
 

 

ELEKTRĠKSEL GÜÇ AKTARIMI VE DAĞITIMI 

Bu ders notlarının yazımında bana yardımcı olan öğrencilerim Mehmet Onur 

YAMAÇ ve Gürkan KÖSEOĞLU‟na teĢekkür ederim.   

Su, Rüzgâr, GüneĢ, Biyokütle, Jeotermal, Fosil Yakıtlar, Nükleer Yakıtlar temel 

enerji kaynakları olsa da bu kaynaklardan elde edilen ham enerjiler ısınmak, 

soğutmak, aydınlatmak, imalat, taĢımacılık gibi alanlarda kullanılması gerekir. 

Bunun için de ham enerjiyi ihtiyaç duyulan enerjiye çeviren aygıtlara ihtiyaç 

duyulur. Bunların baĢlıcaları; motorlar, ısıtıcılar, soğutucular (klimalar) dır. Bu 

aygıtları çalıĢtırmak için mekanik enerjinin yanı sıra ısı enerjisine de ihtiyaç 

vardır. Ham enerjiyi mekanik ve ısı enerjisine çevirmenin en iyi yöntemi, ham 

enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtürmek ve bu enerjiyle çalıĢan motor, ısıtıcı, 

soğutucu gibi aygıtlar kullanmaktır.  

Buna göre Elektrik; ham enerji kaynaklarından üretilebilen, etkili ve uygun 

şekilde transfer edilerek ihtiyaç duyulan enerjiyi elde etmek için tasarlanmış 

aygıtları çalıştırabilen bir enerji taşıma sistemidir. Elektrik sayesinde enerji 

uzak yerlere taĢınarak buradaki aygıtları çalıĢtırır ve enerjinin istenilen formuna 

girmesini sağlar (ısı, soğutucu güç v.b ). Elektrik; ĢimĢek ve statik elektrik olarak 

doğada vardır ama kontrol edilemez. Bu yüzden doğadaki bu elektrik pratik bir 

kullanım için uygun değildir. 

Günümüzde elektrik üretmek için birçok yöntem üretilmiĢtir. Ancak üretilen 

elektrik uzun süreli ve büyük miktarda depo edilemez. Ancak çok küçük 

miktarlarda akü veya pillerde kısa süreli olarak depo edebiliyoruz. Bu yüzden 

elektrik üretildiğinde harcanmak zorundadır! En azından elektriği depolayacak 

yeni sistemler bulana kadar. 

Elektriksel güç bugün dünyamızda en büyük enerji kaynaklarından biridir. 

Gerek günlük hayatta gerekse endüstride çok geniĢ kullanım alanları vardır. 

Elektriksel güç bir enerji aktarım sistemidir. Bu enerjiyi / Elektriksel gücü uzun 

mesafelere taĢırken dikkat edilecek özellikler;  

 Güvenlik 

 KullanıĢlı olması 

 Verimlilik tir.  

Aynı zamanda elektrik taĢınırken bazı kayıplara uğrar bunlar; 



 

 

 Sıcaklık 

 IĢık 

 Mekanik güç ücretleri / çevrimleridir. 

Elektrik enerjisinden baĢka ham enerjiyi mekanik enerjiye çevirmenin farklı 

yolları / alternatifleri vardır. Fosil yakıtların termodinamik çevrimlerle mekanik 

güce çevrilmesi ya da su ve rüzgâr gücüyle mekanik güç elde edilmesi gibi… 

Bunların hepsinde de hareketlilik ve verimlilik önemlidir. Isı motorları (sıcaklıkla 

çalıĢan motorlar) verimlilikleri %40 civarındadır çünkü basınç ve sıcaklık 

koĢullarını sürekli aynı tutmak oldukça zordur. Bu yüzden bu motorların 

verimlilikleri thermodynamik yasalarıyla limitlenir. Daha yüksek verimlilik 

isteniyorsa fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen buhar türbinleri kullanılır 

(araba motorları gibi). Bunlardaki verimlilik ise %60 civarındadır. Oysaki elektrik 

motorlarındaki verimlilik %80-90 civarındadır. 

GüneĢ ve rüzgâr gibi diğer enerji kaynaklarından düĢük verimlilikle elektrik 

enerjisi elde edilir ve bu elde edilen elektrik enerjisi mekanik enerjiye 

dönüĢtürülür ama mekanik güç oldukça azdır. Elektrik üretiminde en uzun ömürlü 

kaynak nükleer (füsion) dur. Ama güvenlik açısından alınması gereken önlemler 

üretim maliyetini arttırdığı gibi güvenlik açısından da insanları tedirgin 

etmektedir.  

Her canlının yaĢayabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Devamlılığın ve konforun 

sağlanabilmesi için bir Ģekilde enerji üretilmelidir. Ġnsan vücudu günlük yaklaĢık 

2,8 kW enerji harcar. Bu enerji yaklaĢık 2400 kcal eder (1kcal = 1,163W). Bu 

miktar aktiviteye bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. 

ELEKTRĠĞĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Elektrik akımı M.Ö 600 yılında Thales tarafından ilk olarak statik elektrikte 

gözlendiği rapor edilmiĢtir. En basit deney bir plastiği kumaĢa sürttüğünüzde 

küçük nesneleri çeker ya da kazağınızı çıkardığınızda duyduğunuz çıtırtılardır. Bu 

dönemlerde manyetik pusulada Thales tarafından Çin‟de bulunmuĢtur. Bu 

sistemler Avrupa‟da ancak 12-13 y.y‟ da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Elektro 

manyetik (E.M) deneyleri ilk olarak 1600 yıllarında Ġngiltere‟de William Gilbert 

tarafından baĢlatılmıĢtır. 

1660‟ta Ootto van Guericke statik elektrikteki kıvılcımların nasıl olduğunu 

açıklamıĢtır. 



 

 

1800 yılında Allesundro Volta ilk akü‟yü / pili kimyasal olarak bulmuĢtur.  

1823 yılında Joseph Henry elektromağneti bulmuĢtur. 

1825 yılında Andre Ampere DC Akımın yönüne göre tellerdeki itme ve çekme 

kuvvetlerini keĢfetmiĢtir. 

1827 yılında George Ohm, ohm yasasını bulmuĢtur. 

1831 yılında Michael Faraday indiksiyon yasasının temel prensiplerini bulmuĢtur. 

1835 yılında Thomas Edison bunu kullanarak ilk DC elektrik motorunu yapmıĢtır. 

1858 yılında 1808 yılında Sir Humphry Davies‟in icat ettiği arc lambalarını evlerin 

aydınlatılmasında kullanmıĢtır.  

1864 yılında Jomes Clerk Maxwell bugün hala geçerliliğini koruyan 

elektromanyetik denklemleri bulmuĢtur 

1873 yılında Belçikalı mühendis Zenobe Theophile Gromme ilk pratik elektrik 

motorunu ve jeneratörünü bulmuĢtur. 

1876 yılında Alexander Graham Beel telefonu bulmuĢtur. 

1879 yılında Thomas Edison mükemmel lamba‟yı bulmuĢ ve bu yıl The California 

Electric Company of Son Francisca tarafından ilk DC elektrik dağıtım Ģebekesi 

kurulmuĢtur. Bu sistem evlerin ve fabrikaların aydınlatılması için DC 110V 

üretiyordu. 

1879 yılında Thopson Westinghouse ve Stanley pratik transformatör‟ü bulmuĢtur. 

1881 yılında John D. Gibbs ve Lucierd Gaulard AC elektrik üretimi olmadığı halde 

Ġngiltere‟deki ilk tek fazlı AC Dağıtım sisteminin patentini almıĢlardır. 

1882 yılında Thomas Edison Monhattan da Pearl Street istasyonunu kurmuĢtur. 

Bu istasyon 16 mil2 lik alana DC akım sağlıyordu. Ancak buhar kazanlarından 

birinin patlamasıyla Thomas Edison iflas etmiĢtir. 

1882-1900 yılları arasında Amerika da yaklaĢık 3000‟nin üzerinde istasyon 

açılmıĢtır. 

1884 yılında buhar makinesi bulunmuĢ Parsons tarafınca elektriği daha verimli 

hale getirmiĢtir. 



 

 

1886 yılında Stanley 4000 feet uzaklığa ürettiği 3000V tek fazlı AC enerjiyi 

göndermiĢ ve bunun 500V AC ye düĢtüğünü göstermiĢtir.  

1886 yılında ilk hidroelektrik barajının planları Nicola Tesla tarafından Niagara 

Ģekillerinde yapılmaya baĢlanmıĢ ve 1896 yılında 22 mil öteye Ģebekeden AC 

sinyaller taĢınmıĢtır. 

1888 yılında NicolaTesla birden fazla fazlı AC nin daha iyi iletilebileceğini 

söylemiĢ ve ilk 3 fazlı jeneratörleri icat etmiĢtir. George westinghouse Nicola 

Tesla‟dan bunun patentini almıĢtır. 

1890 yılında ilk AC dağıtımı 13 mil uzaklıktaki Portland Oregan arasına 

yapılmıĢtır. 

1891 yılında ilk 3 fazlı AC üretimi Almanya‟da yapılmıĢtır. Bunu 4 fazlı, 2 fazlı ve 1 

fazlı sistemler takip etmiĢ ama 3 fazlı sistemler AC enerjisini aktarmada en 

stabil sistemler olmuĢtur. 

1903‟te ilk buhar türbinli jeneratörler ABD‟de yapılmaya baĢlanmıĢ ve elektrik 

üretilmiĢtir (5 MW) 

Bunu izleyen yıllarda 270 mil öteye bakır teller kullanılarak 287 kV AC enerji 

taĢınmıĢtır. Bu teller statik elektriğin deĢarjını önlüyordu.  

1930‟lara gelindiğinde artık günümüzde kullanılan sistemlerin temeli atılmıĢtır. 

1800-1900 yılları arasında çok sayıda elektrik santralleri üretildi. Bunların 

çoğunda kendi elektriklerini üreten bireylerdi. Çevresindeki ihtiyacı olan kiĢilere 

de bu elektriği satıyorlardı, ancak bu tür giriĢimler beraberinde bazı sorunlar 

meydana getirdi. 

1.) Bu elektrik dağıtım hatları insanlar için tehlike yaratıyordu. 

2.) Kamu haklarına kabul edilemez Ģekilde yayılmıĢlardı, gereksiz yere birçok 

hat bulunuyordu. 

