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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT152 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Manyetizma 

MODÜLÜN TANIMI  

Radyasyonun radyolojideki yeri ve önemi, elektron teorisini 

oluĢturan kavramlar ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Manyetizmanın Temel Kavramlarını Açıklar. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Manyetizmanın Temel Kavramlarını Açıklar. 

Amaçlar  

1. Mıknatısları ayırt edebileceksiniz. 
2. Manyetik alanı ayırt edebileceksiniz. 

3. Elektromanyetizmayı ayırt edebileceksiniz. 

4. Manyetik devreleri ayırt edebileceksiniz. 
5. Elektromanyetik indüksiyonu ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 

gözlük, boyunluk, dozimetre, vb. araç-gerecin bulunduğu 

radyasyon güvenlik önlemleri alınmıĢ radyoloji laboratuvarı 
 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül ile mıknatısları, manyetik alanı, yı, manyetik devreleri, elektromanyetik 

indüksiyonu oluĢturan kavramlara ait bilgiler ile ilgili kazanımları elde edeceksiniz. Elde 

etmiĢ olduğunuz kazanımlar sizin radyoloji laboratuarlarında daha güvenli, etkin ve baĢarılı 
bir Ģekilde çalıĢmanızı sağlayacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyet ile mıknatıslar ile ilgili bilgi ve becerilere ait kazanımları elde 

edeceksiniz. 

 
 

 

 
 Hangi maddeler mıknatıslık özelliği taĢır, nedenlerini araĢtırınız. 

 Bir mıknatıs, topluiğnelere yaklaĢtırıldığında, mıknatısın en çok hangi kısmında 

topluiğneler toplanır, nedenlerini tartıĢınız. 
 Ġki mıknatısın zıt kutupları arasında kalan bölgede bir çekim alanı oluĢur mu, 

araĢtırınız. 

 

1. MIKNATISLAR 
 

Mıknatıslık olarak ifade ettiğimiz manyetizma, günlük hayatımızın bir parçası haline 

gelmiĢtir. 

 
Mıknatıslar; değiĢik elektrik ölçüm cihazlarında, transformatörlerde, pusula 

yapımında, kapı zilinde, telefon, radyo, televizyon, voltmetre, ampermetre, elektrik 

motorları, bazı oyuncakların yapısı gibi birçok yerlerde kullanılmaktadır. Sanayide demir 
parçalarını diğer maddelerden ayırmak için yine mıknatıslar kullanılır. 

 

1.1. Mıknatıslar Hakkında Genel Bilgi 
 

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 
Mıknatısların; çakı makas gibi aletlerin bir kısmını, demirden yapılmıĢ çivi ve iğne gibi 

cisimleri çektiği bilinmektedir 
 

Bazı cisimler, mıknatıs olmadıkları halde bir mıknatısın etkisi altına girdiklerinde 
mıknatıs özelliği gösterir. Mıknatıslardan etkilenen ve mıknatıs durumuna getirilen 

maddelere, manyetik madde denir. Demir, nikel ve kobalt manyetik maddedir.  
 

Mıknatıslardan etkilenmeyen maddelere ise manyetik olmayan maddeler denir. 

Örneğin: cam, kâğıt, tahta, plastik gibi maddeleri mıknatıs çekmez ve bu maddeler mıknatıs 
özelliği göstermez. 

 

1.2. Mıknatıs ÇeĢitleri 
 

Üç çeĢit mıknatıs vardır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2.1. Doğal Mıknatıslar 
 

Doğal mıknatıslar, demiroksit (Fe3O4) bileĢikleridir. Mıknatıslığın tarihçesi hakkında 
değiĢik kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda manyetit taĢı adı verilen 

mıknatısın demir parçalarını çektiği M.Ö. 800 yıllarında bilinmekteydi. Efsaneye göre 

manyetit adı, ayakkabı çivileri manyetit adı verilen taĢ parçaları tarafından çekilen sürüsünü 

otlatan Magnes adlı çobanın adından gelmektedir. Bazı kaynaklarlarda ise bazı taĢ 
parçalarının demir gibi cisimleri çekmesi olayının eski adı Magnesia olan bugünkü 

Manisa’da ilk defa görüldüğünü ve bu taĢlara megnet adını verdiklerini yazmaktadır.  

 

1.2.2. Yapay mıknatıslar 
 

Demir, nikel ya da kobalttan yapılır. Çubuk, pusula iğnesi, U Ģekline ve at nalı Ģekline 
benzeyen çeĢitleri vardır. Bunlara, mıknatıs olmadıkları halde sonradan mıknatıslık özelliği 

kazandığı için yapay mıknatıs adı verilir. 

 
Yapay mıknatıslar ikiye ayrılır.  

 

 Geçici mıknatıs: Mıknatıslığı meydana getiren etken ortadan kaldırıldıktan 
sonra mıknatıslığını hemen kaybeden cisimlere denir. 

 Daimi mıknatıs: Mıknatıslığı meydana getiren etken ortadan kaldırıldıktan 

sonra mıknatıslığı uzun süre devam eden cisimlere denir.  

  

ġekil 1.1: Yapay mıknatıs çeĢitleri 

 

 Yapay mıknatıslanma yolları: Üç yolla geçici mıknatıslanma elde edilebilir. 
Bunlar;  
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 Sürtünme ile Mıknatıslanma  
 

Bir demir çubuğa, Ģekildeki gibi mıknatısın her defasında aynı kutbu aynı yönlü 

sürttürülürse mıknatısın ilk sürtülen uç kısmı mıknatısla aynı kutuplu olacak Ģekilde demir 
çubuk geçici olarak mıknatıslanır.  

 

ġekil 1.2: Sürtünme Ġle Mıknatıslanma 
 

 Dokunma ile Mıknatıslanma  
 

Mıknatısa dokundurulan demir parçalarını mıknatıs tutar; çünkü demir parçası 
mıknatısın dokunduğu kutupla zıt kutupla kutuplanır ve onu çeker. Demir parçaları uç uca 

eklenirse her bir uç, bir öncekine göre zıt kutuplanır.  

 

ġekil 1.3: Dokunma ile Mıknatıslanma 
 

 Etki ile Mıknatıslanma 
 

Mıknatısın manyetik alanı içine konulan demir parçaları, geçici olarak mıknatıslık 
özelliği kazanır. ġekilde demir parçasına mıknatısın S kutbu yaklaĢtırılırsa demirin S ye 

yakın olan kısmı N, diğer tarafı ise S kutbu olur. Bu Ģekilde mıknatıslanan demir parçası 

kendisine yaklaĢtırılan baĢka demir parçalarını çeker. 

 

ġekil 1.4: Mıknatıslanan demir çubuk 
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AĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi, bir mıknatıs demir çubuğun orta kısmına yaklaĢtırılırsa 

demir çubuğun uç kısımları N, orta kısımları ise S kutbu olacak Ģekilde etki ile mıknatıslanır.   

 

ġekil 1.5: Etki ile Mıknatıslanma 

 

 Mıknatısın kutupları 

 

Bir mıknatısta (N) ve (S) olmak üzere iki kutup vardır. Elektrik yüklerinde olduğu 

gibi, mıknatıslarında aynı kutupları birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirlerini çeker. 
Mıknatısın orta noktası çekme özelliği göstermez. Mıknatısı kırmak veya kesmek suretiyle 

tek baĢına bir (N) kutbu ya da (S) kutbu elde etmek mümkün değildir. Bir mıknatısta, 

mıknatıslık özelliğinin en kuvvetli olduğu noktalara, “o mıknatısın kutupları” denir. 

Mıknatıs daima iki kutupludur. Yani bir mıknatıs ortadan ikiye kaç sefer bölünürse bölünsün 
yine bölünen parçaların uçları N ve S kutupları olur.  

 

ġekil 1.6: ParçalanmıĢ mıknatıslar 

 

ġekil 1.7: Çubuk mıknatısın kuzey ve güney doğrultusunu göstermesi 
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Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi 

gösteren kutba N (North) ve güneyi gösterene ise S (South) kutbu denir. 

 

1.3. Yerin Manyetik Alanı Ve Pusula 
 
Dünyanın neresinde olursa olsun ortasından bir iple bağlanarak asılan bir mıknatıs 

iğnesi kutupları belli bir doğrultuya yönelir. Bu yönelme her zaman aynı doğrultudadır. Bu 

da mıknatıs iğnesine bir kuvvetin etki ettiğini gösterir.  Mıknatısın kutuplarını etki eden bu 

kuvvete yerin manyetik alanı denir.  
 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢıldığı gibi dünya, sanki kuzey yarı kürede S, güney 

yarı kürede N kutbu bulunan bir çubuk mıknatıs varmıĢ gibi davranır. Manyetik kuzey ve 
güney kutup ile coğrafi kuzey ve güney kutup tam çakıĢmaz. Belli küçük bir açı kadar sapma 

gösterir.  

