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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Temel Gemi Elektriği 

SÜRE 40/28 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye elektrik elektronik devreler ile ilgili temel 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Elektrik devreleri kurabileceksiniz 

2. Ohm Kanunu-Kirchoff Kanunu hesaplamalarını 

yapabileceksiniz 

3. Elektronik devreler üzerinde çeşitli ölçü aletlerini 

kullanarak akım, gerilim, frekans ve güç ölçümü 

yapabileceksiniz 

4. Aydınlatma, priz ve güç tesisatı uygulama devrelerini 

yapabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Elektrik makineleri laboratuvarı, görsel eğitim 

araçları, internet ortamında inceleme ve araştırma yapma. 

Donanım: Analog/dijital ölçü aletleri (ohmmetre, avometre, 

ampermetre, voltmetre, wattmetre), değişik endüktansa sahip 

bobinler, analog dijital LCR metre, değişik kapasitelerde 

kondansatörler, osilaskop, ayarlı güç kaynağı, elektronik 

deney seti, çeşitli tipte pil, akü, dinamo, doğru akım motoru 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik 

performansınızı tespit etmek amacıyla size ölçme teknikleri 

uygulanacak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçülerek değerlendirilecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Temel gemi elektriği modülü Denizcilik alanında teknolojik gelişmelerle birlikte 

kullanımının da arttığı doğru akım ve güvenli kullanılması ile ilgili temel yeterlikleri 

kazanacaksınız. 

 

Elektrik-elektronik alanında elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi son derece önemli bir 

yer tutmaktadır. Günümüzde elektrik enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre taşıdığı 

üstünlükler dolayısı ile son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstride ve konutlarda 

birçok araç gereç, makine ve teçhizat elektrik enerjisi ile çalıştırılmaktadır. Özellikle sanayi 

alanlarında elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, çalışan cihazların çalışma 

şekli ve çalışma devamlılığı kadar çalışma güvenliği ve çıkabilecek muhtemel arızaların 

önlenmesi üzerinde titizlikle durulan bir konudur. Bunun içinde çalışan elektrikli cihazların 

uygun elektriksel parametrelerde çalıştırılması gerekmektedir. Bu durum elektrik enerjisine 

ait büyüklüklerin hatasız, doğru ve tekniğine uygun ölçümünü gerektirmektedir. Elektriksel 

büyüklüklerin ölçülmesi ve doğru olarak değerlendirilmesi endüstriyel uygulamalarda 

sistemlerin doğru ve güvenli olarak çalışma kontrolünü, hata analizi yapmayı, meydana 

gelebilecek muhtemel arızalara karşı önlem almayı, oluşmuş arızalarda ise arıza sebebinin 

bulunması ve tekrarının önlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden elektrik-elektronik alanında 

çalışan her seviyedeki teknik elemanın nitelikli ölçme, ölçü aletlerini kullanma ve elektriksel 

ölçümleri hatasız yaparak, ölçüm sonuçlarını değerlendirebilmelidir. Aynı zamanda her türlü 

elektriksel büyüklük için uygun ölçü aletini uygun özelliklerde seçebilmelidir. Ayrıca her 

türlü ölçü aletinin bağlantısını yapma ve ölçülen değeri doğru olarak okuma bilgi ve 

becerisine sahip olmalıdır. 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 

TSE standartlarına ve müşteri isteğine uygun olarak kuvvetli akım malzemelerini 

seçebilecek ve uygulama devrelerini yapabileceksiniz. Uygulama devreleri kuvvetli akım 

devrelerin temelini oluşturan devreler olacaktır. Tesisatlarınızda yüksek gerilim 

kullanacağınız için iş güvenliği kurallarına uyarak öğretmen nezaretinde tesisatlarınızı 

çalıştırmanız gerekmektedir. Yapılacak tüm bağlantıların izole edilmesi gerekmektedir. 

Kuracağımız tesisatın hatasız olmasına ve devreye seri bir sigorta bağlanmasına dikkat 

edilmelidir. Tesisatta enerji varken müdahale edilmemelidir. Yapılacak hatalar hayati 

tehlikelere neden olabilir.  

 

 

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda siz de, elektriksel büyüklüklerin ölçümünde 

kullanılan ölçü aletlerini tanıyacak, yapılacak ölçüme uygun ölçü aletini seçebilecek, 

bağlantılarını tekniğe uygun kurarak ölçümleri hatasız yapabileceksiniz. Bu becerileri tam 

olarak kazanmanız, alanınızda nitelikli bir teknik eleman olmanız için son derece önemlidir. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Elektrik devrelerini kurabileceksiniz. 

 

 

 
 

 
 

 Elektrik devresinde kullanılan elemanları araştırınız. 

 Elektrik devresi elemanlarının hangi ana başlık altına girdiğini bulmaya 

çalışınız. 

 

1. ELEKTRİK DEVRESİ VE ÇEŞİTLERİ  
 

1.1. Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri 
 

Elektrik elemanları üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden oluşur. 

 

1.1.1. Üreteç 
 

Üreteç, iki nokta arasında sürekli bir potansiyel fark meydana getirmek üzere 

bir takım enerjileri elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir Örneğin kimyasal enerjiyi 

elektrik enerjisine çeviren piller, hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren dinamo ve 

alternatör. Birim yükün devreyi tamamen dolanabilmesi için üretecin ürettiği enerjiye, o 

üretecin “elektro motor kuvveti (EMK)” denir. 
 
 

  

Şekil 1.1: Üreteç devre sembolleri (pil-batarya-AC kaynak) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2. Sigorta 
 

Sigorta alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara 

mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran 

açma elemanlarıdır Sigortalar evlerde, elektrik santrallerinde, endüstri tesislerinde 

kumanda panolarında, elektrikle çalışan bütün aletlerde kullanılır. 
 
 
 
 
 

 Şekil 1.2: Sigorta devre sembolü 

 

1.1.3. Anahtar 
 

Devreden geçen akımı kontrol etmek amacıyla kullanılır. Açık ve kapalı olmak üzere 

iki konumu vardır. 
 

  

Şekil 1.3: Anahtar devre sembolü 

 

1.1.4. Alıcı 
 

Aldığı elektrik enerjisini başka bir enerjiye dönüştüren devre elemanına alıcı, yük 

veya almaç denir Örneğin; lamba ışık enerjisine, fırın ısı enerjisine, zil ses enerjisine ve 

motor hareket enerjisine dönüştürür. 

 

  

Şekil 1.4: Lamba devre sembolü 
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1.1.5. İletken 
 

Elektrik devre elemanlarının birbirine bağlantısının yapıldığı ve elektrik 

akımını ileten metal tellere (bakır, alüminyum vb.) iletken veya kablo denir . Elektrik iç 

tesisatta üzeri yalıtılmış iletkenler kullanılır. Kullanılacak amaca göre farklı kesitlerde 

seçilir. 
 
 

 

 Şekil 1.5: Farklı iletken bağlantıları 

 

1.2. Elektrik Devresi Çeşitleri 
 

Elektrik devreleri açık, kapalı ve kısa devre olmak üzere üç başlık altında incelenir. 

 

1.2.1. Açık devre 
 

Bir devrede anahtar veya sigorta açık olduğu zaman ya da akım yolunda bir 

iletkende kopukluk veya bağlantı yerlerinde temassızlık olduğu zaman alıcı üzerinden akım 

geçmez bu tip devrelere açık devre denir (Resim 4.6). 

 

Resim 1.6: Açık devre 
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1.2.2. Kapalı devre 
 

Devrede anahtar kapalı iken üreteçten çıkan akım alıcıya ulaşıyor ve 

devresini tamamlıyor ise devre kapalı devredir.  
 

 

Şekil 1.7: Kapalı devre 

 

1.2.3. Kısa devre 
 

Devreden geçen akımın alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan tamamlamasına 

kısa devre denir.  Üreteç gerilimi karşısında direnç sıfır olduğundan devreden büyük 

değerde akım geçmek ister. Böyle durumda koruma elemanı olarak kullanılan sigorta 

devreyi açar. Bu nedenle devrede sigorta olması önemlidir. Kısa devre, arıza 

çeşitlerinden biri olup arzu edilmeyen bir durumdur. 

  

Şekil1.8: Kısa devre 

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz becerileri değerlendirebilmek için 

aşağıda verilen uygulamaları gerçekleştiriniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
UYGULAMA 

ADI 
Elektrik Devresi UYGULAMA 

NO 

1 

 

Elektrik devresi 

İşlem Basamakları 
 

Resim 1’deki devreyi kurunuz. Anahtar açık iken ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği 

değerleri tabloya yazınız. 

Anahtarı kapatarak tekrar değerleri tabloya yazınız. 

Lamba uçlarını kısa devre ederek okuduğunuz değerleri tabloya kaydediniz. 

Üç değeri birbiri ile karşılaştırarak devrenin çalışmasını yorumlayınız. 
 

 

 

 A V 

Açık Devre   

Kapalı Devre   

Kısa Devre   
 

Öneriler 
 

Üretecin gerilimi lambanın çalışma gerilimini geçmemelidir. 

