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KONDANSATÖR 

 Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan 

malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik 

enerji olarak depolamaya yarayan pasif devre elemanıdır. 

• İletken plakalara “armatür” veya 

“levha”, yalıtkan malzemeye 

“dielektrik malzeme” adı verilir.  

 

• Dielektrik malzeme olarak katı, sıvı 

ya da gaz kullanılabilir. 

Kondansatörde kullanılan dielektrik 

malzemeye örnek olarak hava, 

mika, seramik,yağlı ve mumlu kâğıt 

gibi maddeler verilebilir. 



Kondansatör Nasıl Çalışır? 

 Kondansatörün iki levhası da eşit miktarda elektrona 

sahip iken kondansatör boştur. Kondansatör bir pile 

bağlandığında, pilin artı kutbuna bağlanan taraftaki 

levhadaki elektronlar pilin artı ucuna doğru gitmeye başlar 

ve bu levha pozitif duruma geçer. Bu levhanın artı yük 

kazanması karşısındaki levhaya gelen elektron sayısını 

arttırır ve sonuç olarak pilin artı ucuna yakın olan levha 

pozitif, diğer levha da negatif olarak yüklenir 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

 Kondansatörün elektrik yükü yüklenebilme yeteneğine 

kapasite ya da sığa denir. C ile gösterilir. Kondansatör kapasite 

birimi Farad (F)’dır. SI birim sisteminde 1 Farad, 1 Coulomb’ luk 

elektrik yüklendiğinde kutupları arasında 1 Voltluk bir potansiyel 

farkı oluşturan bir kondansatörün kapasitesidir. 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

 Kondansatörler düzlemsel, silindirik ve küresel olmak 

üzere farklı yapılarda üretilir. Kondansatörlerin kapasitesine 

genel olarak; Kullanılan plaka/plakaların yüzey alanı, yalıtkan 

malzemenin dielektrik katsayısı ve plakalar arasındaki mesafe 

etki etmektedir. 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 
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Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

Kapasitif seviye sensorü, tank ve elektrod arasındaki sıvının seviyesine bağlı 

kapasite değişimi olması özelliği ile ölçme yaparlar. A şeklinde iletken, sıvının 

olduğu tanktır ve elektrod yalıtılmıştır. B şeklinde ise iletken olmayan sıvı 

vardır ve elektrot izole edilmek zorunda değildir.   



BOBİNLER 

1. İletken bir tele elektrik akımı uygulandığında telin etrafında 

bir manyetik alan oluşur (Orsted - 1819). 

 



BOBİNLER 

Değişken manyetik alan içinde bulunan bir iletken telin iki ucunda 

potansiyel fark meydana gelir yani tel üzerinde bir gerilim 

indüklenmesi olur. İndüklenen bu gerilim “elektromotor kuvveti”, “ 

indüksiyon gerilimi” “indüksiyon EMK'sı” adını alır (Faraday - 

1831). 



BOBİNLER 

Değişken elektrik akım uygulanan tel etrafında oluşan değişken 

manyetik alanın tel üzerinde indüklediği gerilim, iletkene uygulanan 

değişken gerilime zıt yönlüdür. İndüklenen bu zıt yönlü elektromotor 

kuvveti (emk), zıt yönlü bir akım akışına sebep olur. Bu akım 

“indüksiyon akımı” olarak isimlendirilir (Lenz - 1934). 



BOBİNLER 

    Bobin, izolasyonlu bir iletken telin yan yana ya da üst üste sarılması 

suretiyle elde edilir. Bobinin çalışması kısaca iletken bir tel halkadan 

geçen elektrik enerjisinin halka üzerinde manyetik enerji oluşturması, 

manyetik enerjinin de iletken bir tel üzerinde gerilim indüklemesi 

prensibine dayanır. Bobin aynı zamanda “endüktör”, “indüktör”, “self” 

ya da “akım makarası” olarak da bilinmektedir. 



BOBİNLER 
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DİYOTLAR 
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DİYOT ÇEŞLERİ 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 

Yarı iletken Diyotları, p ve n tipi Germanyum veya Silisyum yarı 

iletken kristallerinin bazı işlemler uygulanarak bir araya 

getirilmesiyle elde edilen diyotlardır. 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 
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Doğru Polarma 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 

Ters Polarma 



IŞIK YAYAN DİYOTLAR 



IŞIK YAYAN DİYOTLAR 



TRANSİSTÖR 

Transistör, girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve 

akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı 

olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. İki N 

maddesi, bir P maddesi (NPN) ya da iki P maddesi, bir N 

maddesi (PNP) birleşiminden oluşur. Transistör üç kutuplu 

bir devre elemanıdır.  



TRANSİSTÖR 

Tansistörlerin en 

önemli özelliği büyük 

akımı küçük bir 

akımla kontrol etme 

imkanı sağlamasıdır. 

Transistörün kollektör 

ve emiter akımı beyz 

akımından çok 

büyüktür. 



TRANSİSTÖR 

Anahtar açıldığında 

transistörde hiçbir beyz 

akımı akmayacaktır. Buna 

bağlı olarak kollektör 

akımıda akmayacaktır. Yani 

transistör kesimdedir. 

Anahtar kapandığında beyz akımının 

akması kollektör akımının akmasına neden 

olacaktır. Bu da transistörü doyuma 

götürecektir. Doyumda ki transistörün VCE 

gerilimi 0V kabul edilirse batarya gerilimi 

lamba üzerine düşecektir. 


