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  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER 

Deneyin Amacı: Temel elektriksel ölçü aletleri olan ampermetre ve voltmetrenin kullanılması 

 

1.1. Laboratuvar Kuralları: 

1.  Her öğrenci dönem başında ilan edilen bütün deneyleri yapmak zorundadır.  

2.  İkiden fazla deneyi kaçıran öğrenci devamsızlık nedeniyle sınıfta kalır.  

3.  Bir gruptaki bütün öğrenciler gelmeden deneye başlanmaz.  

4.  Deney başlama saatinden sonra 5 dakika geçtiği halde laboratuvara gelmeyen öğrenci yok sayılır ve diğer grup 

üyeleri deneye başlar. 

5.  Her deneyin raporu bir öğrenci tarafından hazırlanır. Grup üyeleri deney raporlarını sırayla yaparlar. Hangi 

öğrencinin hangi deneyin raporunu yapacağı dönem başında ilan edilir.  

6.  Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce yapacakları deneyle ilgili bölümü okumak ve konuyla ilgili diğer kaynakları 

ve ders notlarını incelemekle yükümlüdür. Her deneyden önce öğrencilerin deneye hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol 

edilecektir.  

7.  Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce “Deneyden önce yapılacak hesaplar”ı yapmakla yükümlüdür.  

 

1.2 Temel Bilgiler 

Her elektriksel büyüklüğü ölçmek için tasarlanmış değişik elektrik ölçü aletleri vardır. Bu aletler genellikle 

ölçülecek büyüklüğün birimi ile ilişkili olarak adlandırılır. Örnekler; 

 
Tablo 1. Elektriksel büyüklükler, birimleri ve ölçü aletleri 

Büyüklük Birimi Ölçü Aleti 

Gerilim Volt (V) Voltmetre 

Akım Amper (A) Ampermetre 

Güç Watt (W) Wattmetre 

Direnç Ohm (Ω) Ohmmetre 

 

Ölçü aletleri doğru akım (DA, DC) ve gerilimleri (zamanla değişmeyen akım ve gerilimler) ölçebildiği gibi  

zamanla  değişerek  artı  ve  eksi  değerler  alabilen  “alternatif”  akım  ve  gerilimleri (AA, AC) de ölçebilirler. Alternatif 

akım ve gerilimlerin ölçülmesi daha sonra görüleceğinden bu deneyde sadece doğru akım ve gerilimler ölçülecektir. 

Doğru akım ve gerilimlerin ölçülebilmesi için ölçü aletinin “DC” ile gösterilen “doğru akım” konumunda olması gerekir. 

Bütün mültimetrelerde DC-AC seçme anahtarı bulunur. Bu anahtar yanlış konumda ise ölçme doğru olarak yapılamaz. 

Ölçü aletlerini devreye bağlamak için kullanılana kablolara  “prob”  adı verilir.  Her ölçü aletiyle birlikte biri 

kırmızı diğeri siyah iki prob verilir. Kırmızı renkli prob aletin ve devrenin (+)  ucuna,  siyah prob ise  (-) ucuna 

bağlanmalıdır. Bu durumda ölçülen gerilimin işareti doğru olur. 
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Şekil 1. Voltmetrenin bağlanışı 

 

Gerilim; elektrik devresinin iki noktası arasındaki potansiyel farkı olduğundan,  gerilim ölçmek için “Voltmetre” 

bu iki nokta arasına paralel olarak bağlanmalıdır.  Akım ise bir iletkenden veya elemandan birim zamanda geçen yük 

olduğuna göre akımı ölçmek için ampermetrenin bu iletkene veya elemana seri olarak bağlanması gerekir. 

Akım ise bir iletkenden veya elemandan birim zamanda geçen yük olduğuna göre akımı ölçmek için 

ampermetrenin bu iletkene veya elemana seri olarak bağlanması gerekir. 

 

Şekil 2. Ampermetrenin bağlanışı 

 

Direnç ölçümünde ise multimetrenin konumu dirence ayarlanarak ölçüm yapılmaktadır. 

