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AMAÇ
Sabit mıknatısın hareketiyle iletken bir düğüm  

içerisinde gerilim sinyalinin üretilmesi 

UE3040100 UE3040100

ELEKTRİK / İNDÜKSIYON

FARADAY’IN İNDÜKSİYON KANUNU

ÖZET
Sabit bir mıknatıs seri bağlı aynı indüksiyon bobini serisi 

boyunca arda arda düşmesine olanak sağlanır. Gerilim her 

bir bobin için endüklenmiştir. Gerilimin büyüklüğü bobin-

den bobine mıknatıs her bobin üzerinden geçtiğinde artar 

çünkü mıknatısın hızı sabit olarak artar. Fakat gözlenen 

gerilim eğrisi üzerinde türevlendirilerek hesaplanan man-

yetik akım her bobin için aynı değere sahiptir. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Seri bağlı indüksiyon bobini boyunca 

sabit bir mıknatısın hareketlerinin 

gözlemlenmesi 

•  Zamanın fonksiyonu olarak endükle-

nen gerilimin ölçülmesi 

•  Zamanın fonksiyonu olarak manyetik 

akımın hesaplanması

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Altı İndüksiyon Bobinli Tüp 1001005

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540 veya

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

1 3B NETlab™ 1000544

1 Bir çift Deney Güvenlik Kablosu, 75 cm, mavi, kırmızı 1017718

TEMEL İLKELER
Kapalı iletken düğümün içerisindeki manyetik akımdaki herhangi bir 

değişiklik burada elektrik gerilimine sebep olur. Böyle bir değişiklik 

örneğin sabit mıknatıs sabit iletken düğüm boyunca hareket ettiğin-

de vuku bulabilir. 

Bu durumda it is yalnızca zamana bağlı endüklenen gerilimin hesaba 

katılması değil 

(1)  , 

Φ: manyetik akım olduğunda 

Zamanla türevinin de hesaba katılması önemlidir, yani gerilim sinyalinin  

(2)  .

Bu gözlenen sürecin başlangıçtaki manyetik akım (t1) ve sondaki man-

yetik akım (t2) arasındaki farklılığa tekabül eder. 

Bu deneyde sabit mıknatısının seri bağlı altı aynı endüksiyon bobini 

boyunca düşmesine izin verilmiştir. Endüklenmiş gerilim zaman fonksi-

yonu olarak kaydedilir (Şekil 1). Gerilimin büyüklüğü bobinden bobine 

mıknatıs her bobin üzerinden geçtiğinde artar çünkü mıknatısın hızı 

sabit olarak artar. 

Tüm negatif ve pozitif gerilim sinyalleri altındaki alanlar eşittir. Her 

bobinin içerisinde bulunan sabit mıknatıs tarafından üretilen maksi-

mum akıma Φ tekabül eder. 

DEĞERLENDİRME
Deney kurulumunda endüklenen gerilim mıknatıs bobinin içine yer-

leştirildiğinde negatif olur. Endüklenen gerilim tekrar sıfır olduğun-

da mıknatıs bobinin merkezine ulaşır ve böylece manyetik akım bu 

noktada maksimum değere sahip olur. Bunun hemen sonrasındaki 

mıknatısın çıkış evresinde pozitif gerilim endüklenir. 

Gerilim ölçümlerinden t zamanında herhangi bir noktada türev tara-

fından manyetik akımı Denklem 2’yi kullanarak hesaplayabiliriz:  

Mıknatısın düşüşü sırasında ulaşılan maksimum akım tüm bobinler 

için ölçümlerin kesinliğinin sınırlandırılmasına bağlı olarak aynıdır 

(Şekil 2). 

Şekil 1: Zamanın fonksiyonu olarak indüklenen gerilim U Şekil 2: Zamanın fonksiyonu olarak manyetik akım Φ 

U(t ) = − dΦ
dt

t( )

U(t ) ⋅dt
t1

t2

∫ = Φ t
1( )−Φ t

2( )

Φ t( ) = Φ 0( )− U( ′t ) ⋅d ′t
0

t

∫