3.) Bu gereksiz hatlar büyük kazanç kayıpları oluĢturuyordu. 

Bunun önüne geçmek ve belli üretim ve dağıtım faaliyetlerini belli kurallara 

bağlamak için 1924‟te 42 eyaletin katılımıyla düzenleme komisyonu 

oluĢturulmuĢtur. 1920 yılında FPC (Federal Power Commission ) hidroelektrik 

santrallerin yapımı için lisans vermeye baĢlamıĢ, daha sonraları ( Federal Energy 

Requlatary Commission) FERC olarak görevini sürdürmüĢtür. 



 

 

ELEKTRĠK ÜRETME KOġULLARI  

Elektrik üretiminde üç temel parametreye dikkat etmeliyiz bunlar:  

1.) Rezervlerimiz: 
Elektrik üretimini kapasite belirler. Sürekli bir üretim yapamayız ancak belli bir 

rezerve geldiğimizde üretim yapabiliriz. Örneğin: Rüzgâr varsa elektrik 

üretebilirsiniz, yoksa elektrik üretemezsiniz. Barajlarda su yüksekliği yeterli 

değilse elektrik üretilemez ara sıra kapaklar kapatılıp su biriktirilmesi gerekir. 

Bu yüzden elektrik üretebilmek için rezervlerimizi korumalı ve artırmanın 

yollarını bulmalıyız. Ne kadar çok rezervleriniz varsa elektrik üretiminizde o denli 

uzun olacaktır.  

2.) ÇeĢitlilik: 
Elektrik enerjisini, rezervlerimizin kapasitesinden dolayı sürekli olarak 

üretemeyiz. Bu yüzden elektrik enerjisi tek bir ham enerjiden elde etmek doğru 

değildir. Farklı ham enerjileri (Rüzgar, Su, GüneĢ, Fosil Yakıtlar, Nükleer, 

Biyokütle, Jeotermal …) elektrik enerjisine çevirdiğinizde, birinin kapasitesi 

azaldığında/bittiğinde diğeri devreye girecek sürekli bir elektrik üretimi 

oluĢacaktır.

 

ġekil 1. Ortalama bir Ģehrin 1 günlük elektrik ihtiyacı değiĢimi 

ġekil 1‟de bir Ģehrin gün içinde saatlere göre harcadığı elektrik enerjisi dağılımı 

verilmektedir. Aslında bu grafik zaman göre yükteki değiĢimi göstermektedir.  

Buna göre ihtiyaç olduğunda rezervlerin dolu olması ve elektrik üretiminin olması 

gerekirken ihtiyacın az olduğu durumlarda rezervleri doldurmak için 

kullanılmalıdır. Bu periyot yakalanırsa verimlilik max olacaktır. Bu da ancak birden 

fazla ve çeĢitli kaynaklarla sağlanabilir. 

kW 

Zaman Gece  6 Öğl

e  

6 8 Gece  



 

 

3.) Ekonomik getiri; 
Üretip, kullanamadığımız elektriği depolama Ģansımız yoktur. Bu yüzden getirinin 

max olması için ürettiğimiz elektriğin tamamını satabilmemiz gerekir. Bunun için 

de üretim – harcama planının iyi yapılması gerekir, aksi takdirde elektrik pahalı ve 

kullanıĢsız olur. Elektrik üretim merkezlerinde, ani dalgalanmalarda direkt 

devreye girecek sistemler yaparak bu dalgalanmalar giderilmeye çalıĢılır. Bu 

sistemler genelde gaz türbinleriyle oluĢturulur. 15 dk. içinde jet motorları gazı 

yakar ve istenilen sıcaklığa getirerek türbinleri döndürür ve yaklaĢık 50 MVA 

elektrik üretir. Ancak bu sistemlerin sürekli çalıĢması verimli değildir. Çünkü 

üretilen bu aĢırı enerjiyi sürekli olarak harcayamayız. Bu yüzdende ihtiyacımız 

kadar elektrik enerjisi üretmeli ve farklı ham enerji kaynaklardan farklı 

yöntemlerle (çeĢitlilik) elektrik enerjisi üretimi tercih edilmelidir. Böylece birinin 

olmadığı anda diğeri devreye girerek elektrik enerjisindeki süreklilik sağlanır. Bu 

senkronizasyon ( synchranization ) sağlandığında max. verimlilik elde edilir. 

ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ 

Elektrik sistemlerinin temelinde üç bileĢen vardır: 

1.) Elektrik üretimi / ÜRETĠM 

2.) Elektriği üretildiği yerden kullanılacak yere taĢıma / TAġIMA –NAKĠL 

3.) TaĢınan elektriğin uygun değerlere düĢürülerek kullanılacak hale getirip 

dağıtma /DAĞITIM  

Bu bileĢenleri gösteren sembolik çizim ġekil 2‟de verilmiĢtir. Elektrik iletimindeki 

en büyük kayıp ısı kaybıdır. Bu kayıp akımın karesiyle orantılıdır ve 

      

ifadesi ile verilir. Burada I; geçen akım, R;tel direnci ve V; uygulanılan gerilim dir. 

