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Manyetik alan

ì Manyetik alan matematiksel olarak bir vektör alanı olarak 
tanımlanır. Bu vektör alanı, bir ızgaraya çizilen birçok vektörün 
bir kümesi olarak doğrudan çizilebilir. 

ì Her vektör, pusulanın göstereceği yönü işaret eder ve manyetik 
kuvvetin gücüne bağlı uzunluğu vardır.
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Manyetik alan

ì Manyetik alan üreten nesne veya 
malzemeye mıknatıs denir. Mıknatıs; demir, 
nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır 
ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal 
olmayan malzemelere etki etmez.

ì Mıknatıs etkisi, malzemelerde iki karşılıklı 
uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey
kutbu ve güney kutbu denir. İki mıknatısın 
eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları 
birbirini çeker.
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Manyetik alan

ì Bir mıknatısı parçalayarak manyetik monopol elde etmenin 
imkanı yoktur. Parçalanan bir mıknatısın her bir parçası yine çift 
kutuplu olacaktır. Dolayısıyla bildiğimiz madde yani atom, 
elektron gibi parçacıklardan manyetik monopol elde edilemez.

ì Manyetik monopolün varlığını kanıtlayan bir deneysel çalışma 
olmasa da, kuantum vb. teoriler ile teorik olarak var olabileceği 
gösterilmiştir.
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ì Mıknatısın çevresinde oluşan çizgilere, mıknatısın o bölgede 
oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir. Manyetik alan 
çizgilerinin yönü kuzeyden(N) güneye(S) doğrudur.

ì Doğada asla tek bir manyetik kutup bulunmaz.

ì Manyetik alan B harfiyle temsil edilir ve birimi Tesla’dır. 

Manyetik alan
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Manyetik alan

ì Manyetik alan çizgileri asla kesişmez. 

ì Manyetik alan çizgileri herhangi bir yerde başlamaz veya 
durmaz, her zaman kapalı döngüler oluşturur ve manyetik bir 
malzeme içinde devam ederler.

ì Manyetik alanı görüntülemenin en basit yöntemi demir tozu 
deneyidir.
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Manyetik alan

ì Dünyanın manyetik alanı, katı iç çekirdek etrafında dönen sıvı 
demir dış çekirdek tarafından oluşturulur. Buna jeomanyetik
alan denir.
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Manyetik alan

ì Hareket eden elektrik yükleri (akım) manyetik alan oluşturur ve 
etraftaki manyetik alanlardan etkilenir.

ì Oluşan manyetik alan, yükün etrafını dairesel olarak sarar. Bunu 
matematiksel olarak açıklayan kişiler Jean-Baptiste Biot ve Félix
Savart'ın onuruna Biot-Savart Yasası olarak adlandırılan yasa, 
manyetik alanın şiddetinin yükten uzaklaştıkça azaldığını gösterir 
ve sağ el kuralıyla manyetik alanın yönünü kolayca bulmamızı 
sağlar.
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Manyetik alan

ì Doğrusal bir iletken, baş parmak akımın ilerlediği yönü 
gösterecek şekilde sağ el ile şekildeki gibi tutulduğunda manyetik 
alanın yönü tespit edilir.
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Manyetik alan

ì I akımı taşıyan bir iletkenden a uzaklıktaki bir P noktasındaki 
manyetik alan:

! = #$%
2'(

#: Serbest uzayın geçirgenliği (4) x10-7)
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Manyetik alan

ì Biot-Savart Yasası’na göre r yarıçaplı bir tel ilmeğin merkezinden 
a uzaklıkta bulunan P noktasının manyetik alanı (a>r):

! = #$%&'
()*
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Manyetik alan

ì Biot-Savart Yasası’na göre N sarımlı bir toroidin içindeki manyetik 
alan: 
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Manyetik alan

ì Bir tel üzerindeki manyetik alan, sağ el kuralıyla verilen yöndedir.

ì I akımı ile oluşan her sarımın oluşturduğu manyetik alan B manyetik 
alanına katkı sağlar.
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Manyetik alan

ì Biot-Savart Yasası’na göre N sarımlı ! uzunluğunda bir solenoidin 
içindeki manyetik alan: 
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Manyetik alan

ì Maxwell denklemleri ile elektrik yükü taşıyan parçacıkların ve bu 
parçacıkların hareketinin elektrik ve manyetik alanı nasıl 
oluşturduğu tanımlanır.  