Kısa devre anlık olarak yapılmalı, görülen değerler kayıt edilmelidir. Uzun süreli kısa 

devre tesisatımızı yakabilir. 
Öğrencinin DEĞERLENDİRME 

TOPLAM 
Adı:     

Soyadı:     Rakam Yazı 

Sınıf / No:   
Okul: Öğretmen  Tarih:.../.../… İmza 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüke uygun üreteç seçebiliyor musunuz?   

2. Çekilen akıma göre sigorta seçebiliyor musunuz?   

3. Çekilen akıma göre iletken seçebiliyor musunuz?   

4. Devreye göre anahtar ya da buton seçebiliyor musunuz?   

5. Üretecin artı kutbuna sigorta, anahtar ve yükün bir ucu 

devreye sırasıyla bağlayabiliyor musunuz? 
  

6. Üretecin eksi kutbunu yükün boşta kalan ucuna bağlayabiliyor 

musunuz? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış 

ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Üreteç, iki nokta arasında sürekli bir potansiyel fark meydana getirmek 

üzere bir takım enerjileri elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. 
 

2. (   ) Anahtar alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu 

cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı 

hasardan kurtaran açma elemanlarıdır. 

 

3. (   ) Yukarıda resimde verilen sembol, anahtarın sembolüdür. 
 

4. (   ) Binalarda elektrik devre elemanlarının birbirine bağlantısının yapıldığı ve 

elektrik akımını ileten metal tellere (bakır, alüminyum vb.) iletken veya kablo 

denir. 
 

5. (   ) Devreden geçen akımın alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan 

tamamlamasına açık devre denir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
Ohm Kanunu-Kirchoff Kanunu hesaplamalarını yapabileceksiniz 

 

 

 

 
Direnç bağlantılarında kullanılan devre çözüm yöntemleri nelerdir? 

 

2. DOĞRU AKIM 
 

2.1. Doğru Akım Kavramları 
 

2.1.1. Doğru Akımın Tanımı 
 

Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İngilizce “Direct 

Current” kelimelerinin kısaltılması “DC” ile gösterilir.  
 

2.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi  
 

DC üreten kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: 
 

 Pil; Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir. 

 Akümülatör; Kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçtır. 

 Dinamo; Hareket enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır. 

 Doğrultmaç devresi; Alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik enerjisine 

çeviren araçlardır. 

 Güneş pili; Güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlara güneş 

pili denir. 
 

2.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler  
 

Doğru akımın yaygın olarak kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz: 
 

 Haberleşme cihazlarında (telekomünikasyonda) 

 Radyo, teyp, televizyon, gibi elektronik cihazlarda 

 Redresörlü kaynak makinelerinde 

 Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvonoteknik ) 

 Elektrikli taşıtlarda (tren, tramvay, metro) 

 Elektro-mıknatıslarda 

 DC Elektrik motorlarında 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.4. Ohm Kanunu 
 

Tanımı: 1827 yılında George Simon Ohm “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel 

farkın, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir” şeklinde tanımını yapmıştır.  

  

Şekil 2.1: Ohm kanununun denklem halinde gösterimi 

 

Bir elektrik devresinde akım, voltaj ve direnç arasındaki bağlantıyı veren kanuna 

“Ohm Kanunu” adı verilir. 

 

Bu tanıma göre aşağıdaki formüller elde edilir. 

 

Burada U gerilimi (birimi volt “V”); I akımı (birimi amper “A”), R direnci (birimi 

Ohm “Ω”) simgelemektedir. Üçgende hesaplanmak istenen değerin üzeri parmak ile 

kapatılarak denklem kolayca çıkarılabilir. 

 

Örnek 1.1: 1,5 V’luk pilin uçları arasına direnci 3 ohm olan bir ampul bağlanmıştır. 

Ampul üzerinden geçen akımı hesaplayınız (Şekil 1.2). 

 

Şekil 2.2 

Çözüm 
 


R

U
I    0,5A

3

1,5
I  bulunur. 
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2.2. Devre Çözümleri 
 

Elektronik devrelerde kullanılan dirençler, seri paralel ya da karışık bağlanarak çeşitli 

değerlerde dirençler elde edilebilir.  

 

2.2.1. Seri Devre 
 

2.2.1.1. Seri Devrenin Özellikleri 
 

İçlerinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri 

devre denir. İstenen değerde direnç yoksa seri bağlantı yapılır. Örneğin iki adet 300Ω’luk 

direnç seri bağlanarak 600Ω’luk direnç elde edilir. 

 

2.2.1.2. Eşdeğer Direnç Bulma 
 

Tüm dirençlerin yerine geçecek tek dirence eşdeğer direnç veya toplam direnç denir. 

RT veya Reş şeklinde gösterilir. Seri devrede toplam direnç artar. Birbiri ardınca bağlanan 

dirençlerden her birinin değeri aritmetik olarak toplanır ve toplam direnç bulunur. Toplam 

direnç bulunmasında kullanılan denklem; 

n321T R....RRRR   şeklindedir. 

 

Şekil 2.3: Seri bağlı direnç devresi 

 

Örnek 1.2: Şekil 1.4’te üç adet seri bağlı direnç gösterilmiştir. A-B noktaları 

arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. 

 

Şekil 2.4 

Çözüm: 15Ω753RRRR 321T   
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2.2.1.3. Akım Geçişi 
 

Devre akımı seri bağlı tüm dirençlerin üzerinden geçer. 

 

Şekil 2.5: Seri devrede akım geçişi 

 

2.2.2. Kirşof’un Gerilimler Kanunu 
 

Kirşof, Gerilimler Kanunu ile; “devreye uygulanan gerilim, dirençler üzerinde düşen 

gerilimlerin toplamına eşittir” der. 

Yani,  n21T U.....UUU   ....... (V)’  tur.      ........... ( 1 )  

 

R . IU  olduğundan  ................... ( 2 ) 

 

     nn21T R .I...R I.R . IU   (3) şeklinde de yazılabilir. 

 

Örnek 1.3: Şekil 1.6’da verilen devrede dirençler üzerinde düşen gerilimleri 

beraberce bulalım. 

 

Şekil 2.6 
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Çözüm: Öncelikle eşdeğer direnç ( Örnek 1.2’de olduğu gibi) 

 

321AB RRRR                      15Ω753R AB   

ve devreden geçen akım (Ohm Kanunu yardımıyla)   
15

30

R  

U
I

AB

 = 2A bulunur. 

Şimdi ise her bir direnç için Ohm Kanunu’nu uyguladığımızda; 

 

a   b  c  

Şekil 2.7: (a,b,c) 

6V32R.IU 11   10V52R.IU 22   V1472R.IU 33   

 

Kirşof Kanunu’na göre dirençler üzerinde ki gerilimlerin toplamı üretecin gerilimine 

eşit olmalıydı; 

 

 

Görüldüğü gibi üretecin gerilimi ile dirençler üzerine düşen gerilimlerin toplamı 

birbirine eşittir. 

 

2.2.3. Paralel Devre 
 

2.2.3.1. Paralel Devrenin Özellikleri 
 

Dirençlerin karşılıklı uçlarının bağlanması ile oluşan devreye paralel bağlantı denir. 

Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Dirençler üzerindeki gerilimler eşit, üzerinden geçen 

akımlar farklıdır. 

 

2.2.3.2. Paralel Devrede Toplam Direncin Hesaplanması 
 

Paralel bağlantıda seri bağlantıdan farklı olarak eşdeğer direnç, direnç değerlerinin 

çarpmaya göre terslerinin toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur. Formül 

haline getirirsek; 

30V14106UUUU 321 
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Şekil 2.8: Paralel devre 

 

Sadece iki paralel direncin olduğu devrelerde hesaplamanın kolaylığı açısından; 

21

21
eş

RR

RR
R




      formülü de kullanılabilir. 

 

Örnek 1.4: Şekil 1.9’daki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci 

hesaplayınız. 

 

Şekil 2.9 

 

      
6

12

6

1

3

1

R

1

R

1

R

1

)1((2)
21eş


      2

3

6
R           

6

3

R

1
eş

eş

  veya  

 










 2

9

18

63

63

RR

RR
R

21

21
eş     olarak bulunur. 
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2.2.3.3. Gerilim Eşitliği 
 

Paralel kolların gerilimleri eşittir. Kaynak uçlarını takip edersek doğruca direnç 

uçlarına gittiğini görebiliriz (Şekil 1.10).  

 

Şekil 2.10 

Burada Uk kaynak gerilimi başka hiçbir direnç üzerinden geçmeden doğruca R1 

direncinin uçlarına gitmekte dolayısıyla U1 gerilimi kaynak gerilimine eşittir. Tüm bunlar 

R2 direnci ve U2 gerilimi içinde geçerlidir. Başka bir değişle Uk=U1=U2’dir. 

 

Direnci düşük olan koldan çok, direnci fazla olan koldan az akım geçişi olur. Akım ve 

direnç arasında ters orantı vardır.  

 

2.2.4. Kirşof’un Akımlar Kanunu 
 

Kirşof, Akımlar Kanunu ile “bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı o düğüm 

noktasını terk eden akımların toplamına eşittir” der ( Şekil 1.11).  

