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AMAÇDENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Düzlemler arasındaki mesafenin fonk-

siyonu olarak sığaç levhası içerisinde 

yer alan elektrik alanının ölçülmesi

•  Verilen gerilimin (voltajın) fonksiyonu 

olarak sığaç levhası içerisinde yer 

alan elektrik alanının ölçülmesi.

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Elektrik Alanı Metresi (230 V, 50/60 Hz) 1001030 veya

Elektrik Alanı Metresi (115 V, 50/60 Hz) 1001029

1 DC Güç Kaynağı, 450 V (230 V, 50/60 Hz) 1008535 veya

DC Güç Kaynağı, 450 V (115 V, 50/60 Hz) 1008534

1 Dijital Multimetre E 1006809

1 Analog Multimetre AM50 1003073

1 Takım 15 emniyetli deney kablosu, 75 cm 1002843

TEMEL İLKELER
Elektrik alan ölçer sığaç levhası içerisindeki elektrik alanının doğru-

dan ölçülmesi için kullanılır. Yıldız şeklinde ayarlanmış dört bölümlü 

endüksiyon düzleminin önünde fana benzer bir disk döndürülür. 

Sürekli olarak elektrostatik akıyı bölmektedir (engellemektedir). Bu 

sebeple geniş rezistanslar boyunca yayılma sağlayan periyodik ola-

rak endüklenen yükleri ortaya çıkarır. Bu yüzden ortaya çıkan voltaj 

sinyalleri çıkış gerilimi vermeleri için güçlendirilirler daha sonrasında 

endüksiyon düzlemi üzerinde etki eden elektrik alanına E orantılı 

olan DC gerilimi vermek için doğrultulacaktır

Deneyde, elektrik alan gücü 

(1)   

Sığaç levhasında elektrik alan ölçer kullanılarak ölçülür. Verilen voltaj U 

ve düzlemler arasındaki mesafe d farklı deneylerde çeşitlendirilebilir. 

DEĞERLENDİRME
Denklem 1’in uygulanmasında, endüksiyon düzleminin alt sığaç lev-

hasının yaklaşık 1 mm altında olmasına dikkat edilmelidir. Bu sebep-

le Denklem 1’in yerine aşağıdaki denklem kullanılır:

Şekil 1: Düzlemler arasındaki etkin mesafenin fonksiyonu olarak sığaç 

levhası içerisindeki elektrik alanı  

Abb. 2: Rotierende Flügelscheibe des E-Feld-Messers
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ÖZET
Elektrik alan ölçer sığaç levhası içerisindeki elektrik alanının doğrudan ölçülmesi için kullanılır. 

Bu deneyde dönen kesimlenmiş disk sığaç levhasının bir kısmını oluşturan endüksiyon düzlemi 

üzerindeki elektrostatik akı düşüşünü böler. Üretilen voltaj sinyalleri çıkış gerilimi vermeleri için 

güçlendirilirler daha sonrasında endüksiyon düzlemi üzerinde etki eden elektrik alanına E oran-

tılı olan DC gerilimi vermek için doğrultulacaktır. 
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