 
Ağırlık merkezinden asılmıĢ bir çubuk mıknatıs, bulunduğu yerden geçen dünyanın 

çevresindeki magnetik alan kuvvet çizgilerine teğet olmak zorundadır. Bu nedenle ağırlık 

merkezinden asılmıĢ bir çubuk mıknatısın N kutbu manyetik kuzeyi, S kutbu ise manyetik 

güneyi gösterir.  

 

ġekil 1.9: Yatay bir pusula iğnesi ve coğrafi kuzey güney doğrultusu arasındaki bir açıya örnek. 

 

Kuzey yarı kürede, ağırlık merkezinden asılan bir çubuk mıknatıs veya pusula 
iğnesinin N kutbu, güney yarı kürede ise S kutbu aĢağı eğilir. Ekvatorda yere paralel, 

kutuplarda ise yere dik konuma gelir.  

 
Bu yüzden yatay bir pusula iğnesi ile coğrafi kuzey güney doğrultusu arasında bir açı 

vardır. Bu açıya sapma açısı denir. ġekil b’deki θ açısında olduğu gibi.  

 

Yerin manyetik alan sebebi, yukarı atmosferde akan akımlardır. Hemen hemen 80 
km’nin üstündeki yüksekliklerde iyonosferi kuran serbest yükler, elektronlar ve pozitif (artı) 

iyonlar vardır. Ġyonosferdeki konveksiyon akımları, güneĢle atmosferin ısınması ve soğuması 

sonucu ortaya çıkar ve böylece iyonosferik akımlar bir manyetik alan meydana getirir. Bu 
konveksiyon akımlarının günlük ve mevsimlik periyotlarla değiĢmesi sonucu yerin manyetik 

alanı da mevsimlik değiĢmelere uğrar. 
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1.4. Coulomb (Kulon) Kanunu 
 
Elektrik olayında elektrik yükleri arasında olduğu gibi mıknatısın kutupları arasında 

da bir kuvvet vardır. Manyetizmada manyetik kutup, aynı adlı kutupların birbirini itmesi ve 

zıt kutupların birbirini çekmesi esasına dayanır. Bu itme ve çekme olaylarını1820’de Kulon 
deneylerle ispatlamıĢtır. Buna göre; Mıknatısın kutupları arasında itme ve çekme kuvveti 

vardır. Bu kuvvet; kutupların Ģiddetine kutuplar arasındaki uzaklığa ve kutupların bulunduğu 

ortama bağlıdır. 

 
Ġki mıknatıs kutbu birbirlerini kutup Ģiddetlerinin çarpımı ile doğru orantılı, 

aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı iter veya çekerler. 

 

ġekil 1.10: Çekme ve itme kuvvetine örnek 

 
Ġki mıknatıs arasındaki kuvvet, MKS birim sisteminde; 

2

21

..4

.

r

MM
F


  Ģeklinde formüle edilir. 

M1, M2  = Kutup Ģiddetleri (MKS kutup birimi)  

r = Kutuplar arası uzaklık (metre)  

F = itme veya çekme kuvveti (Newton)  

  = manyetik kutupların bulunduğu ortam (Bu katsayıya manyetik geçirgenlikte 

denir. Birimi Henri/metredir). 

 

MKS birim sisteminde boĢluktaki geçirgenlik katsayısı 10
-7

 dir. 

 
Kulon kanunu, CGS birim sisteminde;  

 

2

21

.

.

r

MM
F


  Ģeklinde formülüze edilir. 

 

M1, M2  = Kutup Ģiddetleri (CGS kutup birimi)  

r = Kutuplar arası uzaklık (cm)  
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F = itme veya çekme kuvveti (Dyn)  

  = manyetik kutupların bulunduğu ortam (Bu katsayıya manyetik geçirgenlikte 

denir. Birimi Henri/metredir). 

 

GS birim sisteminde boĢluktaki geçirgenlik katsayısı 1 dir. 
 

Örnek: Kutup Ģiddetleri 2.10
-5

 ve 5.10
-5
  MKS kutup birimi olan iki kutup arasındaki 

uzaklık 10 cm olduğuna göre meydana gelen itme kuvvetini bulunuz? (BoĢluğun geçirgenliği 

10
-7

 dir) 
 

2

21

..4

.

r

MM
F


            NF 3

7

10

27

55

10.6,79
10.1256,0

10.10

1,0.10.4

10.5.10.2 












 

 

Örnek: Kutup Ģiddetleri 50 ve 100 CGS kutup birimi olan iki kutup arasındaki uzaklık 
5 cm olduğuna göre meydana gelen itme kuvvetini bulunuz? (BoĢluğun geçirgenliği 1 dir). 

 

2

21

.

.

r

MM
F


     DynF 200

25

5000

5.1

100.50
2
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda mıknatısları öğrenerek özelliklerini 

kavrayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mıknatısı tanımak ve özelliklerini 

kavramak. 

 Mıknatısa sert bir darbe ile vurulması, 

oksitlenme (paslanma), ısıtılma ile 
mıknatıslık özelliğinin bozulduğunu 

unutmayınız. 

 Mıknatıs çeĢitlerini ayırt etmek. 
 Mıknatısların Ģekillerine göre isim 

aldıklarını unutmayınız. 

 Pusulanın çalıĢma prensibini kavramak. 

 Pusulanın mıknatıs çubuğu dünyamızın 

manyetik kuzeyi tarafından 
çekilmektedir. Bu yüzden dünyanın 

neresinde olursak olalım pusulamızın N 

yazılı ve kırmızı renkli ucu daima 
dünyamızın manyetik kuzeyini gösterir. 

 Manyetizmada Coulomb kanunu ayırt 

etmek. 

 Mıknatıslarda aynı kutupların 

birbirlerini ittiğini, farklı kutupların ise 

birbirlerini çektiğini Kulon kanunu ile 
ispatlandığını unutmayınız.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren 

cisimdir? 

A) Elektromotor kuvvet  
B) Mıknatıs  

C) Bakır 

D) Atom 
E) GümüĢ 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, mıknatıslardan etkilenmeyen madde değildir? 

A) Cam 

B) Tahta 

C) Demir 
D) Plastik 

E) Kağıt 
 

3. Kaç yolla geçici mıknatıslanma elde edilebilir? 

A) 2 
B) 4 

C) 1 

D) 6 

E) 3 
 

4. Mıknatıs kaç kutupludur.?  
A) 2 

B) 3 

C) 1 
D) 4 

E) 0 
  

5. AĢağıdakilerden hangisi, manyetik maddedir? 

A) Kobalt 

B) Cam 
C) Plastik  

D) Tahta 

E) Kağıt 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyettinde manyetik alan ile ilgili bilgi ve becerilere ait kazanımlar 

edineceksiniz. 

 
 

 

 
Manyetik alan nasıl oluĢur araĢtırınız. 

 

2. MANYETĠK ALAN 
 
Mıknatıslar belli bir bölgedeki veya belli bir alanda demir tozlarını çeker. Mıknatıs o 

bölgeden uzaklaĢtırılırsa çekim özelliği kaybolur. 

 
Mıknatısın manyetik özelliğini gösterdiği etrafındaki bu bölgeye, mıknatısın 

manyetik alanı denir. Manyetik alan içerisinde bulunan cisimlere bir kuvvet etki eder. 

Kuvvet, manyetik alanın büyüklüğüne bağlıdır. 

 
Manyetik alan içerisine manyetik cisim konulduğunda, manyetik alanın cisme 

uyguladığı kuvvet, çekme Ģeklinde olur. Manyetik alan içerisine mıknatıs konulduğunda ise 

mıknatısın kutuplarına göre itme veya çekme Ģeklinde bir kuvvet uygular. 

 

ġekil 2.1: Manyetik alanda manyetik cisim ve mıknatıs kutuplar 

 

2.1. Manyetik Alan ġiddeti 
 
Elektrik alanı için geçerli olan birçok özellik manyetik alan içinde geçerlidir. Elektrik 

alanını olduğu gibi manyetik alanında bir Ģiddeti vardır. 

 
Bir mayetik alanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü gösteren Ģiddete, manyetik alan 

Ģiddeti denir. Manyetik alan Ģiddeti H harfi ile gösterilir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 
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Manyetik alan içinde herhangi bir noktanın alan Ģiddeti, o noktaya konan birim N 

kutbuna etki eden kuvvettir.  

 

ġekil 2.2: Mıknatısın kutbuna etki eden kuvvetin mıknatısın kutup Ģiddetine oranı 

 
Manyetik alan Ģiddeti, mıknatısın kutbuna etki eden kuvvetin mıknatısın kutup 

Ģiddetine oranıdır. Manyetik alan Ģiddeti vektörel bir büyüklüktür. Yani yönü ve doğrultusu 

vardır. 

m

F
H   

H = Manyetik alan Ģiddeti 
F = Mıknatısın kutbuna etki eden kuvvet 

M = Mıknatıs kutup Ģiddeti 

 

 
MKS birim sisteminde manyetik alan Ģiddetinin birimi Newton/MKS kutup birimi 

veya Amper/metre’dir.  

 
Örnek: Kutup Ģiddeti 20 MKS kutup birimi olan bir mıknatısın kutbuna 120 

Newton’luk bir kuvvet etki ediyor ise manyetik alan Ģiddetinin hesaplanması. 