ì Lorentz Kuvveti Kanunu elektromanyetik alanın hareket eden 
yüklü parçacığın üzerinde oluşturduğu kuvveti tanımlar. Eğer q
yük içeren bir parçacık bir elektriksel E ve manyetik B alanın var 
olduğu bir ortamda v hızında ilerliyor ise bir kuvvete (F) maruz 
kalır. 

! = #$%&
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Manyetik alan

ì Hareket eden elektrik yükleri (akım) manyetik alan oluşturur ve 
etraftaki manyetik alanlardan etkilenir. 

ì Akım taşıyan teldeki her bir elektrik yüküne !"#$ kuvveti etki eder. 
Toplam kuvvet; parçacık sayısıyla kuvvet çarpılarak hesaplanır. 
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ì Kesit alanı A, uzunluğu L olan bir tel 
parçasındaki parçacıkların sayısı %&'
dir. Bu durumda kuvvet: 

( = !" # $ # %&'
(%: birim hacimdeki yük sayısı )



Faraday Kanunu

ì Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasası (Faraday Kanunu olarak 
anılır), bir manyetik alanın bir elektromotor kuvvet (EMK) üretmek için 
bir elektrik devresiyle nasıl etkileşime gireceğini tahmin eden temel bir 
elektromanyetizma yasasıdır. Bu fenomen elektromanyetik indüksiyon 
olarak bilinir.

ì Faraday'ın indüksiyon yasası, transformatörlerin, motorların, 
jeneratörlerin ve indüktörlerin çalışma prensibini açıklar. 

ì Yasa, bir mıknatıs, bir bobin ve bir galvanometre ile bir deneyle keşfi 
yapan Michael Faraday'ın adını almıştır. 

ì Faraday deneyi sırasında, bobinden geçen akı değiştiğinde EMK’nın bir 
bobinde nasıl indüklendiğini keşfetti.
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Faraday Kanunu

ì Bir tel bobininin manyetik ortamı değiştirildiğinde (örneğin, bir 
mıknatısı bobine doğru ve uzağa hareket ettirerek), bobinde bir 
EMK (voltaj) indüklenecektir.

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

18



Faraday Kanunu

ì Faraday Kanunu’na göre bir devrede indüklenen EMK, devreden 
geçen manyetik akının zamana göre türevi ile doğru orantılıdır.

! = −$%&$'
! ∶ indüklenen EMK

%: manyetik akı (Weber)

': zaman
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Faraday Kanunu

ì N sarımlı bir telde oluşan EMK:

! = −$%&'%(

ì Denklemdeki (-) işaretinin fiziksel karşılığı Lenz Yasası ile 
belirlenir.
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LenzYasası

ì Solenoid içine bir mıknatıs yerleştirilir veya içerideki mıknatıs 
çıkarılırsa, mıknatısın manyetik alanını yok etmek üzere solenoid
ters yönde tepki akımı oluşturur. Bu akıma indüklenmiş akım 
denir.
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LenzYasası

ì Lenz Yasası’na göre indüklenmiş akım manyetik alana zıt yönde 
oluştuğu için denklem (-) işareti ile başlar:

! = −$%&'%(
ì Solenoid içerisindeki kuvvet çizgilerinin değişimi, bobinde zıt 

elektromotor kuvvet (zıt EMK) adı verilen bir gerilim indükler. Bu 
gerilimin yönü kaynak gerilimine ters yöndedir. Dolayısıyla da zıt EMK, 
bobinden, kaynak geriliminin oluşturduğu akıma ters yönde bir akım 
akıtmaya çalışır.

ì Zıt EMK, büyümekte olan devre akımını küçültücü, küçülmekte olan 
devre akımını ise büyütücü yönde etki yapar.
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Öz indüksiyon

ì Üzerinden geçen akım solenoid üzerinde B manyetik alanını 
oluşturur. Lenz Yasası’na göre manyetik alan değişikliği bir zıt 
EMK oluşturur. Zıt EMK, devrede akımın aktığı yönün tersine 
akım oluşturur. Bu akıma öz indüksiyon akımı denir. 
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Özindüksiyon
ì I akımının değeri değişmediği sürece öz indüksiyon akımı oluşmaz.