Ġletim hatlarındaki ısı kayıplarını azaltmak için taĢıma esnasında gerilimi (V) 

büyük akımın (I) küçük olması istenir. V‟yi büyük tutmak için trafo sistemleri 

kullanılır (Yükselen ve Alçaltan). Üretilen elektriğin gerilimi doğrudan yüksek 

olarak üretilebilir, ancak bu değer soğutma, titreĢim ve yalıtma teknolojisiyle 

limitlenmiĢtir. Bu günkü teknolojimizle jeneratörlerde üretebileceğimiz max 

gerilim 24 kV tur. Motorlarda harcanan max. gerilim ise 12 kV civarındadır.  



 

 

 

ġekil 2. Elektrik dağıtım sistemi. 

Elektrik iletim hatlarında iletilecek gerilimin değeri aslında iletken–yalıtkan 

malzemelerin kalitesiyle sınırlandırılmıĢtır. Günümüzde elektrik iletim hatlarında 

uygulanılan gerilim değerleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Buhar kazanı Türbin  Üretim  

Diğer 

kaynaklardan 

gelen elektrik 

Elektrik üretimi 

kontrolü 

Sistem içi 

harcana Endüstri MüĢterisi (Çok 

yüksek enerji) 

Yüksek gerilim trafo 

merkezi 

Trafo 

dağıtım 

merkezi 

Trafo 

dağıtım 

merkezi 

Trafo 

dağıtım 

merkezi 

Kırsal bölge 
Dağıtım 

Trafosu 

Endüstri 

MüĢterisi   

Endüstri 

MüĢterisi   

ĠĢ merkezleri 

(AVM) 

Endüstri MüĢterisi  (yüksek 

enerji) 



 

 

 Jeneratör hattında 11kv - 24 kV 

 Yüksek gerilim hatlarında 345-500-765 kV (AC gerilim için) 

 Yüksek gerilim hatlarında 500-800-1000 kV (DCgerilim için) 

 Ġletim hatlarında 138-230 kV 

 Alt iletim hatlarında 34,5-69 kV 

 Kasaba Ģehir gibi hatlarda 12,5-34,5 kV 

 küçük kasabalarda 2-4 kV 

AC gerilimin frekansı ise ABD „de ilk üretimlerde 25Hz olarak uygulanmıĢtır. 

Ancak 25Hz aydınlatmada kesiklikler oluĢturduğundan bu değerden vazgeçilmiĢ 

ve ABD‟de 60 Hz Avrupa‟da ise 50 Hz kullanılmaya baĢlanıĢtır. Kullandığınız 

cihazlara bakarsanız 50-60 Hz de çalıĢır ibaresi görürsünüz. 

Elektriğin üretiminde ve dağıtımında manyetik alan büyük bir önem teĢkil eder. 

Manyetik alan oluĢturamazsanız elektrik üretemezsiniz. Aynı Ģekilde akım geçen 

bir telin çevresinde oluĢan manyetik alanın çevresinde oluĢturacağı etkileri 

bilmezseniz elektriğinin dağıtımında / aktarılmasında birçok istenmeyen durumla 

karĢılaĢabilirsiniz. Bunun için ilk olarak manyetik alan nedir? Nasıl oluĢur? Etkileri 

nelerdir? Bunları anlamaya çalıĢalım… 

MIKNATIS 

Doğada bulunan ve demir tozlarını çeken serbest bırakıldığında (asıldığında) 

Kuzey-Güney doğrultusuna dönen cisimlere mıknatıs denir. Mıknatıs serbest 

bırakıldığında kuzeye bakan ucuna kuzey kutup, Güneye bakan ucuna ise güney 

kutup denir. Mıknatısı parçaladıkça yeni oluĢan mıknatıslar kuzey ve güney 

kutuplarına ayrılır bu mıknatısın en küçük parçasına kadar devam eder. 

Mıknatısın aynı kutupları birbirini iterken, zıt kutuplar birbirini çeker. Ġki kutup 

arasındaki itme çekme kuvveti Coulomb Kanunu ile verilir ve ; 

 ⃗   
    

 ⃗ 
 

ifadesi ile yazılır. Burada 

P; mıknatısın kutup Ģiddetidir ve SI birim sisteminde  
 

     
        olarak 

verilir. 

r; iki mıknatıs arasındaki uzaklık ve SI birim sisteminde (m) olarak verilir.  



 

 

k; Sabit sayı ve      

    
          

     
 olarak verilir. 

F; itme çekme kuvvetidir ve SI birim sisteminde (newton=N) olarak verilir. 

Aynı elektrik alanda olduğu gibi mıknatıslar da uzayda B mağnetik akı yoğunluğu 

(mağnetik alan, mağnetik indüksiyon büyüklüğü) meydana getirir ve bu alan içine 

konulan P kutup Ģiddetine sahip bir mıknatısa  

 ⃗   ⃗⃗   

kuvveti etki eder. Yani bir A noktasına bir mıknatıs konduğunda, mıknatısa etki 

eden bir kuvvet var ise A noktasında B=F/P değerinde mağnetik akı yoğunluğu 

(mağnetik alan, mağnetik indüksiyon büyüklüğü) vardır denir. Mağnetik akı 

yoğunluğu SI birim sisteminde tesla (T) olarak gösterilir.  

1 tesla     gaus (cgs)       1 tesla  
 

     
 

     

       
  

    dir. 