 

metreAmper
m

F
H /6

20

120


 
 
CGS birim sisteminde ise Dyn/CGS Kutup birimi veya Örsted’dir. 

 

Örnek: Kutup Ģiddeti 20 CGS kutup birimi olan bir mıknatısın kutbuna 200 Dyn’lik 
bir kuvvet etki ediyor ise bu noktadaki manyetik alan Ģiddetinin hesaplanması. 

 

Öersted
m

F
H 10

20

200
  

 

2.2. Manyetik Kuvvet Çizgileri 
 

Manyetik kuvvet çizgileri denilen birtakım hayali çizgilerle gösterilir. Manyetik alan 
Ģiddeti de vektörel bir büyüklük olduğundan bu alan vektörüne, teğet ve alanla aynı yönlü 

olan çizgilere, manyetik kuvvet çizgileri denir.  
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Bir cam levha üzerine demir tozları serpildikten sonra levhanın altına çubuk mıknatıs 

yerleĢtirilip levhaya yavaĢ yavaĢ vurulduğunda, demir tozları mıknatısın manyetik alan 

çizgilerine paralel hale gelir. Demir tozlarının oluĢturduğu çizgilere bakılarak normalde 

görülmeyen çizgilerin nasıl olduğu anlaĢılır. 

 

ġekil 2.3: Çubuk mıknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri 

 
Manyetik kuvvet çizgileri kapalı bir devre oluĢturur. Manyetik kuvvet çizgileri 

mıknatısın N kutbundan S kutbuna doğru kapalı devre oluĢturur. Kuvvet çizgilerinin sık 

olduğu yerlerde alan kuvvetli, seyrek olan yerlerinde alan zayıftır. Çizgilerin sık olduğu uç 

noktalarda manyetik alan daha Ģiddetlidir. Mıknatısın kutuplarından uzaklaĢıldıkça alan 
zayıflar. 

 

Aynı olan mıknatıs kutuplarının kuvvet çizgileri birbirine iter. Farklı olan kutup 

çizgileri birbirini çeker.   
 

Manyetik alan çizgilerinin bulunduğu yerlere pusula iğneleri konulduğunda, pusula 

iğneleri yerdeki manyetik alan çizgilerine paralel olacak Ģekilde dengede kalır. Herhangi bir 

noktadaki manyetik alan vektörü ise o noktada manyetik alan çizgilerine teğettir. 
 

Manyetik kuvvet çizgilerinin özellikleri; 
 

 Manyetik kuvvet çizgilerinin yönü, mıknatısın kutupları arasında N den S ye 

doğru içerisinde ise S den N e doğrudur. 

 Manyetik kuvvet çizgileri mıknatısın içerisinde kutupları arasından geçerek 
kapalı bir devre oluĢturur.  

 Manyetik kuvvet çizgileri birlerini kesmez; birbirilerine paraleldir. 

 Manyetik kuvvet çizgileri bütün malzemelerden geçer.  

 

ġekil 2.4: Aynı cins kutupların birbirini itmesi ile farklı mıknatıs kutuplarının birbirini 

çekmesine örnek 
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2.3. Manyetik Akı ve Akı Yoğunluğu 
 
Manyetik akı ve akı yoğunluğunun kavramları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.3.1. Manyetik Akı 
 

Manyetik alanda kuvvet çizgilerinin herhangi bir yüzeye isabet eden kısmına 

manyetik akı denir. Mıknatısın kuvvet çizgileri sayısına da manyetik akı denir. Φ harfiyle 
gösterilen manyetik akı, toplam manyetizmanın ölçüsüdür. 

 

MKS birim sisteminde manyetik akının birimi Weber (Wb) dir. CGS birim sisteminde 
ise Maxwell (M) dir. 

 

1 Weber = 108 Maxwell 

1 Maxwell = 10-8 Weber’dir. 
 

2.3.2. Manyetik Akı Yoğunluğu 
 

Birim kesit alandan geçen manyetik akı miktarının ölçüsüdür. Manyetik akı, yüzeyin 

büyüklüğüne, alanın Ģiddetine ve ortama bağlıdır. Yüzeyin büyüklüğü, A yerine 2A olsa bu 

yüzeye isabet eden çizgi sayısı 2 katına çıkar.  Manyetik akı yoğunluğu ise B harfiyle 
gösterilir. 

 

ġekil 2.5: Yüzeyden geçen manyetik akı 

 

Manyetik akı yoğunluğu aĢağıdaki formülle hesaplanır. 

S
B


  

B = Manyetik akı yoğunluğu 

S = Birim yüzey 

 = Manyetik akı 
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MKS birim sisteminde manyetik akı birimi Weber/m
2
 (Wb/m

2
) veya Tesla’dır. CGS 

birim sisteminde ise Maxwell/cm
2
 (M/cm

2
) veya Gauss (G)’tur. 

 

1 Tesla = 10
4 
Gaus 

 

1 Gaus = 10
-4

 Tesla 
 

Örnek: Toplam manyetik akısı 2.10
-3

 Wb ve kesiti 0,2 m
2
 olan mıknatısın akı 

yoğunluğunu hesaplanması.  

 

Tesla
S

B 2
3

10.3
2.0

10.6 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda manyetik alanın özelliklerini 

kavrayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Manyetik alan ve Ģiddet kavramlarını 
ayırt ediniz. 

 Manyetik alanın vektörel bir büyüklük 
olduğunu unutmayınız. 

 Manyetik kuvvet çizgilerini kavrayınız. 
 Manyetik kuvvet çizgilerini, manyetik 

alanı ifade etmek için kullanıldığını 

unutmayınız. 

 Manyetik kuvvet çizgilerinin 

özelliklerini ayırt ediniz. 
 Manyetik çizgilerin özelliklerini iyice 

kavrayınız. 

 Manyetik akı ve akı yoğunluğunu 

kavrayınız. 

 Mıknatısın kuvvet çizgileri sayısına 

manyetik akı, birim yüzeyden  dik olarak 

geçen manyetik kuvvet çizgisi sayısının 
akı yoğunluğu olduğunu unutmayınız.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. MKS birim sisteminde manyetik alan Ģiddetinin birimi, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Newton 

B) Sievert 
C) Zaman 

D) Anper  

E) Metre 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, manyetik kuvvet çizgilerinin özelliklerinden değildir? 

A) Manyetik kuvvet çizgilerinin yönü, mıknatısın kutupları arasında N den S ye 
doğrudur. 

B) Manyetik kuvvet çizgileri mıknatısın içerisinde kutupları arasından geçerek kapalı 

bir devre oluĢturur. 

C) Manyetik kuvvet çizgileri birlerini kesmez, birbirilerine paraleldir.            
D) Manyetik kuvvet çizgilerinin içerisinde ise N den S ye doğrudur.  

E) Manyetik kuvvet çizgileri bütün malzemelerden geçer. 
 

3. Manyetik akı yoğunluğu aĢağıdaki hangi formülle hesaplanır? 

                       

A) 
d

I
KB

2
        B) 

S
B


         C) 



nI
B

.4
         D) 



4
B         E) 

d

I
B

2
  

 

4. AĢağıdaki yasalardan hangisi, manyetik akı için kapalı bir yüzeyden geçen toplam 

manyetik akının 0 olduğunu söylemiĢtir? 

A) Lenz  
B) Gauss  

C) Faraday 

D) Albert Einstein 

E) OHM 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, bir mayetik alanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü gösteren 

Ģiddettir? 
A) Manyetik alan 

B) Manyetik çizgiler 

C) Manyetik akı 
D) Manyetik yoğunluk 

E) Manyetik kutup 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilirle elektromagnetizmanın etkisi ile ilgili 

becerilere ait kazanımlar edineceksiniz. 

 
 

 

 
Elektomagnetizma hakkında değiĢik kaynaklardan bilgi edininiz. 

 

3. ELEKTROMANYETĠZMA 
 
Elektrik akımı kullanılarak meydana gelen etkiye elektromanyetizma denir. 

 

3.1. Elektrik Akımının Manyetik Etkisi  
 
Üzerinden akım geçen bir iletken, çevresindeki uzayda bir manyetik alan oluĢturur. 

Akım geçirilen bir telin bir pusula ibresine etki ettiği, Oersted tarafından bulunmuĢtur. Akım 

geçen tel demir, nikel ve kobaltı çeker hale gelir. Akım geçen telin yanına bir pusula iğnesi 

yaklaĢtırılırsa iğne sapar. 
 

Bu olay üzerinden yapılan deneysel incelemeler, elektrik akımının bir manyetik alan 

yarattığını ortaya koymuĢtur. 

 

ġekil 3.1: Bir iletkenden geçen akımın meydana getirdiği manyetik alan 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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OluĢan bu alan Ģiddeti, akımın Ģiddetine, akım geçen telin geometrik Ģekline ve telden 

olan uzaklığına bağlıdır. 

