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Temel Yasalar ve Uygulamaları
1) Yeryüzünde hangi doğrultuda tutup, hangi yönde hareket ettireceğiniz bir iletkende maksimum 
gerilim indüklenir / yada hangilerinde indüklenmez. 

Yanıt 1:

Maksimum emk nin indüklenmesi için B akı yoğunluğu, L (iletkenin konumu), v (hız); bu 3lü birbirine 
dik olması lazım. Gelelim konumlara:

Öncelikle diklikten gideceğiz:

1. Akı çizgileri kuzey-güney arasında olduğundan, bunlara dik çözüm 2 tanedir. Ya, iletkeni 
ekvatora paralel tutarsınız (doğu – batı istikametinde) ve yerden yukarı (veya aksi yukarıdan 
yere doğru) doğru hareket edersiniz ya da

2. İletkeni yer-gök istikametinde tutar, batıdan doğuya (veya doğudan batıya) gidersiniz.
Bu ikisi diklik şartını sağladığı için maksimum olmaya aday 2 çözümdür. Manyetik akı yoğunluğu 
yerden göke doğru çıkıldıkça azalır. Bu nedenle yukarıdaki (2) nolu çözüm daha iyidir.

Forumda önerilen bir çözüme: Konumlar (2) deki gibi. Fakat, arkadaşlar bir teli ortadan tutup saat 
yönünde yada tersine çevirerek gerilim üretmekteydiler. Evet detayda bakarsanız gerilim indüklenir. 
Fakat iletkenin uçları arasında SIFIR Volt görürsünüz. Eee, bu nasıl oluyor?:

İşi bozan şey telin ortasından tutmanız. Olayı yorumlamak için telin ortasından tutarken, bir 
yarısını kopardığınızı hayal edin. Dönme esnasında, doğrusal harekete göre daha az da olsa (az 
olmasının sebebi telin tuttuğunuz kısmı ile uç kısmının hızının aynı olmamasıdır) bu yarı telde bir emk 
indüklenir. 

Şimdi yarı telde emk indüklendiğini kabul ettik.

Şimdi hayal edin ki, bu kez, az önceki yarı değil de diğer yarı var elinizde ve döndürüyorsunuz. Eh, 
onun da başına aynı şey gelir ve onda da emk indüklenir.

Eh peki sorun ne o zaman?

Sorun şu: ortadan tutulup döndürülen (ortadan geçen eksene göre yani) tel de 2 tane yarı tel var. 
Olacak şey:

(+ ________ -)(- ________ +)

Mesela yukarıdaki gibi olacak tam tersi de olabilir, dönüş yönüne göre

(- ________ +)(+ ________ -)

Ama ne yazık ki telin iki kenarından baktığınızda SIFIR emk indüklenir. 

Nasıl yorum biraz zor değil mi? Merak etmeyin bunu ilk bakışta %90 kişi görmez.
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Eee, peki bu durumu düzeltemez miyiz? Düzeltebiliriz: Teli ortasından değil de ucundan tutup, kırbaç 
gibi döndürürseniz gerilim indüklenir (yine yukarıda belirttiğim dip-uç hız farkından dolayı emk 
beklenenden küçük kalır).

2) 100 sarımlık bir bobinin içinden geçen manyetik akı, 1 saniyede 1 weber'lik değişim gösteriyor 
ise, bobinde kaç Volt indüklenir?

Yanıt 2:

E = EMK(Elektromotor kuvveti)

N = Sarım Sayısı

Ф = Manyetik akı 

t = Zaman

-------------------------------------------------------------------------------

N = 100 sarım=100 t

∆ф = 1 Weber= 1 Wb

∆t = 1 saniye=1 s

3) Faraday yasasından elde edilen hareket gerilimi (emk=E) ifadesi: E=B.L.v   dir.

Bu bağlamda E nin polaritesi nasıl değiştirilebilir. Formüle dayalı olarak veriniz.

Yanıt 3:

E’nin polatiresinin değişmesi demek, bir iletkenin + indüklenen ucunda -, - indüklenen ucunda da + 
polaritenin görülmesi demektir. E’nin polaritesinin değişmesi; E’nin –E olması demektir.

E=B.L.v  idi. Bu eşitlikte E’yi –E yapacak şey; B; v yada L nin yön değiştirmesidir. Bu nasıl olur?