 

Şekil 3. Direncin multimetre ile ölçümü 
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1.3 Board Kullanımı 

Breadboard, elektronik devreleri pratik olarak kurmak, denemek ve test etmek için kullanılan, elemanları 

lehimsiz bağlamaya yarayan kullanışlı bir malzemedir. Elemanları birbirine ve iletkenlere bağlamak çok kolaydır. 

Lehimleme gerekmediği için elemanları rahatça sökebilir ve tekrar bağlayabilirsiniz. 

Breadboard elektronik devreleri baskı devreye aktarmadan önce tasarım aşamasında devrenin çalışıp 

çalışmadığını ya da bağlantıların yanlış olup olmadığını kontrol etmek, devre üzerinde denemeler yapmak amacıyla 

kullanılır. 

 

Şekil 4. Genel olarak board yapısı 

Breadboard üzerindeki delikler alttan yani boardun arkasından birbirlerine bağlıdır. Bu bağlantı aşağıda görülen 

metal kıskaçlar tarafından sağlanır. Üst ve alttaki kırmızı ve mavi çizgilerin altındaki delikler  yatay olarak boydan boya 

arkadan birbirine bağlıdır. Ortada ise ise alt alta olan beş delik dikey olarak birbirine bağlıdır. 

 

Şekil 5. Boardun iç yapısı 
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 1: Seri ve Paralel Direnç Bağlantıları 

Deneyin Amacı: Farklı değerde dirençlerin seri/paralel konfigürasyonlarını gerçekleştirerek teorik bilgiler ile 

karşılaştırılması 

 

1.1 Direnç değeri okuma 

I. Adım: Seçilen direnci renk kodlarına göre hesaplayınız. 

II. Adım: Direncin değerini ölçmek için, ohmmetrenin iki ucu direncin iki ucuna bağlanarak sonuç göstergeden 

okuyunuz. Multimetre veya avometre kullanıldığında, seçme komütatörü ile ohmmetre seçeneği seçilmelidir. Direnci 

ölçülecek elemanın bir devreye bağlı olmaması ve herhangi bir gerilim altında bulunmaması gerekir. Aksi halde 

yanıltıcı ölçümler yapılmış olur. 

 

1.2. Seri Bağlama 

Seri bağlama, n tane direncin birbirleriyle birer noktaları ortak olacak şekilde bağlanmasıdır.  Seri bağlamaya 

ait eşdeğer devre ve direnç Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Seri bağlama devresi 

Bu deneyde, üç adet farklı değerde direncin (R1, R2, R3) seri bağlanarak ölçümünü yapınız. Teorik bilgi ile 

karşılaştırınız. Direnç değerleri 1-10 kΩ arasında seçilmelidir. 

    Tablo 1. Seri bağlama devresine ait veriler 

R1 R2 R3 Reş - Teorik Reş - Ölçülen 

     

 

1.3 Paralel Bağlama 

n tane direncin birbirleriyle ikişer noktaları ortak olacak şekilde bağlanması durumuna paralel bağlanma denir. 

Eşdeğer devre ve hesabı Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Paralel bağlama devresi 

Bu deneyde, üç adet farklı değerde direnci (R1, R2, R3) paralel bağlayarak eşdeğer direnci multimetrede 

okuyunuz. Teorik bilgi ile karşılaştırınız. 

 

R1 R2 R3

Reş=R1+R2+R3

R1 R1 R3

Reş

Reş

1
=

R1

1
+

R2

1
+

R3

1
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                Tablo 2. Paralel bağlama devresine ait veriler 

R1 R2 R3 Reş - Teorik Reş - Ölçülen 

     

 

1.4 Yorum 

Seri ve paralel bağlamada teorik ile ölçülen değerler arasındaki farkın sebepleri nelerdir? Araştırınız. 

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 
 

DENEY 2: Ohm Yasası 

Deneyin Amacı: Ohm yasasının geçerliliğini uygun deney düzeneği ile gerçekleştirilmesi 

 

2.1 Teorik bilgi 

Ohm yasası, sabit sıcaklıkta ve frekansta bir direncin değeri bu direncin iki ucuna uygulanan gerilimin dirençten 

geçen akıma oranı olup aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

 

     R=V/I                (1) 

 

2.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devre board üzerine kurulur. 