 

Bir iletkenden geçen akımın oluĢturduğu manyetik alan;  iletkenle geçen akımla doğru 
orantılıdır ve iletkenle olan uzaklıkla ters orantılıdır. 

 

3.2. Akım TaĢıyan Ġletken Telin Manyetik Alanı 
 

Akım taĢıyan iletken bir telin çevresinde manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik 
alanın merkezi, teldir. Telin çevresindeki manyetik alan daire Ģeklindedir. Bu manyetik alan 

merkezi iletken olacak Ģekilde dairesel manyetik kuvvet çizgileri ile gösterilir. 

 
Akım geçen bir iletkenin çevresinde meydana gelen manyetik alanının yönü, sağ el 

kuralı ile bulunur. Sağ el kuralına göre iletken tel avuç içine alındığında baĢparmak akımın 

yönünü, diğer dört parmak ise manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterir. 

 

ġekil 3.2: Akım geçen bir iletkenin etrafında oluĢan manyetik alanının yönü sağ el kuralı ile 

bulunması. 

 
Böyle bir manyetik alanın yönü “vida kuralı” ile de kolayca bulunur. Bu kural 

aĢağıdaki gibi uygulanır. 

 
Akım taĢıyan düz bir iletkenin herhangi bir uzaklığında alınan belli bir noktanın 

manyetik alan Ģiddeti;  

 

r

I
kB

2


 formülü ile hesaplanır. 
 
k: hava ortamı için 10-7 N/Amp² alınır. 
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 Oerrsted deneyi: 

 

Ġletken AB telini dengede duran bir pusulaya paralel olarak yerleĢtirelim, bu AB 

iletkeninden akım geçirilirse pusulanın saptığını ve bu iletkene dik olmaya çalıĢtığı görülür. 
Bu da bize akım geçen bir iletken telin etrafında bir manyetik alan meydana getirdiğini 

gösterir. ġekil 3.3 bk. 

 

ġekil 3.3: Akım geçen bir iletken telin etrafında bir manyetik alanın oluĢması 

 

Meydana gelen manyetik alanın kuvvet çizgileri, merkezi iletken olmak üzere daireler 

çizer. Bu dairelerin büyüklüğü, telden uzaklığa bağlı olarak değiĢir. Bir noktadaki manyetik 

alan vektörü, o noktadaki kuvvet çizgisine teğettir. Bu manyetik alanın yönü çeĢitli 
metodlarla bulunur. Bu metodlardan biri sağ el kuralıdır. 

 

 
BaĢparmak akım yönünü gösterecek Ģekilde, iletken tel sağ el içine alınırsa, tel 

çevresinde bükülen parmak uçları manyetik alanın yönünü verir. 

 
 

Bir manyetik alanın yönü “vida kuralı” ile de kolayca bulunur. Bu kural aĢağıdaki 

gibi uygulanır.  

 
Telden geçen akım yönünde ilerleyen bir vidanın dönme yönü ne olursa manyetik 

alanın yönü de aynı olur. ġekle bakınız.  
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ġekil 3.4: Vidanın dönme yönü 

 

3.3. Akım TaĢıyan Ġki Paralel Ġki Ġletkenin Manyetik Alanı 
 
Birbirine paralel iki iletken üzerinden aynı yönlü akımın geçtiğini düĢünelim. Aynı 

yönlü akımlar geçerken iletkenlerin her birinin etrafında manyetik alan oluĢur. ġekil 3.5 bk. 

 

ġekil 3.5: Paralel iki iletkenden aynı yönde ve zıt yönden akım geçmesiyle oluĢan alanlar. 

 

OluĢan bu alanlarda iletkenlerin etrafını çevreleyip elips Ģeklinde birleĢme oluĢur. Bu 

iletkenlerin etrafında oluĢan bileĢke alan, iki iletkeni birbirine yaklaĢtırmaya zorlar. 
 

Paralel iki iletkenden zıt yönde bir akım geçerse iletkenler etrafında oluĢan alanlar 

görülür. Aynı yönlü akım taĢıyan paralel iki iletken birbirini çeker. Ancak zıt yönlü akım 

taĢıyan iki paralel iletken birbirini iter. Bu iki iletken ve iletkenleri birleĢtiren herhangi bir 
noktayı ele alırsak örneğin; A noktasının alan Ģiddeti iletkenin o noktadaki alan Ģiddetinin 

bileĢkesi olur. 
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Aynı yönde geçen akım iletkenlerde A noktasında oluĢturduğu H1 ve H2 alan Ģiddeti zıt 

yönlü olduğu için A noktasının alan Ģiddeti Ģu Ģekilde olur. 
 

H = H2  – H1 

 

Bir iletkenden akım zıt yönlü olursa A noktasının alan Ģiddeti, 
 

H = H1  – H2    Ģeklinde olur. 
 

3.4. Akım TaĢıyan Bir Sarımın Manyetik Alanı 
 

Herhangi bir düz iletkenin içinde akım geçtiği zaman etrafında manyetik alanın 

oluĢtuğunu öğrenmiĢtik. Düz bir iletkeni bükerek çember Ģekli verirsek etrafında manyetik 
alan oluĢur. O halde içerisinde akım geçen iletkenin etrafında oluĢan manyetik alan iletkende 

Ģekil olarak bağlı olmadığı görülür. Ancak sarılmıĢ bir iletken içinde akım geçerse bir yönü 

N, diğer bir yönü S kutbunu gösterir. 

 

ġekil 3.6: Tek sarımlı iletkenin manyetik alanı 

 

Bir sarımda X ekseni üzerinde bir A nokta oluĢursa manyetik alanın Ģiddeti, 
 

5,122

2

)(2

.

hR

RI
H A




 Ģeklinde olur. 

 
Formüldeki birimler; 
 

HA= A noktasındaki alan Ģiddeti (Amper / metre) 

I= Sarımdan geçen akım (Amper) 

R= Sarımın yarıçapı ( metre) 

h= A noktasının sarımın merkezine uzaklığı (metre) 
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Sarımın merkezinde H0 alan Ģiddeti için  r2  = R2  + h2  Ģeklinde bağıntı kurulur. 

Sarımın merkezi h = 0 olduğu için r2  = R2  veya r = R dir. Sonuçta meydana gelen Hₒ alan 

Ģiddeti, 

 

R

I
H

.2
0 

      Ģeklinde bağıntı oluĢur. 
 

Sarım Ģeklindeki iletken sayısı N ile gösterilirse oluĢan alan Ģiddetini Ģu Ģekilde 

formüle olur. 

 

R

IN
H

.2

.


 
 

Formüldeki H0 ın birimi   Amper / metre olur. 

 

3.5. Bir Bobinin Manyetik Alanı 
 
Akım makarası, eĢit aralıklarla boru gibi bir yalıtkan cisim üzerine sarılı iletken 

tellerden oluĢur. Ġletkende oluĢan bu Ģekle bobin (selenoid) denir; böylece bobinden akım 

geçtiğinde, sarımların içinde düzgün bir manyetik alan meydana gelir. 
 

N tane sarım ℓ sarılmıĢ tellerden i Ģiddetinde akım geçerse, sarımlar içindeki manyetik 

alanın büyüklüğü, 
 



IN
B

..4


 bağıntısı ile bulunur. 
 

Bağıntıdaki N sarım sayısını, 

N

 ise birim uzunluktaki sarım sayısını ifade eder. 
Manyetik alanın yönü sağ el kuralına göre bulunur. Sağ elin dört parmağı akımın 

yönünü gösterecek Ģekilde akım makarası içine alınır. Açılan baĢparmak manyetik alanın 
yönünü gösterir. 

 

Örnek:  Boyu 12 cm sayım sayısı 200 olan bir selenoidin merkezindeki manyetik alan 

Ģiddeti 2x10-3  N/Amper/ metre olması için makaradan geçen akım Ģiddetinin hesaplanması. 
 



IN
B

..4


     
2

3

10.12

200..3.4
10.2



 
I

        I = 10-7 Amper 
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3.6. Manyetik Alan Ġçerisindeki Akım TaĢıyan Ġletken Tele Etki 

Eden Manyetik Kuvvet 
 

Manyetik alan içinde bulunan ve üzerinde akım geçen tele, manyetik alan tarafından 

bir kuvvet uygulanır; böylece içerisinde akım geçen bir iletkenin etrafında manyetik alan 

oluĢur. 
 

Akım Uzunluk Kuvvet Manyetik Alan ġiddeti 

    Ġ     ℓ    F           B 

   A    m    N   N        ok   Wb 

   Amp.m      m² 

 

Üzerinden i Ģiddetinde akım geçen tel B manyetik alanın içinde ise telin ℓ kadarlık 

kısmına etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü, 
 

F mag =B . Ġ . ℓ sin θ  bağıntısı ile bulunur. 

 

θ açısı manyetik alan çizgileri ile tel arasındaki açıdır. Tel manyetik alan çizgilerine 
paralel konursa θ aısı sıfır olur. Sin 0° = 0 olduğundan tele bir kuvvet uygulanmaz. 

