11. SINIF
FİZİK

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Bu öğretim materyalinin metni, soruları ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımlanamaz.

ELEKTRIK VE MANYETIZMA
ELEKTRIKSEL KUVVET VE ELEKTRIK ALAN

Ders

Fizik
2x40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Kazanımlar

11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri
belirler.
11.2.1.2. Noktasal yük için elektrik alanı açıklar.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Aynı cins yüklerin ve zıt cins yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler çizilerek gösterimi sağlanır.
2. Elektriksel kuvvetin yük büyüklüklerine, yüklerin kütle merkezlerinin arasındaki uzaklığa ve ortamın özelliklerine bağlı olduğu vurgulanır ve matematiksel model verilir.
3. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
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Örnek 1
Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Yüklü iki cisimden, yükü az olan diğerine daha küçük bir elektriksel kuvvet uygular.
( ) İki yüklü cisim arasına dielektrik sabiti havanınkinden büyük bir madde konulursa elektriksel kuvvet artar.
( ) Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.
( ) Elektrik yükü birimi coulumb’dur.
( ) Yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler eşittir.
Örnek 2

Bir öğrenci grubu, yaptıkları deneyde yüklü cisimleri şekildeki gibi yerleştirdiğinde yükler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olarak ölçülmektedir.

Buna göre aynı öğrenci grubu deneyde şekil 1, şekil 2 ve şekil 3’teki değişiklikleri yaptığında yükler arasındaki
elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne olur?
Örnek 3

Sabit tutulan q1 ve q3 yüklerinin tam ortasına q2 yükü konulunca bu yüke etki eden net kuvvet şekildeki gibi
oluyor. q3’ün q2’yi ittiği bilindiğine göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I.

q1 ve q2 kesinlikle zıt işaretlidir.

II.

q2 ve q3 kesinlikle aynı işaretlidir.

III. q1 ve q3 aynı işaretli ise q3’ün yük miktarı q1’inkinden fazladır.
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Örnek 4

Yatay ve sürtünmesiz düzlemde sabit tutulan +q ve -4q yüklerinin yakınına, başka yüklü bir cisim konulduğunda hareketsiz kaldığı görülüyor. Buna göre bu yük +q yükünden kaç d uzaklığa konulmuştur?
4. Manyetik alan şiddetine benzer şekilde elektrik yüklerinin de etrafında bir etki oluşturan elektrik alan
oluşturduğu verilir.
5. Pozitif ve negatif yüklerin kendisinden uzaktaki bir noktada oluşturduğu elektrik alan yönleri gösterilir.
6. Elektrik alan kavramını daha somut hale getirmek amacıyla oluşturulmuş elektrik alan çizgilerinin modellemeleri gösterilir ve özellikleri verilir.
7. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 5

K noktasına konulan +q yükünün L noktasındaki elektrik alan büyüklüğü E ise, M ve N noktasındaki elektrik
alan büyüklüğü kaç E’dir?
Örnek 6

K ve L noktasal yüklerinin elektrik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre;
a)

K ve L elektriksel yüklerinin işaretini belirleyiniz.

b)

Yüklerin büyüklükleri qK/qL oranı nedir?
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Örnek 7

Eşit bölmelendirilmiş yalıtkan düzlem üzerindeki q1 ve q2 yüklü noktasal cisimler şekildeki gibi tutulmaktadır.
Yüklü cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan dir. Buna göre yüklerin büyüklükleri q1/q2
oranı kaçtır?

6

Elektrik ve Manyetizma

11. SINIF FİZİK

CEVAPLAR:
Örnek 1
Y,Y,D,D,Y
Örnek 2
2F, F/4, F
Örnek 3
II, III
Örnek 4
d
Örnek 5
Em = E/4 , EN=E/9
Örnek 6
a-) K pozitif
L negatif
b-) qK/qL= -1/3

Örnek 7
1/8
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ELEKTRIK VE MANYETIZMA
ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

Ders

Fizik
2x40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Elektriksel Potansiyel

Kazanımlar

11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji kavramı açıklanır ve matematiksel model verilir.
2. Elektriksel potansiyel enerjinin skaler olduğu belirtilir ve üç yükten oluşan sistemin elektriksel potansiyel
enerjisinin her bir yük çiftinin elektriksel potansiyel enerjilerin cebirsel toplamına eşit olduğu belirtilir.
3. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1
Noktasal q1, q2 ve q3 yüklerinin konumları şekilde gösterilmiştir.

