
 
 
 
 
 
 

  



1-a) Çevre Akımları Yönteminin Doğrulaması 

Amaç: Bir elektrik devresi için çevre akımları yönteminin doğrulanması. 

Gerekli Ekipmanlar: Ayarlı DA Güç Kaynağı, 2 adet Ampermetre, 5 adet 1kΩ Direnç, 
Dizilim Kartı, Muhtelif Sayıda Bağlantı Kablosu. 

Teorik Bilgi: Çevre akımları bir elektrik devresinde en küçük kapalı devreyi oluşturan 
gözlerde hayali çevre akımları akıtarak Kirşof’un gerilim yasası gereğince her bir göz 
için doğrusal denklemler elde etme prensibine dayalı bir yöntemdir. Elde edilen 
doğrusal denklemler bilinen Lineer Cebir teknikleri yardımıyla eşzamanlı bulunarak 
devrenin çözümlemesi gerçekleştirilir.  

Çevre akımları yöntemini uygulamak için aşağıdaki adımlar takip edilir. 

1. Çevre akımlarını seçin 
2. Kirşof’un gerilim yasasını kullanarak her bir göz için lineer denklem sistemi oluşturun 
3. Lineer denklem sistemini çözerek çevre akımlarını bulun 
Deneyin Yapılışı:  

 Şekil 1’de gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurun. 
 DA güç kaynağı açılarak devreyi besleyin. 
 DA güç kaynağının gerilim değeri Çizelge 1’de verilen gerilim değerine 

ayarlanarak çevre akım değerlerini ölçüp kaydedin. 
 Ölçülen değerler hesaplanan değerlerle karşılaştırın ve yapılan ölçüm 

hatası bulup deney raporunda oluşturacağınız çizelgede belirtin. 
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Şekil 1. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı  

Çizelge 1. Çevre akımlarının ölçüm ve teorik sonuçları 

Ölçüm No Vs (V) A1 (mA) A2 (mA) I1 (mA) I2 (mA) 
1 3     

2 6     

3 9     

4 12     

5 15     

  



1-b) Düğüm Noktası Gerilimleri Yönteminin Doğrulaması  

Amaç: Bir elektrik devresi için düğüm noktası gerilimleri yönteminin doğrulaması. 

Gerekli Ekipmanlar: DA Güç Kaynağı, Ampermetre, Voltmetre, 5 adet 1kΩ Direnç, 
Dizilim Kartı, Muhtelif Sayıda Bağlantı Kablosu. 

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. 

Düğüm noktası gerilimleri yöntemini uygulamak için aşağıdaki adımlar takip 
edilir. 

1. Düğümleri belirleyip düğüm gerilimlerini atayın 
2. Kirşof’un akım yasasını kullanarak düğüm gerilimleri cinsinden lineer denklem 
sistemi oluşturun 
3. Lineer denklem sistemini eşzamanlı çözerek düğüm gerilimlerini bulun 
Deneyin Yapılışı:  

 Şekil 2’de gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurun. 
 DA güç kaynağı açılarak devreyi besleyin. 
 DA güç kaynağının gerilim değeri Çizelge 2’de verilen gerilim değerine 

ayarlanarak düğüm gerilim değerleri ölçülerek kaydedin. 
 Ölçülen değerler hesaplanan değerlerle karşılaştırın ve yapılan ölçüm 

hatası bulup deney raporunda oluşturacağınız çizelgede belirtin. 
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Şekil 2. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

Çizelge 2. Düğüm gerilimlerinin ölçüm ve teorik sonuçları 

Ölçüm No Vs (V) V1 (mA) V2 (mA) V1 (mA) V2 (mA) 
1 3     

2 6     

3 9     

4 12     

5 15     



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. 


