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ELEKTROMANYETİK İNDÜKLEME

3Φ

4Φ

t0 2t

Manyetik alan

Zaman

1. Manyetik alan içe-
risindeki akım ma-
karasının manyetik 
akısının zamana 
göre değişim gra-
fiği şekildeki gibi-
dir. Akım makara-
sında 0 – t zaman 
aralığında 0,6 volt indüksiyon elektromotor kuvveti 
oluşuyor.

Buna göre, makarada t – 2t zaman aralığında kaç 
volt indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,6
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2. İçinden bir akı 
geçen tel çer-
çevenin bulun-
duğu ortamın 
manyetik alanı 
grafikteki gibi 
değişiyor.

Buna göre, çerçeveden hangi aralıklarda indük
siyon akımı geçer?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

              D) II ve IV                  E) II ve III

3. Bakır telle yapılan n sarımlı bir bobin manyetik alan 
içerisindedir. Bobinin manyetik akısı t sürede Φ ka-
dar azalıyor.

Buna göre, bobinde oluşan indüksiyon elektro
motor kuvvetini veren ifade nedir?
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4. Manyetik akısı t1 = 0 anında sıfır olan bir akım ma-
karasının uçlarında oluşan indüksiyon elektromotor 
kuvveti grafikteki gibi oluyor.
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Buna göre, t2 = 6 saniye anına kadar makaranın 
akı değişimi kaç weber olmuştur?

A) +16 B) –24 C) –16

               D) –48                      E) +20

5. Düzgün manyetik alandaki özdeş akım makarala-
rı Şekil I'deki gibidir. Makaranın biri t sürede Şekil 
II'deki hale getirilince, KL arasında oluşan indüksi-
yon elektromotor kuvvetinin en büyük değeri e olu-
yor.
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Buna göre, makaralar Şekil I'den Şekil III'teki 
hale t sürede getirilirse oluşan indüksiyon elekt
romotor kuvveti ne kadar olur?

A) –e B) +e C) –
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6. Bakırdan yapılan iletken bir tel manyetik alana dik 
doğrultuda yerleştiriliyor. Tel sabit hızla çekilmeye 
başlanıyor. 

Telde oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetinin 
değeri, aşağıdakilerden hangisine bağlı değil
dir?

A) Telin boyuna
B) Manyetik alanın şiddetine
C) Tel ile hızı arasındaki açıya
D) Telin hareket süresine
E) Telin hızına
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7. Sayfa düzlemine 
dik dışarıya doğru 
manyetik alan 
bulunan ortama 
iletken KM teli yer-
leştiriliyor. Tel, v"  
hızıyla çekiliyor.

L2 > L1 olduğuna göre, telin K, L, M noktalarının 
yük cinsi ne olur?

  K'nin  L'nin  M'nin
                                  
A)    +       –      +
B)     –       –      +
C)     –       0      +
D)    +       –       –
E)     –      +      +
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8. Sayfa düzlemine dik düz-
gün manyetik alandaki 
iletken raylar üzerindeki 
iletken KL teli, sabit  v"   
hızıyla çekiliyor. Direnç-
ten ok yönünde bir akım 
geçiyor.

Buna göre,

I. i akımı sürekli artar.
II. Ortamın manyetik alanı sayfadan dışarıya doğ-

rudur.
III. KL teline hızın zıt yönünde bir kuvvet etki eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

               D) I ve III                    E) I, II ve III

9. Düzgün B manyetik alanında, dirençleri önemsiz 
iletken raylara bir R direnci ve iletken X ve Y çubuk-
ları şekildeki gibi yerleştiriliyor. X teli v"  hızıyla çeki-
lince dirençten i kadar akım geçiyor.
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Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır
sa R direncinden yine i akımı geçer?

A) Y teli de  v"   hızıyla çekilirse
B) Y teli de – v"   hızıyla çekilirse
C) Y teli de +2 v"   hızıyla çekilirse
D) X teli durdurulursa
E) X ve Y telleri birlikte +2 v"  hızıyla çekilirse

10. Sayfa düzlemine dik, içeriye doğru düzgün manye-
tik alanda hareket eden bakır telin hızı  v"  dir. Tel t 
sürede I konumundan II konumuna gelirken  A kadar 
alan tarıyor. 
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Telin uçları arasındaki indüksiyon elektromotor 
kuvvetinin bulunması için t süresinden başka,

I. B = Manyetik alanın şiddeti
II. A = Taranan alan
III. v = Hızın büyüklüğü

niceliklerinden hangilerinin de bilinmesi gerekli 
ve yeterlidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

                    D) I ve III                 E) I, II ve III