Buna göre
a) q1 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç
b) Yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi kaç

kq2
olur?
d
kq2
d

olur?

4. Elektriksel potansiyel kavramı açıklanır ve matematiksel model verilir.
5. Elektriksel potansiyelin skaler bir büyüklük olduğu belirtilir ve birden fazla yükün elektrik alanı etkisindeki
bir noktada oluşturduğu toplam elektriksel potansiyelin hesaplaması gösterilir.
6. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
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Örnek 2

q1 ve q2 noktasal yükleri yalıtkan düzlem üzerinde sabitlenmiştir. q1 ve q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları elektriksel potansiyel sıfırdır. Buna göre q1 oranı nedir?

q2

Örnek 3

Yükü +q olan noktasal parçacığın etrafındaki K, L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller sırasıyla
VK, VL ve VM ‘dir. Buna göre K, L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyelleri karşılaştırınız.
7. Elektriksel potansiyel farkı kavramı açıklanır.
8. Düzgün elektrik alan içerisinde bir noktadan başka bir noktaya götürülen yükün yaptığı iş açıklanır.
9. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 4

Noktasal +q yükünün etrafında eşit aralıklarla sıralanmış eş potansiyel yüzeylerin üzerinde K, L, M ve N
noktaları verilmiştir. +q yükünün K noktasındaki potansiyeli 30V’tur. Buna göre
a) K ve M noktalarının elektriksel potansiyel farkı kaç V olur?
b) L ve N noktalarının elektriksel potansiyel farkı kaç V olur?
Örnek 5
Yatay düzlemde bulunan +q ve –q noktasal yükleri arasındaki uzaklık d iken 2d yapılıyor. Buna göre;
a) Yapılan iş kaç

kq2
d

olur?

b) İş sistem tarafından mı yoksa dışarıdan uygulanan kuvvet tarafından mı yapılmıştır? Açıklayınız.
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Örnek 6

o

Noktasal yükler şekildeki gibi yalıtkan yüzeydeki K, L ve M noktalarına yerleştirilmiştir. Bu durumda
yüklerin çemberin merkezindeki O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan şiddeti , elektriksel
potansiyeli V ve sistemin elektriksel potansiyel enerjisi EP’ dir. K ve L noktalarındaki yüklerin yerleri değiştirildiğinde
a) O noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü
b) O noktasındaki elektriksel potansiyelin
c) Sistemin elektriksel potansiyel enerjisinin
ilk duruma göre nasıl değiştiğini açıklayınız.

CEVAPLAR:
Örnek 1
a) kq2/d		

b) - kq2/d

Örnek 2
-3/5
Örnek 3
V K > VL > VM
Örnek 4
a) 60V			

b) 15V

Örnek 5
a) kq2/2d		

b) Dışarıdan uygulanan kuvvet tarafından yapılmıştır.

Örnek 6
a) Değişmez		

b) Değişmez		

c) Değişmez

11

ELEKTRIK VE MANYETIZMA
DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA

Ders

Fizik
40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

Kazanımlar

11.2.3.1. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanı, alan çizgilerini çizerek açıklar.
11.2.3.2. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE

1.
2.

Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alan çizilerek gösterilir.

3.

Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.

Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın bağlı olduğu değişkenleri inceler ve matematiksel model verilir.
Örnek 1

Şekilde paralel levhalar bir üreteçle bağlanarak yüklenmiştir.
Buna göre
a) K, L ve M noktalarındaki elektrik alanları büyüklüklerine göre sıralayınız.
b) K, L ve M noktalarının elektriksel potansiyellerini büyüklüklerine göre sıralayınız.
c) Levhalar birbirine yaklaştırılırsa levhalar arasındaki elektrik alan ve levhaların potansiyel farkı nasıl
değişir?
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Örnek 2
Aralarında d uzaklığı bulunan iletken, paralel iki levhaya V gerilimi uygulanarak levhalar arasında düzgün
elektrik alanı oluşturulmuştur.

Levhalar arasındaki uzaklık iki katına çıkarılıp gerilim yarıya indirilirse levhalar arasındaki elektrik alan
büyüklüğü kaç E olur?
Örnek 3
d

d

A

d

B

K

d

d

C

L
+ 100V

Şekildeki K-L levhalarına 100 V’ luk bir gerilim uygulanmaktadır.
Buna göre;
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a)

A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç V’ tur?

b)

B ve C noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç V’ tur?

c)

A ve C noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç V’ tur?

