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LABORATUVARIN İŞLEYİŞİ 

 
1. Öğrenciler önceden belirtilen tarih ve saatlerdeki deneylere devam etmek 

zorundadırlar. Laboratuvara 2 deneyden fazla devamsızlık yapanlar devamsız öğrenci 

olarak kalacaktır. 

 

2.  Deneye gelmeden önce yapılacaklar: 

 İlgili deneyin ÖN HAZIRLIK çalışması föyde istenen bilgiler doğrultusunda 

hazırlanacaktır. Bir önceki hafta yapılan laboratuvar çalışmasının RAPOR ları 

hazırlanıp ÖN HAZIRLIK ile teslim edilecek.  

 

3. Deneye tam olarak başlama saatinde gelinecektir. Geç gelen öğrenciler (10 dakika) 

deneye alınmayacaktır.  

 

4. Deney sonrasında yapılacaklar: 

 Bir sonraki deneyin başında teslim edilmek üzere belirtilen rapor taslağında 

bireysel olarak deney raporu hazırlanacaktır.  

 Raporda deney sırasında milimetrik kâğıda çizilen kabataslak sonuçlar tekrar 

düzgün bir şekilde milimetrik kâğıda çizilerek açıklanacak ve deney sırasında 

çizilen kâğıtla beraber rapora eklenecektir.  

 

5. Öğrencilerin hatalarından dolayı kaynaklanan arıza ve elemanların zarar görmesinden 

dolayı ortaya çıkacak durumlardan kendileri sorumludur. Bu nedenle öğrenci, sorumlu 

öğretim elemanı deney esnasında masada yokken kesinlikle cihazlara enerji 

vermeyecektir. 

 

6. Föyde verilen malzeme listeleri bilgilendirme amaçlıdır, lütfen gerekli kontrolleri 

yapınız. 

 

7. Telafi deneyi yapılmayacaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

 

Deneylerde kullanacağınız multimetrenin doğru çalışıp çalışmadığından anlamak 

için aşağıdaki işlemleri yapınız. Dijital multimetreyi OHM kademesine 

getiriniz. Multimetrenin uçları açık iken göstergenin sol tarafında yanıp sönen 

“1” sayısının olduğundan ve “Low Batt” mesajının görünmediğinden emin 

olunuz. Göstergedeki yanıp sönen “1” sayısı multimetrenin o anda ölçtüğü 

direncin sonsuz (yani açık devre) olduğunu belirtir. Daha sonra multimetrenin 

uçlarını birbirine birleştiriniz. Bu durumda göstergede çok küçük değerde bir 

reel sayı okunacaktır. Bu reel sayı, ölçü aletinin ve probların toplam iç 

direncidir.(Prob, multimetreye bağlanan, sivri uçlu kablodur.) Göstergede 

bunlardan farklı değerler görünmesi durumunda ölçü aletiniz bozulmuş veya 

pili zayıflamış olabilir. 

 

VOLTMETRE NEDİR? 

İki nokta arasındaki gerilim farkını ölçmeye yarayan iki uçlu bir ölçüm aletidir. 

Herhangi bir devrede gerilimi ölçülmek istenen noktalara paralel bağlanır. İdeal 

bir voltmetrede iç direnç sonsuzdur. Bu nedenle akım çekmediği için açık devre 

gibi düşünülebilir. Buna karşın gerçek voltmetrede çok büyük değerlikli bir iç 

direnç vardır ve çok az da olsa üzerinden akım geçirir.  

 

Şekil 1. İdeal ve gerçek voltmetre 

 

AMPERMETRE NEDİR? 

Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı ölçmeye yarayan iki uçlu ölçüm 

aletidir. Herhangi bir devrede akımın ölçüleceği noktaya seri bağlanır. İdeal bir 

ampetrede iç direnç sıfırdır böylece ampermetre üzerinde gerilim düşmesi olmaz. 

Buna karşın gerçek ampermetrede çok küçük de olsa bir iç direnç vardır.  