B nin yön değiştirmesi manyetik alanın kutuplarının yer değiştirmesi anlamına gelir; B yerine az 
öncekine göre –B koymuş gibi olursunuz.

v’nin (hızın) yön değiştirmesi, iletkenin hareketinin aksi istakamette yaptırılması anlamına gelir. Bu da 
doğuya doğru olan hızı +v aldıysak, batıya doğru olan hızı –v olarak alırız.

Burada L iletkenin konumunu yorumlamak zor. Tek bir çubuk şeklinde iletken olduğunu 
varsayarsanız, L iletkenin yönünü değiştirmek, cereyanı aldığınız uçları yer değiştirmek anlamına 
gelir. Yok efendim, L uzunluğunda bir çubuk iletken yerine N sarımlı bir bobin düşünseydiniz bunu 
yorumlamak daha kolay olurdu; bu durumda N sarımlı bobinin ileri doğru değil de geri yönde (ters 
yönde) sarılması anlamına gelecekti.

Elektrik makineleri sizin kullanımınıza bitmiş ürün olarak gelir, dolaysı ile sarım yönüne pek müdahale 
edemezsiniz, fakat terminal bağlantılarını aks (test-yüz) edebilirsiniz.

Böyle hazır bir elektrik makinesinde indüklenen emk’nin yönünü değiştirmek için B nin ya da 
hareketin yönünü değiştirmeniz gerekir. Bu konuda daha sonra da çalışacağız.
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4) 2. hafta dersinin 13. web sayfasındaki Lenz Yasası (4)'üncü soru: 

Soldaki yüzük, düşen mıknatısı yukarı itecek şekilde (N kutbu yukarıda olan) bir elektro mıknatıs 
oluşturur. Bu durumda yüzükteki akım saat yönünde mi? yoksa aksi yönde midir? Peki, sağdaki 
kesit yüzükte ne olur?

Yanıt 4:

Mıknatıs düşerken, N kutbundan çıkan manyetik akı çizgileri yüzüğün içerisinden daha çok geçerek 

yüzükte bir akı artışı oluşturacaktır. Aşağıda Lenz Yasasına uygun bir yapı varsa, bu artan akıyı 

azaltacak yönde oluşum gerçekleşmesi gerekir. Aşağıda da akım akabilecek bir ortam vardır; artan 

akı yüzükte emk indükler, bu emk yüzükte akım akıtır, bu akımın oluşturacağı manyetik akı düşen 

mıknatısı engellemeye çalışacak şekilde gerçekleşir (Lenz Yasası). Yüzükte oluşan manyetik akı 

yukarı doğru yönde olmalıdır ki, yukarıdan düşen N kutbuna karşı gelebilsin. Sağ el tirbuşon kuralı 

uygulanırsa akımın yönü bulunabilir. Bu durumda yüzük çevresinde oluşan akım yönü saatin tersi 

yönde oluşur.

 

Sağdaki yüzüğün üzerinde de düşen bir mıknatıs vardır ve bu yüzüğün içinde de akı artışı olur. Fakat, 

bu yüzük kesik olduğundan, yüzükte çevre boyunda akım akamaz; manyetik akı üretilemez ve dolayısı 

ile yukarıdan düşen mıknatısa engel olacak bir oluşum gerçekleşmez, mıknatıs herhangi bir manyetik 

engellemeyle karşılaşmadan serbestçe düşer.
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5) Lenz Yasası (5) (dersin 14.web sayfasındaki soru):

Çubuk mıknatıs  sola çekilerek uzaklaştırılıyor. Yukarıda  işaretlenen yerdeki akım hangi yöndedir? 
Şayet bobinde elektromıknatıs oluşursa, bu mıknatısın N-S kutuplaşma yönü nasıl olur?

Yanıt 5:

Mıknatısın akı yönüne göre sağ el tirbuşon kuralı uygulanarak akım yönü bulunmuştur.

6) Lenz Yasası (6) (dersin 14.web sayfasındaki soru):

Şekilde,  alttaki  iletkenden  aniden  I  akımı  akmaya  başlarsa,  hemen  yakınındaki  üstteki  devrede 
oluşacak akım hangi yönde olur?
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Yanıt 6:

Önce alttaki iletkenden akım akmıyor, sonra aniden akım akmaya başladığında, aniden manyetik 
akı üretilir. BU da üstteki direnç bağlı olan iletkeni de keser. Bu değişen (yoktan aniden var olan 
akı), yukarıdaki iletkende gerilim indükler. Yukarıdaki iletkenin devresi bir direnç üzerinden kapalı 
olduğundan, indüklenen gerilimden dolayı, yukarıdaki devrede bir elektrik akımı akmaya başlar.

