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Böyle Çal›ﬂ›r...

Elektroskop
Elektroskop, temel olarak kendi üzerindeki ya da kendisine yaklaﬂt›r›lan cisimlerin üzerindeki elektriksel yükü ölçmeye yarayan bir cihaz. Elektroskop, 18. yüzy›l›n ortalar›nda Frans›z Jean-Antoine Nollet taraf›ndan
bulundu. Nollet, daha sonra yüklü cisimler aras›ndaki
elektrik ak›ﬂ›na dayanarak geliﬂtirdi¤i bir kuramla Paris
Üniversitesi’nin deneysel fizik alan›ndaki ilk profesörü
olmuﬂtu.

yükle yüklenen yapraklar birbirlerini itecekledir. E¤er
yaklaﬂt›rd›¤›m›z cisim “+” yüklüyse, bu defa cisim elektronlar› yukar›, kendisine do¤ru çekecek ve “+” yükle
yüklü kalan yapraklar yine birbirlerini iteceklerdir.

Çal›ﬂma ‹lkesi
Cisimler üzerindeki elektrik yükünün varl›¤›, elektroskop üzerinde bulunan yapraklar›n birbirine yak›nlaﬂ›p
uzaklaﬂmalar›yla kendini ortaya koyuyor. Elektroskop
üzerindeki yapraklar kendi eksenleri etraf›nda dönecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Yapraklar, “-“ ya da “+” yükle yüklendikleri zaman, yüklenmenin büyüklü¤üyle
orant›l› olarak birbirlerini hareket ettirirler.

Elektroskobu nas›l kullanmal›?
Elektroskobumuza dokunup onu yüksüz hale getirelim. E¤er elektroskop “-“ yüklüyse elektroskoptan vücudumuza, “+” yüklüyse vücudumuzdan elektroskopa
do¤ru yük ak›ﬂ› olur. Böylelikle elektroskop nötr hale
gelir. Yüklü oldu¤unu düﬂündü¤ümüz cismi, elektroskobun baﬂ k›sm›na yaklaﬂt›ral›m. Yaklaﬂt›rd›¤›m›z cisim
“-“ yüklüyse, “-“ yükleri yapraklara do¤ru itecek ve “-“
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Buraya kadar, bir elektroskoba yaklaﬂt›rd›¤›m›z cismin
yüklü olup olmad›¤›n› anlayabilmenin yöntemini gördük. Ama, bu koﬂullarda hangi yükle yüklü oldu¤unu,
elimizde baﬂka bir veri olmadan anlayam›yoruz.
Bu arada elektroskop baﬂlang›çta yüklü olsayd› ve
biz elektroskobun hangi yükle yüklendi¤ini bilmeseydik, yaklaﬂt›rd›¤›m›z cismin yükünü yine tahmin
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edemeyecektik. Bu koﬂullarda neler olabilece¤ini siz
tahmin etmeye çal›ﬂ›n.

Yüklemek ya da Yüklememek!
Elektroskobu belirli bir yükle yüklemek için yükünü önceden bildi¤imiz bir cisme gereksinimimiz var. Bunun
için plastik bir cisim bulal›m. Örne¤in, bir balon iﬂimizi
görecektir. Balonu saç›m›za sürtelim. Yapt›¤›m›z bu iﬂlem sonucu saç›m›zdan balona do¤ru elektron ak›ﬂ›
olacakt›r. Balon “-“ yükle, saç›m›z da “+” yükle yüklenecektir. Peki, neden elektron ak›ﬂ› saç›m›za do¤ru de¤il
de balona do¤ru olur. Bunun temel nedeni bu iki maddenin özelliklerinde yat›yor. Plastik, yap›s› gere¤i saç›m›zdan daha fazla elektron çekme e¤iliminde.





Y›ld›z Tak›m›

Elimizde yükünü bildi¤imiz bir cisim (“-“ yüklü balon) oldu¤una göre onu, elektroskobumuza yaklaﬂt›ral›m ve neler
olaca¤›n› gözlemleyelim. Bu durumda, “-“ yükler yapraklara do¤ru itilecek ve yapraklar birbirlerini iterek aç›lacaklard›r. Balon elektroskobun yak›n›ndayken, baﬂ k›sm›na
elimizle dokunal›m. Vücudumuzdan, elektroskobun “+”
yüklü baﬂ k›sm›na do¤ru bir miktar elektron ak›ﬂ› olacakt›r.
Dolay›s›yla, elimizi ve balonu elektroskoptan uzaklaﬂt›rd›¤›m›zda baﬂlang›çta nötr olan elektroskop “-“ yükle yüklü
olarak kalacakt›r. Art›k elektroskobun yükünü bildi¤imize
göre yaklaﬂt›rd›¤›m›z nesnenin yükünü de tahmin edebiliriz. “-” yüklü bu elektroskoba yine “-” yüklü cisim yaklaﬂt›r›lmas› yapraklar›n biraz daha aç›lmas›na, “+“ yüklü cisimse yapraklar›n kapanmas›na neden olacakt›r.

Korkut Demirbaﬂ

Elektroskop Yapal›m...
Malzemeler
‹nce ﬂerit
halinde
kesilmiﬂ
2 adet
aluminyum
folyo

ﬁiﬂe Mantar›

Cam kavanoz
(ﬁekli önemli
de¤il)

‹nce
Metal Tel

Çivi

1. Çiviyi
mantara
geçirin.

2. Aluminyum
folyolar› serbest
kalacaklar› ﬂekilde
ince telle ba¤lay›n.

3. Mantar› ﬂiﬂeye tak›n.
Çivinin baﬂ›na
de¤dirdi¤iniz cisimlerin
yüküne göre folyolar
aç›lacakt›r.
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