 

n21T I...III  (A)  ...........    ( 1 ) 

 

R

U
I   olduğundan 1 numaralı denklemde yerine yazarsak 

 

n21

T
R

U
...

R

U

R

U
I     ..............   ( 2 )   şeklinde de yazılabilir. 

  

Şekil 2.11 
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Örnek 1.5: Şekil 1.12’deki devrenin I1 ve I2 kol akımlarını ve I akımını bulunuz. 

 

Şekil 2.12 

Çözüm: Kaynak gerilimi paralel dirençlerde düşen gerilimlere eşittir. 

 

5A
3

15

R

U
I

1

1               2,5A
6

15

R

U
I

2

2   

 

Kirşofun Akımlar Kanunu ile 

 

7,5A2,55III 21   

 

2.2.5. Karışık Devre 
 

2.2.5.1. Karışık Devre Özellikleri 
 

Hem paralel hem de seri bağlı dirençlerin bulunduğu devrelere karışık devre denir. 

Karışık devreler seri ve paralel devre özelliklerini gösterir. 

 

2.2.5.2. Eşdeğer Direnç Hesaplama Yöntemi 
 

Karışık devre çözümlerinde devrenin seri ve paralel kısımları ayrı ayrı hesaplanarak 

sadeleştirme yapılır. Sadeleştirmeler sonucunda eşdeğer direnç bulunur. 

 

Örnek 1.6: Şekil 1.13’teki devrenin A-B noktaları arasındaki toplam direncini 

bulunuz. 

 

Şekil 2.13 
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Çözüm : 6Ω42RRR 211eş   ( Şekil 1.14 )  

 

( Şekil 1.15 ) 
 

 

Şekil 2.14  

 

Şekil 2.15 

2.2.5.3. Kol Akımlarının Bulunması 
 

Karışık devre çözümlerinde devrenin akımını ve kol akımlarını bulmak için devrenin 

toplam direncini bulmak gerekir. 

 

Örnek 1.7: Şekil 1.16’daki devrede her bir koldan geçen akımı hesaplayınız. 

 

Şekil 2.16 

4Ω
126

126

RR

RR
R

31eş

31eş

T 
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Çözüm: Eşdeğer direnci hesaplayalım: 

 

18Ω126RRR 211eş   

 

6Ω
27

162

918

918

RR

RR
R

31eş

31eş

T 








  

 

Devre akımını Ohm Kanunu ile hesaplayalım: 

 

2A
6

12

R

U
I

T

  bulunur. 

 

Kol akımlarını Kirşof Akımlar Kanunu’ndan faydalanarak bulalım. Burada kaynak 

geriliminin aynı zamanda R3 direnci üzerinde olduğuna dikkat edelim. 

 

Şekil 2.17 

1,33A
9

12

R

U
I

3

2             A77,033,12III 21   

 

2.2.5.4. Dirençler Üzerinde Düşen Gerilim Değerlerinin Bulunması 
 

Dirençler üzerindeki gerilimleri bulurken içinden geçen akımla direnç değeri 

çarpılarak bulunur. 

 

Örnek 1.7’ ye devam edelim ve dirençlerin üzerinde düşen gerilimleri de 

hesaplayalım: 

 

Şekil 2.18 
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Çözüm: 
 

4V22RIU 111   
 

V842RIU 212   
 

12V84UUU 21   
 

V12211RIUU 323   

 

2.2.6. Çevre Akımları Yöntemi 
 

Bu yöntemde, devrenin her bir gözü için ( Herhangi bir çevrenin seçilmesinde de 

sakınca yoktur ) bir çevre akımı ve yönü seçilir( Şekil 1.19). 

 

Seçilen bu çevre akımlarından faydalanarak Kirşof’un Gerilimler Kanunu her bir göze 

uygulanır ve göz adedi kadar denklem yazılır. Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı 

olduğundan, elde edilen göz adedi kadar denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı 

bulunur. Sonrada çevre akımları kullanılarak kol akımları kolaylıkla bulunabilir. 

 

 

Şekil 2.19 

Örnek 1.8: Şekil 1.20’deki devrenin çözümünü çevre akımları yöntemi ile bulunuz. 

 

Şekil 2.20 
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Çözüm: 

  ba

ba

I.9I.1.104-

I.1I.412       




           

ba

ba

I364I40

I4I12   




                Ib = 0,8 A olarak bulunur. 

                                                b

_ I3528   
 

2,8A
4

0,812
II4I12 aba 


 olarak bulunur. 

 

 
 

 

 

2.3. Bobinler ve Kondansatörler 
 

2.3.1. Doğru Akım Devresinde Bobin 
 

Bobin silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş iletken telden oluşur( Şekil 1.21). 

Bu yüzden gerçek bobin, telin özdirencinden dolayı bir omik dirence de sahiptir. 

 

Şekil 2.21 

2.3.1.1. Doğru Akımda Bobinin Kullanıldığı Yerler 
 

DC’de bobin; elektrikte motor, elektromıknatıs, röle, elektronikte ise filtre ve regüle 

devrelerinde kullanılır. Bobinin DC’de dar bir kullanım alanı vardır. AC’de daha geniş bir 

kullanım alanı vardır. Bununla ilgili olarak bir sonraki modül olan AC Esaslarında gerekli 

bilgiye ulaşacaksınız.  

 

I1=Ia=2,8A 

 

I2=Ib=0,8A 

 

I3=Ia+Ib=2,8+0,8=3,6A  olarak bulunur. 
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R

L
τ 

2.3.1.2. Bobinde Akımın Yükselişi 
 

Seri R-L devresine yani gerçek bobine Şekil 1.22.a’ daki gibi DC uygulandığında ilk 

anda bobin akımdaki değişikliğe karşı koyar. Bu yüzden akım yavaşça yükselir. Faraday ve 

Lenz kanunlarına göre akımın yükselişindeki empedans miktarı akımın değişim oranına 

bağlıdır. Akım değişikliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla direnç gösterir. Akım direncin 

tek başına alacağı değere kadar yükselir. Çünkü eğer akımda değişme olmazsa bobinin 

empedansı yoktur. Bu yükselme oranı L/R zaman sabitesi ile karakterize edilir. Şekil 1.22.b 

deki gibi logaritmik bir eğri şeklinde olur. Bu olaylar çok kısa sürede gerçekleşir. 

 

Şekil 2.22: a) Bobinin DC bağlanması b) Bobinden geçen akım ve bobinin gerilimi 

Bobinin zaman sabitesi denklemi                       dir. 

 

2.3.1.3. Bobinde Akımın Azalışı 
 

Bobine uygulanan akım bobin sargıları tarafından oluşturulan manyetik alanda  

(Resim 1.1 )  potansiyel enerji olarak depolanır. Bu enerji sayesinde devre akımı kesilse bile 

bobin üzerinde kalan manyetik alan sayesinde bobin uçları arasında bir EMK kalır. Bu 

haldeki bobinin uçları arasına bir alıcı, örneğin ampul bağlansa; ampul yanmaya manyetik 

alan azalmaya başlar. Manyetik alan bittiğinde ampul söner. Bu süre akımın yükselişinde de 

olduğu gibi bobinin indüktansına (L) bağlıdır. 

 

 

Resim 2.23 



 

 23 

n21T L

1
...

L

1

L

1

L

1


2.3.2. Bobin Bağlantıları 
 

Bobinlerin bağlantıları tıpkı dirençlerde olduğu gibi hesaplanır. 

 

2.3.2.1. Bobinlerin Seri Bağlantısı 
 

Seri bağlanmış bobinlerin toplam indüktansı aritmetik toplama ile bulunur. 

 

Şekil 2.24 

 

n21T L...LLL         formülü kullanılır. 

 

2.3.2.2. Bobinlerin Paralel Bağlantısı 
 

Toplam indüktans, bobinlerin indüktans değerlerinin çarpmaya göre terslerinin 

toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur.  

 

 

Şekil 2.25 

2.3.2.3. Bobinlerin Karışık Bağlantısı 
 

Önce seri veya paralel bobinler kendi aralarında tek bobin haline getirilir daha sonra 

toplam indüktans hesaplanır. 

 

Örnek 1.9: Şekil 1.25’teki devrede A-B noktaları arasındaki eşdeğer indüktansı 

hesaplayınız. 

 

Şekil 2.26 
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Çözüm: Önce paralel olan L1 ve L2 bobinlerinin ortak indüktanslarını hesaplayalım: 

 

0,4

1

0,4

1

L

1

L

1

L

1

21e1

                dirH' 0,2
2

0,4
L

0,4

2

L

1
e1

e1

  

 

 

Şekil 2.27 

Şimdi de seri hale gelen iki indüktansın toplamını bulalım: 

 

H  0,70,50,2LLLL T3e1T   olarak bulunur. 

 

2.3.3. Doğru Akım Devresinde Kondansatör 
 

2.3.3.1. Doğru Akımda Kondansatörün Kullanıldığı Yerler 
 

Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı geçiren bir elemandır. 