Elektrik ve Manyetizma
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CEVAPLAR
Örnek 1
a) EK=EL=EM
b) VK=VL>VM
c) E artar, V değişmez
Örnek 2
E/4
Örnek 3
a) 20V
b) 40V
c) 60V
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ELEKTRIK VE MANYETIZMA
DÜZGÜN ELEKTRIK ALAN VE SIĞA

Ders

Fizik
40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

Kazanımlar

11.2.3.4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar.
Matematiksel hesaplamalara girilmez.
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
b) Öğrencilerin matematiksel modeli elde etmeleri sağlanır. Matematiksel
hesaplamalara girilmez.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Sığa (kapasite) kavramı günlük hayattan örneklerle açıklanır.
2. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri inceler ve matematiksel modeli verilir.
3. Simülasyon linkine tıklanarak sığanın bağlı olduğu değişkenler incelenir.
https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/capacitor-lab
4. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1

Şekil II
Levhaları arasında hava olan bir sığaç Şekil 1’deki gibi potansiyel farkı V olan üretece bağlanmıştır. Bu
durumdayken sığacın sığası C, yükü q’ dur. Daha sonra, üreteçten ayrılan sığacın levhaları arasına yalıtkan
bir madde Şekil 2’deki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre sığacın sığası ve yükü nasıl değişmiştir.
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Örnek 2
Özdeş, iletken ve paralel iki levha arasına yalıtkan malzeme konarak sığaç elde edilir. Aşağıdaki tabloda
K, L ve M sığaçlarının yapısal özellikleri verilmiştir.

Sığaç

Levhaların Yüzey Alanı

Levhalar Arasındaki Uzaklık

K
L
M

2A
A
3A

d
2d
d

Yalıtkan Malzemenin Elektriksel Geçirgenliği
Ɛ
2Ɛ
2Ɛ

Buna göre sığaçların sığalarının büyüklüklerini sıralayınız.
Örnek 3
Sığası C olan şekildeki sığacın üretece bağlandığına potansiyel farkı V, yükü q olmaktadır. Sığaç üreteçten
ayrıldıktan sonra sığacın levhaları arasındaki uzaklık azaltılmıştır. Buna göre C, q ve V’nin büyüklüklerindeki yorumlayınız.
Örnek 4

Paralel iki levha Şekil 1’deki gibi potansiyel farkı V olan üretece bağlanmıştır. Aralarında d uzaklığı bulunan ve yüzey alanı A olan levhaların arasında elektriksel geçirgenliği 2Ɛ olan yalıtkan varken sığası C, yükü
q ’dur. Levhaların yüzey alanı 2A ve aralarındaki uzaklık d/2 olacak şekilde aralarına elektriksel geçirgenliği 3Ɛ olan yalıtkan yerleştirilip potansiyel farkı 2V olan üretece bağlanmıştır. Buna göre
a) Levhaların sığası kaç C olur?
b) Levhaların son yükü kaç q olur?
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CEVAPLAR
Örnek 1
Sığası artar, yükü değişmez
Örnek 2
CM > CK > CL
Örnek 3
C artar, q değişmez, V azalır
Örnek 4
a) 6C
b) 12q
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ELEKTRIK VE MANYETIZMA
MANYETIZMA VE ELEKTROMANYETIK İNDÜKLEME

Ders

Fizik
2x40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Kazanımlar

11.2.4.1. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın
merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik
alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
Manyetik alan yönünün sağ el kuralıyla gösterilmesi sağlanır.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Akım geçen iletken düz telin yanındaki pusula iğnesinin doğrultusunun değişmesi, üzerinden akım geçen
telin çevresinde manyetik alan oluştuğunu gösterir bir gösteri deneyi yapılır.
2. Manyetik alanın vektörel bir büyüklük olduğu ve yönünün sağ el kuralı ile belirlendiği belirtilir.
3. Üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alan şiddetinin bağlı olduğu değişkenler incelenir ve matematiksel model verilir.
4. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1
Aşağıda verilen iletken düz tellerin etrafında verilen noktalardaki manyetik alan vektörlerinin yönlerini
gösteriniz.

