşturduğu manyetik 2- Rüzgar Enerjisi:

alan sayesinde elektrik üretir. Masrafsız ve temizdir.

 3- Termik Santraller: Kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan enerji ile su ısıtılır.

 Elde edilen yüksek basınçlı su buharı ile türbin hareket eder ve jeneratör yardımıyla elektrik üretilir.

     Atom çekirdeği parçalanarak çok büyük miktarda enerji elde edilir. Bu enerji ile 4- Nükleer Santraller:

ısıtılan sudan çıkan basınçlı buhar ile hareket enerjisi sağlanır ve jeneratörlerde elektrik üretilir.

 5- Jeotermal Santraller: Yer altından gelen sıcak su buhar haline geçer ve bu buhar ile jeneratör

hareket ettirilerek elektrik enerjisi üretilir.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN

DÖNÜŞÜMÜ
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ELEKTRİK TASARRUFU

     Evimizde elektrik tasarrufu sağlamak için şu yöntemleri kullanabiliriz.

  Elektrik gücü yüksek araçlar kısa süre kullanılmalıdır1-

  Filamanlı ampul yerine tasarruflu lamba kullanılmalıdır.2-

 Buzdolabı, derin dondurucu ve fırının kapağı sık sık açıp kapatılmamalıdır.3- 

  Kullanılmayan odalardaki lambalar kapatılmalıdır.4-

  Televizyon ve bilgisayar gibi elektrikli araçların sesi çok açılmamalı, eğer5-

 kullanılmıyorsa kapatılmalı ve fişleri çekilmelidir.

  Elektrikli araçları satın alırken A sınıfı (daha az enerji harcayan) olan araçlar6-

 tercih edilmelidir.

         Kaçak elektrik kullanımından uzak durmalıyız.

        Elektrik tasarrufu sayesinde hem elektrik faturasını azaltarak aile ekonomisine katkı sağlamış oluruz, 

hem de fosil yakıtların kullanımını azaltarak doğaya daha az zarar vermiş olur.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN

DÖNÜŞÜMÜ
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Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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