Yükselteçlerde DC’yi geçirip AC geçirmeyerek filtre elemanı olarak kullanılır. AC/DC 

dönüştürülmesinde diyotlar düzgün bir DC elde edilemez burada da filtre elemanı olarak 

kullanılır. Enerji depolama özelliğinden faydalanılarak kontakların gecikmeli açılması 

istenen yerlerde röleye paralel bağlanarak kullanılabilir. 

 

2.3.3.2. Kondansatör Kapasitansı 
 

Şarj işlemi sonunda kondansatör, Q elektrik yüküyle yüklenmiş olur ve bir EC enerjisi 

kazanır. 

 

Kondansatörün yüklenebilme özelliğine kapasitans (sığa) denir. Birimi Farad (F) 

sembolü C’dir.  

 

Q, EC, C ve uygulanan U gerilimi arsında şu bağlantı vardır. 

 

  U. C  Q    ...... ( 1 )                   
2

U
. C  Ec

2

    ......... ( 2 ) 

 

Q: Elektrik yükü (Coulomb)  

U: Gerilim (Volt)  

C: Kapasitans (Farad)  

EC: Enerji (Joule)  
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Bir numaralı bağlantıdan da anlaşıldığı gibi, C kapasitansı ve uygulanan U gerilimi ne 

kadar büyük ise Q elektrik yükü ve buna bağlı olarak devreden akan IC akımı da o kadar 

büyük olur. 

 

Örnek 1.10: 48 V 1000μF lık bir kondansatör tam şarj durumunda depoladığı yükü ve 

enerjisini hesaplayınız. 

 

Çözüm: Kondansatörün yükü; 

 

Coulomb104848101000UCQ 36    

 

Kondansatörün enerjisi; 

 

Joule 1,15101152
2

102304

2

48101000

2

UC
E 3

3262

C 








 


 

 

2.3.3.3. Kondansatörün Şarjı ve Deşarjı 
 

Kondansatörü bir DC kaynağa bağladığımızda kondansatörden doluncaya kadar akım 

akar. Kondansatör dolduğunda uçları arasındaki gerilim maksimum değerine ulaşır. Bu 

gerilim, kendisini besleyen kaynağın gerilimine eşittir. Dolduğunda kondansatör uçları ve 

kondansatörü besleyen kaynağın uçları arasında potansiyel farkı sıfır olacağı için devreden 

akım akmaz. Dolayısıyla dolma zamanı dışında bir kondansatör DC gerilim altında açık 

devre davranışı gösterir. Şekil 1.27.a 'da görüldüğü gibi kondansatör bir DC kaynağına 

bağlanırsa, devreden Şekil 1.27.b 'de görüldüğü gibi, geçici olarak ve gittikçe azalan IC gibi 

bir akım akar. IC akımının değişimini gösteren eğriye kondansatör zaman diyagramı denir. 

Bu olaya, kondansatörün şarj edilmesi, kondansatöre de şarjlı kondansatör denir. 

"Şarj" kelimesinin Türkçe karşılığı "yükleme" ya da "doldurma" dır. 

 

 

Şekil 2.28: a) Kondansatörün doğru akıma bağlanması 

b) Kondansatörün şarjı (zaman diyagramı) 
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nT CCCC  ...21 321 Q...QQQ 

VCQ   VCQ    UCQ nn2211 

n21 U...UUU 

UC geriliminin kontrolü bir DC voltmetre ile de yapılabilir. Voltmetrenin "+" ucu, 

kondansatörün, kaynağın pozitif kutbuna bağlı olan plakasına, "–" ucu da diğer plakaya 

dokundurulursa UC değerinin kaç volt olduğu okunabilir. Eğer voltmetrenin uçları yukarıda 

anlatılanın tersi yönde bağlanırsa voltmetrenin ibresi ters yönde sapar. 

 

Kondansatörün bir R direnci üzerinden deşarj edilmesi: 

 

Kondansatörde depo edilen enerji kondansatör uçlarına bağlanan bir dirençle 

harcanarak boşaltılır. Bu olaya kondansatörün boşalması (deşarjı) denir. 
 

2.3.3.4. Zaman Sabitesi 
 

Zaman sabitesi kondansatöre seri bağlanan R direnci ve kondansatörün kapasitesi ile 

doğru orantılıdır. τ ile gösterilir.  

 

τ = R.C’dir.  

 

R.C sürede kondansatör gerilimi, şarj geriliminin ancak 0,632’si kadardır. 

Kondansatör pratikte 4. R.C kadar sürede tam dolmuş kabul edilir. 

 

2.3.4. Kondansatör Bağlantıları 
 

2.3.4.1. Kondansatörlerin Paralel Bağlantısı 
 

Paralel bağlantıda kondansatör kapasiteleri aritmetik olarak toplanır. Gerilimler ise 

aynı kalır. Paralel bağlantı yapılan kondansatörlere uygulanacak çalışma gerilimi en düşük 

gerilime sahip olan kondansatörün değeri kadar olabilir. 

 

 

 

Şekil 2.29 
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nT CCCC

1
...

111

21



n21 ...QQQQ 

nn2211 UC...UCVCQ 

n21 U...UUU 

2.3.4.2. Kondansatörlerin Seri Bağlantısı 
 

Seri bağlantıda toplam kapasitans azalır çalışma gerilimi artar. 

 

 

 

Şekil 2.30 

2.3.4.3. Kondansatörlerin Karışık Bağlantısı 
 

Devre çözümünde önce paralel bağlantılar sonra seri bağlantılar çözümlenerek toplam 

kapasitans bulunur. 

 

Örnek 1.11: Şekil 1.31’daki devrede A-B noktaları arasındaki toplam kapasiteyi 

hesaplayınız.  

 

Şekil 2.31 

Çözüm: 
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       CT = 13, 79  
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Örnek 1.12: Şekil 1.32’deki devrede eşdeğer sığayı C1, C2, C3 kondansatörlerinin, 

yüklerini, potansiyel farklarını bulunuz. 

 

Şekil 2.32 

Çözüm: 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama 1: Ohm Kanunu’nu Deneyle Açıklayınız. 

 

 Deneyin Amacı 

 

Bir elektrik devresinden geçen akım, devreye uygulanan gerilimle doğru, devre direnci 

ile ters orantılıdır tanımının deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak. 

 

 Deney Bağlantı Şeması 

 

 Araç ve Gereçler 

 

 1 adet voltmetre 

 1 adet ampermetre 

 1 adet potansiyometre 

 1 adet ayarlı direnç 

 

 Deneyin Yapılışı 

 

Şekildeki devre kurulur ve P potansiyometresi en küçük değerinde iken devreye 

gerilim uygulandığında devreden bir akım geçer. Önce R direnci sabit tutulup P 

potansiyometresi ile devre gerilimi kademe kademe artırılır, akım ve gerilim değerleri 

okunarak kaydedilir. Daha sonra P potansiyometresi belli bir değerde sabit tutulup R direnci 

kademe kademe değiştirilir ve yine akım-gerilim değerleri okunarak kaydedilir. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETLERİ 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Not: Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre 

elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. 

 

Sorular 

 

1. Deneyde alınan akım ve gerilim değerlerinden faydalanarak gerilimleri yatay eksende, 

akımları dikey eksende göstererek Akım-Gerilim grafiğini çiziniz. 

 

2. Aldığınız U ve I değerlerini Ohm Kanunu formülündeki yerine koyarak her kademe 

için RY değerini hesaplayınız. 

 

3. Bulduğunuz değerlerden faydalanarak akım-direnç grafiğini çiziniz. 

 

4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız. 

 

Cevaplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 
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Uygulama 2: Kirşof’un Gerilimler Kanunu’nu deneyle açıklayınız. 

 

 Deneyin Amacı 

 

Seri bağlı devrelerdeki toplam gerilimi; kapalı bir elektrik devresinde devreye 

uygulanan gerilim devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir 

şeklindeki tanımın deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak. 

 

 Deney Bağlantı Şeması 

 

 Araç ve Gereçler 

 

 4 adet voltmetre 

 1 adet ampermetre  

 3 adet ayarlı direnç ( Veya değişik değerlikli dirençler ) 

 

 Deneyin Yapılışı 

 

Bağlantı kurulup kontrol edildikten sonra dirençler en büyük değerine alınarak 

devreye gerilim uygulanır. I, U, U1, U2, U3, değerleri okunarak kaydedilir. Daha sonra ayarlı 

dirençlerin değeri değiştirilerek ( Eğer ayarlı direnç bulamamışsanız değişik değerlikli 

dirençler kullanarak ta deneyi yapabilirsiniz.) birkaç değer daha alınır ve kaydedildikten 

sonra devre şalteri açılarak deneye son verilir. 
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Not: Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre 

elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. 

 

Sorular 

 

1. Kirşof’un Gerilimler Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız. 

 

2. Kirşof’un Gerilimler Kanunu’nu tanımlayarak formülünü yazınız. 

 

3. Dirençlerden birinin kısa devre olması durumunda devrede olacak değişiklikleri 

açıklayınız. 

 

4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız. 

 

Cevaplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 
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Uygulama 3: Kirşofun Akımlar Kanunu’nu deneyle açıklayınız. 