 DC güç kaynağı açılarak devre beslenir.  

 DC güç  kaynağının  gerilim  değeri  değiştirilerek  akım  değerleri kaydedilir.  

 Beş (5) farklı gerilim girişi için ölçüm yapılarak akıma karşılık gerilimin grafiği çizilir.   

 Bu grafik aşağıda verilen model grafik ile karşılaştırılır ve eğiminden elde edilen değer direnç değerini verir.  

  Bulunan bu değer ile gerçek  direnç  değeri karşılaştırılarak ohm yasasının doğruluğu yaklaşık olarak elde 

edilir. 

 
Şekil 1. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

Tablo 1. Gerilim, akım ve direncin ölçüm sonuçları 

Ölçüm No Gerilim 
(V) 

Akım (A) Direnç (Ω) 

1 3   

2 6   

3 9   

4 12   

5 15   
 

 

2.3 Yorum 

Farklı gerilim değerlerinde direnç değerlerini yorumlayınız?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

R1

AVVs
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 3: Kirşof Akım Kanunu 

Deneyin Amacı: Kirşof akım kanununun uygun deney düzeneği ile gerçekleştirilmesi 

 

3.1 Teorik bilgi 

Kirşof’un akım yasası bir düğüm noktasına gelen ve giden akımların cebirsel toplamı sıfıra eşittir.  Akımların 

cebirsel toplamı yapılmadan önce düğüm noktası baz alınarak referans bir yön seçilmelidir. Böylece bu yön ile uyumlu 

olan akım değeri pozitif alınırken uyumsuz olan yön ise negatif olarak alınır. Düğüm noktası bir devre elemanı olmayıp 

iki veya daha fazla devre elemanlarının bağlandığı nokta olarak tanımlanır. Yük depolama veya azaltma veya yok etme 

özelliği yoktur. 

 

3.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de verilen devre şemasına göre devre board üzerinde kurulur.  

 Direnç değerleri 1 ile  5 kΩ arasında seçilmelidir. 

 Devreye güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir.  

 DC güç değeri uygun bir değere getirilir.  

 Ampermetre değeri okunarak çizelgeye girilir.  

 Ölçülen değerler ile teorik hesaplanan değerler karşılaştırılır. 

 

 
Şekil 1. Kirşof akım yasası -  ölçümler için gerekli  
devre şeması 

Tablo 1. Kirşof akım kanunu - teorik hesaplama ve 
ölçüm sonuçları 

Teorik Sonuçlar 

Gerilim (V) I1 (mA) I2 (mA) I3 (mA) 

5    

10    

Ölçüm Verileri 

Gerilim (V) I1 (mA) I2 (mA) I3 (mA) 

5    

10    
 

 

 

3.3 Yorum 

Elde edilen sonuçları yorumlayınız?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

R2R1
A

Vs

A

R3
I1 I2

I3

A
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 4: Kirşof Gerilim Kanunu 

Deneyin Amacı: Kirşof gerilim kanununun uygun deney düzeneği ile gerçekleştirilmesi 

 

4.1 Teorik bilgi 

Kirşof’un gerilim yasasına göre bir devrede kapalı bir yol boyunca devre elemanlarının uçlarındaki gerilimlerin 

cebirsel toplamı kaynak gerilimlerinin cebirsel toplamına eşittir. Gerilimlerin cebirsel toplamı yapılmadan önce 

referans bir akım yönü seçilir ve bu akımın pasif elemanlar üzerindeki meydana getirdiği gerilim düşümü pasif işaret 

kuralı gereğince pozitif olarak alınır. Kaynaklarda bu akımın negatif uçtan girmesi durumunda gerilim negatif, pozitif 

uçtan girmesi durumunda gerilim negatif, pozitif uçtan girmesi durumunda ise pozitif alınır. Sonuçta, bütün 

gerilimlerin cebirsel toplamı sıfıra eşittir. 