 

Eğer tel manyetik alan çizgilerine dik ise θ = 90° olacağından sin 90° = 1 olur. Bu 
durumda tele etkiyen manyetik kuvvet değeri maksimum değerine ulaĢır ve F max = B. Ġ . ℓ 

olur. 

 
Bükülebilen bir tel; mıknatıs düzlemine veya manyetik alan vektörlerine dik olacak 

Ģekilde koyarsak, 

 

 K anahtarı açıkken akım geçmeyeceğinden tel aĢağı doğru sarkmıĢ olur. 
 K anahtarı kapatıldığı zaman akım geçer, tel ekseni etrafında dönerek bir 

davranıĢ gösterir. Bu hareket, telin bir kuvvet etkisinde kaldığını gösterir. 

 
Manyetik kuvvetin yönü ise sağ el kuralına göre bulunur. Bu kural uygulanırken 

birbirine dik tutulan baĢparmak, iĢaret parmağı ve orta parmak kullanılır. 

 

Açık tutulan baĢparmak akımın yönünü gösterir. Uzatılan iĢaret parmağı manyetik 
alanın yönünde tutulduğunda, avuç içine dik tutulan orta parmak manyetik kuvvetin yönünü 

gösterir. 

 
Manyetik kuvvet, daima hem manyetik alana hemde akıma diktir. Sağ elin baĢparmağı 

akım yönünü dört parmağıda manyetik alan yönünü gösterecek biçimde açılırsa avuç içinin 

baktığı yön tele etkiyen manyetik kuvvetin yönünü gösterir. 
 

Örneğin, sayfa düzlemine dik içeri doğru manyetik alanda bir iletkenden sağa doğru 

akım akıyorsa iletkene yukarı doğru bir kuvvet etki eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda elektromagnetizmanın özelliklerini 
kavrayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrik akımının manyetik etkisini 
kavrayınız. 

 Ġletkenin içinden akım geçerken 
çevresinde manyetik alanın meydana 

geldiğini Öersted adlı bilim adamının 

bulduğunu unutmayınız. 

 Manyetik alanda akım taĢıyan paralel iki 
iletkenin alanını ayırt ediniz. 

 Sağ el yöntemini, Maxwell’in burgu 

yöntemini ve Amper’in gözcü yöntemini 
araĢtırınız. 

 Manyetik alanda akım taĢıyan bir 

sarımın alanını ayırt ediniz. 

 Tek sarımlı iletkenin çok kısa bir 
mıknatıs çubuğu özelliği gösterdiğini 

unutmayınız. 

 Manyetik alanda akım taĢıyan bir 
bobinin alanını ayırt ediniz. 

 Bobinin içerisinde bir akım geçerse 
bobinin ekseninde manyetik alanın 

oluĢtuğunu hatırlayınız. 

 Manyetik alanda içerisinde akım taĢıyan 

düz iletkene etki eden kuvveti ayırt 
ediniz. 

 Manyetik alan içinde akım taĢıyan 

iletkene etki eden kuvvet yönünün sol el 
yöntemiyle bulunduğunu unutmayınız. 

 
 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 27 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Akım geçirilen bir telin bir pusula ibresine etki ettiği kim tarafından bulunmuĢtur? 

A) Alberd B) Faraday C) Oersted D) Curi  E) Magnes 
 

2. Manyetik alanın yönü aĢağıdaki hangi kurala göre bulunur? 

A) Sol el 
B) Sağ el 

C) Sol baĢparmak 

D) Sağ baĢparmak 

E) Sol ve sağ el 
 

3. Makaradan akım geçtiğinde, sarımların içinde aĢağıdaki hangi manyetik alan meydana 

gelir? 
A) Eğri     B) Elips C) Çizgi         D) Düzgün           E) Kare 

 

4. AĢağıdakilerden hangisinde N tane sarım ℓ sarılmıĢ tellerden i Ģiddetinde akım geçerse 
sarımlar içindeki manyetik alanın büyüklüğünün formülü ile gösterilir? 

A) 


IN
B

..4
  

B) B= 4Πn.I 

C) N 

     ℓ 
D) R=4In. I 

E) 


InI
R

...4
  

 

5. Üzerinden i Ģiddetinde akım geçen tel B manyetik alanın içinde ise telin ℓ kadarlık 

kısmına etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğünü aĢağıdaki hangi formülle buluruz? 
A) R. Ġ . ℓ sin θ 

B) B . Ġ . ℓ sin θ 

C) R mag= B . Ġ . ℓ sin θ 

D) C mr= B . Ġ . ℓ 
E) F mag =B . Ġ . ℓ sin θ 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle manyetik devrelerde yapılması gerekenleri 

ayrıntılı olarak öğrenebileceksiniz.  

 

 

 

 
 

Manyetik devreleri hakkında değiĢik kaynaklardan bilgi edininiz. 

 

4. MANYETĠK DEVRELER 
 

Manyetik akının devresini tamamlamak için geçtiği yola manyetik devre denir. 

 

4.1. Manyetik Motor Kuvvet (MMK) 
 

Manyetik bir devrede manyetik akıyı meydana getiren kuvvete, manyetik motor 

kuvvet denir. 

 
F = Manyetik bir devrenin manyetik motor kuvveti (Amper-sarım) (AT) 

 

N=  Manyetik devrenin bobinin sarım sayısı 
 

I =  Bobinden geçen akım Ģiddeti (Amper) 

 

Bu formül F= N.I Ģeklinde olur. 
 

MKS birim sisteminde manyetik motor kuvvetin birimi Amper-sarım (Amper-Tur)’ 

dır. 
 

CGS birim sisteminde manyetik motor kuvvetin birimi Gilberttir ve Gi harfi ile 

yazılır. 
 

MKS birim sisteminde manyetik alan Ģiddeti, 

 



IN
H

.
  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Manyetik motor kuvvetin MKS birim sisteminde, 

 

F = N.I olduğu için bu formül N.I değeri yerine F yazılarak manyetik bir devrede alan 

Ģiddeti 



F
H   olur. 

 

Örnek: Ġçinden 2 amperlik bir akım geçen 220 sarımlı bir bobinin meydana getirdiği 

manyetik motor kuvveti bulunuz. 

 
F = N.I den 

 

F =  220.2 = 440 AT dir. 
 

4.2. Manyetik Direnç (Reklütans) 
 

Elektrik akımına karĢı gösterilen zorluğa direnç denir. Manyetik bir devrede manyetik 

akının geçiĢine karĢı gösterilen zorluğa, manyetik direnç veya reklütans denir. Reklütans Rm 
ile sembolize edilir ve birimi 1/Henry dir. 

 

Manyetik devrelerde reklütansın tersine manyetik iletkenlik denir. Manyetik iletkenlik 
Gm ile sembolize edilir ve birimi Henry dir. 

 

Rm Reklütans (1/Henry) 

ℓ Manyetik bir devrenin uzunluğu 
S Kesit 

µ Geçirgenlik 

 

S
Rm

.




 
 

Manyetik devredeki geçirgenlik ile elektrik devrelerindeki öziletkenlik farklı fiziksel 
özelliklerdir. 

 

4.3. Manyetik Devreler Ġle Elektrik Devrelerinin KarĢılaĢtırılması 
 
Birçok Ģekilleriyle manyetik devreler, elektrik devrelerine benzer. Manyetik devrede 

manyetik akımın geçmesini sağlayan kuvvet, manyetik motor kuvvettir. Elektrik devresinin 

direnci ile manyetik devrenin relüktansı birbirinin aynısıdır. Elektrik devresinde emk, direnç 

ve akım arasında om kanunu ile bir bağıntı olduğu gibi manyetik devrelerde de, MMK, 
relüktans ve manyetik akı arasında bir bağıntı vardır. 

 

 Manyetik devredeki relüktans, elektrik devresindeki direnç gibi manyetik 

devrenin uzunluğu ile doğru kesiti ters orantılıdır.  
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 Manyetik devrenin relüktansı ile elektrik devresinin direnci, kullanılan 

malzemelerin cinsine bağlıdır.  

 Manyetik devrede MMK kaynağı ile manyetik akının geçtiği yol ile bir 

bağıntısı yoktur. Bu anlamda MMK kaynağı manyetik devrede bir etki 

göstermez. 

 Elektrik devresinde emk kaynağı elektrik akımının geçtiği yol üzerinde 

olduğundan emk kaynağının iç direnci elektrik devresinin direncini 
etkiler. 

 Elektrik devresindeki akımından geçen iletkenin direnci ısı ile çok az 

değiĢmektedir. Manyetik devrenin direnci manyetik akımın yoğunluğuna 

göre değiĢir. 
 

Hava elektrik akımına karĢı iyi bir yalıtkan olduğundan manyetik akı havadan 

kolaylıkla geçer. Bu nedenle elektrik devrelerinde elektrik akımının geçtiği bir yol vardır ve 

etrafı hava veya diğer yalıtım malzemeleri ile kolaylıkla yalıtılır. Manyetik devrelerde, 
manyetik akı hava ve diğer malzemelerden rahatlıkla geçer. Elektrik devresinde geçen akım, 

devre direncinden dolayı I²R değerinde bir güç kaybı meydana geldiğinden iletkenin 

ısınmasına neden olmaktadır. Elektrik ve manyetik devre terimleri aĢağıdaki tablodaki 
gibidir. 