 

 Deneyin Amacı 

 

Paralel bağlı devrelerde devre akımı devredeki dirençler üzerinden geçen akımların 

toplamına eşittir ve aynı zamanda bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı bu düğüm 

noktasından çıkan akımların toplamına eşittir, şeklindeki tanımın incelenmesi ve konu ile 

ilgili bilgi ve beceri kazanmak. 

 

 Deney Bağlantı Şeması 

 

 Araç ve Gereçler 

 

 1adet voltmetre 

 3 adet ampermetre 

 3 adet anahtar 

 2 adet ayarlı direnç 

 1 adet lamba 

 

 Deneyin Yapılışı 

 

Bağlantı kurulup kontrol edildikten sonra dirençler en küçük değerine alınır ve S1, S2 

ve S3 anahtarları açıkken K şalteri kapatılarak devreye gerilim uygulanır.S1, S2 ve S3 

anahtarları kapatılarak I, I1, I2, I3 değerleri okunur ve gözlemler tablosuna kaydedilir. Daha 

sonra ayarlı dirençler kademe kademe artırılarak her kademede değerler okunur ve kaydedilir 

( Ayarlı direnç yerine değişik değerlikli dirençlerde kullanılabilir.) 
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Not: Devre bağlantısında kullanılan ampermetreler alıcıların çektiği akımı 

karşılayacak değerde seçilmelidir. Ayrıca devreye alıcı olarak ayarlı direnç (Reosta) yerine 

lamba grupları da bağlanabilir. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek 

breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. 

 

Sorular 

 

1. Kirşof’un Akımlar Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız. 

 

2. Kirşof’un Akımlar Kanunu tanımlayarak formülünü yazınız. 

 

3. Deneyde alınan I1, I2 ve I3 akım değerlerinden faydalanarak her kademe için devre 

akımını hesaplayınız ve I ampermetresinden okunan akım değeri ile karşılaştırınız. 

 

4. Devredeki dirençlerden veya anahtarlardan birisinin kısa devre olması durumunda ne 

olur? Açıklayınız. 

 

5. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız. 

 

Cevaplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 
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Uygulama 4.1: 1-2-3. İşlem basamağını takip ederek yapınız. 

 

 Aşağıdaki şekilde verilen devreyi kurunuz. 

 Değerleri hesaplayınız. 

 Ölçülen değerlerle karşılaştırınız. 

 

Uygulama 4.2: 4 ve 5. işlem basamağını takip ederek yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Şekildeki dirençli devreyi breadboard 

üzerine kurunuz. 

 Devrede kullanılacak malzemelerin 

temininde öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

 I, I1 ve I2 değerlerini hesaplayınız.  Değerleri hesaplarken bilgi 

sayfalarına başvurabilirsiniz. 

 I, I1 ve I2 Ölçü aletlerinde okunan değerleri 

hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız. 

 Karşılaştırma sırasında oluşabilecek 

küçük farklılıklar ölçüm hatası ve 

direnç tolerans değerlerinden 

kaynaklanabilir. 

 Bobin uçlarına osilaskop bağlayarak 

değişimi gözlemleyiniz. 

 Bağlantıyı yaparken öğretmeninize 

danışınız 

 Kondansatör uçlarına osilaskop bağlayarak 

gerilimdeki değişimi gözlemleyiniz. 

 Bağlantıyı yaparken öğretmeninize 

danışınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deney devre bağlantılarını kurabildiniz mi?   

2. Değerleri hesaplayabildiniz mi?   

3. Değerleri ölçebildiniz mi?   

4. Değerleri karşılaştırabildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Faaliyetlerin içerisinde bulunan işlem basamaklarının tam olarak yerine getirildiğini 

görmek için her öğrenci basamakları ayrı ayrı yerine getirmelidir. Faaliyetlerin sonunda 

amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin her aşamasından başarılı olmak gerekmektedir. Eğer 

faaliyetlerin içerisindeki kriterlerde başarı sağlayamadıysanız modül faaliyetlerini tekrar 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

1. 5Ω ve 10Ω’luk iki direnç birbirine paralel bağlanmıştır, devrenin eşdeğer direncini 

hesaplayınız. 

 

2. Bir kaynağa üç direnç seri olarak bağlanmıştır. R1 direncinin uçlarında 20 Volt vardır 

R2 direncinden 5 Amper geçmektedir. R3 direnci 2Ω olduğuna göre devredeki 

kaynağın gerilimini hesaplayınız. 

 

3. Şekildeki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. 52 

Volt’luk gerilim uygulandığında en yüksek akımın hangi dirençten geçtiğini 

hesaplayınız. 

 

4. Şekildeki kaynaktan çekilen akımı hesaplayınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Şekildeki devrede 5 Ω’luk dirençten geçen akım 14A ise kaynak gerilimini 

hesaplayınız. 

 

6. Şekildeki devrenin kol akımlarını hesaplayınız. 

 

7. Şekildeki devrenin eşdeğer indüktansını hesaplayınız. 

 

8. Şekildeki devrenin eşdeğer indüktansı Le=0,0755H’dir bilinmeyen L3 indüktansını 

hesaplayınız. 
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9. Şekildeki devrenin eşdeğer kapasitansı ( Ceş) hesaplayınız. 

 

10. Şekildeki devrenin eşdeğer kapasitansı 0,5μF ise bilinmeyen C4’ün kapasitansı ne 

kadardır? 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

Elektronik devreler üzerinde çeşitli ölçü aletlerini kullanarak akım, gerilim, frekans ve 

güç ölçümü yapabileceksiniz 
 

 

 

 

 

Ölçme ve ölçüm yapmanın önemini, hangi alanlarda niçin ölçümler yapıldığını 

tartışınız. 

 

3. ÖLÇÜ ALETLERİ 
 

Ölçme, herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden kabul edilen bir birimle karşılaştırmak 

demektir. Resim 3 .1’ de bazı ölçümler resimlendirilmiştir. 

 

 

Resim 3.1: Ölçme hayatımızda önemli bir yeri var 

 

3.1. Ölçmenin Önemi 
 

Ölçme, bugün gündelik hayatımızda çokça kullandığımız bir işlem olup uzunluğu 

metre, ağırlığı kilogram, sıcaklığı santigrat ve sıvı hacimlerini litre ile ölçmekteyiz. Herhangi 

bir uzunluk miktarı ölçülürken dünyada herkes tarafından kabul edilen 1 metrelik uzunluğun 

ölçülecek uzunluk içerisinde ne kadar bulunduğunun karşılaştırılması yapılır. Diğer tüm 

ölçme işlemlerinde mantık aynıdır. Günlük hayatta ölçüm yapmak ve herhangi bir 

büyüklüğü, o büyüklüğün birimi ile karşılaştırmak işlemi ile farkında olarak veya olmadan 

çoğu kez karşılaşıp ölçme yapmadan birçok işlemlerimizi sonuçlandıramamaktayız. 

Alacağımız ürünü standart birimi ile karşılaştırıp miktarını ve fiyatını tespit etme ihtiyacı, 

ölçme işlemini zorunlu kılan bir faktördür. Elektriksel büyüklüklerinin ölçülmesi, yani kendi 

birimi ile karşılaştırmasını da zorunlu kılan faktörler mevcuttur.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bunlar: Harcanan elektrik enerjisini ölçmek, alıcının çalışma standartlarına uygun 

elektriksel büyüklükler ile çalışıp çalışmadığını kontrol ederek sürekli ve kesintisiz çalışmayı 

sağlamak, ölçülen elektriksel büyüklüğün değerine göre istenmeyen durumlar için önlem 

almak, elektrik ve elektronik elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapmak, devre veya 

devrelerde arıza tespiti yapmak ve enerji olup olmadığını kontrol etmek bu zorunluluğu 

meydana getiren faktörlerden bazılarıdır.Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde, her büyüklük 

için bir ölçü birimi kullanıldığı gibi, elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde de elektriksel 

birimler kullanılır. 

 

3.2. Elektriksel Ölçü Aletlerinin Tanıtılması 

     

Resim 3.2: Tipik elektrik ölçü aletleri 

 

Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleri çok çeşitli tip ve 

modellerde olmasına karşılık, (Resim 3.2) bazı ortak özellikleri yönü ile aynı çatı altında 

gruplandırılabilirler. Bu gruplandırmalar, ölçtüğü büyüklüğün doğruluk derecesine göre, ölçü 

aletlerinin gösterme şekline göre ve kullanma yerine göre yapılmaktadır. 

 

3.2.1. Yapısına Göre Ölçü Aletleri 
 

Yapısına göre elektriksel ölçü aletleri, kendi aralarında ikiye ayrılır. Bunlar analog 

ölçü aletleri ve dijital ölçü aletleridir. Şimdi bunları sırası ile inceleyelim. 

 

3.2.1.1.Analog Ölçü Aletleri 
 

Ölçtüğü değeri skala taksimatı üzerinden ibre ile gösteren ölçü aletleridir. Analog ölçü 

aletleri çok değişik yapı ve skala taksimatlarına sahip olarak imal edilirler. Bu ölçü 

aletlerinde değer okumak daha zor gibi görünse de analog ölçü aletleri daha hassas ölçümlere 

olanak sağlarlar. Resim 3.3’te bazı analog ölçü aletleri görülmektedir. Analog ölçü 

aletlerinin yapısı ve kullanım şekli ilerideki konularda ayrıntılı olarak işlenecektir. 

