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31.1 Faraday’s
Law of Induction
(a) When a magnet is moved toward a loop of wire connected
to a galvanometer,
nometer deflects as shown, indicating that a current is induced in the loop. (b) When
net is held stationary, there is no induced current in the loop, even when the magnet is
e loop. (c) When the magnet is moved away from the loop, the galvanometer deflects in
osite direction, indicating that the induced current is opposite that shown in part (a).
g the direction of the magnet’s
motion changes the direction of the current induced by
0
ion.
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is either suddenly closed or suddenly opened. At the instant the switch is
the galvanometer needle deflects in one direction and then returns to
(a)
t the instant the switch is opened, the needle
deflects in the opposite direcd again returns to zero. Finally, the galvanometer reads zero when there is
a steady current or no current in the primary circuit. The key to under0
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Faraday’s experiment. When the switch in the primary circuit is closed, the galGalvanometer
er in the secondary
circuit deflects momentarily. The emf induced in the secondary cirused by the changing magnetic field through the secondary coil.
(c)
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(a) When a magnet
moved
toward
a loop of wire connected to a galvanometer,

the galvanometer deflects as shown, indicating that a current is induced in the loop. (b) When

Michael Faraday

(1791 – 1867)
Faraday, a British physicist and
chemist, is often regarded as the
greatest experimental scientist of the
1800s. His many contributions to the
study of electricity include the invention of the electric motor, electric
generator, and transformer, as well as
the discovery of electromagnetic induction and the laws of electrolysis.
Greatly influenced by religion, he refused to work on the development of
poison gas for the British military.
(By kind permission of the President and
Council of the Royal Society)
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20.1 FARADAY YASASI
Deneysel gözlemler:

(a) Mıknatıs çubuğu iletken çerçeveye yaklaştırdığımızda, çerçevede
bir akım oluşur.
Mıknatıs çubuk hareket etmezse
çerçevede akım oluşmaz. H
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(b) Bataryaya bağlı 1. çerçevede
anahtar kapatılıp akım başlatıldığında, bataryasız 2. çerçevede akım
oluşur.
1. çerçeveden geçen akım sabit ise,
2. çerçevede akım oluşmaz. H
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Deneysel gözlemler:

(a) Mıknatıs çubuğu iletken çerçeveye yaklaştırdığımızda, çerçevede
bir akım oluşur.
Mıknatıs çubuk hareket etmezse
çerçevede akım oluşmaz. H

(b) Bataryaya bağlı 1. çerçevede
anahtar kapatılıp akım başlatıldığında, bataryasız 2. çerçevede akım
oluşur.
1. çerçeveden geçen akım sabit ise,
2. çerçevede akım oluşmaz. H

Her iki durumdan çıkan sonuç: Bir çerçeveden içinden geçen manyetik
alan çizgilerinde bir değişme olduğunda akım üretilir.
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=

Z

A yüzeyi

B dA cos ✓

(Manyetik akı)

✓ açısı manyetik alan vektörüyle yüzey
normali n̂ arasındaki açıdır. H
Faraday Yasası
İletken çerçeveyle çevrelenmiş bir yüzeyden geçen manyetik
akının zamana göre değişimi, bu çerçevede bir indüksiyon
elektromotor kuvveti oluşturur:
E=

d
dt

"
Eksi işaretinin anlamı Lenz kuralı ile açıklanır.
Üniversiteler İçin FİZİK II
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İndüksiyon emk sının oluşturacağı akım, manyetik akıdaki
değişime karşı koyacak yönde olur. H

x
(a)
I

R

⎪ε⎪= B !v

7)

is

!

(b)

nFigure 31.9 (a) A conducting
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n- Dr. Çağın
bar sliding
with a velocity
v along

indicates a clockwise (viewed from above) current in the solenoid. Is the person
he magnet or pulling it out?
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EPTUAL

EXAMPLE 31.6

Application of Lenz’s Law

ring is placed near a solenoid, as shown in Figure
Find the direction of the induced current in the ring
e instant the switch in the circuit containing the solethrown closed, (b) after the switch has been closed
ral seconds, and (c) at the instant the switch is thrown

rection produces a magnetic field that is directed right to
and so counteracts the decrease in the field produced by
solenoid.

on

(a) At the instant the switch is thrown closed, the
n changes from one in which no magnetic flux passes
the ring to one in which flux passes through in the
n shown in Figure 31.15b. To counteract this change
flux, the current induced in the ring must set up a
c field directed from left to right in Figure 31.15b.
uires a current directed as shown.
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(a)

After the switch has been closed for several seconds,
nge in the magnetic flux through the loop occurs;
he induced current in the ring is zero.

Opening the switch changes the situation from one in
magnetic flux passes through the ring to one in which
no magnetic flux. The direction of the induced curs shown in Figure 31.15c because current in this diDr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Fizik II, Faraday Yasası
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