AKIM-MIKNATIS ĠLĠġKĠSĠ 

1820 yılında Oersted tarafından, içinden akım geçen bir telin yanına konulan 

pusulanın saptığı gözlemiĢ ve böylece akım ile mıknatıs arasında bir iliĢki olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Bu iliĢkinin en basit açıklaması; hareket eden yüklerin (akımın) 

manyetik alan yoğunluğu meydana getirdiğidir.  

Böylece mıknatıslığın hareket halinde bulunan yüklerin karĢılıklı etkileĢmesi 

Ģeklinde düĢünülmesi gerektiği ortaya konmuĢtur. 

MAĞNETĠK AKI VE ĠNDÜKSĠYON ÇĠZGĠLERĠ 

Mağnetik akı yoğunluğu (Manyetik alan) içine konulan mıknatısçıklar belli bir yöne 

doğru yönelirler. Bu yönelmeyi sağlayan mağnetik kuvvet (mağnetik indüksiyon) 

çizgileridir. Doğal bir mıknatıs için bu çizgiler Kuzey kutbundan Güney kutbuna 

doğrudur ve  ġekil 3‟teki gibi verilir. 

 

ġekil 3. Düz bir mıknatısın mağnetik indüksiyon çizgileri 



 

 

Bu çizgiler daima mağnetik akı yoğunluğuna teğettir. ġekil 3 teki gibi indüksiyon 

çizgilerinin içinden geçecek bir alan seçersek,  bu alan içinden geçen indüksiyon 

çizgileri sayısına A yüzeyinden geçen mağnetik akı denir ve Ø ile gösterilir ve  

           

Ġfadesi ile verilir. Burada B;  mağnetik akı yoğunlu (mağnetik alan büyüklüğü) SI 

birim sisteminde birimi (tesla=T), A; alan birim sisteminde birimi (m) ve ; alanın 

normali ile mağnetik indüksiyon çizgileri arasındaki açıdır. SI birim sisteminde 

mağnetik akı birimi (tesla.m2=weber=Wb)‟dir. 1 maxwell (cgs) 10-8 weber  (SI) dir. 

Mağnetik alan büyüklüğü birimi tesla idi aynı zamanda akı Çinsinden tarif edilirse  

Wb/m2  olduğu da görülür. 

Bir iletken telden geçen akımın oluĢturduğu mağnetik alan yoğunluğu telin Ģekline 

bağlıdır.  

Sonsuz Uzunluktaki Bir Telin Çevresinde OluĢturduğu B 
Buna göre düz bir iletken telin R uzaklında oluĢturduğu  ̅ sağ el kuralına göre 

bulunur. BaĢparmak akım yönünü gösterecek Ģekilde tel avuç içine (sağ el) alınır. 

Diğer parmakların yönü B‟yi verir (ġekil 4).  

 

ġekil 4. Düz bir telden geçen akımım yarattığı mağnetik alanın yönü ve Ģekli 

Burada. Bu sadece    parçacığının oluĢturduğu B‟dir. Tüm tel için bunu alırsak her 

  ‟nin oluĢturduğu B‟yi tek tek vektörel olarak toplamalıyız. 

      
 

 
   

 

    
  olur.       

 

 
 ise          dir. Buradan   

 

    
      

olarak bulunur ve   √      yerine yazılırsa      
 

√     
 olur. Bu değerler 

yukarıdaki eĢitlikte yerine konur integral alınırsa 

∫          ∫
 

√             

  

  

        ∫
 

          
   

𝑑�⃗⃗�  𝑘 
Ι d 

r 
     𝜃            

k; 10-7 
𝑊𝑏

𝑎𝑚𝑝 𝑚
 değerinde bir sabittir 𝜃  

9 ° ⇒ 𝑟  𝑅′𝑑𝑖𝑟. 

 



 

 

Sonsuz uzunluktaki bir telin R uzaklığında oluĢturduğu B mağnetik alanı(mağnetik 

akı yoğunluğu) 

    
   

 
 

Ġfadesi ile verilir. 

Daire ġeklinde Bir Ġletken Telde OluĢan  ⃗⃗⃗ 
Bu oldukça zordur. Bunun için sadece halkanın merkezindeki doğru boyunca oluĢan 

B‟ye bakalım (ġekil 5). 

 

                 ġekil 5                   

     
  d 

    B burada     ve B1 olarak ayrılır. Simetriden dolayı ∑     „dır 

            tüm çevreyi alır toplarsak. 

    
      

        

     
 

 
     

       
  

   

Olarak bulunur. Ġletken tel avuç içine ve parmaklar akımın yönünü gösterecek 

Ģekilde alınırsa B baĢparmağın yönündedir. Halkanın tam ortasındaki B‟yi bulmak 

istersek  =90° olur ve         dir. Bu durumda R=r olur ve  

    
    

 
 „dir. 

n sarım için bu ifade 

        
 

 
 olarak verilir. 

 



 

 

Bir Bobinin (Selonoid) içinde oluĢan B  
Bir bobinden akım geçirildiğinde çevresinde oluĢan mağnetik alan ġekil 6‟daki gibi 

verilir. Selonoid‟in etrafındaki alanı bulmak bir çok parametreye bağlı olduğundan 

çok zordur. Ancak selonoid‟in içinden gecen düzgün mağnetik alanı bulmak o kadar 

zor değildir. Selonoid içinde oluĢan bu düzgün mağnetik alan bir çok yerde 

kullanıldığından bilinmesi oldukça önemlidir. 