 

Resim 3.3: Analog ölçü aletleri 
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3.2.1.2. Dijital Ölçü Aletleri 
 

Ölçtüğü değeri dijital bir gösterge de sayılarla gösteren ölçü aletleridir. Bu ölçü 

aletlerinin kullanımı kolay olup özellikleri analog ölçü aletlerine göre daha fazladır. 

Günümüzde dijital ölçü aletleri ile ayarlanan değer aşıldığında sinyal alma, ölçülen 

değerlerin bilgisayar ortamına taşınması ve kullanılması gibi ilave işlemler yapılabilmekte 

olup yeni özellik ve nitelikler ilave edilerek geliştirilen ölçü aletleridir (Resim 3.4). 

 

Resim 3.4: Dijital ölçü aletleri 

 

3.2.2. Ölçtüğü Büyüklüğü Gösterme Şekline Göre 
 

Ölçtüğü büyüklüğü kişiye çeşitli şekillerde yansıtan ölçü aletleri kendi aralarında üçe 

ayrılır. Bunlar; gösteren ölçü aletleri, kaydedici ölçü aletleri, toplayıcı ölçü aletleridir. 

 

 Gösteren Ölçü Aletleri 

 

Bu ölçü aletleri ölçtükleri elektriksel büyüklüğün o andaki değeri skalasından veya 

göstergesinden gösteren, başka bir ölçüme geçildiğinde eski değeri kaybedip yeni ölçüm 

değerini gösteren ölçü aletleridir (Resim 3.5). Bu ölçü aletlerinin ölçtükleri değerleri geriye 

dönük kendi belleğine kaydetme özelliği yoktur, ancak son dönemlerdeki ölçü aletlerinde 

ölçü aletleri ile bilgisayar arasında yapılan bağlantı ve bilgisayara yüklenen yazılım ile bu 

ölçü aletlerinin istenen gün, saat ve dakikada kaydettikleri değerler bilgisayar ortamında 

görüntülenebilmektedir. 

 

Resim 3.5: Gösteren ölçü aletlerine örnekler 
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 Kaydedicili Ölçü Aletleri 

 

Kaydedici ölçü aletleri, ölçülen büyüklüğün değerini zamana bağlı olarak grafik 

kağıdı üzerine çizerek kayıt ederler (Resim 3.6). Bu ölçü aletlerinde geriye dönük ölçülen 

değerlerin okunması ve incelenmesi mümkündür. Bu tip ölçü aletleri genellikle elektrik 

santrallerinde üretilen enerjinin takibi için kullanılır. 

 

Resim 3.6: Kaydedicili ölçü aletlerine örnekler 

 

 Toplayıcı Ölçü Aletleri 

 

Toplayıcı ölçü aletleri, ölçtükleri elektriksel büyüklük değerini zamana bağlı olarak 

toplarlar (Resim 3.7). Bu ölçü aletlerinin ekranında okunan değer, ölçüme başladığı andan 

itibaren ölçtüğü değerdir. Yani ölçtüğü değeri bir önceki değerin üstüne ilave ederek ölçüm 

yaparlar. Enerji kesildiğinde ölçülen değer sıfırlanmaz. Elektrik sayaçları bu tip ölçü 

aletlerine verilebilecek en iyi örneklerden biridir. 

 

Resim3.7: Toplayıcı ölçü aletlerine en iyi örnek sayaçlardır 
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3.2.3. Kullanım Yerlerine Göre Ölçü Aletleri 
 

Kulanım şekline göre ölçü aletleri taşınabilir ve pano tipi olmak üzere ikiye ayrılır. 

Şimdi bunları sırası ile açıklayalım. 

 

3.2.3.1. Taşınabilir Ölçü Aletleri 
 

Bu tür ölçü aletleri çoğunlukla atölye, işletme ve laboratuvar ortamlarında pratik 

ölçüm yapmak amacı ile kullanılan sabit bir yere monte edilmeyen ölçü aletleridir (Resim 

3.8). Bu tip ölçü aletleri kendine ait bir kapalı kap içerisine alınmış taşınmaya uygun ölçü 

aletleridir. Ancak çarpma ve darbelere karşı hassas olduklarından kullanımında gerekli özen 

gösterilmelidir. 

   

Resim 3.8: Taşınabilir ölçü aletleri 

 

3.2.3.2. Pano Tipi Ölçü Aletleri 

 

Bu tür ölçü aletleri sanayide, fabrikalarda ve atölyelerde, elektriki büyüklüklerin sık 

sık kontrol edilmesi istenen yerlerde kullanılır. Pano veya tablo üzerine özel montaj 

malzemeleri kullanılarak sabitlenen bu ölçü aletleri dik çalışacak şekilde tasarlanır (Resim 

3.9). Günlük ölçümlerde ve deney masalarında kullanım için uygun değildir. Pano tipi ölçü 

aletleri sipariş edilirken gösterme şekli ne olursa olsun 3 ayrı ölçüde imal edilirler. Bu 

ölçüler 72x72, 96x96, 144x144 mm şeklindir. Bu boyutlar arasında teknik olarak bir farklılık 

olamayıp görünüş ve okuma kolaylığı dikkat alınarak seçim yapılır. 

 

Resim 3. 9: Pano tipi ölçü aletleri 
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3.3. Çeşitli Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları 
 

Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aşağıda belirtilmiştir. Bu 

ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur. Bu ölçü aletleri ve ölçtüğü 

büyüklüklere kısaca değinelim; 

 

Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen 

ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir. 

 

Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının 

uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. 

Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir. 

 

Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak görev 

yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasite değerlerini ölçen ölçü 

aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için uygun kademe seçimi yapılmalıdır. 

 

Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel 

gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini 

devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade 

edilir. 
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Frekansmetre : Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen 

aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade edilir.  

 

Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, frekans 

endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik elemanların sağlamlık 

kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü aletleridir. 

 

Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri, frekans ve 

faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak gösteren aletlerdir. 

 

Elektrik Sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini, yani 

harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve gerilim bobini 

olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri, gerilim bobine devreye paralel 

bağlanır. 

 

 

3.4. Dijital Ölçü Aletlerinin Genel Tanımı 
 

Analog ölçü aletleri ile yapılan ölçümde ibre sapmasıyla ibrenin skala taksimatı 

üzerinde gösterdiği değer ölçülen değerdir. Ölçülen değerin okunması sırasında okuma 

tekniğini yeterince bilmemekten kaynaklanan okuma hatası yapılabilir. Ancak, günümüzde 

üretilen dijital ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerde daha kolay sonuç alınabilmekte ve okuma 

hatasından kaynaklanan hatalar söz konusu olmamaktadır. 
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Dijital ölçü aletleri, ölçtüğü değeri ayrıntılı olarak ast ve üst katlarını belirterek sayısal 

olarak ölçebilmektedir. Dijital ölçü aletleri aynen analog ölçü aletlerinde olduğu gibi tek 

büyüklüğü ölçmek için ampermetre, voltmetre, wattmetre vb. şeklinde yapılmaktadır.  

 

Aynı zamanda birden fazla büyüklüğü ölçmek ve değişik test işlemlerini yapmak için 

de dijital multimetreler yapılmaktadır. Dijital multimetreler ile akım, gerilim, direnç ve 

endüktans ölçümlerinin yanı sıra frekans, diyot kontrol, sıcaklık, transistör α ya da  akım 

kazancı vb. değerler de ölçen dijital ölçü aletleri üretilmektedir. Bu yüzden bu ölçü 

aletlerine, çok sayıda büyüklük ölçtüğünden multimetre denmektedir. 

 

Günümüzde dijital multimetrelerde ölçülecek büyüklüğe uygun kademe seçme şartı 

ortadan kalkmıştır. Bu multimetreler ile akım ölçülecekse kademe anahtarı akım bölümüne 

getirildiğinde multimetre mikro amper seviyesinden amper seviyesine kadar olan akım 

değerlerinin hepsini kademe seçimi yapmadan ölçebilmektedir. 

 

Analog ve dijital ölçü aletlerinin birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. 

 

 Analog ölçü aletleri ölçtüğü değeri hemen gösterirken dijital ölçü aletlerinde bu 

süre biraz uzamaktadır. 

  Analog ölçü aletlerinde özellikle küçük değerlerde kademe küçültülerek daha 

hassas ölçüm yapılabilirken dijital ölçü aletlerinde hassasiyet değişmez, yani 

analog ölçü aletleri ile daha hassas ölçümler yapılabilir.  

 Analog ölçü aletlerinin yapısı basit, tamiri kolayken dijital ölçü aletlerinin 

yapısı daha karmaşıktır. Buna karşılık analog ölçü aletlerinde ibrenin gösterdiği 

değer ile kademe anahtarının konumuna göre hesaplama gerekebilir. 

  Dijital ölçü aletlerinde okuma hatası yapmak mümkün değildir. Çünkü, ölçüm 

değeri direkt olarak okunan değerdir. Manyetik alandan etkilenmez. Ölçme 

hataları analoglara göre daha azdır. 

