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Y›ld›z Tak›m›

Birlikte Deneyelim...
Haydi Yükleyelim!
Maddeyi oluﬂturan atomlar, çekirdeklerinde “+” yüklü proton ve yüksüz olan
nötronlar› bar›nd›r›rken, çekirde¤in çevresinde “-” yüklü elektronlar bulunur.
Bir atomdaki elektron ve proton say›s› ayn› oldu¤undan, atomun toplam yükü s›f›rd›r diyebiliriz. Ayr›ca, farkl› yüklerin birbirini çekti¤ini, ayn› yüklerinse
itti¤ini biliyoruz. Bu durumda proton ve elektronlar›n birbirlerini çektiklerini
söyleyebiliriz. Ancak, elektronlar çekirde¤in çevresinde sabit durmazlar; hareketlidirler. Çekirdekten uzak olanlarsa, zaman zaman atomdan ayr›labilirler.
Bu say›m›zda art› ve eksi yüklerin hareketlerini gözleyebilece¤imiz birkaç basit deney yapaca¤›z.
Malzemeler
2 adet balon/50 cm boyunda kesilmiﬂ iki adet ip/Yap›ﬂkan
bant/Yün kazak ya da yün atk›/Tükenmez kalem/Küçük parçalar
halinde kesilmiﬂ bir miktar kâ¤›t

Balonu ﬂiﬂirip a¤z›n› ba¤lay›n. Daha sonra balonu h›zl›ca 5–10 kez saç›n›za ya da yün kaza¤›n›za sürtün.
Sürttükten sonra balonu kaza¤›n›za iyice yaklaﬂt›r›n.
Balonun kaza¤a yap›ﬂt›¤›n› göreceksiniz. Bunun nedeni farkl› yüklerin birbirlerini çekmesi olabilir mi?
Evet, balonu kaza¤›n›za sürttü¤ünüzde, balon da kazak da farkl› elektrik yüküyle yüklenir. Bu da, balonun
kaza¤a yap›ﬂmas›na yol açar.

ﬁimdi di¤er balonu da ﬂiﬂirin. Balonlar›n uçlar›na
50 cm’lik ipleri ba¤lay›n.
‹pleri yan yana gelecek
biçimde kap› pervaz›n›n
üstüne bantlay›n. Her iki
balonu da yün kaza¤a ya
da atk›ya 5–10 kez h›zl›ca
sürtün. Balonlar› b›rakt›¤›n›zda ne oldu? Bu kez tam tersi bir durumu gözlemiﬂ olmal›s›n›z. Balonlar›n her ikisi
de ayn› tür yükle yüklendiklerinden birbirlerini iterler.
Peki, yüklü bir nesne acaba yüksüz bir nesne karﬂ›s›nda nas›l hareket eder? Bunu gözleyebilmek için tükenmez kaleminizi yine kaza¤›n›za sürterek elektrik yüküyle yükleyin. Küçük parçalar halinde kesilmiﬂ kâ¤›tlarsa, henüz yüksüzdür daha do¤rusu
bar›nd›rd›¤› art› ve eksi yüklerin say›s› eﬂittir. Eksi
yükle yüklenmiﬂ kaleminizi kâ¤›tlara yaklaﬂt›rd›¤›n›zda
ne oldu? Yüksüz oldu¤u halde kâ¤›t parçalar›n›n kaleme yap›ﬂmas› sizi ﬂaﬂ›rtt› m›? Buna neden olan ﬂey,
herhangi bir yüklü nesnenin geçici olarak da olsa bir
baﬂka nesneyi elektrikle yükleyebilmesidir. Buna indüksiyon deniyor. Eksi yükle yüklenmiﬂ kalem, yüksüz
bir nesne olan kâ¤›tla karﬂ›laﬂt›¤›nda, kâ¤›ttaki eksi
yükler kalemdeki eksi yüklerce itilir. Bu nedenle eksi
yükler, kâ¤›d›n kaleme uzak k›s›mlar›na do¤ru hareket
eder. Kalemdeki eksi yük, kâ¤›ttaki art› yüke daha yak›n hale geldi¤inden kalem kâ¤›d› çeker.
Elif Y›lmaz
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