 

ġekil 6 

Selonoid içinde oluĢan mağnetik alanının yönü yine sağ el kuralıyla bulunur. Sağ 

elin parmakları akım yönünü gösterecek Ģekilde Selonoid avuç içine alınır ve 

parmaklar kapanır. BaĢparmak B‟nin yönünü gösterir. Ġçinden   akımı geçen bir 

selonoid,    uzunluğunda ve N sarımlı ise (birim uzunlukta     
 
 
        

 
 

           
 

 
  

    tane sarım 

vardır). Selenoidin orta noktasındaki manyetik indüksiyon. 

       
 

 
        

Ġfadesiyle verilir.  

Ġki farklı uzunlukta selonoid‟ten geçen akım aynı ve birim uzunluktaki sarım sayısı 

(n) aynı ise selonoid‟lerin ortasında oluĢan B ne olur? (iki selenoid için)  

Halka ġeklinde Selenoid Ġçinde OluĢan B 

 
 

         

     
   

   
 

 

     
 

 
   

ifadesi ile 

verilir. 

 

N tane sarım varsa tüm selenoitle 

birim uzunlukta 
                                
            

  
 

  r

 

 

 

 
ġekil 7 



 

 

 

Özet 
  

  

  
 ifadesiyle verilir. Burada µ0 boĢluğun mağnetik geçirgenliğidir ve 

                    

     
 olarak verilir. Buna göre farklı teller için 

bulduğumuz mağnetik alan değerlerini düzenlersek 

Sonsuz tel için 

 

 

     
    

   
        

 

halka için ortasında (orjinde)  

 

 

  
  

 
 
 

 
        

Halkadan x uzaklığında 

 

 

  
  

 
 
   

  
 

 

Bobin Selonoid için 

           (         
           r  

         
)  

BAĞIL GEÇĠRGENLĠK 

Yukarıda bulduğumuz mağnetik alan değerleri hep boĢluk içindi. Buralarda boĢluk 

olmasaydı bir madde olsaydı mağnetik alan değiĢir. Mağnetik alan büyüklüğün 

madde yok iken    madde var iken B dersek bağıl geçirgenlik 

  
 

  
   

Ġfadesi ile verilir. 

 K < 1 ise madde diamağnetik. 



 

 

 K > 1 ise madde paramağnetik. 

 200<K<106 ise madde ferromağnetiktir. 

Diamağnetik ve paramağnetik malzemeler maddenin katı, sıvı, gaz halinde 

gözlenirken . ferromağnetik malzemeler sadece katılarda gözlenir.  

Madde içindeki çekirdeklerin manyetik alanlarının toplamı sıfır ise diamagnetik 

Madde içindeki çekirdeklerin manyetik alanlarının bileĢke alanı (küçük) mevcut ise 

paramagmetik, bileĢke alan büyük ise ferromagnetiktir ( mıknatıslardır. ) 

HĠSTERESĠZ EĞRĠSĠ 

Ġçinden   akımı geçen bir selenoidin boĢluktaki mağnetik indüksiyonu (mağnetik 

alanı) 

     
  

 
  idi. 

Selonoid içine bir ferromagnetik cisim konulursa 

    
  

 
   olur. 

burada µ; maddenin manyetik geçirgenliğidir. 

µ >> µ0 ise cisim ferromagnetik. 

µ > µ0 ise paramagnetik. 

µ < µ0 ise diamagnetik. 

 ⃗⃗     ⃗⃗⃗ olarak yazılır ise burada H magnetik Ģiddettir ve  

 ⃗⃗⃗  
  ⃗

 
  

Ġfadesi ile verilir. µ sayısı bir madde içinde sabit değerde değildir. 

 

ġekil 8 



 

 

Bir demiri ġekil 8‟deki gibi selonoid‟in içine konulursa ve selonoid‟e akım verilir ise 

selonoid‟de H manyetik Ģiddeti olur ve demirdeki B manyetik indüksiyon değeri 

Her H değeri için ġekil 9‟daki gibi değiĢir. 

 

ġekil 9 

   
 

 
  Ģeklindedir. µ her H ve B değeri için farklı değer alır. 

Demir atomları H manyetik Ģiddetin tesiri altında H doğrultusunda yönelmeye 

çalıĢırken, yönelme miktarı her yerde aynı olmamaktadır. Bu yüzden µ değeri her 

yerde aynı değeri alamaz. Bu yönelme esnasında atomlar H alanından enerji alırlar 

ve bu enerjiyi demire ısı olarak verirler. Alınan enerji histeresiz eğrisinin yüz 

ölçümü ile orantılıdır. 

Bu histeresiz eğrisinin oluĢması için H‟yi oluĢtuan akımın yönünü sürekli olarak 

değiĢtirmeliyiz. Bunun için de AC sinyal ile beslenen bir bobinin/selonoid‟in içinde 

histeresiz oluĢur. Bu da berberinde ısınmayı/yangınları meydana getirebilir! 