ì I akımının değeri arttırıldığında öz indüksiyon akımı I’nın tersi yönde oluşur. 

ì I akımının değeri azaltıldığında öz indüksiyon akımı I ile aynı yönde oluşur. 
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Özindüksiyon
ì Devrede indüksiyon oluşturan devre elemanına indüktans denir.

ì İndüktansın birimi Henry’dir ve L harfi ile ifade edilir.

ì 1 Henry; devreden geçen akımda saniyede 1 Amper büyüklüğünde değişiklik 
olduğunda 1Volt gerilim indükleyen indüktansın değeridir. 

ì Devrede ilk akım miktarı iilk, son akım miktarı ison olduğu varsayılırsa: 

!" = "$%& − "()*

+ = −, -./
-0 = −1 -"-0
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Özindüksiyon
ì Örneğin; indüktansın bağlı olduğu devrede 250ms zaman diliminde akım 2 

Amperden 6 Ampere yükseltilmiştir. İndüktansın kapasitesi 600mH olduğuna 
göre indüklenen gerilim miktarı nedir?

!" = "$%& − "()* = 6 − 2 = 4./012

3 = −4 567
58 = −9 5"58 = −600;10=> 4

250;10=> = 9,6BCD8
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Bobin
ì Devrede indüksiyon oluşturan devre elemanına bobin veya indüktör denir.

ì Bir bobin; bir indüktans ya da elektromıknatıs oluşturacak şekilde bir nüve 
üzerine sarılmış bir iletkenden (genellikle yalıtılmış bakır tel) oluşur. 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

27



Bobin
ì Bobine uygulanan akım, bobin içinde oluşan manyetik alanda potansiyel 

enerji olarak depolanır. Devrede akım aniden kesilirse oluşan zıt EMK 
sayesinde bobin üzerindeki manyetik alan sıfırlanana kadar bir süre daha 
devrede akım akmaya devam eder. 

ì Bobinde depolanan enerji:

! = #$%&
2

W: enerji (Joule)

L: indüktans (H)

I: akım (A)
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Bobin
ì Örneğin 20mH değerinde bir bobinin 2,5 Joule depolayabilmesi için bobine ne 

kadar akım uygulanmalıdır?

! = #$%&
2

2,5 = 20$10,-$%&
2

% = 0,25$10,& = 15,81/0123
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Bobin
ì DC devrelerde bobinler elektro mıknatıs özelliği kullanılarak röle, güç kaynağı, 

yükselteç, motor, hoparlör gibi birçok farklı alanda kullanılırlar. 

ì AC devrelerde bobinler yüksek gerilimi düşük gerilime veya düşük gerilimi 
yüksek gerilime çevirmek için kullanılan transformatörlerde, kontaktörlerde, 
jeneratörlerde ve motorlarda kullanılırlar. 
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Bobin

ì Bobinler indüktans değerinin ayarlanabilme özelliğine göre sabit ve 
ayarlı bobin olarak sınıflandırılırlar. İndüktans değeri değişmeyen 
bobinlere sabit bobin denir. İndüktans değeri değiştirilebilen bobinlere 
ayarlı bobin denir. 

ì Bobinler nüve tipine göre sınıflandırılırlar; hava nüveli, ferrit nüveli, 
demir nüveli, sac nüveli, vb.

ì Bobinler geometrik şekline göre toroid, solenoid vb. olarak 
sınıflandırılabilirler.

ì Bobinler devreye montaj tipine göre SMD olarak adlandırılabilirler.
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Bobin

ì Nüve olarak hava kullanan bobinler hava nüveli bobin olarak 
adlandırılırlar. İndüktans değerleri oldukça düşüktür (13-132nH). 
İndüktansları el ile dokunma, yer değiştirme ile bile çok kolay 
değişebilir. Bu yüzden genellikle bu bobinlerin üzerine silikon vb. 
maddeler kaplanır. AM-FM alıcı verici devrelerde, bant geçiren 
filtre devrelerinde, test cihazlarında kullanılırlar. 
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Bobin
ì Bir ferrit nüve üzerine sarılmış bobine ferrit nüveli bobin denir.