Örnek 2

i

d

d
0

K

2i
L

Sayfa düzlemindeki K düz teli ve sayfa düzlemine dik L düz telinden belirtilen yönlerde i ve 2i akımları geçmektedir. Buna göre
K telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B
ise O noktasındaki bileşke manyetik alanın büyüklüğü kaç B olur?
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5. Üzerinden akım geçen iletken halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddetinin bağlı olduğu değişkenler incelenir ve matematiksel model verilir.
6. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 3

Sayfa düzleminde bulunan r yarıçaplı halkadan şekilde belirtilen yönde i şiddetinde akım geçmektedir. Bu
durumda O noktasında oluşan manyetik alan B büyüklüğündedir.
Buna göre
I. Halkanın yarıçapı artırılırsa manyetik alan büyüklüğü azalır.
II. Halkadan geçen akımın yönü değiştirilirse manyetik alan yönü değişir, büyüklüğü değişmez.
III. Halkadan geçen akım şiddeti artırılırsa manyetik alan büyüklüğü artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Örnek 4

Sayfa düzleminde verilen ya rım halka ve çeyrek halka şeklindeki iletken tellerden belirtilen yönlerde i1 ve
i2 akımları geçmektedir. Buna göre halkaların O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetlerini veren
ifadeyi ve yönlerini bulunuz.
7. Üzerinden akım geçen akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alan şiddetinin bağlı
olduğu değişkenler incelenir ve matematiksel model verilir.
8. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
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Örnek 5
Şekil 1 ve Şekil 2’ deki gibi verilen iki akım makarasının üzerinden akım geçmektedir. Buna göre makaraların merkez ekseninde oluşan manyetik alanın yönünü makaralar üzerine çiziniz.

Örnek 6

K ve L akım makaralarının sarım sayıları sırayla N ve 3N, sarım uzunlukları 2l ve 3l olup makaraların
üzerinden geçen akımlar i ve 2i ’dir. Buna göre makaraların merkez ekseninde oluşan manyetik alan büyüklüklerinin oranı kaçtır?

CEVAPLAR
Örnek 4

Örnek 1
P

Örnek 2

R

Örnek 5

√5B
Örnek 3

Örnek 6

I, II ve III

1/4
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ELEKTRIK VE MANYETIZMA
MANYETIZMA VE ELEKTROMANYETIK İNDÜKLEME

Ders

Fizik
40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Kazanımlar

11.2.4.3. Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki
eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
Manyetik kuvvetin büyüklüğünün matematiksel modeli verilir, sağ el kuralının uygulanması sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı
olduğu değişkenleri belirler ve matematiksel model verilir.
2. Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tele etkiyen manyetik kuvvet için sağ el kuralı verilir.
3. Üzerinden akım geçen paralel tellerin birbirine etkisini belirtir.
4. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1
Düzgün B manyetik alanlarında bulunan tellerden şekildeki yönlerde i şiddetinde akımlar geçmektedir.
Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvetlerin yönünü çiziniz.

B
i

Şekil 2
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Örnek 2

Düzgün B manyetik alanında bulunan eşit uzunluktaki K, L ve M tellerinden sırasıyla i, 2i ve 3i akımları
geçmektedir. Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri FK, FL ve FM arasındaki büyüklük sıralaması nedir?
Örnek 3

Birbirine paralel iletken tellerden şekilde verilen yönlerde akımlar geçmektedir. Buna göre her bir tele etki
eden manyetik kuvvetlerin yönünü çiziniz.
Örnek 4
Sayfa düzleminde bulunan paralel K ve L tellerinin üzerinden iK ve iL akımları geçmektedir. Tellerin birbirine uyguladığı kuvvetler şekildeki gibi olduğuna göre,

I.

iK ve iL akımları aynı yönlüdür.

II.

iK ve iL akımları zıt yönlüdür

III.

FK ve FL kuvvetleri birbirine eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur.
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CEVAPLAR
Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3
K ve L birbirini iter, M ve N birbirini çeker, P ve R birbirini iter
Örnek 4
Yalnız I

27

ELEKTRIK VE MANYETIZMA
MANYETIZMA VE ELEKTROMANYETIK İNDÜKLEME

Ders

Fizik
3x40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Kazanımlar

11.2.4.6. Manyetik akı kavramını açıklar.
Manyetik akının matematiksel modeli verilir.
11.2.4.7. İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar.
Çıkarımların deney veya simülasyonlardan yararlanılarak yapılması ve
indüksiyon akımının matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır.
11.2.4.9. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
Öz-indüksiyon akımı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE

1.

