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TEMEL İLKELER
Elektrik akımı verilen zaman aralığında iletilen yükün miktarına bağlı 

olarak artar. Akımın akışı yüklü su damlalarıyla kolaylıkla gösterilebilir. 

Bu deneyde yüklü su damlacığı sayısı N sabit bir hızda (kabaca saniye 

başına bir saniye) cam ölçekten elektrometre ve sığaca bağlı olan 

Faraday kabına damlar. Faraday kabında biriken yük Q sığacın yük-

lenmesine sebep olur. Sığacın karşısındaki ortaya çıkan voltaj belli bir 

zaman için t gözlenir ve analog multimetre kullanılarak ölçülür. Elektro-

metre içindeki işlem amplifikatörünün yüksek rezistans girişi sığacın bu 

yoldan tahliye edilmemesini sağlar. 

Analog multimetre ile yapılan gözlemler sığacın karşısındaki voltajın 

Faraday kabında biriken her su damlacığıyla aynı miktarda arttığını 

göstermiştir. Yani her su damlası yaklaşık olarak aynı yüke sahiptir:

(2) .

İletilen akım:

(3) .

Alternatif olarak, sığacın karşısındaki voltaj zamanın t fonksiyonu 

olarak 3B NETlog™ ve 3B NETlab™ yardımıyla kaydedilebilir ve grafik 

formunda gösterilebilir. 

UE3020100YÜKLÜ SU DAMLALARI

ELEKTRİK / YÜK VE AK IMIN İLET İMİ (NAKLI)

AMAÇ
Yüklü su damlacıklarının hareketleriyle 

üretilen elektrik akımının gösterilmesi

UE3020100

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Zaman fonksiyonu olarak cam ölçek-

ten damlayan yüklü su damlaları tara-

fından Faraday kabına iletilen yükü 

ölçün 

• ´ Yüklü su damlacıklarının hareketleriy-

le üretilen akımın belirleyin

• Her su damlasının yükünü belirleyin.

ÖZET
Elektrik akımı verilen zaman aralığında 

iletilen yükün miktarına bağlı olarak artar. 

Akımın akışı yüklü su damlalarıyla kolaylıkla 

gösterilebilir. Ölçümleri gerçekleştirebilmek 

için elektrometreye bağlı cam ölçek faraday 

kabı kullanılacaktır. Belli bir zaman aralığında 

Faraday kabında kümelenen akım kapasitö-

rün (sığacın) karşısına düşen voltaj yardımıyla 

ölçülür. Bu da damla başına düşen yükün ve 

akımın belirlenmesini sağlar. 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Elektrometre (230 V, 50/60 Hz) 1001025 veya

Elektrometre (115 V, 50/60 Hz) 1001024

1 Elektrometre Aksesuarları 1006813

1 Analog Multimetre AM50 1003073

1 10ml büret Schellbach 1018065

1 Rezistans Kabloları Materyal:Konstantan Çap: 0.2 mm 1000955

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 P3340 1002785

1 Dijital Kronometre 1002811

1 Destek ayağı, 3 bacaklı Bacak uzunluğu: 150 mm 1002835

1 Destek çubukları Uzunluk: 1.000 mm 1002936

2 Çok amaçlı manşon 1002830

1 Çok amaçlı kıskaç 1002833

1 Timsah kıskaç 4 mm, boş 1002844

1 Takım 3 serbest düşüş cihazı için emniyetli deney kablosu 1002848

2 Bir çift Deney Güvenlik Kablosu, 75 cm, mavi, kırmızı 1017718

1 Peleus balonu, standart 1013392

1 Takım 10 cam kap, kısa şekilde 1002872

Ayrıca önerilir:

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540 veya

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

1 3B NETlab™ 1000544

GEREKLİ CİHAZLAR

DEĞERLENDİRME
Faraday kabında biriken yüklenim Q voltajın U okunması ve 

Q’nun aşağıdaki formülden hesaplanmasıyla belirlenebilir:  

 olduğunda C = 1 nF: sığacın kapasitesi

3B NETlog™ ve 3B NETlab™ kullanılarak zaman karakteristiği Q(t) 

ölçülebilir. Adım şeklindedir ve bu yüzden her adım Δt zaman 

başına düşen her bir su damlası içerisinde kümelenen akımı q işa-

retler. Her su damlasının hemen hemen aynı yükü taşıyor olması 

karakteristiğin sabit adım yüksekliğinde yansıtılır. 

Şekil 1: Ölçümün ardındaki ilkelerin şematik olarak gösterilmesi 

Şekil 2: Zamanın t fonksiyonu olarak kümelenmiş yük Q 

q = Q
N

I = Q
t

Q =C ⋅U


