
 
 
 
 
 
 

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 

LABORATUVARI 

II. DENEY FÖYÜ   



1-a) AA Gerilim Ölçümü 

Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı 

Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA Voltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç, Dizilim 

Kartı, Muhtelif Sayıda Bağlantı Kablosu. 

Teorik Bilgi: AA devrelerde gerilimin etkin değerinin ölçülmesi için AA voltmetreler 

kullanılmaktadır. AA voltmetrenin ölçüm uçları gerilimi ölçülmek istenen devre elemanı 

uçlarına paralel olarak bağlanır. AA ölçümlerde, ölçüm uçlarının yer değiştirmesi ölçülen 

değerin işaretini değiştirmez. 

 Etkin (RMS) Değer 

Bir alternatif akımın etkin değeri belli bir saf direnç biçimindeki yükte aynı miktarda ısı 

oluşturan doğru akım değeri olarak tanımlanmaktadır. İdeal sinüs dalga şekli için etkin değer 

maksimum değerin 0,707 ya da 2 katıdır. Şekil 1’de ideal sinüs dalga şekli 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1. İdeal sinüs dalga şekli 

 True RMS Değer  

Tüm analog ölçü aletleri ile dijital multimetrelerin çoğu ideal sinüs eğrisi için geliştirilmiş 

basit bir yöntem ile etkin değer ölçümü yapmaktadır. Ancak, doğrusal olmayan yüklerin 

(bilgisayar, UPS, elektronik balast, doğrultucular, vb.) yaygın kullanımıyla elektrik 

şebekesinde harmonikli akım ve gerilimler oluşmaktadır. Harmoniklerden dolayı ideal sinüs 

formundan sapmış sinüzoidal olmayan dalga şekillerinin ölçümünde gerçek etkin değer 

ölçen (True RMS) ölçü aletleri kullanmak gerekir. Sıradan bir multimetre ile True RMS 



multimetre ideal sinüs dalga şekli ölçümünde aynı değeri gösterir. Ancak sıradan multimetre, 

True RMS cihaza göre kare dalgayı %10 daha yüksek, üç faz diyot doğrultucu akım dalga 

şeklini %30 daha düşük, bir faz diyot doğrultucu akım dalga şeklini ise %40 daha düşük bir 

değerde göstermektedir. Şekil 2’de bilgisayar tarafından çekilen akım dalga şekli 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Bilgisayar tarafından çekilen akım dalga şekli. 

Uygulama:  

 Şekil 3’de verilen devre dizilim kartı üzerine kurulur. 

 Devreye AA güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir. 

 Uygun direnç değerleri devreye bağlanır. 

 Voltmetre değeri okunarak ilgili çizelgeye kaydedilir. 

 Ölçülen değerler ile teorik olarak hesaplanan değerlerle kıyaslanır. 
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Şekil 3. Ölçüm yapılacak devrenin şematik diyagramı 

 

  



Çizelge 1. Teorik hesaplama ve ölçüm verileri 

Teorik Hesaplama 

AA Gerilim (V) R1 (Ω) R2 (Ω) VR1 (V) VR2 (V) 

5 1kΩ 1kΩ   

5 1kΩ 220   

Ölçüm Verileri 

AA Gerilim (V) R1 (Ω) R2 (Ω) VR1 (V) VR2 (V) 

5 1kΩ 1kΩ   

5 1kΩ 220   

 

1-b) AA Akım Ölçümü 

Amaç : AA devrede akım ölçmek ve AA ampermetrenin kullanımı 

Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ direnç, 220Ω direnç, Ampermetre, Devre 

Dizilim Kartı, Bağlantı Kabloları. 

Teorik Bilgi: AA devrelerde akımın etkin (RMS) değerinin ölçülmesi için AA 

ampermetreler kullanılmaktadır. AA ampermetrenin ölçüm uçları akımı ölçülmek 

istenen devre elemanına seri olarak bağlanır. AA ölçümlerde, ölçüm uçlarının yer 

değiştirmesi ölçülen değerin işaretini değiştirmez. 

Uygulama: 

 Şekil 4’de verilen devre dizilim kartı üzerine kurulur. 

 Devreye AA güç verilmeden önce bağlantılar kontrol edilir. 

 Uygun direnç değerleri devreye bağlanır. 

 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 2. Teorik hesaplama ve ölçüm verileri 

Teorik Hesaplama 

AA Gerilim (V) R1 (Ω) R2 (Ω) I (mA) 

5 1000 1000  

5 1000 220  

Ölçüm Verileri 

AA Gerilim (V) R1 (Ω) R2 (Ω) I (mA) 

5 1000 1000  

5 1000 220  

 

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. 

 