 ⃗⃗⃗ ĠÇĠNDE HAREKET HALĠNDEKĠ BĠR YÜKE ETKĠ EDEN  ⃗⃗⃗ 

Mağnetik alan içinde bir yük v hızında hareket ediyorsa bu yüke etki eden kuvvet 

 ⃗    ( ⃗    ⃗⃗⃗⃗ )  

Ġfadesi ile verilir. Bu kuvvetin büyüklüğü ise 

| ⃗|   | ⃗|| ⃗⃗|      

Olarak verilir. Burada  mağnetik alan ile yükün hızı arasındaki açıdır. Kuvvetin 

yönü ise sağ el kuralına göre verilir. Buna göre sağ elin, avuç içi B‟yi, Parmaklar 

 ⃗‟yi gösterecek Ģekilde tutulursa sağ elin BaĢparmağı kuvvetin yönünü verir (ġekil 

10).   



 

 

 

ġekil 10 

Benzer Ģekilde bir iletken tel mağnetik alan içine konulursa ve telden i akımı 

geçirilirse tele 

 ⃗    ( ⃗    ⃗⃗⃗⃗ )  

Kuvveti etki eder (ġekil 11) ve büyüklüğü 

| ⃗|   | ⃗|| ⃗⃗|      

Ġfadesi ile verilir. Bu kuvvetin yönü gene sağ el kuralına göre bulunur. 

 

ġekil 11 

Bu prensiple ilk akım ölçümleri yapan aygıt “galvonometre”  yapılmıĢtır (ġekil 12) . 

 

 ġekil 12 

MANYETĠK ĠNDÜKSĠYON ĠÇĠNDE HAREKET EDEN BĠR 

ĠLETKENDE MEYDANA GELEN EMK 

1831 yılında Ġngiltere‟de Michael Faraday ve aynı zamanda ABD‟de Joseph Henry 

elektromanyetizmanın temelini ( motorların çalıĢma prensibi ) oluĢturan iki 

deneyin açıklamasını yapmıĢlardır. 



 

 

 

ġekil 13 

 Bu deneylerden ilki bir iletken halkaya bir mıknatıs yaklaĢtırdığımızda (ġekil 13) 

galvonometrede bir akım oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Mıknatısı halkadan 

uzaklaĢtırdığımız zaman galvonometrede bu sefer ters yönde bir akım oluĢtuğu 

gözlenmiĢtir. Ġkinci deneyde ise akım geçirilen bir çembere baĢka bir çember 

yaklaĢtırıldığında çember üzerinde akım oluĢtuğu gözlenmiĢtir (ġekil 13). OluĢan 

bu akıma indüksiyon akımı denmiĢtir ve bu akım herhangi bir bilim veya kaynak 

tarafından oluĢturulmamaktadır. 

Faraday bu olayın manyetik indüksiyon yoğunluğunun değiĢiminden ( manyetik akı 

yoğunluğunun/mağnetik alanın değiĢiminden ) kaynaklandığını açıklamıĢtır. Her ne 

sebep ile olursa olsun mağnetik akıda zamanla bir değişim olursa mağnetik 

akının içinden geçen kapalı devrede bir emk oluşur  ve bu ifade   

   
  

  
  

Olarak verilir. Bu ifadeye elektromotor kuvveti (EMK) ya da faraday kanunu 

denir. Burada ;akı (Wb) t; zaman(s) ve ; EMK olmak üzere birimi (V) tur. 

Buradaki ( – ) nin anlamı EMKnın kendini oluĢturan olayın tersi yönde oluĢtuğunu 

belirtmek içindir. Bunu da Lenz 1934 yılında açıklamıĢtır. ( Heinrich Friedrich 

Lenz ) Birinci deneyi tekrardan bakalım, N kutbu halkaya yaklaĢırken telde oluĢan 

akımın oluĢturacağı manyetik indüksiyon (manyetik alan) büyüklüğü N‟yi itmelidir.  

Yani halkanın mıknatısın yaklaĢtığı yönü N kutbu olmalıdır. Bunun için telden gecen 

indüksiyon akımı sağ el kuralına göre bulunur. Çekerken ise tam tersi yönde 

olacaktır. N tane halkanız var ise EMK 

     
  

  
  

Ġfadesi ile verilir. 

 



 

 

Elektro motor kuvvetini bir baĢka Ģekilde çıkaralım 

 

ġekil 14 

ġekil 14 te görüldüğü gibi mağnetik alan içindeki bir iletken teli v hızıyla çekelim. 

Ġletken tel üzerindeki elektronlar da v hızıyla hareket ederler. Hareket eden bir 

yüke F kuvveti etki ettiğine göre tel içindeki yüklere de kuvvet ġekil 14 te 

gösterildiği gibi etki edecektir. q yüküne etki eden kuvvet, yüklerin telin bir 

ucundan diğer ucuna doğru hareket etmesini sağlıyorsa yapılan iĢ 

   ⃗       dan  

   ⃗  ⃗⃗    | ⃗| | ⃗⃗|      | |⃗⃗⃗⃗⃗    

             

Ģeklinde olur. 

Yük baĢına yapılan iĢ EMK ni verdiğinden 

  
 

 
                 

Ġfadesinde sadece bir iletkenin hareketinden kaynaklanan EMK düĢünülmüĢtür. 

Burada hız yerine    
  

  
 ifadesi konursa 

    
  

  
        

    

  
         burada            

  
  

  
           

olarak bulunur. Buna göre EMK yı yaratan akı değiĢimidir. Bu değiĢim hareketten 

geldiği gibi  ⃗⃗‟nin değiĢiminden veya dönmesinden de kaynaklanabilir. Bu ifade 

aslında motorların temel çalıĢma prensibidir. 