 

ELEKTRĠK MANYETĠK 

Akım yoğunluğu                 J 
Akım Ģiddeti                       I 

Elektrik alan Ģiddeti           E 

Elektromotor kuvvet          E 
Ġlerkenlik                            ó  

Direnç                                R              

 Manyetik akı yoğunluğu           B 
Manyetik akı                              φ 

Manyetik alan Ģiddeti                 H 

Manyetikmotor kuvvet               F 
Geçirgenlik                                 µ 

Relüktans                                   Rm 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, manyetik devrelerini özelliklerini 

kavrayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Manyetomotor kuvveti kavrayınız. 

 Manyetik devrede manyetik akıyı 

meydana getiren kuvvetin 
manyetomotor olduğunu unutmayınız. 

 Manyetik direnci kavrayınız. 
 Manyetik direncin diğer adının reklütans 

olduğunu unutmayınız. 

 Manyetik devreler ile elektrik 
devrelerini karĢılaĢtırınız. 

 Manyetik devreler ile elektrik devreleri 

birçok yönden benzediklerini 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, Reklütansın sembolüdür? 

A) Rm        B) R         C) Mr          D) Rn            E)Ra 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, MKS birim sisteminde manyetik alan Ģiddetinin formülüdür? 

A) ℓ = N.I 
B) N.I= H. ℓ 

C) 


IN
H

.
  

D) H.N.= I 

E) 
H

IN.
  

3. AĢağıdakilerden hangisi, Reklütansın birimidir? 

A) 2/Henry  

B) 4mSv/ Henry 
C) 6 Henry / 1 

D) 1/Henry  

E) 3/ Henry 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, CGS birim sisteminde manyetik motor kuvvetin birimidir? 

A) Gilbertt 
B) Henry 

C) MKS 

D) RMV 
E) mSv 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, MKS birim sisteminde manyetik motor kuvvetin birimidir? 
A) Henry- Amper 

B) Amper-sarım (Amper-Tur)’ 

C) Tur- sarım 

D) Amper/ Henry-Tur 
E) MKS-sarım  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilirle elektromanyetik indüksiyonun etkisi ile ilgili 

becerilere ait kazanımlar edineceksiniz. 

 
 

 

 
Elektromanyetik indüksiyon hakkında değiĢik kaynaklardan bilgi toplayınız. 

 

5. ELEKTROMANYETĠK ĠNDÜKSĠYON 
 

5.1. Ġndüksiyon 
 

Üreteç gibi bir güç kaynağı olmadan elde edilen akıma, indüksiyon denir. 

 

5.1.1. Manyetik Alanın Etkileri 
 

Manyetik alan ile iletken arasında bir kuvvetin meydana geldiğini öğrenmiĢtik. Bu 

kuvvete elektromanyetik kuvvet denir. 
 

Bir iletkenin içinde akım geçmiyorsa manyetik alan içinde iletkenin uçları arasında 

potansiyel fark meydana gelir. Bu potansiyel farkına, indüksiyon elektromotor kuvveti (emk) 

denir. Ġletken uçları alıcı üzerinden birleĢtirilirse iletkenden akım geçer. 
 

Manyetik alan içinde akım geçen iletkene etki eden bir mekanik kuvvet, cismin 

hareket halindeki bir iletkene etki ederek bir indüksiyon elektromotor kuvveti meydana 
getirir. 

 

5.1.2. Ġndüksiyon Elektromotor Kuvvetinin (emk) Elde Edilmesi 
 

Manyetik alan içinde hareket ettirilen iletken grubunda bir elektrik akımı meydana 

gelir. Bir iletken grubunun iki ucuna galvanometre bağlayalım. Ġletken grubunun içine çubuk 
Ģeklinde bir mıknatıs daldırılıp galvanometrenin bir yöne doğru saptığı görülür. Bobin 

içerisinden çubuk mıknatıs hızlı bir Ģekilde geri çıkarılırsa galvanometrenin saptığı görülür.  

Sapma yönünün birinci sapma yönüne göre ters yönde olduğu görülür. Çubuk mıknatısı sabit 
tutarak, bobini çubuk mıknatıs yönünde hareket ettirirsek bu hareket yönüne göre 

galvanometrenin iki yönde bir sapma olduğunu gösterir. Bir çubuk mıknatısın ve bobinin 

hareketi durduğunda galvanometre de bir sapma olmaz. Bu konuyla ilgili Ģu sonuçları 
sıralayabiliriz. 

 

 Sabit bir manyetik alan içerisinde bir bobin hareket ettirildiğinde ya da sabit bir 
bobin çevresinde hareketli bir manyetik alan olduğunda, bobin üzerinde elektrik 

akımı meydana gelir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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 Manyetik alan içinde hareket ettirilen bobinin uçlarına bağlanan 

galvanometrenin ibresinin sapması içinden akım geçtiğini gösterir. Geçen bu 

elektrik akımı ise bobinde endüksiyon yoluyla meydana gelen elektromotor 

kuvvetin etkisinden oluĢmaktadır  
 Bu akımın yönü mıknatısın ve bobinin hareket yönüne bağlıdır. 

 

5.1.3. Ġndüksiyon Elektromotor Kuvvetinin Yönü ve Lenz Kanunu 
 

Manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende indüksiyon elektromotor kuvveti 

meydana getirdiğini öğrendik. Hareket halindeki iletkenin iki ucu birleĢtirildiğinde kapalı 
devre meydana gelir. Ġletkenden bu elektromotor kuvvet sayesinde akım geçmektedir. Bu 

iletkenden geçen akımın yönü Lenz yasası ile bulunur. Lenz yasasına göre endüksiyon 

elektromotor kuvvetin oluĢturduğu akım ile kendisinin oluĢturduğu akımın değiĢmesine karĢı 
koyar.  

 

Ġndüksiyon akımı, Lenz yasasına göre aĢağıdaki gibi açıklanır.   

 
 Manyetik alan içine bir iletkenin hareket ettirildiğini düĢünürsek o iletkenin 

manyetik kuvvet çizgilerini kesmesi ile iletkende endüksiyon emk meydana 

gelir. Ve bunun sonucunda emk iletkenden bir akım geçer. Bu iletkenden geçen 
akım iletkenin etrafında manyetik alanın yönünü iletkenin sağ tarafında bulunan 

manyetik alan Ģiddetini artırırken manyetik alanın sol taraftaki Ģiddetini azaltır. 

Sola doğru iletken hareket ettirilirse bir kuvvet meydana gelir. Meydana 
getirilen kuvvet bu harekete karĢıdır. ġekil 5.1 bk. 

 

ġekil 5.1: Bir çubuk mıknatısın sağa doğru hareket ettirildiğinde sarımda bir endüksiyon 

elektromotor kuvvetin meydana gelmesi ve devreden bir akımın geçmesi 

 
 Sağa doğru hareket ettirilen bir çubuk mıknatıs sarımda endüksiyon emk oluĢur 

ve devreden akım geçer. 

 Bu sarımdan geçen akım yönüne doğru oluĢan manyetik akının yönü, sarımın 
çevresindeki manyetik akımın azalmasına neden olacak Ģekildedir. 
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5.1.4. Faraday Kanunu ve Endüksiyon Elektromotor Kuvvetin Değeri 
 

Ġndüksiyon yasasına göre manyetik alan içindeki bir iletken, manyetik kuvvet 
çizgilerini keser. Faraday indüksiyon yasasını 1851 yılında Ģu Ģekilde özetlemiĢtir. 

 

Ġndüksiyon sonucu iletkende meydana gelen emk nın değeri, manyetik akının değiĢim 

hızı ve sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Manyetik alanın (Φ), Δt zaman aralığında olan 
değiĢimi Δϕ olur. Manyetik alanın değiĢim hızı, 

 

ΔΦ   Ģeklinde olur 
Δ t 

 

Manyetik akı birim zaman içindeki değiĢimi olarakda söylenir. Bu ifadeye göre 
indüksiyon bobinin emk değeri, 

 

t

N
E






.

 Ģeklinde olur. 
 

Formüldeki birimler: 
 

E: Bobinde indüklenen indüksiyon emk (volt), 

N: Bobinin sarım sayısı, 

 : Manyetik alandaki değiĢim (Weber), 

Δt: Zaman aralığı 
 

CGS birim sisteminde manyetik akının birimi maxwell (1 maxwell = 10-8 Weber ) dir. 

Bu durumda bobinde meydana gelen emk, 
 

t

N
E






810..

   Ģeklinde olur. 
 

