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Elektronik Devreleri Laboratuvar
leyi , Kurallar ve Taahhütname

Deneylere yiyecek ve içecekle girmek yasakt r.
Deney süresi boyunca akala mak, laboratuvar malzemelerini farkl  amaçlarda kullanmak
ve tehlike olu turabilecek tüm davran  ve di er cihaz kullan mlar  yasakt r.
Laboratuvar süresince deney sorumlusunun izni d nda deney masalar na enerji vermek
yasakt r.
Her deneye ba lamadan önce deney ile ilgili Quiz yap lacakt r.
Deneye haz rl k için her grup deneyi öncelikle Orcad Pspice simülasyon program nda
çal t racak ve Deney Simülasyon Sonuçlar  Raporu haz rlayacakt r. Deneye gelirken
bu rapor ç kt  olarak getirilecektir.
Deney Simülasyon Sonuçlar  Raporunda; deneyin ad , deneyi yapanlar, deneyin
programda çizilen ekilleri ve al nan sonuçlar  ile ilgili grafikler ve sonuçlar bulunmal d r.
Deneye gelirken her grupta en az bir tane Deney Föyü bulunmal d r. Bu sorumluluk tüm
gruba aittir. Deneyden al nan sonuçlar Deney Raporu ka d na i lenecektir. Her deney ile
ilgili Deney Raporu deney föyünün son sayfas nda mevcuttur.
Deneyi tamamlad ktan sonra deney ç k nda Deney Raporu ile birlikte Deney
Simülasyon Sonuçlar  Raporu grup olarak teslim edilecektir.
Ö rencilerin deneylerin ba lang ç saatine uymalar  gerekir. Deneye ba lang ç saatinde
gelmeyenler Quiz s nav na al nmayacakt r. Deney ba lang ç saatinden sonra 10dk. geç
kalanlar deneye al nmayacakt r.
Deney bitiminde her grup masas n  toparlayarak masay  temiz ve düzgün bir ekilde
b rakmas  gerekmektedir. Her grup her hafta ayn  deney masas nda deney yapmal d r.
Tüm laboratuvar süresince ö renciler deney sorumlular n n belirtece i kurallara uymak
zorundad r.
Telafi deneyi, deneylerin bitiminden sonraki hafta yap lacakt r. Telafi deneyine
girebilmek için sadece yaz l  mazeret geçerli olacakt r.
Dönemin  haftas  Laboratuvar S nav  yap lacakt r.
Yukar da bahsi geçen kurallara uyulmamas ndan do acak tüm maddi ve manevi zarar ve
kay plardan ö renci sorumludur.

Laboratuvardaki tüm cihazlar n kullan m talimatlar  ile yukar da belirtilen tüm kurallar  
okudum ve anlad m, 
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