ì Ferrit; demir, nikel, alüminyum, kobalt vb. maddelerin bir araya getirilmesi ile 
üretilen elektrik iletkenliği düşük ve manyetik geçirgenliği yüksek bir 
maddedir.  

ì Ferrit nüveli bobinlerin indüktansları 1!H ile 150mH arasında değişir. 

ì Anahtarlamalı güç kaynaklarında, şarj devrelerinde, filtre devrelerinde, 
jeneratörlerde, triyak devrelerinde sıklıkla kullanılırlar.
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Bobin

ì Çekirdeği bir yüzeyi yalıtılmış inceltilmiş demir plakaların (sac) 
birbirlerine yapıştırılması ile yapılmış bobinlere  demir nüveli bobin 
denir.

ì Demir nüveli bobinlere şok bobini veya sac nüveli bobin de denir.

ì Düşük frekanslı devrelerde kullanılırlar. Örneğin; transformatörler, 
filtreleme ve ses frekans devreleri gibi.
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Bobin

ì Toroid şeklinde sarılmış bobinlere toroid bobin denir.

ì Toroid bobinlerde manyetik akı sızıntısı gerçekleşmez. Bu nedenle 
yüksek verimle çalışırlar. 

ì Devre elemanlarının birbirine çok yakın olduğu dijital elektronik 
devrelerinde, yüksek frekanslı devrelerde kullanılırlar.
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Bobin

ì Yüzey montajlı olarak üretilmiş, boyut olarak oldukça küçük bobinlere 
SMD bobin denir.

ì İndüktans değerleri üzerlerine çeşitli harf ve rakamlar ile kodlanmıştır. 

ì Genellikle düşük gerilimle çalışan dijital elektronik devrelerinde 
kullanılırlar.
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Bobin

ì İndüktans değeri değiştirilebilen bobinlere ayarlı bobin denir. 

ì Nüvenin bobin içinde içeri-dışarı hareket ettirilerek indüktansı 
değiştirilebilen bobinlere nüvesi hareketli bobin denir.

ì Bobinin üzerinde bir tırnağın kaydırılması ile indüktansı değiştirilebilen 
bobinlere sargı ayarlı bobin yada varyometre denir.

ì Bobinden alınan birden fazla çıkışın farklı anahtarlara bağlanarak 
indüktansın değiştirilebildiği bobinlere kademeli bobin denir.
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Bobin

ì Devrede uç uca bağlanmış bobinlere seri bağlanmış bobinler 
denir. Devredeki bobinlerin toplam indüktans değerine efektif 
indüktans veya eşdeğer indüktans denir ve seri bağlantıda 
aşağıdaki şekilde hesaplanır:

! = !# + !% +⋯+ !'
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Bobin

ì Devrede aynı uçları birbirine bağlanmış bobinlere paralel 
bağlanmış bobinler denir. Paralel bağlanmış bobinler için efektif 
indüktans değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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Bobin

ì Örneğin aşağıdaki devrenin efektif indüktansını hesaplayınız.
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Bobin

ì Bobinler ani akım değişikliklerine engel olmaya çalışırlar. AC 
devrelerde bobin davranışı DC devreden farklıdır ve sinüzoit 
üzerinde incelenebilir. 

ì AC devrede anahtar kapatıldığında devrede akımdaki ani değişim 
nedeniyle, bobin bu akıma karşı koyacak bir manyetik alan 
oluşturur. Ancak akım henüz bir yönde yükselirken AC güç 
kaynağı polarite değiştirerek akımın yönünü değiştirmeye çalışır. 
Bir önceki akım yönü ile indüklenmiş olan bobin zıt EMK uygular. 
Bu döngü iki yönlü olarak sürekli tekrarlanır.  

ì İndüktif AC devrede bu döngü sebebiyle akım 90o (bir fazın 
dörtte biri kadar) geciktirilir. 
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Bobin
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Vmaks

Imaks

Vmin

Imin

V

I

VL(t)=Vsin(#t+90o)

IL(t)=I

AC İndüktif AC



Kaynakça
1. Wikipedia

2. www.khanacademy.org

3. nationalmaglab.org

4. phys.org

5. hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

6. IGCSE Physics

7. www.electronics-tutorials.ws

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

43