 

Analog ölçü aletlerinin skalası üzerinde bulunabilecek semboller ve anlamları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.(Tablo 2.1). 
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Tablo 3.1: Ölçü aletlerinin özelliklerini belirten semboller 
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Ölçü aletlerine ait semboller tablosu aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

Tablo 3.2: Ölçü aletleri sembolleri 



 

 50 

3.5. Direnç Ölçme 
 

3.5.1. Direnç ve İletken 
 

En basit ifade ile direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade edilebilir. 

Direnci teknik olarak tanımlayacak olursak: 1 mm2 kesitinde, 106,3 cm boyunda cıva 

silindirin 0°C' deki direncine 1 ohm (Ω) denir. Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında, 

alıcıdan akım geçmektedir. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Buradan şu 

sonuca varabiliriz. Eğer iletkenin direnci fazla ise geçen akım miktarı az, iletkenin direnci az 

ise geçen akım miktarı fazladır.  

 

Direnç birimlerinin ast katları pek kullanılmamakta olup ohm ve üst katları 

kullanılmaktadır. Bunlar: Ohm (Ω)< Kiloohm (k) <megaohm (M) <Gigaohm (G)  

 

3.5.2. İletken Direncini Etkileyen Faktörler 
 

Bir iletkenin direnci “R” (ohm), iletkenin boyu “l “ (metre), kesiti “S” (mm²) ve 

iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci olan “φ”(Ω.mm²/m) ya bağlıdır. Direncin, boy 

kesit ve öz dirençle arasındaki bağıntıyı veren formül: 

S

l
R

.
   dur. Burada  



1
K  olduğundan, formül 

SK

l
R

.
  ohm (Ω) şeklinde de 

ifade edilebilir. 

 

R: İletken direnci,  ohm (Ω) 

 l: İletkenin boyu, metre (m) 

S: İletkenin kesiti (mm²) 

K: İletkenin yapıldığı malzemenin öz iletkenliği (m/Ω.mm²) 

φ: iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci (Ω.mm²/m) 

 

Özdirenç: Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (1mm
2
) iletkenin direncine 

özdirenç denir. Özdirenç “φ” ile gösterilir. 
 

Öziletkenlik: Özdirencin tersine öziletkenlik denir. “K” harfi ile gösterilir. 

Yukarıdaki formülde görüldüğü gibi: 
 

İletkenin boyu uzadıkça direnci de artar, boyu kısaldıkça direnci azalır. Özetle boy ile 

direnç doğru orantılıdır. 
 

İletkenin kesiti artıkça direnci azalır, kesit azaldıkça direnç artar. Özetle kesit ile 

direnç ters orantılıdır. 
 

Özdirenç iletkenin iletkenlik kalitesini gösterir. İletkenin yapıldığı metalin özdirenç 

değeri küçük ise direnç küçük, özdirenç değeri büyük ise direnç değeri büyüktür. Özetle 

özdirenç ile direnç doğru orantılıdır. 
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3.5.3.Direnç Değerinin İletkenin Boyu ile Değişimi 
 

Bu değerlendirmede; kesitleri ve cinslerinin aynı, boyları farklı iki iletkenin direnç 

değerindeki boy farkından kaynaklanan değer bulunarak, iletken boyunun değişimi ile direnç 

değerinde oluşan fark incelenecektir. 

 

Şekil 3.1: Kesit ve cinsleri aynı, boyları farklı iki iletken 

S1=0,20 mm² S2=0,20 mm² 

I1=50 m I2=25 m 

φ=1,1  φ2=1,1 

R1= ?  R2= ? 

 

 275
2,0

55

20,0

50.1,1

1

1.
1

S

l
R


  5,137

2,0

5,27

20,0

25.1,1

2

2.
2

S

l
R


 

 

Bu sonuç bize gösteriyor ki uzunluk ile direnç değeri arasında doğru orantı vardır. 

Kesiti ve cinsi değişmeyen bir iletkenin uzunluğu artarsa direnç değeri artar (R1), kısalırsa 

direnç değeri azalır (R2). 

 

3.5.4. Direnç Değerinin İletkenin Kesiti ile Değişimi 
 

Bu değerlendirmede; boyları ve cinsleri aynı, kesitleri farklı iki iletkenin direnç 

değerindeki kesitlerine göre bulunup kesitin değişimi ile direnç değerinde oluşan fark 

incelenecektir. 
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Şekil 3.2: Boyları ve cinsleri aynı, kesitleri farklı iki iletken 

S1=0,20 mm² S2=0,10 mm² 

I1=100 m  I2=100 m 

 φ1=1,1  φ2=1,1 

R1= ?   R2= ? 

 

 550
2,0

110

20,0

100.1,1

1

1.
1

S

l
R


  1100

1,0

110

10,0

100.1,1

2

2.
2

S

l
R


 

 

Bu sonuç bize gösteriyor ki kesit ile direnç değeri arasında ters orantı vardır. Boyu ve 

cinsi değişmeyen bir iletkenin kesiti artarsa direnç değeri azalır (R1), kesit azalırsa direnç 

değeri artar (R2). 

 

3.5.5. Direnç Değerinin İletkenin Cinsi ile Değişimi 
 

Bu değerlendirmede; boyları ve kesitleri aynı, cinsleri (özdirençleri) farklı iki iletkenin 

özdirençlerine göre direnç değerleri bulunarak özdirenç değişimi ile direnç değerinde oluşan 

fark incelenecektir. 
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Şekil 3.3: Kesit ve boyları aynı, cinsleri farklı iki iletken 

S1=0,20 mm² S2=0,20 mm² 

I1=100 m I2=100 m 

φ=0,0178 (Bakır) φ=1,1 (Krom-Nikel) 

R1= ?  R2= ? 

 550
20,0

110

20,0

100.1,1

1

1.
1

S

l
R


    9,8

2,0

78,1

20,0

100.0178,0

2

2.
2

S

l
R


 

 

Bu sonuç bize gösteriyor ki iletkenin özdirenci ile direnç değeri arasında doğru orantı 

vardır. Boyu ve kesiti aynı olan iletkenlerden, özdirenci büyük olanın direnç değeri büyük 

(R1), özdirenci küçük olanın direnç değeri küçüktür (R2). 

 

Tablo 4.1 de çeşitli iletkenler özdirençleri ve öziletkenlikleri verilmiştir. 

 

İLETKEN CİNSİ ÖZDİRENCİ(φ) Ω.mm²/m ÖZİLETKENLİK(K) 

BAKIR 0,0178 56 

ALÜMİNYUM 0,0285 35 

KROM-NİKEL 1,1 0,91 

GÜMÜŞ 0.016 62,5 

ÇİNKO 0,063 16 

Tablo 3.3 : Bazı iletkenlerin özdirenç ve öziletkenlikleri 

 

3.5.6.Direncin Sıcaklıkla Değişimi 
 

Tüm iletkenlerin dirençleri sıcaklık ile belirli bir miktar değişir. Bu değişim bazı 

metallerde direncin artması yönünde olurken bazı iletkenlerde de direnç değerinin azalması 

yönünde olur. Direncin, sıcaklık faktöründen dolayı değişmesi büyük akım değeri ile çalışan 

devrelerde çok önemli değildir.  
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Ancak özellikle elektronik devrelerde dikkate alınmalı ve dirençlerin sıcaklıktan 

dolayı değerindeki değişmeye bağlı olarak akımda da belirli bir miktar değişiklik olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

3.6. Direnç Değerinin Ölçülmesi 
 

3.6.1. Ohmmetre ile Direnç Ölçümü 
 

Direnç değerini ölçen ölçü aletlerine ohmmetre denir. Yalnız direnç ölçen 

ohmmetreler bulunduğu gibi bu işlem, birden fazla büyüklüğü ölçebilen, bu yüzden daha 

pratik kullanım imkanı sağlayan avometreler ile de yapılmaktadır. Ohmmetreler yapı olarak 

akım ölçen, döner bobinli ölçü aletleridir. Bu ölçü aletlerinin skalası akım değil de direnç   

(Ω) ölçecek şekilde taksimatlandırılmıştır. Ohmmetreler direnç ölçmenin yanında elektrik 

elektronik devrelerinde açık ve kapalı devre kontrollerinde de sıkça kullanılmaktadır. 

Ohmmetreler ölçüm yapmak için mutlaka kendine ait bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. 

Bu gereksinim genellikle 9 V veya 1,5 V’ luk pillerin seri bağlanması ile giderilir. 

 

 

Ohmmetre veya avometreler ile kesinlikle enerji altında 

direnç ölçümü yapılmaz. 

 

Ohmmetreler veya avometreler çalışan bir cihazda ölçüm yapılırken problarının 

ikisinin de elle tutulmamasına dikkat edilmelidir. Bu direncin yanında vücut direncinin 

ölçülmesine özellikle de büyük değerli dirençlerin ölçülmesinde, değerin yanlış 

belirlenmesine neden olur. 