 

4.2 Deneyin Yapılışı 

 Sekil !’de verilen devre board üzerine kurulur.  

 R1, R2 ve R3 değerleri 1 ile 5 kΩ arasında seçilmelidir. 

 Devreye güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir.  

 DC gerilim değeri uygun bir değere getirilir.  

 Voltmetre değerleri okunarak ilgili tabloya kaydedilir.  

 Ölçülen değerler ile teorik olarak hesaplanan değerler kıyaslanır. 
 

 
Şekil 1. Kirşof gerilim kanunu - ölçümler için gerekli devre şeması 

 

Tablo 1. Kirşof gerilim kanunu - teorik hesaplama ve ölçüm sonuçları 

Teorik Sonuçlar 

Gerilim (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) 

5    

10    

Ölçüm Verileri 

Gerilim (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) 

5    

10    

 

4.3 Yorum 

Elde edilen sonuçları yorumlayınız?  

Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

R1

VVs

R2

V

R3

V
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 5: Çevre Akımları Yönteminin Doğrulanması 

Deneyin Amacı: Bir elektrik devresinde çevre akımları yönteminin incelenmesi ve doğrulanması 

 

5.1 Teorik bilgi 

Çevre akımları bir elektrik devresinde en küçük kapalı devreyi oluşturan gözlerde hayali çevre akımları akıtarak 

Kirşof’un gerilim yasası gereğince herbir göz için doğrusal denklemler elde etme prensibine dayanmaktadır. Elde 

edilen doğrusal denklemler bilinen Lineer Cebir teknikleri yardımıyla eşzamanlı bulunarak devrenin çözümlemesi 

gerçekleştirilir. 

 

5.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devreyi board üzerine kurun.  

 DC güç kaynağını açarak devreyi besleyin.  

 DC güç kaynağının gerilim değeri Tablo 1’de verilen gerilim değerine ayarlanarak çevre akım değerlerini 

ölçüp kaydedin.  

 Ölçülen değerleri hesaplanan değerlerle karşılaştırın ve yapılan ölçüm hatası değerlerini deney raporunda 

Tablo 1’de belirtin. 

 

 
Şekil 1. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

Tablo 1. Çevre akımlarının ölçüm ve teorik sonuçları 

Ölçüm Vs (V) I1 (mA) I2 (mA) I3(mA) 

1 3    

2 6    

3 9    

4 12    

5 15    
 

 

5.3 Yorum 

I3 akımını teorik ve ölçüm hesap değerlerine göre yorumlayınız?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

R2R1
A

Vs

A

R3

I1 I2

I3

R4
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 6: Düğüm Gerilimleri Yönteminin Doğrulanması 

Deneyin Amacı: Bir elektrik devresinde düğüm gerilimleri yönteminin incelenmesi ve doğrulanması 

 

6.1 Teorik bilgi 

Düğüm noktası gerilimleri çoğunlukla üç veya daha fazla elemanın bağlandığı noktalardaki gerilimlerin 

bulunması prensibine dayanan devre analizi yöntemidir. Eğer devre referans düğüm noktası dâhil N tane düğüm 

içeriyorsa o zaman (N-1) düğüm denklemi düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilebilir. Daha sonra bu düğüm 

gerilimleri lineer denklem sistemi haline getirilerek eşzamanlı çözülür. Böylece düğüm noktalarındaki gerilimlerin 

bilinmesi ile devrenin çözümlenmesi yapılır.  

 

6.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devreyi board üzerine kurun.  

 DC güç kaynağını açarak devreyi besleyin.  

 DC güç kaynağının gerilim değeri Tablo 2’de verilen gerilim değerine ayarlanarak düğüm gerilim değerlerini 

ölçerek kaydedin.  

 Ölçülen değerleri hesaplanan değerlerle karşılaştırın ve yapılan ölçüm hatası bulup deney raporunda 

oluşturacağınız tabloda belirtiniz. 