 



 

 

Faraday kanununun elektrik akım cinsinden ifadesi ise elektrik alan içindeki bir 

yüke etki eden kuvvetten çıkarılır.  

 ⃗     ⃗⃗ dir. 

Birim yüke etki eden kuvvet 

F=E olur. 

Bu kuvvetin     uzunluğunda yaptığı iĢ 

             

Tüm tel boyunca yapılan iĢ EMK „ya eĢit olacağından 

  ∫   
   

 
 ∫     

   

 
  

   

  
   tek halka için olur. 

LENZ KANUNU 

Ġndüksiyon akımı, kendini meydana getiren sebebe karĢı koyacak yönde meydana 

gelir. ġekil 15 görüldüğü gibi mıknatıs bobine yaklaĢırken bobinde oluĢan 

indüksiyon akımı mıknatısa karĢı koyacak Ģekilde bir mağnetik alan oluĢturur. 

 

 ġekil 15 

ÖZ ĠNDÜKSĠYON 

Herhangi bir devrede akım değiĢirse o akımın oluĢturduğu mağnetik alan 

(mağnetik indüksiyon) da değiĢir. Mağnetik alanın değiĢmesi akı‟nın değiĢmesine 

sebep olur. Akının değiĢmesi ise devrede bir indüksiyon akımı oluĢturur. 

Bir devredeki akımın değişmesinden dolayı kendisinde indüksiyon akımı 

oluşturmasına öz indüksiyon olayı denir.  OluĢan bu akım kendini oluĢturan akıma 

ters yöndedir. Ġndüksiyon emk‟sı     
  

  
 idi akımın değiĢme hızı ise 

  

  
 ile doğru 

orantılıdır. 



 

 

Buradaki akımın değiĢimi akıyı değiĢtirdiğinden ve öz indüksiyon olayı da aslında 

bir indüksiyon olayı olduğundan 
  

  
 yerine 

  

  
 yazılabilir ve 

     
  

  
  

Ġfadesi ile verilir. Buradaki L devrenin sarım sayısı ve manyetik geçirgenliği 

karakterize eden orantı katsayısıdır. L katsayısına öz indüksiyon katsayısı denir 

ve SI birim sisteminde birimi henry‟dir. 

1 saniyede 1 amper akım değiĢimi oluyorsa      olur. Devrede meydana gelen öz 

indüksiyon emk‟sı 1 volt ise L=1 henry dir.  

Öz indüksiyon, akım değiĢiminden oluĢtuğu için alternatif akımlarda öz indüksiyon 

her daim (sürekli) oluĢur. OluĢan bu öz indüksiyon akımı alternatif akıma karĢı bir 

direnç gösterecektir. Bu yüzden akımın frekansı yükseldikçe iletim tellerinden 

geçmesi zorlaĢacaktır.  

Bir bobinin öz indüksiyon katsayısı  

     
  

  
   

  

  
  

Ġdi. Bir bobin içindeki akı 

            

Bobin içinde oluĢan mağnetik alan değerini yerine yazarsak ve =0o kabul edilirse 

   
  

 
    

Olur. Her tarafın türevi alınırsa 

 
  

  
  

  

 
 
  

  
  

Ġfadesi elde edilir. Bu ifadeyi EMK ifadesinde yerine yazarsak  

     
  

  
      

  

 
 
  

  
   

  

  
      

Gerekli sadeleĢmeler yapılırsa 

    
    

 
  

Olarak bulunur. Burada N; sarım sayısı,    bobinin uzunluğu (m) ve A;alan (m2) 

olarak verilir.     



 

 

KARġILIKLI ĠNDÜKSĠYON 

ġekil 16 görüldüğü gibi 1. bobinden bir akım geçirildiğinde 2. devrede bir 

indüksiyon emk‟sı oluĢur. Bu EMK    in değiĢimiyle orantılıdır.  

 

ġekil 16 

2. devrede oluĢan EMK 

      
   

  
  

Ģeklinde verilir. Burada M orantı katsayısıdır ve 2. bobinin sarım sayısına, 2. 

bobinden gecen mağnetik alana ve 2. bobinin bulunduğu ortama bağlıdır. M‟ye 

karĢılıklı indüksiyon katsayısı denir. Birimi henry‟dir. 

BĠR BOBĠNDE TOPLAM ENERJĠ 

EMK kuvveti   olan bir devrede I akımı geçince güç  

      

olur.   öz indüksiyon emk‟sı olduğundan güç 

    
  

  
    

Ġfadesine dönüĢür. Birim zamanda harcanan güç enerjiyi vereceğinden, bobinde 

harcanan enerji 

            

  ∫     ∫       

  
 

 
    

Ġfadesi ile verilir. Burada, L; henry ve  ;amper biriminde ise W; joule biriminde 

bulunur. 



 

 

Referanslar  

 Dr. Ethem Tokmakcıoğlu, “Fizik II” 

 Halliday and Resnick, “Fundamentals of Physics” 

 Luces M. Faulkenberry, Walter Coffer, “Electrical Power Distribution and 

Transmission” 

 Anadolu Üniversitesi yayınları, “Elektrik Enerjisi Ġletimi ve Dağıtımı”  

 