 



 

 Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Güz – EDT Lab.   3 

 

 
Şekil 2. İdeal ve gerçek ampermetre 

OHMMETRE NEDİR? 

Direnç değerlerini ölçmek için kullanılan iki uçlu ölçüm aletidir. İçinde DC bir 

kaynak vardır ve bir dirence bağlandığında bu Kaynaktan dolayı bir akım akar. 

UYARI: Çalışan bir devrede direnç ölçümü yapılmaz. 

AVOMETRE (MULTİMETRE) NEDİR? 

Voltmetre, ampermetre ve ohmmetre olarak kullanılabilen bir ölçüm aletidir. 

Hangi ölçüm yapılmak isteniyorsa avometre üzerindeki anahtar gerekli konuma 

getirilerek ölçme işlemi gerçekleştirilir. Multimetre analog veya dijital olabilir. 

Aşağıda bir dijital multimetre resmi verilmiştir. 

 

Şekil 3. Dijital Multimetre Resmi 

Dijital multimetrede akım, gerilim ve direnç değerleri nümerik olarak ekranda 

gözlemlenir. Analog multimetrede ise ölçüm bir skala etrafında hareket eden 

işaretçi yardımıyla okunur. 
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Şekil 4. Dijital ve Analog Multimetre 
 

 

Şekil 5. Multimetre kullanarak akım, gerilim ve direnç ölçülmesi 

 

DC KAYNAK-AC KAYNAK NEDİR? 

 

DC kaynak, genliği ayarlanabilen doğru gerilim kaynağıdır. AC kaynak ise, genliği 

ve periyodu ayarlanabilen gerilim kaynağıdır.  
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LABORATUVARDAKİ CİHAZLARLA ÇEŞİTLİ ÖLÇÜMLERİN YAPILMASI 

 

1- DC Bir Kaynaktan Beslenen Devrede Herhangi Bir Koldan Geçen Akımın 

Ölçülmesi 

 

a) R1 ve R2 dirençlerinin bağlı olduğu koldaki akımı ölçünüz. 
 

UYARI: Multimetreyi ampermetre konumuna getirmeyi, en yüksek akım 

kademesine almayı ve ölçüm noktasına seri bağlamayı unutmayınız. 
 

 

Şekil 6. Devre Şeması 
 

Yukarıda verilen devrenin güç kaynağı ve multimetre bağlantıları aşağıdaki gibi 

yapılır. 

 

Şekil 7. Herhangi bir koldan geçen akımın ölçülmesi 

 

b) R2 direnci üzerinden akan akımı ölçünüz. 

 

Şekil 8. Devre Şeması 
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Şekil 9. Herhangi bir koldan geçen akımın ölçülmesi 

 

2- DC Bir Kaynaktan Beslenen Devrede Herhangi Bir Eleman Üzerindeki 

Gerilimin Ölçülmesi 

 

a) Gerilim ölçülürken multimetrenin probları ölçüm yapılacak noktaya ters (artı 

uç - eksiye, eksi uç artıya) bağlanırsa multimetrede gerilim değeri “- 

(negatif)“ okunur. Problar doğru (artı uç - artıya, eksi uç - eksiye) bağlanırsa 

gerilim değeri “+ (pozitif)” okunur. 
 

 

Şekil 10. Herhangi bir noktadaki gerilimin ölçülmesi 

 

b) R2 direnci üzerindeki gerilim değerini ölçünüz. 

 

UYARI: Multimetreyi gerilim konumuna almayı, en yüksek gerilim skalasına 

getirmeyi ve ölçüm yerine paralel bağlamayı unutmayınız. 

 

Şekil 11. Devre Şeması 
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Şekil 12. Herhangi bir eleman üzerindeki gerilimin ölçülmesi 
 

 

DİRENÇLER 
 

 

Şekil 13. Direnç elemanı ve i-v karakteristiği 
 

( ) ( )v t Ri t  ya da ( ) ( )i t Gv t  bağıntısı ile tanımlanan 2-uçlu elemana lineer zamanla 

değişmeyen direnç elemanı denir. Şekil 13’ te direnç elemanının sembolü ve i-v 

karakteristiği verilmiştir. 
 