Manyetik akı kavramı açıklanır. Manyetik alan içerisinde bir çerçevenin hareket durumuna göre manyetik
akı değişimi gösterilir.

2.

Öğrencilere “Üreteci olmayan bir elektrik devresinden akım geçebilir mi?” sorusu yöneltilerek dikkatleri
çekilir.

3.

Simülasyon linkine tıklanarak indüksiyon akımının bağlı olduğu değişkenler incelenebilir.
https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/faraday

4.
5.
6.

İndüksiyon akımının matematiksel modeli deney veya simülasyonlardan yararlanılarak çıkarılır.
Lenz Yasası verilerek indüksiyon akımının yönü bulunur.
Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1
İletken halka şeklindeki tel Şekil 1’deki gibi sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan değişken manyetik
alanında bulunmaktadır. Halka içinden geçen manyetik akının zamanla değişimini veren grafik Şekil 2’
deki gibidir.

Şekil 2

Buna göre iletken halkada oluşan indüksiyon akımın 0-t zaman aralığında i1 ve t-2t zaman aralığında i2
i1 oranı kaçtır?
olduğuna göre
i2
29
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Örnek 2

İletken düz bir telden i akımı geçmektedir. Telin yanına r yarıçaplı halka, şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Düzenek üzerinde yapılan bazı değişiklikler tabloda verilmiştir. Buna göre bu değişikliklerin halkada oluşan
indüksiyon akımını nasıl etkilediğini ve indüksiyon akımının yönünü nasıl değiştirdiğini açıklayınız.
Örnek 3

Uzunluğu L olan iletken tel Şekil 1’ deki gibi manyetik alanında 2V hızıyla hareket ederken telde oluşan
indüksiyon elektromotor kuvveti Ɛ1 olmaktadır. Uzunluğu 2L olan iletken tel Şekil 2’ deki gibi 2B manyetik alanında 4V hızıyla hareket ederken telde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti Ɛ2 olmaktadır. Buna
göre Ɛ1 oranı kaçtır? (sin30=0,5)
Ɛ2
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Örnek 4

İki akım makarası arasına çubuk mıknatıs yerleştirilerek şekildeki düzenek hazırlanmıştır. Makaralar sabit tutularak mıknatıs ok yönünde hareket ettirilmektedir. Buna göre her iki devrede oluşan indüksiyon
akımlarının yönü nedir?
7. Akım makarasından geçen akımın değiştirilmesiyle öz-indüksiyon akımının oluşum nedenler incelenir.
8. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 5
Akım makarası, anahtar, reosta ve üreteç ile oluşturulan şekildeki devrede

1.
I. Anahtar açıldığında devrede 1 yönünde öz indüksiyon akımı oluşur.
II. Reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilirse 2 yönünde öz indüksiyon akımı oluşur.
III. Şekildeki üretece özdeş paralel bir üreteç bağlanırsa öz indüksiyon akımı oluşmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Örnek 6
Bobin ve reosta ile oluşturulan devreden geçen akımın zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre hangi zaman aralıklarında devrede öz indüksiyon emk ’ sı oluşur?
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CEVAPLAR
Örnek 1
1/2
Örnek 2
Oluşur,2 / Oluşmaz, Oluşmaz
Örnek 3
1/4
Örnek 4
1 yönünde, 2 yönünde
Örnek 5
I ve III
Örnek 6
0-t ve 2t-3t aralığında
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ALTERNATIF AKIM

Ders

Fizik
2x40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Alternatif Akım

Kazanımlar

11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır.
c) Alternatif akımın etkin ve maksimum değerleri vurgulanır.
11.2.5.3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar.

