
 
 
 
 
 
 

   



 YAPILACAK DENEYLERİN LİSTESİ
1. Ohm ve Kirşof Yasalarının Doğrulaması 

2. Düğüm Noktası Gerilimleri ve Çevre Akımları 
Yöntemlerinin Doğrulanması 

3. Tevenin ve Norton Teoremlerinin Doğrulaması 

4. Süperpozisyon Teoreminin Doğrulaması  

5. Maksimum Güç Transfer Teoreminin Doğrulaması  

6. OPAMP Devrelerinin Kullanılması 

7.Öz-Endüktans Değerinin Ölçülmesi ve 
Transformatör Kullanımı 

8. Doğru Akım Girişi için RL ve RC Devrelerinin 
Tepkisi 

  



1-a)            Ohm Yasasının Doğrulaması 

Amaç: Ohm yasasının geçerliliğini uygun deney düzeneği ile gerçekleştirilmesi. 

Gerekli Ekipmanlar: DA Güç Kaynağı, Ampermetre, Voltmetre, 1kΩ Direnç, Dizilim 
Kartı, Muhtelif Sayıda Bağlantı Kablosu. 

Teorik Bilgi: Ohm yasası, sabit sıcaklıkta ve frekansta bir direncin değeri bu direncin iki 
ucuna uygulanan gerilimin dirençten geçen akıma oranı olup aşağıdaki ifade ile verilir. 

푹 =
푽
푰 																															(ퟏ) 

Burada R direnç değeri olup akımla gerilim değerleri ile orantılıdır. Sabit sıcaklık ve 
frekansta ölçülen akım ve gerilim değerlerinin oranı ölçüm hatalarının olmadığı 
durumlarda daima sabit olması beklenir. Ancak kullanılan ampermetre ve voltmetre çok 
küçük ölçüm hataları içerdiğinden gerilim-akım orantısı bazı durumlarda sabit 
kalmayabilir.  

Uygulama:  

 Şekil 1’de gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurulur. 
 DA güç kaynağı açılarak devre beslenir. 
 DA güç kaynağının gerilim değeri değiştirilerek akım değerleri 

kaydedilir. 
 En az 10 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. 
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Şekil 1. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

 

 

 



Çizelge 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   
6 18   
7 21   
8 24   
9 27   

10 30   
 

 

 

Şekil 2. Direncin akım-gerilim model grafiği 
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1-b)   Kirşof’un Akım Yasasının Doğrulanması 

Amaç : Kirşof’un akım yasasının uygun deney düzeneği ile gerçekleştirilmesi. 

Gerekli Ekipmanlar: DA Güç Kaynağı, 1, 2 ve 3 kΩ’luk Dirençler, Ampermetre, 
Voltmetre, Devre Dizilim Kartı, Bağlantı Kabloları. 

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.  

Uygulama: 

 Aşağıda verilen devre şemasına göre dizilim kartı üzerine devre kurulur. 
 Devreye güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir. 
 DA güç değeri uygun bir değere getirilir. 
 Ampermetre değeri okunarak çizelgeye girilir. 
 Ölçülen değerler ile teorik olarak hesaplanan değerler kıyaslanır. 
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Şekil 3. Deneysel ölçümler için gerekli devre diyagramı. 

Çizelge 2. Teorik Hesaplama ve Ölçüm Verileri 

Teorik Hesaplama 
Gerilim (V) I (mA) I1 (mA) I2 (mA) 

5    

10    

Ölçüm Verileri 
Gerilim (V) I (mA) I1 (mA) I2 (mA) 

5    

10    

  



1-c)   Kirşof’un Gerilim Yasasının Doğrulanması 

Amaç : Kirşof’un gerilim yasasının uygun deney düzenekleri ile gerçekleştirilmesi. 

Gerekli Ekipmanlar: DA Güç Kaynağı, 1, 2 ve 3 kΩ’luk Dirençler, Ampermetre, 
Voltmetre, Devre Dizilim Kartı, Bağlantı Kabloları. 

Teorik Bilgi: Kirşof’un Gerilim Yasası 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 ise pozitif alınır. Sonuçta, 
bütün gerilimlerin cebirsel toplamı sıfıra eşit olmalıdır.  

Uygulama : 

 Sekil 4’te verilen devre dizilim kartı üzerine kurulur. 
 Devreye güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir. 
 DA güç değeri uygun bir değere getirilir. 
 Voltmetre değeri okunarak ilgili çizelgeye kaydedilir. 
 Ölçülen değerler ile teorik olarak hesaplanan değerlerle kıyaslanır. 
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Şekil 4. Deneysel ölçümler için gerekli devre diyagramı. 

Çizelge 3. Teorik hesaplama ve ölçüm verileri 

Teorik Hesaplama 
Gerilim (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) 

5    

10    

Ölçüm Verileri 
Gerilim (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) 

5    

10    



Raporlama:  

Her bir öğrenci deneyle ilgili teorik bilginin, deneysel sonuçların veri ve grafik olarak 
verildiği ve yorumlandığı kapak sayfası dâhil en az iki sayfa veya en fazla üç sayfadan 
oluşan bir raporu ders sorumlusuna bir sonraki laboratuvar dersinde teslim eder. 