 
Şekil 1. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

 

Tablo 1. Düğüm gerilimlerinin ölçüm ve teorik sonuçları 

Ölçüm 
No 

Vs (V) V1 (mA) 
Teorik 

V2 (mA) 
Teorik 

V1 (mA) 
Ölçüm 

V2 (mA) 
Ölçüm 

1 3     

2 6     

3 9     

4 12     

5 15     

 

6.3 Yorum 

V1 gerilimi neden V2 geriliminden yüksektir?   

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

R2R1

Vs R4V V

R3

V1 V2

R5
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 7: Thevenin Teoreminin Doğrulanması 

Deneyin Amacı: Thevenin teoremini doğrulamak ve yük üzerinden akan akımı bulmak 

 

7.1 Teorik bilgi 

Thevenin teoremi, bir elektrik devresinin bir veya birden fazla devre elemanının bağlı olduğu kola göre gerekli 

dönüşümler yapılarak gerilim kaynağı (VTH) ve ona seri bağlı bir empedans (ZTH) ile ifade edilmesidir. Eğer elektrik 

devresi doğru akım kaynakları ile enerjilendiriliyorsa ZTH değeri yerine RTH kullanılır. Elde edilen devre Thevenin 

eşdeğer devresi olarak adlandırılır. Thevenin eşdeğer gerilimi bulmak için devre elamanının veya elemanlarının 

çıkarıldığı koldaki gerilim değeri hesaplanır ve bu değer Thevenin eşdeğer gerilimi olarak alınır. Thevenin eşdeğer 

direnci ise bağımsız gerilim kaynakları kısa devre ve akım kaynakları açık devre edildikten sonra açık devre edilen kola 

göre hesaplanır ve bulunan değer Thevenin eşdeğer direnci olarak alınır. Böylece, Thevenin eşdeğer devresi elde edilir 

ve daha önce orijinal devreden çıkarılan koldaki eleman veya elemanlar bu devreye bağlanarak gerekli çözüm yapılır. 

 

7.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devre diyagramını kullanarak Thevenin eşdeğer devresini teorik olarak elde edip ilgili 

koldan geçen akımı hesaplayın.  Bulunan sonuçları ilgili Tabloya kaydedin.  

 Şekil 2’de gösterilen devreyi board üzerine kurarak Thevenin eşdeğer gerilimine karşılık gelen a-b 

uçlarındaki gerilimi ölçün.  

 Şekil 3’te gösterilen devreyi board üzerine kurarak a-b uçlarından geçen kısa devre akımını ölçün.  

 Ölçüm yoluyla Thevenin eşdeğer devresini elde etmek için ölçülen gerilim değerini, ölçülen kısa devre akım 

değerine bölerek Thevenin eşdeğer direncini bulun.   

 Deneysel olarak elde edilen Thevenin eşdeğer devresini (Şekil 4) şematik olarak kurup R4’ten geçen akımı 

ölçüp kaydedin. 

 
Şekil 1. Teorik hesaplama için şematik devre diyagramı 

 
Şekil 2. Thevenin eşdeğer gerilimini ölçen şematik devre diyagramı 

 
Şekil 3. Kısa devre akımını ölçen şematik devre diyagramı 

 
Şekil 4. Thevenin eşdeğer devresi ile R4 üzerindeki akımı ölçen devre 

 

 
 

R1

Vs

R2

R4

R3

a

b

IL

R1

Vs

R2

R3

a

b

VTH V

R1

Vs

R2

R3

a

b

Isc
A VTH

RTH

R4

a

b

IL
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Tablo 1. Teorik ve ölçüm sonuçları 

VTH (V) RTH (kΩ) IL (mA) 

Teorik Deneysel Teorik Deneysel Teorik Deneysel 

      

 

7.3 Yorum 

Teorik ve ölçüm sonuçlarını karşılaştırınız?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 8: Süperpozisyon Teoremi 

Deneyin Amacı: Süperpozisyon teoreminin doğrulanması ve direnç üzerinden akan akımın belirlenmesi. 