Yukarıdaki tanım bağıntılarında R reel katsayısı direnç elemanının direnci 

(rezistansı), G reel katsayısı da iletkenliği (kondüktansı)’dır. Üniversal birim 

sisteminde R' nin birimi ohm ( ), G'nin birimi ise mho ( 1 ) veya siemens (S) dir. 

Direnç ile iletkenlik arasında G*R=1 bağıntısı vardır.  
 

Direnç elemanının ani gücü 
2

2( )
( ) ( ) ( ) ( )

v t
p t v t i t i t R

R
    bağıntısıyla hesaplanır. 

 

Dirençler, elektrik veya elektronik devrelerinde akımı kontrol etmek amacıyla 

oldukça yaygın olarak kullanılan elemanlardır. 

Elektrik güçlerine göre dirençler ikiye ayrılır: 

1. Büyük güç: (2 W'ın üzerindeki dirençler)  

2. Küçük güç: (2 W’ın altındaki dirençler)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Vat
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Kullanım gereksinimlerine göre dirençler farklı biçim yapı ve güçlerde üretilirler. 

Bunlardan başlıcaları: 

a) Sabit dirençler 

b) Değişken dirençler 

c) Foto dirençler  

d) Isıya duyarlı dirençler 

e) Tümleşik dirençler 

 

a) Sabit dirençler: 

Sabit dirençler kullanılan malzeme cinsine göre üçe ayrılır: 

 Karbon dirençler  

 Telli dirençler  

 Film dirençler  

o İnce film dirençler  

o Kalın film ve metal film dirençler  

Fiziksel olarak bir bozulmaya uğramadığı sürece direnç değeri (rezistansı) 

değişmeyen yani aynı kalan elemanlardır. Bunların boyutu ve yapılışı içinden geçen 

akıma dolayısıyla üzerinde harcanan güce göre değişir. Düşük güçlerde karbon 

veya metal dirençler, yüksek güçlerde ise tel sargılı dirençler kullanılır. Karbon 

dirençler üretici firmalar tarafından 1/8 W, 1/4 W, 1/2 W, 1W'lık güçlerde, tel 

dirençler ise 8 W, 10W, 16 W, 25 W, 40 W, 60W’ lık güçlerde standart olarak 

üretilirler. Pratik olarak devre gerçekleştirmelerinde devrede kullanılan direnç 

elemanlarının güçlerinin seçimine “diğer elemanların güçlerinin seçiminde de 

olduğu gibi” dikkat etmek gerekir. Örneğin, teorik hesaplamalar sonucunda bir 

devredeki direnç elemanı üzerinde harcanan güç 0.8W olarak bulunmuş olsun. 

Pratik olarak tasarlanan devre gerçekleştirildiğinde bu direnç elemanının gücünü 

0.8 W'tan daha büyük olacak biçimde; örneğin standart değerler içinden 1W, 

seçmek gerekir. Aksi takdirde direnç elemanı üzerinde harcanan aktif güç, direnç 

elemanının aşırı ısınmasına ve yanarak bozulmasına neden olur. Karbon dirençlerin 

direnç değerleri için yaygın olarak kullanılan standartlar E12 ve E24 

standartlarıdır. Standart dirençlerin değerleri genel olarak iki şekilde belirtilir. 

Birinci olarak, üretici firma tarafından direnç üzerine direncin değeri 

( ,kM olarak) ve güçleri (1/8 W, 1/4 W, 1 W olarak) yazılır. 
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Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen işaretleme ile belirlenir. 

 

Şekil 14. Dört bant direnç gösterimi 

 

Bu renk kodları ve anlamları, örnekleriyle birlikte aşağıda verilmiştir. 
 

