MANYETİZMA
MIKNATIS
Demir, Nikel ve Kobalt (Fe, Ni ve Co) gibi maddeleri çekme özelliği gösteren
cisimlere denir. Mıknatıs çekebildiği maddelere Magnetik Madde, çekme özelliğinin
en fazla olduğu uç kısımlarına da Mıknatısın Kutupları denir. Bir çubuk mıknatıs ikiye
bölündüğünde her defasında yine iki kutuplu yeni fakat küçük bir mıknatıs oluşur.
Hiçbir zaman tek kutuplu mıknatıs oluşamaz.

Bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterebildiği bölgeye o mıknatısın Manyetik
Alanı denir. Mıknatısın manyetik alanı N kutbundan, S kutbuna doğrudur. Manyetik
alan kuvvet çizgileri asla birbirlerini kesmezler. Manyetik alan vektörel bir büyüklük
olup, harfi ile gösterilir. Birimi [Weber/m2] [Weber/m2]’dir. Aynı cins kutuplar
birbirlerini iterken, zıt cins kutuplar birbirlerini çeker.

Maddeler manyetik özelliklerine göre üçe ayrılır:
– Diamanyetik Madde: Manyetik alan içerisine konulduklarında alan zıt yönde ve
zayıf olarak mıknatıslanan maddelere denir.
– Paramanyetik Madde: Manyetik alan içerisine konulduklarında alan yönünde ve
zayıf olarak mıknatıslanan maddelere denir.
– Ferromanyetik Madde: Manyetik alan içerisine konulduklarında çok kuvvetli olarak
mıknatıslanan maddelere denir.
Manyetik Akı
Bir yüzeyden geçen toplam kuvvet çizgisi sayısına, o yüzeyden geçen Manyetik
Akı denir.
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Manyetik alan (+q) dik bir yüzeyden geçen manyetik akı;

ifadesi hesaplanabilir. Eğer yüzey alanı manyetik alana dik değil ise;

İfadesi kullanılır. Manyetik akı birimi Weber ’dir.
ELEKTRİK AKIMIN MAGNETİK ETKİSİ
İçinden Akım Geçen Düz Bir Telin Manyetik Alanı
Telin çevresinde oluşan manyetik alan çizgileri, telin doğrultusuna merkez kabul eden
çemberler biçimindedir.
Telden d kadar uzaktaki bir noktada meydana gelen manyetik alan;
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Sağ El Kuralı
Başparmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde tel avuç içine alınırsa, diğer dört
parmağımız akımın oluşturduğu manyetik alanın yönünü gösterir.
İçinden Akım Geçen Çembersel Telin Manyetik Alanı
Çembersel telden akım geçirildiğinde çemberin her tarafından manyetik alan oluşur.
Çemberin merkezindeki manyetik alan;

Eğer N sarım varsa;

N: Sarım Sayısı
ifadesi ile bulunur. Manyetik alanın yönü ise sağ el kuralı ile bulunur.
Sağ El Kuralı
Dört parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde çember avuç içine alınırsa, baş
parmağımız akımın oluşturduğu manyetik alanın yönünü gösterir.
İçinden Akım Geçen Selenoidin Manyetik Alanı
Uzunluğu L olan, N sarımlı Selenoidin üzerinden akım geçtiğinde Selenoidin
içerisinde oluşan manyetik alan, her yerde düzgün ve makara eksenine paraleldir. Bu
manyetik alanın şiddeti;

ifadesi ile bulunur. Manyetik alanın yönü ise sağ el kuralı ile bulunur.
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Sağ El Kuralı
Dört parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde makara avuç içine alınırsa,
başparmağımız akımın oluşturduğu manyetik alanın yönünü gösterir.
MAGNETİK KUVVET
Üzerinden Akım Geçen Tele Manyetik Alanda Etkiyen Kuvvet

ifadesi ile bulunur. Bu kuvvetin yönü ise sağ el kuralı ile bulunur.
Sağ El Kuralı
Sağ elin başparmağı akım yönünü, diğer dört parmak manyetik alanın yönünü
gösterecek şekilde birbirilerine dik tutulursa, avuç içinin gösterdiği yön manyetik
kuvvetin yönünü gösterir.
Üzerinden Akım Geçen Paralel İki Telin Birbirlerine Uyguladıkları Manyetik
Kuvvet
Her iki telde üzerlerinden geçen akım nedeni ile çevrelerinde manyetik alan oluşur.
Bu yüzden dolayı da birbirlerine eşit büyüklükte, fakat zıt yönde manyetik bir kuvvet
uygularlar. Bu kuvvet;

ifadesi ile bulunur.
Eğer tellerin üzerinden geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirlerini çeker, akımlar
zıt yönlü ise teller birbirlerini iter.
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Manyetik Alanda Hareket Eden Yüklü Parçacıklara Etkiyen Manyetik Kuvvet
Yükü q olan bir cisim v hızıyla düzgün bir man-yetik alan içerisine girerse, cisme
manyetik bir kuvvet etki eder. Bu kuvvet;

ifadesi ile hesaplanabilir. Bu kuvvet hıza daima diktir. Bu yüzden cisim manyetik alan
içerisinde kaldığı sürece düzgün dairesel hareket yapar. Bu hareket esnasında cismin
izlediği yörüngenin yarıçapı;

ifadesi ile bulunur.
MAGNETİK İNDÜKSİYON
İndüksiyon Elektromotor Kuvvet
İletken bir tel düzgün bir manyetik alandan v hızıyla geçirilecek olursa, tel içerisindeki
serbest elektronların bir köşede biriktiği gözlenir. Dolayısıyla diğer uçta pozitif yük
birikimi olur. Pozitif ve negatif yükler arasında bir elektrik alan meydana gelir. Bu
birikim esnasında elektrik alanın meydana getirdiği kuvvet manyetik kuvvete eşit olur
ve elektron akışı durur. Bu esnada biriken yükler arasında elektromotor kuvveti
oluşur. Telin uçları arasında oluşan emk;

ifadesi ile bulunur.
Lenz Kanunu
İndüksiyon emk’sının yönü kendini meydana getiren sebebe karşı koyacak yöndedir.
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Manyetik Akı Değişimi
Manyetik akı değişimi, akının son değeri ile ilk değeri arasındaki farktır.

Manyetik alanda hareket eden tel halka içerisindeki manyetik akı değişimi halkada bir
indüksiyon emk’sı doğmasına sebep olur. Halkada oluşan emk;

ifadesinden bulunur. Burada (-) işareti lenz kanunu gereği konulmuştur.
Özindüksiyon Emk’sı
Şekildeki devrede K anahtarı kapatılıp açıldığında devre akımının değişmesi sağlanır.
Bu değişim seleonoid içerisinde oluşan manyetik akıyı da değiştirir. Bunun
sonucunda bir emk oluşur. Bu emk’ya Özindüksiyon Emk’sı denir.

ifadesi ile bulunur.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1)

Çözüm:
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