 

8.1 Teorik bilgi 

Birden fazla kaynak içeren lineer bir devrede bir noktadan akan akımın ya da iki nokta arasındaki gerilim 

düşümünün belirlenmesi için her bir kaynağın etkilerinin diğerleri devre dışı bırakılmak kaydı ile yönlü olarak cebirsel 

toplamına “Süperpozisyon Teoremi” denilmektedir. 

 

8.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devre, board üzerinde kurulur. R1=R2=R3=1 kΩ 

 DC güç kaynağı aktif hale getirilir ve devre beslemeleri yapılır. 

 Şekil 1’deki devre kurularak her iki kaynak devrede iken R3 üzerinden akan “I” akımı ölçülür. 

Süperpozisyon teoremi ile doğrulanması için; 

 İlk aşamada, 10V’luk DC gerilim kaynağı çıkarılarak şekil 2’de gösterilen devre kurulur ve R3 üzerinden akan 

I1 akımı ampermetre ile ölçülür. Bu akım değeri teorik olarak da hesaplanır.  

 İkinci aşamada, 15V’luk Dc gerilim kaynağı devreden çıkarılarak şekil 3’ teki devre kurulur ve 1 kΩ üzerinden 

akan I2 akımı ampermetre ile ölçülür. Bu akım değeri teorik olarak da hesaplanır.  

 I1 ile I2 akımının toplam değerinin “I” akımına (gerçek değere) eşit olup olmadığı gözlemlenir. 

 Son olarak ölçülen I akımı teorik olarak hesaplanan I1 ve I2 akımlarının toplamına eşit olup olmadığı 

belirlenerek tüm değerler tabloya kaydedilir. 

             
Şekil 1. Çözümlenmesi istenen elektrik devresi 

 
Şekil 2. Adım I -  15 V aktif durumda, 10 V ise kısa devre edilir. 

R2R1

15 V

R3I

A

10 V

R2R1

15 V

R3I

A

1
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  Şekil 3. Adım II – 10 V aktif, 15 V kısa devre edilir. 

 

 

Tablo 1. Teorik ve ölçüm sonuçları 
V (Volt) I1 (mA) I2 (mA) I (mA) 

V1 V2 Teorik Ölçüm Teorik Ölçüm Teorik Ölçüm 

        

 

8.3 Yorum 

R3 üzerinden geçen teorik ile ölçülen akım değerlerini karşılaştırınız?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

R2R1

R3I

A

10 V
2
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 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa İNCİ 

 

DENEY 9: Maksimum Güç Transferi Teoremi 

Deneyin Amacı: Süperpozisyon teoreminin doğrulanması ve direnç üzerinden akan akımın belirlenmesi. 

 

9.1 Teorik bilgi 

Yük transferini temsil eden RL değerinin maksimum gücü alabilmesi için değerinin ne olması gerektiğinin 

belirlenmesi. 

 

9.2 Deneyin Yapılışı 

 Şekil 1’de gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurulur. R1=R2=1 kΩ 

 DC güç kaynağı açılarak devre beslenir.  

 Thevenin devre analiz yöntemiyle yük direnci uçlarından kaynak tarafına doğru bakıldığında görülen eşdeğer 

direnç  (Thevenin eşdeğer direnci) değeri hesaplanır.   

 Ayarlı direnç değeri Tablo 1’de verilen direnç değerlerine ayarlanarak yükün çektiği güç değeri hesaplanır.  

 Ayarlı direnç değeri son olarak hesaplanan Thevenin eşdeğer direncine ayarlanarak çektiği güç değeri 

hesaplanır. 

      
Şekil 1. Maksimum güç transferi için devre şeması 

 

 
  Şekil 2. Eşdeğer direnç hesabı için gerekli devre şeması 

 

R1

15 V

A

R2

IL

RL

Değişken 
Direnç

R1

R2 RTH
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Tablo 1. Direnç, akım ve güç değerleri 

Direnç RL (Ω) Akım IL (mA) Güç P=IL
2RL (mW) 

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

900   

1000   

 

 

9.3 Yorum 

Hangi dirençte maksimum güce ulaşıldığını ve sebebini belirtiniz?  

Cevap: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