 
 

 

 

 

Şekil 15. Direnç renk kodları ve örnek hesaplamalar 
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 Karbon dirençler:  

 

Karbon karışımı veya karbon direnç, toz halindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak 

eritilmesi yolu ile elde edilir. Karışımdaki karbon oranı direncin değerini belirler. 

Büyüklüklerine göre ¼, ½, 1, 2, 3 W / 1Ω dan 22 MΩ'a kadar değerlerde 

üretilirler. Bu tür dirençlerin değer hassasiyetleri %5-%20 aralığındadır. Halen 

en yaygın kullanılan türdür. Karbon dirençlerin direnç değerleri için yaygın olarak 

kullanılan standartlar E12 ve E24 standartlarıdır. 
 

 Telli dirençler:  

Nikel-krom, nikel-gümüş gibi alaşımlardan tellerin genellikle seramik gövde 

üzerine bir veya iki katlı olarak sarılması ve üzerlerinin yalıtkan bir malzeme ile 

kaplanması sureti ile üretilirler. Sabit veya ayarlanabilen biçimlerde olabilirler. 

Ayarlı tiplerde bir hat boyunca tellerin üzerindeki yalıtkan kazınır. Genellikle 10 

Ω ile 100 kΩ arasında 30 W'a kadar güçlerde üretilirler. 

Telli dirençler yüksek güç gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Tellerin çift 

katlı sarılmasıyla endüksiyon etkisi yok edilebildiğinden yüksek frekans 

devrelerinde de tercih edilirler. 

Küçük güçlüleri ısınmayla çok az direnç değişimi gösterdiğinden, ölçü aletlerinin 

ayarında örnek direnç olarak da kullanılırlar. Maliyetlerinin yüksek olması, çok yer 

kaplamaları ve büyük güçlü olanlarının ısınması gibi olumsuz yönleri vardır. 

 Film dirençler:  

Film dirençler, cam veya seramik gibi yalıtkan bir taşıyıcı üzerine ince bir tabaka 

direnç malzemesi kaplanarak üretilirler. Film kalınlığına göre ince veya kalın film 

dirençler olarak sınıflandırılırlar. 

İnce film dirençler:  

Cam, seramik vb. silindirik taşıyıcı çubuk üzerine; karbon, nikel-krom, tantal 

nitrit, metal oksitler gibi direnç malzemeleri ve cam tozu karışımı püskürtme 

yoluyla kaplanır. Püskürtülen bu direnç maddesi, çok ince bir elmas uçla veya lazer 

ışınıyla ya da foto-litografik yöntemler belirli bir genişlikte, spiral şeklinde 

kesilerek şerit sargılar haline dönüştürülür. Şerit sargıdan biri çıkarılarak diğer 

sargının sarımları arası izole edilir. Şerit genişliği istenilen şekilde ayarlanarak 

istenilen direnç değeri elde edilir. Toleransları %1'den daha küçük olabilir. 

Yüksek ısıl kararlılıkları ve düşük toleransları ile birçok uygulamada kullanılırlar. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Krom
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9F%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yal%C4%B1tkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vat
http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frekans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elmas
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Kalın film (cermet) dirençler:  

Kalın film dirençler, seramik ve metal tozları karıştırılarak yapılır. Seramik ve 

metal tozu karışımı bir yapıştırıcı ile hamur haline getirildikten sonra, seramik 

bir gövdeye şerit halinde yapıştırılır fırında yüksek sıcaklıkta pişirilir. Bu 

yöntemle, hem sabit hem de ayarlı dirençler yapılmaktadır. Film dirençlerin 

toleransları %1-5 civarındadır. 

b) Değişken Dirençler(Ayarlı Dirençler): 

Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen 

bir değere ayarlanması gereken devrelerde kullanılırlar. Karbon, telli ve kalın film 

yapıda olanları vardır. Ayarlı dirençler iki ana gruba ayrılır: 

1. Reostalar  

2. Potansiyometreler  

 Reostalar  

Reostalar, iki uçlu ayarlanabilen dirençlerdir. Bu iki uçtan birine bağlı olan kayıcı 

uç, direnç üzerinde gezdirilerek, direnç değeri değiştirilir. Reostaların da karbon 

tipi ve telli tipleri vardır. Sürekli direnç değişimi yapan reostalar olduğu gibi, 

kademeli değişim yapan reostalarda vardır. 