Fakat bir sarımda bir saniyede 10-8maxwellik bir akı tarafından kesilirse sarımda bir 

voltluk indüksiyon elektromotor kuvveti indüklenecektir. Bu iletkenin hareketinden oluĢan 

elektromotor kuvvete, hareket indüksiyon elektromotor kuvvet denir. 
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ġekil 5.2: Hareket indüksiyon elektromotor kuvvetin meydana geliĢi 

 

Hareket indüksiyonu elektromotor kuvvetinin değeri; manyetik akı yoğunluğuna, 

iletkenin uzunluğuna, iletkenin hareket hızına ve iletkenin hareket yönü ile manyetik alanın 
yönü arasındaki iliĢkiye bağlıdır. Bu durumda meydana gelen emk, 

 

E = B./.V  Ģeklinde olur. 
 

Formüldeki birimler: 

 

E = Ġletkendeki endüklenen indüksiyon emk (volt), 
B = Manyetik akı yoğunluğu (Tesla), 

/ = Ġletkenin manyetik alan içindeki uzunluğu ( metre ), 

V = Ġletkenin hızı ( metre / saniye) 
 

Örnek: Manyetik akı yoğunluğu 4 Tesla olan bir içine 0,8m uzunluğunda bir iletken 8 

m/sn lik bir hızla hareket ederse meydana gelen emk 

 
E = B./.V  = 4.0,8.8=25,6 

 

5.1.5. Ġndüksiyonun Endüstrideki Uygulamaları 
 

Sanayide en çok kullanılan alternatörler, dinamolar, motorlar ve transformatörler 

elektromanyetik indüksiyon ilkesine göre çalıĢır. 
 

 Alternatörler-Dinamolar: Yönü ve Ģiddetini eĢit zamana bağlı olarak 
değiĢtiren akımın alternatif akım olduğunu biliyoruz. Tek yönlü akım üreten 

jeneratörlere dinamo adı verilir. 
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Mıknatıstaki N ve S kutupları arasında elektromıknatıs tarafından oluĢan manyetik 

alan çevresinde hareket halinde olan bir iletken yüzeyden geçerken manyetik akı 

değiĢtiğinden indüksiyon elektromotor kuvvetti oluĢturur. OluĢan elektromotor kuvvet 

alternatörde doğrudan veya fırça- bilezik uyumuyla dinamolarda fırça-kollektör uyum 
yardımıyla dıĢ devreye gönderilir.  

 

 Transformatörler: Alternatif akımda voltajı aynı frekansta gerilimi 
yükseltmek ya da alçaltmak için kullanılan araçlara transformatör denir. Bu 

Ģekilde transformatörler sayesinde elektrik enerjisini ucuz ve az kayıpla 

gerçekleĢtirilen önemli bir araçtır. Manyetik alan kuvvet çizgilerini 
yoğunlaĢtırarak dağılımını önleyen demir çekirdek üzerine sarılmıĢ sarımlarla 

elde edilir. Transformatör, nüve (çekirdek) ve bobinden oluĢmaktadır. 
 

 Nüve (çekirdek): Bir manyetik alan çok az direnç gösteren silisyumlu 

saç levhadan yapılır. Akım kayıplarını engellemek amacıyla levhalar 

birbirinden yatılmıĢtır. 

 Bobinler: Transformatörlerin içinde birbirinden ayrı iki bobin bulunur. 

Röntgen cihazlarındaki primer ve seconder ucu bu bobinlerde yer alan 

transformatörlerde vardır. Transformatörde bulunan bobin uçlarının 
gerilimlerinin birbirine oranı ile sarım sayıları arasındaki orana eĢittir.  

 

ġekil 5.3: Transformatörün yapısı 

 

Bu bağıntı  2

1

2

1

N

N

V

V


 Ģeklinde förmülüze edilir. Sarım sayısını N ifade eder. 
 

Transfomatörün primer sarım sayısı ile sekonder sayım sayısının oranına, o 

transformatörün değiĢtirme oranı denir. 
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Transformatördeki bobin uçları ile gerilimlerin birbirine oranı, o bobindeki akımın 

tersinin oranına eĢittir. 

 

Bu orana göre 

1

2

2

1

I

I

V

V
 Ģeklinde bağıntı kurulur. 

 

Transformatör çalıĢır haldeyken bobinler arasında elektrik akımı geçiĢi olmaz. 

Transformatörde enerji akıĢı manyetik sistemle oluĢturulur. Transformatörler DC kaynakları 

ile çalıĢmaz. Yükseltici ve alçaltıcı olmak üzere değiĢik transformatörler bulunmaktadır. 
 

 Yükseltici transformatörler: Transformatörlerde bulunan sekonder 

sargı sayısı, primer sargı sayısından daha fazladır. Bu anlamda sarım 

sayısı çok olan transformatörlere, yükseltici transformatör denir. Bu çeĢit 
transformatör, kendine uygulanan voltajı sarım sayısına doğru orantılı 

olarak yükseltir. Bu transformatör, sekonder sargıda voltaj artarken akım 

azalmaktadır. Burada güç değiĢmez. Birim zamanda harcanan enerjiye, 
güç denir.  

 

P = V.I formülüyle bulunur. 

 
Örneğin röntgen cihazlarında bulunan yüksek voltaj transformatörü (YVT) bu 

transformatörün aynısıdır. 

 

ġekil 5.3: Yükseltici Transformatör 

 

 Alçaltıcı transformatörler: Bu transformatörlerde ise sekonder sargı 

sayısı, primer sargı sayısından az olması nedeniyle kendisine uygulanan 

voltajı, sekonder sargı sayısı oranında düĢürmektedirler. 
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Alçaltıcı transformatörlerde sekonder sargıların akımı yüksek, voltajı ise düĢüktür. 

Örnek verirsek röntgen cihazlarındaki flaman transformatörü (FT)  alçaltıcı 

transformatördür.  

 

ġekil 5.3: Alçaltıcı Transformatör 

 

5.2. Öz indüksiyon 
 

Bir devrenin anahtarı açılıp veya kapatılırken devreden geçen akım Ģiddeti 

değiĢmektedir. Devredeki bu değiĢimle birlikte makara içindeki manyetik akıda değiĢir. 

Böylece akı değiĢimi sırasında elektromotor kuvvet oluĢmaktadır. Bu devredeki değiĢimden 
dolayı oluĢan akıma öz indüksiyon akımı denir. 

 

5.2.1. Öz Ġndüksiyon ve Elektromotor Kuvvet  
 

Bir iletken içerisinden akım geçtiğinde, çevresinde bir manyetik alan oluĢtuğunu 

öğrendik. AĢağıdaki Ģekilde baktığımızda, iletkende olduğu gibi bobin Ģekline getirilirse 
çevresindeki manyetik alan güçlenir. Bu bakımdan bobin içinden geçen akımın değiĢimini 

oluĢturan değiĢken manyetik alanın platformu içinde bulunur. Böylece bobinin kendisinin 

oluĢturduğu manyetik saha içinde kalarak kendisinde indüklediği elektromanyetik kuvveti 
incelediğimizde indüksiyonda elektromanyetik kuvvet dıĢ manyetik saha tarafından 

oluĢturulmaktadır. Ancak özindüksiyonda manyetik alan, bobinden geçen akım ve bobinin 

sarım sayısına bağlı olarak bobin tarafından meydana getirilir. 

 

ġekil 5.3: Öz indüksiyon olayı 
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ġekilde bulunan devrede S anahtarı kapatılırsa bobinden akım geçer. Bobin etrafındaki 

akım bir manyetik alan oluĢturur. Buradaki manyetik alanın değeri arttıkça bobinde oluĢan 

indüksiyon elektromanyetik kuvvetin değeri artmaktadır.  

 
Lenz yasasında, elektromanyetik kuvvet bobinden geçen akım miktarı fazlalaĢıyorsa 

eksiltmeye, eksiliyorsa artırmaya çalıĢır. 

 

5.2.2. Öz Ġndüksiyon Katsayısı ve Hesabı 
 

Lenz yasasında özindüksiyon elektromanyetik kuvvettin meydana getirdiği manyetik 
kuvvet çizgilerinin değiĢikliğine karĢıdır; ancak bobinden geçecek olan akımın göstereceği 

bir değiĢikliğe, bobinin karĢı gösterdiği yeteneğine, bobinin “özindüktansı” denir. 

 
Ġndüktans L harfiyle gösterilir. 

 

Birim Henridir H harfiyle gösterilir. Genel anlamda özetlersek, 

 
Bir bobinde saniyede 1 amperlik değiĢiklik 1 voltluk emk indüklüyorsa bobinin 

indüktansı 1 Henridir. 

 
Bobinde manyetik akının zamana göre değiĢimi sonucu o bobinde meydana gelen 

emk’ nın değeri oluĢur. Aynı bobinde manyetik akının zamana göre değiĢimi alınırsa bobinin 

indüktansı aĢağıdaki gibidir. 
 

I

N
L






.

 
 

Formüldeki birimler: 
 

L = Bobinin endüktansı (Henri), 

N = Bobinin sarım sayısı, 

 = Manyetik alandaki değiĢim (Weber), 
ΔI = Akımdaki değiĢim ( Amper ). 
 

Formüldeki gibi bir bobinin ündüktansı, bobinin sarım sayısı ile sabit kalarak 

bobinden geçen akımın değiĢimine bağlıdır; fakat içinde demir, çekirdeği olmayan bir 

bobinde indüktansını , relüktansını hesaplarsak, 
 

Rm

N
L

2


   Ģeklinde bağıntı oluĢur. 