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Alternatif akım açıklanarak doğru akım ile karşılaştırılır.
2. Doğru akım ve alternatif akım kaynakları verilir.
3. Ülkemizde alternatif gerilimin etkin değerinin 220 V, frekansın ise 50 Hz olduğu hatırlatılır ve farklı ülkelerin gerilim ve frekans değerlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri paylaşılır.
4. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direnç, bobin ve sığacın davranışı açıklanarak indüktans, kapasitans
ve empedans kavramları verilir.
5. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
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Örnek 1:
Alternatif akıma ve doğru akıma ait bazı özellikler tabloda verilmiştir.
Verilen özelliklerin hangi akıma ait olduğunu belirleyerek (x) ile işaretleyiniz.
Özellikler

AC

DC

Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden uzak mesafelere iletilmesi daha
kolaydır.
Yapılan elektrik motoru daha düzenli devirle çalışır ve devir ayarı gerekmez.
Aynı gerilimde daha az tehlikelidir.
Üretim ve dağıtım maliyeti daha yüksektir.
Akım yönü sürekli değişir.
Yapılacak elektrik motoru daha verimlidir ve çok bakım gerektirmez.
Pilleri ve aküleri şarj eder.
Örnek 2
Tabloda bazı akım kaynakları verilmiştir. Bu kaynakların bir kısmı AC kaynağı, bir kısmı da DC kaynağıdır.
Buna göre kaynakları, ürettikleri akımlarla eşleştiriniz.

AC

Alternatör
Dinamo
Güneş pili
Pil veya akü
Termik santral
Hidroelektrik santrali

DC

Örnek 3
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan cihazların bazıları verilmiştir.
I. El feneri
II. Radyo
III. Cep telefonu
IV. Çamaşır makinesi
V. Ütü
Bu cihazların hangileri doğru akımla, hangileri alternatif akımla çalışır?
Örnek 4
Üzerinden alternatif akım geçen bobin nasıl davranır açıklayınız?
Örnek 5
Üzerinden doğru akım geçen sığaç nasıl davranır açıklayınız?
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CEVAPLAR
Örnek 1:
AC

DC

X
X
X
X
X
X
X

Örnek 2
Alternatör
Dinamo
Güneş pili
Pil veya akü
Termik santral
Hidroelektrik santrali

Örnek 3
I. DC
II. AC
III. DC
IV. AC
V. AC

36

AC
DC
DC
DC
AC
AC

ELEKTRIK VE MANYETIZMA
TRANSFORMATÖRLER

Ders

Fizik
40 dk.

Sınıf

11

Ünite

Elektrik ve Manyetizma

Konu

Transformatörler

Kazanımlar

11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
a) Primer ve sekonder gerilimi, primer ve sekonder akım şiddeti, primer ve
sekonder güç kavramları açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
b) İdeal ve ideal olmayan transformatörlerin çalışma ilkesi üzerinde durulur

Kaynaklar

Ders Kitabı

YÖNERGE
1. Alternatif akımın gerilimini yükseltmek ya da düşürmek için kullanılan araçların transformatör olduğu
vurgulanır.
2. İdeal bir transformatörün ana bileşenlerinin aynı demir çekirdek üzerinde bulunan iki bobin olduğu verilir.
Şekil üzerinde primer ve sekonder gerilimi ile primer ve sekonder akım şiddeti gösterilerek açıklanır.
3. İdeal kabul edilen transformatörde verim %100’e ulaşırken gerçek hayatta verimin %100’e ulaşamayacağı
vurgulanır.
4. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür/çözdürülür.
Örnek 1
İdeal bir transformatör için verilen
I. Sekonder gerilimini artırmak için primerdeki sarım sayısını artırmak gerekir.
II. Verimi %100’dür.
III. Primer gerilimi hangi oranda artırılırsa sekonder gerilimi de o oranda artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur.
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Örnek 2
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız.
1. Sekonder bobinin sarım sayısı, primer bobinin sarım sayısından büyük olan transformatöre
…………………….. transformatör denir.
2. Transformatörde kullanılan demir çekirdek iki bobin arasında ………………….. oluşmasını sağlar.
3. Transformatörler ………………….. akım ile çalışır.
4. Transformatörün verimi %100 ise, transformatör………………’ dir.
5. Transformatörler gerilimi ……………….. ya da …………………… için kullanılan düzeneklerdir.
Örnek 3

Şekildeki gibi ideal bir transformatörde sekonderden elde edilen gerilimi yarıya düşürmek için
I. K’nın sarım sayısını iki katına çıkarmak,
II. M’nin sarım sayısını yarıya düşürmek,
III. L’nin sarım sayısını yarıya düşürmek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
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CEVAPLAR
Örnek 1
II ve III
Örnek 2
Yükseltici, indüksiyon, alternatif, ideal, yükseltmek ya da alçaltmak
Örnek 3
I ve III
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