Laboratuvarlarda etalon direnç olarak, yani direnç değerlerinin ayarlanmasında ve 

köprü metodunda direnç ölçümlerinde, değişken direnç gerektiren devre 

deneylerinde, örneğin diyot ve transistor karakteristik eğrileri çıkarılırken giriş, 

çıkış gerilim ve akımlarının değiştirilmesinde ve benzeri değişken direnç 

gerektiren pek çok işlemde kullanılır. 

 Potansiyometreler  

Potansiyometreler üç ucu olan ve orta ucun konumuna göre değeri ayarlanabilen 

direnç elemanlarıdır. Direnç değerinin değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer 

bir deyimle çıkış gerilimini ayarlama işlemini yapar. Devre direncinin çok sık 

değiştirilmesi istenen yerlerde kullanılır. Potansiyometreler radyo gibi cihazlarda 

ses kontrolü için kullanılır. Sesin açılıp kapanması için kullanılır. 

Potansiyometreler aşağıdaki üç grup altında toplanabilir. 

1. Karbon Potansiyometreler  

2. Telli Potansiyometreler  

3. Vidalı Potansiyometreler  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyot
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KONDANSATÖRLER 
 

Bir devre elemanına uygulanan enerji tümüyle bir elektrik alanda toplanıyorsa bu 

elemana kondansatör adı verilir. Başka bir deyişle kondansatörler elektrik yükü 

depo eden devre elemanlarıdır ve birimi Farad (F) dır. 
 

Kondansatörlerin Okunması 

 

 

0.47 0.47 µF 

8n2  8.2 nF 

22p  22 pF 

 

Çalışma gerilimi = 50 V 

Kapasite = 1 µF 

 

Çalışma gerilimi = 100 V 

104K  10: katsayı, 4: çarpan(10000),  

K :  %10 

Kapasite = 10 * 10000 pF  %10 

 

Çalışma gerilimi = 50 V 

100j  100: katsayı, j :  %5 

Kapasite = 100 pF  %5 

100nK63100nF  %10, 63 volt 

Şekil 16. Kondansatör çeşitleri ve hesaplama örnekleri 
 

DİYOTLAR 

Elektrik akımını bir yönde geçirirken, diğer bir yönde çok az (ihmal edilebilir) 

miktarda geçiren devre elemanına diyot denir. Diyotların pozitif(+) ucuna ANOT, 

negatif ucuna (-) KATOT adı verilir. Bir diyodun iletime geçebilmesi için 

uygulanan gerilimin + kutbu anoda, - kutbu katoda bağlanmalı ve diyot 

üzerindeki gerilim eşik geriliminden (diyotun iletime geçebildiği minimum gerilim) 

büyük olmalıdır. Diyotlar değişik devrelerde değişik amaçlarla kullanılırlar. 

Doğrultucu devreler, gerilim katlayıcılar, kırpıcı devreler, seviye kaydırıcı 

devreler ve ölçü araçları gibi birçok uygulamada sıklıkla kullanılırlar. 

 

Zener 

Diyot 

Led 

(Light Emitting 

Diyode) 

Schottky 

Diyot 

Foto 

Diyot 

Varikap (Ayarlanabilir 

Kapasiteli Diyot) 

     

Şekil 17. Diyot çeşitleri ve devre gösterimleri 
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Diyotlar değişik ülkelerin standartlarına uygun rakam ve harflerle kodlanırlar. 

Amerikan standardında IN..., Japon standartlarında IS... ve Avrupa 

standartlarında ise harf ve rakamlarla kodlanırlar. 