Bundan sonrası önemli: Zira bu üst devredeki akımın yönü, kendini üreten manyetik akıyı tersleyecek 
yönde olmalıdır (Lens Yasası gereği) 

Aşağıdaki iletkenin manyetik akı çizgileri; akım – sağ el tirbuşon kuralı ile belirlenir. Bu sıfırdan artan 
akılar, üstteki iletkeni de kuşatarak, o iletkende gelirim indükler.

Lenz yasası gereği üst devrenin akımının üreteceği manyetik akı alt devreyi terslemelidir. Ters akı 
yönünden hareket ederek; ters akının yönü ve sağ el tirbuşon kuralını kullanarak, üst devredeki 
elektrik akımının yönünü yukarıdaki şekilde işaretleriz.

Not: Yukarıdaki şekilde alttaki iletkenden doğru akım geçtiği varsayılırsa, akım kısa bir süre sonra 
sürekli bir değere oturur (mesela 10Amper). Akım sabit bir değere yerleşince, o akımın ürettiği 
manyetik akı da sabit bir değere oturur ve zamanla değişmez hale gelir. Böyle bir durumda üst 
devrede ne gerilim indüklenir, ne akım akar, ne de ters manyetik akı oluşur! Söz konusu örnekteki olay 
alttaki devreye akımın ilk uygulandığı an – kısa süre için geçerli olur. Bilindiği üzere; Faraday Yasası 
gereği; gerilim indüklenebilmesi için; ya zamanla değişen bir manyetik akı ya da, sabit te olsa – sabit 
manyetik akı içerisinde hareket eden iletkenler gereklidir. Buradaki hadise, soruda da sorulduğu gibi 
akım geçmeye başladığı anda oluşur, sonra oluşmaz.
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7) Lenz Yasası (7) (dersin 15.web sayfasındaki soru):

Soldaki bobinden akım akıtacak S anahtarı kapatıldığı anda (iletim olduğu anda), 
sağdaki bobine bağlı dirençten geçecek akımın yönü ne olur (yanıtı direncin solundan sağa doğru, 
yada direncin sağından sola doğru şeklinde veriniz)? İpucu: Önce elektromıknatısların polaritelerini 
bulunuz.

Yanıt 7:

Batarya bağlı olan bobindeki akım yönünü şekildeki gibi olur (elektrik devrelerinde akım; bataryanın 
dışında + terminalden çıkıp – terminale doğru gider)

S anahtarı kapatıldığında (iletim yaptığında), akım SIFIR’dan başlayarak artar, akım artarken de; onun 
ürettiği manyetik akı sıfırdan başlayıp artar. Bu esnada bu akılar sağdaki bobin içinde akı artışına 
neden olur. Gerisi 6. sorudaki gibidir.

Yine Lenz Yasası ve tirbuşon kuralını uygularsak yandaki bobinde oluşan akımın yönü direncin 
solundan sağına doğru olacaktır.

6 yanıtta verilen NOT açıklaması bu soru için de geçerlidir.
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8) Alttaki  devrede ölçü  aletinin bağlandığı  bobin 300  sarım olmuş olsa,  ölçü  aleti  kaç Voltluk bir 
gerilim ölçer?

Yanıt 8:

Kısa yanıt: indüklenen emk sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Soruda İkincil bobindeki 100 sarım 
yerine 300 Sarım olduğu önerilmektedir. Bu durumda sarım sayısı 100’den 300’e 3 kat arttığından; 
indüklenen gerilim de 3 kat artacak ve 200 Volt’tan 600 Volt’a çıkacaktır.

---------------Detaylı açıklama--------------------

Birincil bobine primer, ikincil bobine sekonder dersek;

NP =Primer sarım sayısı , NS =Sekonder sarım sayısı

VP =Primer voltajı, VS =Sekonder voltajı

NP =1000 sarım, NS =300 sarım

VP =2000 Volt

VS = ?

Bu soruyu;


