
 

XVIII. yüzyılın en gözde buluşlarından biri, Leiden şişesidir. Alman E.G. von Kleist 
ile Leiden (Hollanda'da bir kent) Üniversitesi matematik profesörlerinden Pieter 
van Musschenbroek'in 1745 ve 1746'da birbirlerinden bağımsız olarak buldukları 
bu aygıt, içine metal bir çubuk batırılmış su dolu bir cam şişeden oluşuyordu. Cam 
şişenin izolatör rolü gördüğü tarihteki bu ilk kondansatör, elektriği depolanarak 
çeşitli deneylerde bir kaynak olarak kullanılabilmesine olanak sağlıyordu. 

Leiden şişesinin bulunmasının ardından elektriğin iletimine ilişkin deneyler arttı. Fransa'da yapılan bir 
deneyde Leiden şişesindeki elektrik 4 km. uzaklığa iletildi. Öte yandan elektriğin iletilebilir olması, 
onun hızının ne olduğunun merak edilmesine yol açtı. Fransa'da ve İngiltere'de elektriğin hzını ölçme 
deneyleri yapıldı. Bu deneylerin sonucunda elektriğin aynı anda kilometrelerce öteye ulaştığı 
düşüncesinden öteye gidilemedi. 

Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan 
Benjamin Franklin (1706 - 1790)'dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin 
sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde 
bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği 
ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde 
fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazlalığı artı 
elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırdı. 

Leiden şişesiyle ilgili deneyleri de sürdüren Franklin, Leiden şişesinden 
boşalan elektriğin oluşturduğu çatırtılar ve kıvılcımlar ile fırtınalı 
havalardaki gök gürültüsü ve şimşek arasında bir ilişki olması gerektiğini 
düşündü ve 1752'de, fırtınalı bir havada uçurduğu bir uçurtma ile bir 

Leiden şişesini yüklemeyi başardı. Franklin'in bu deneyden pratik yararlar elde etme yönündeki 
girişimleri paratonerin bulunmasına giden yolu açtı. Bu nedenle, yıldırıma karşı bir korunma aracı 
olarak kullanılan ve toprağa bağlı bir metal çubuktan ibaret olan paratonerin gerçek yaratıcısı 
Franklin'dir. 1782 yılında Amerika'nın Philadelphia kentinde paratoner kullanan konut sayısı 400'ü 
geçiyordu. 

 

 Paratoner Nedir ? 

Paratoner ( yıldırımlık ) , yıldırımın olumsuz etkilerinden korunmak için topraklama    
sistemi uygulanarak kullanılan yıldırımdan korunma yöntemlerinden biridir. Paratoner sistemi  
sayesinde yıldırım düşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı alınacak en  
önemli korunma yöntemidir. 

 

 
 
 
                                                     Paratonerin İcadı 

 