 

Formüldeki birimler: 
 

L = Bobinin endüktansı (Henri), 

N = Bobinin sarım sayısı, 

Rm  =  Relüktans ( 1/ henri). 
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Bir bobindeki indüktans, bobinin ölçüleri ile değiĢmektedir. Bobinin indüktasına göre, 
 



SN
L

..2 


 Ģeklinde olur. 
 

Formüldeki birimler: 
 

L = Bobin endüktansı ( Henri ), 

N = Bobinin sarım sayısı, 
µ =  Ortamın geçirgenliği  (heri/metre), 

S = Bobinin çekirdeğinin kesite ( metre2   ),   

ℓ= Bobinin uzunluğu (metre). 
 

5.2.3. KarĢılıklı Ġndüksiyon ve Elektromotor Kuvvet 
 

Bobinleri A ve B olarak yan yana getirirsek A bobinin sarım sayısı N1 içinden geçen 

akımı I1  olursa B bobindeki sarım sayısı N2 içinden geçen akım ise I2  Ģeklinde olsun.  

Bobin A nın devresindeki S anahtarı kapatılırsa bobindeki devrede 0 kadar I1 akım 
geçmektedir. OluĢan bu alana 0 ile I1  süre içerisinde değiĢken olduğu için B bobinini kesip 

onda bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluĢturur. 

 
B bobinin iki ucu galvanometreye bağlı olduğu için kapalı devredir. Ancak N2 sarımlı 

olan B bobininden I2  akımı geçmektedir. Böylece B bobininin çevresinden geçen I2 akımı 

bir manyetik alanı oluĢturur. Burada A bobinin alanı B bobininin ve B bobininin alanı da A 

bobinini karĢılıklı olarak keser; fakat B bobininde meydana gelen manyetik alan, A 
bobininden geçen akımın değiĢimine bağlıdır. 

 

Her iki devrenin de karĢılıklı olarak birbirine etki ederek elektromotor kuveti 
oluĢturur. Bu olaya “karĢılıklı indüksiyon olayı” denir; böylece bobinlerde oluĢan 

elektromotor kuvvete de “karĢılıklı indüksiyon elektromotor kuvveti” denir. Faraday 

yasasında A bobininden geçen akımın B bobinine endüklendiği elektromotor kuvvettin 
değeri, 

 

t
NEB




 2

2

 Ģeklinde olur. 
 
B bobininden geçen akımda ise A bobinine indüklendiği için elektromotor kuvvetin 

değeri, 
 

t
NEA




 1

1

    Ģeklinde olur. 
 

EA  EB= Bobinlerde indüklenen emk  (Volt), 
 

N1   N2  = Bobinlerin sarım sayısı,  

ΔΦ1    ΔΦ2  = Manyetik alandaki değiĢim (Weber), 

Δt  = Zaman aralığı (saniye) Ģeklinde formülüze edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda elektromanyetik indüksiyonun 

özelliklerini kavrayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Endüksiyonu kavrayınız. 
 Manyetik alanın bir iletkende meydana 

getirdiği gerilim olduğunu unutmayınız. 

 Manyetik alanın etkilerini ayırt ediniz. 
 Manyetik alanın etkilerini değiĢik 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Endüksiyon elektromotor kuvvetin elde 

edilmesini kavrayınız. 

 Endüksiyon elektromotor kuvvetin nasıl 

elde edildiği ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Endüksiyon emk’nın yönünü ayırt 

ediniz. 
 Lenz yasasını iyice kavrayınız. 

 Lenz kanunu kavrayınız. 
 Lenz yasasını hakkında değiĢik 

kaynaklardan bilgi edininiz. 

 Elektromotor kuvvetin değerlerini 
hesaplayınız. 

 Elektromotor kuvvetini meydana getiren 

bobinin hareketi olmadığını 

unutmayınız. 

 Endüksiyonun endüstrideki 
uygulamalarını ayırt ediniz. 

 Endüksiyonun endüstrideki 

uygulamaları hakkında internetten ve 

değiĢik kaynaklardan araĢtırma yapınız. 

 Öz endüksiyon hesaplamaları yapınız.  Konuyla ilgili problemler çözünüz. 

 KarĢılıklı endüksiyon ve emk’yı ayırt 

ediniz. 

 ÇeĢitli kaynaklardan Ģekiller bularak 

etki sürelerini araĢtırınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Faraday indüksiyon yasasını kaç yılında özetlemiĢtir? 

A) 1851  B) 1895 C) 1951 D) 1781 E) 1981 

2. Aynı bobinde manyetik akının zamana göre değiĢimi alınırsa bobinin endüktansı 
aĢağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) L = N ΔΦ B) N= L ΔΦ C) ΔΦ.L= Δ D) ΔL. ΔΦ E) 
I

N
L




  

 

3. Kalıcı mıknatıs kutupları ve elektromıknatıs tarafından oluĢan manyetik alan içinde 

hareket halinde olan bir iletken indüksiyon, aĢağıdaki hangi kuvvetti oluĢturur? 
A) Motor        B) Elektromotor    C) Akım D) Manyetik   E) Mıknatıs 

 

4. Faraday yasasında A bobininden geçen akımın B bobinine endüklendiği elektromotor 
kuvvettin değeri, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 
t

NEB



 2

2  

B) 
t

NEA



 1

1  

C) E = N1. Δt 

D) 
t

N



 2

2  

E) 
I

SN
L

.2
  

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, karĢılıklı indüksiyon ve elektromotor kuvvetteki manyetik 

alandaki değiĢim birimini gösterir? 

A) N  = ΔΦ1    ΔΦ2 

B) L = N ΔΦ 
C) ΔΦ1    ΔΦ2 

D) N1   N2 

E) EɅ    Eа 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Transfomatörlerde primer sargıdan geçen akım, çevresinde, aĢağıdaki hangi alanı 

oluĢturur. 

A) Manyetik 
B) Akım 

C) Geçirgenlik 

D) EMK 
E) CGS 

 

2. Bir bobinde manyetik akının zamana göre değiĢimi alınırsa aĢağıdakilerden hangisi 
bobinin indüktansıdir? 

A) E = B./.V 

B) 
I

N


  

C) N= ΔΦ. Δi 

D) N=V. / B. E 

E) 
I

N
L




  

 
3. Bükülebilen bir teli, mıknatıs düzlemine veya manyetik alan vektörlerine dik olacak 

Ģekilde koyarsak aĢağıdaki hangi sonucu görürüz? 

A) K anahtarı açıkken akım geçmeyeceğinden tel yukarıda olur. 
B) K anahtarı kapatıldığı zaman akım geçmez 

C) Tel ekseni etrafında dönme hareketi göstermez. 

D) Kuvvet etkisinde kalmaz 
E) K anahtarı açıkken akım geçmeyeceğinden tel aĢağı doğru sarkmıĢ olur. 

 

4. Kutup Ģiddeti 40 MKS kutup birimi olan bir mıknatısın kutbuna 160 Newtonluk bir 
kuvvet etki ediyor ise manyetik alan Ģiddetini bulunuz. ÜLE 

A) 4,5 Aper/ metre 

B) 6 Aper/ metre 

C) 3 Aper/ metre 
D) 4 Aper/ metre 

E) 2 Aper/ metre 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, manyetik kuvvet çizgilerinin özellikleridir? 

A) Manyetik kuvvet çizgilerinin yönü, mıknatısın kutupları arasında S den N ye doğru 

içerisinde ise S den N e doğrudur 

B) Manyetik kuvvet çizgileri birlerini keserler 
C) Manyetik kuvvet çizgileri mıknatısın içerisinde kutupları arasından geçerek kapalı 

bir devre oluĢturur. 

D) Manyetik kuvvet çizgileri birbirilerine paralel değildir. 
E) Manyetik kuvvet çizgileri bütün malzemelerden geçmez. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, alçaltıcı transformatörler için doğrudur? 

A) Sekonder sargı sayısı, primer sargı sayısından daha fazladır. 
B) Sekonder sargıların akımı yüksek, voltajı ise düĢüktür. 

C) Sekonder sargıda voltaj artarken akım azalmaktadır. 

D) Kendine uygulanan voltajı sarım sayısına doğru orantılı olarak yükseltir. 
E) Sekonder sargılar voltajı sarım sayısına doğru orantılıdır. 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, tek yönlü akım üreten jeneratördür? 
A) Motor 

B) Altenatör 

C) Bobin 

D) Dinamo 
E) Nüve 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, yükseltici transformatörler için doğrudur? 
A) Sekonder sargı sayısı, primer sargı sayısından daha fazladır. 

B) Sekonder sargı sayısı, primer sargı sayısından az 

C) Sekonder sargıların akımı yüksek 

D) Tek yönlü akım üreten jeneratörlerdir. 
E) Sekonder sargıların voltajı ise düĢüktür. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP AAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 A 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 D 

3 B 

4 B 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 A 

5 C 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 E 

4 D 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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