 

     Örneğin BZY 88 C9V1; 

 

     İlk harf diyodun kristal yapısını belirler.  

A:Silisyum  

B:Germanyum 

 

    İkinci ve üçüncü harfler diyodun kullanım amacını belirler.  

A: Genel amaçlı anahtarlama diyodu 

B: Kapasite diyodu  

P: Foto diyot 

Q: Led diyot  

Y: Doğrultmaç  

Z: Zener 

 

İlk rakam grubu seri numarasını belirler. 

88: Seri no 

 

Son harf ve numara grubu tolerans ve çalışma gerilimini belirler. 

C9V1: C tolerans, 9V1 çalışma gerilimi (9,1 volt) 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 
 

DENEY NO  : 1 

DENEY ADI : DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ 
  

Deneyde Kullanılacak Malzemeler 

 

AMAÇ, temel elektriksel büyüklükleri (akım, gerilim, direnç) ölçmek ve pratik 

yapmaktır. 

 

ÖN ÇALIŞMA  (Deneyden önce mutlaka hazırlanmalıdır.) 

 

1. “Laboratuvar Cihazlarının Tanıtımı” bölümünü okuyunuz ve verilen okuma 

ödevlerini mutlaka yapınız. Deneye gelirken hesap makinenizi getiriniz. 

2. Şekilde görülen devrelerin a – b uçlarından görülen eşdeğer dirençlerini 

hesaplayınız. 

 

Şekil 18. Deney-1 devre şemaları 

1- 1X10Ω, 6X100  , 2X180  , 2X330  , 1X390  , 1X470  , 5X1 K , 

1X1.2 K , 3X2.2 K , 2X2.7 K , 1X4.7 K , 1X10 K  

2- Multimetre 

3- Güç Kabloları 

4- Breadboard ve bağlantı telleri (jumper wire) 
NOT: Tüm karbon dirençler 1/8 veya 1/4 W 'tır. 

(a) Gerilim bölücü devre (b) Akım bölücü devre 

(c) Basamaklı devre (d) Wheatstone köprüsü 
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DENEYİN YAPILIŞI: 

 

1. Kontrol işlemi bittikten sonra Şekil 18’ de yer alan devrelerin giriş dirençlerini 

ohmmetre ile ölçünüz ve Tablo 1’e yazınız. 

2. Hesap ve ölçme sonucunda bulduğunuz eşdeğer direnç değerlerini 

karşılaştırarak her birine ait mutlak ve bağıl hataları bulunuz ve sonuçları Tablo 

1’e yazınız. 

 

Herhangi bir X büyüklüğüne ilişkin hata değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Mutlak Hata XM =[XHesap (gerçek değer) – XÖlçüm (hatalı değer)] 

%Bağıl Hata XB = [XM/XHesap]x100 eşitlikleriyle bulunur. Bu deney için X=Rab dir. 

 

Tablo 1. Deney-1 Analiz tablosu 

Devre 
Rab [Ω] 

Mutlak Hata [Ω] Bağıl Hata % 
Hesaplanan Ölçüm 

Şekil 18-a    

Şekil 18-b    

Şekil 18-c    

Şekil 18-d    

 

SONUÇLAR VE YORUM 

 

1. Deneyde elde ettiğiniz sonuçları, ön çalışma sırasında hesapladığınız teorik 

sonuçlarla karşılaştırınız.   

2. Hata oranlarını bulunuz ve sebeplerini tartışınız.    
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 

 

 

Adı, Soyadı:                                                                     Öğrenci No: 

Deney Grubu:                                                             Tarih: 

 

 

 

 

DENEY-1 

DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ RAPORU 

 

Devre 
Rab [Ω] 

Mutlak Hata [Ω] Bağıl Hata % 
Hesaplanan Ölçüm 

Şekil 17-a    

Şekil 17-b    

Şekil 17-c    

Şekil 17-d    

 

YORUMLAR: 

 

 

 