 

3.6.2. Analog Ohmmetre ile Ölçme 
 

Her şeyden önce analog ohmmetre ile ölçüme başlamadan önce sıfır ayarı 

yapılmalıdır. Tüm ölçü aletlerinde olduğu gibi ohmmetreler ile ölçüm yapılırken analog 

ohmmetrelerde büyüklüğün tespiti için: Kademe anahtarının bulunduğu konum ile 

skaladan okunan değer çarpılarak ölçülen büyüklüğün değeri tespit edilir. Örneğin, 

kademe anahtarı X100 kademesinde iken skalada okunan değer 100 ile çarpılarak ölçülen 

büyüklüğün değeri bulunur. Bununla ilgili bazı örnekler Tablo 3.2’de verilmiştir. 
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Resim3.10:Avometre ile direnç ölçümü 

Kademe seçiminin doğru ve uygun yapılması ölçmedeki hata oranını azaltan en 

önemli faktörlerden biridir. Ölçme için kademe anahtarının konumu belirlenirken direnç 

değerine göre kademe tayin edildikten sonra ölçme yapılır. Sapma miktarı az ise kademe 

küçültülür. 

 

Skalada okunan değer 
Kademe anahtarının 

konumu 
Ölçülen büyüklüğün değeri 

20 X1 20 Ω 

50 X10 500 Ω 

120 X100 12000Ω/12 KΩ 

47 X1K 47 KΩ 

2K X10K 20 MΩ 

Tablo 3.4: Skalada okunan değer ve kademe anahtarının konumuna göre ölçülen büyüklüğün 

değeri 

3.6.3. Dijital Ohmmetre ile Ölçme 
 

Dijital ohmmetrelerle ölçüm sonucunu tayin etmek daha kolaydır. Ancak, dijital 

ohmmetre veya avometreler ile direnç ölçümü yapılırken hatasız bir ölçüm yapabilmek için 

dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Günümüzde kademe anahtarı direnç ölçme 

konumuna getirildikten sonra, kademe seçimi (200, 2K, 20K…2M) gerektirmeyen ölçü 

aletleri bulunmaktadır. Ancak kademe seçimi gerektiren ohmmetre veya avometrelerde 

doğru kademe seçimi yapmak önemlidir. Direnç ölçümü yapılırken uygun kademe seçimini 

bir örnekle açıklayalım: 
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a)  b)  c) 

Resim 3.11: Dijital avometrede doğru kademe seçimi 

 

630 Ω’luk bir direnç için uygun kademeyi deneyerek tespit edelim. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta direnç değerine en yakın ve kesinlikle direnç değerinden küçük 

olmayan kademeyi seçmektir. Bu direnç ölçümü yapılırken uyulması gereken bir kuraldır. 

630 Ω’luk direnç değeri ohmmetre veya avometrede ölçülürken seçilmesi gereken kademe 

2K kademesidir. Eğer direnç ölçümü için seçilen kademe, direnç değeri için küçükse değer 

ekranında 1 ifadesi (Resim 3.11.a), seçilen kademe çok büyükse 0 ifadesi okunacaktır 

(Resim 3.11.b). Değer ekranında 0 ifadesi gördüğünüzde kademe anahtarını küçültmeniz, 1 

ifadesi gördüğünüzde büyütmeniz gerektiğini unutmayın. Direnç ölçümünde, okunan 

değerde hassasiyet arttırılmak isteniyorsa (0,190 KΩ yerine, 199 Ω gibi) kademe 

küçültülerek bu hassasiyet arttırılabilir. 

 

3.7. Endüktans Ölçme 
 

3.7.1. Bobinin Endüktansı 
 

Bobinler iletken tellerin yan yana veya üst üste sarılmasıyla elde edilen devre 

elemanlarıdır. Bobinlerin, elektrik akımının değişimine karşı gösterdikleri tepkiye endüktans 

denir. Endüktans, L harfi ile sembolize edilir ve birimi henry (H)'dir. Uygulamada daha çok 

endüktans biriminin alt katları olan μH(Mikro Henri) ve mH (Mili Henri) kullanılır. 1 H= 

103 mH=106 μH dir. Bir bobinin endüktif reaktansını (XL) bulabilmek için endüktans değeri 

bilinmelidir. 
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Resim 3.12: Bobinler 

Bobinler DC ile beslenen bir devrede çalışırken akıma sadece omik direnç gösterirler. 

Yani, bobinin yapıldığı metalin akıma karşı gösterdiği zorluk söz konusudur. AC ile 

beslenen bir devrede ise bobinin akıma gösterdiği direnç artar. Artışın sebebi bobin etrafında 

oluşan değişken manyetik alanın akıma karşı ilave bir karşı koyma (direnç) etkisi 

oluşturmasıdır. AC sinyalin frekansı yükseldikçe oluşan manyetik alanın değişim hızı da 

artacağından bobinin akıma gösterdiği direnç de yükselir. Bu nedenle bobinler, dirençleri 

frekansla birlikte yükselen eleman olarak nitelendirilebilir. Bobinlerin sarıldığı kısma karkas, 

mandren ya da makara; iletkenin karkas üzerinde bir tur yapmasına ise sipir, tur ya da sarım 

adı verilir. Bobinlerde çoğunlukla dış yüzeyi izoleli (vernikli) bakır tel kullanılır. 

 

3.7.2. Endüktansı Etkileyen Faktörler 
 

Uygulamada kullanılan bir bobinin endüktansı çeşitli faktörlere göre azalmakta ya da 

artmaktadır. Bunlar: 

 

 Sarım sayısı 

 Nüvenin cinsi 

 Sarımlar arası aralık 

 Tel kesiti 

 Bobinin biçimi 

 Sargı katı sayısı 

 Bobinin çapı  
 Sargı tipi 

 Uygulanan AC gerilimin frekansıdır. 

 

Bobine doğru gerilim uygulandığında, geçen akıma bobinin ( R ) omik direnci karşı 

koyarken aynı bobine alternatif gerilim uygulandığında, alternatif akıma gösterilen direnç 

daha büyük olur. Alternatif akımdaki bobinin bu direnci (XL) ile ifade edilir ve endüktif 

direnç olarak tanımlanır. 
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Endüktif reaktans: 

 

XL=2.π.f.L formülü ile hesaplanır. 

 

Burada: 

 

XL=Endüktif reaktans (Ω) 

 f=  Frekans (Hz) 

L=  Endüktanstır (Henry) 

 

Örnek: 1 Henry’lik bir bobinin frekansı 50 Hz olan şebeke hattı üzerinde 

çalışmaktadır. Bu bobinin endüktif reaktansını ve doğru gerilim uygulandığındaki endüktif 

reaktansını bulunuz. 

XL= 2.π.f.L=2.3,14.50.1=314 Ω  : Alternatif akımdaki endüktif reaktansı 

XL= 2.π.f.L=2.3,14.0.1= 0 Ω   : Doğru akımdaki endüktif reaktansı 

 

Buradan da görüldüğü gibi bobinlerin alternatif akıma karşı gösterdikleri zorluk doğru 

akımda olduğundan çok daha fazladır. Çünkü alternatif akımda zamana karşı değişim söz 

konusudur. Bobinlerin hepsi endüktansa sahip olduklarından, endüktansın etkisi ile alternatif 

akımın değişimine karşı koymaya çalışır. Bu durum endüktif reaktansı oluşturur. Doğru 

akımda frekans değerinin 0 olmasıyla akım değerinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

Dolayısıyla endüktansın akım değişimi ile karşılaşmadığı için karşı koyacak bir sebebi 

kalmamıştır ve endüktif reaktans değeri doğru akımda sıfırdır. 

 

3.7.3. Endüktans Değerinin Ölçülmesi 
 

Endüktans değeri de aynen direnç değerinde olduğu gibi kesinlikle enerji altında 

olmadan Lcrmetre veya endüktans ölçme özelliğine sahip avometreler ile yapılabilmektedir. 

Endüktans ölçerken aynen direnç ölçümündeki teknikler uygulanmaktadır. Lcrmetre 

olmadığı durumda endüktans ölçme özelliğine sahip avometre ile aynen Lcrmetre de olduğu 

gibi ölçüm yapılabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, bu özelliğe sahip 

avometrelerde endüktansı ölçülecek bobin, problara değil Lx olarak gösterilen bağlantı 

noktasına bağlanmalıdır (Resim 3.13). 
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Resim 3.13: Avometre ile endüktans ölçme 

 

3.8. Kapasite ölçme 
 

3.8.1. Kondansatör Kapasitesi 
 

İki iletken levha arasına bir yalıtkan malzeme konularak yapılan elektronik devre 

elamanlarına kondansatör denir. Kondansatörler elektrik enerjisini depo etmek için 

kullanılır ve her kondansatörün depo ettiği enerji miktarı farklılık gösterir. Kondansatörlerin 

depo edecekleri enerji miktarını kapasitesi belirler. Tanım olarak, kondansatörün elektrik 

enerjisini depo edebilme özelliğine kapasite denir. Kapasite “C” harfi ile ifade edilir ve 

birimine Farad(F) denir. Uygulamada farad büyük bir değer olduğundan daha çok ast katları 

kullanılır. Bunlar, pikofarad (pF), nanofarad (nF), mikrofarad (mF), milifarad (mF) 

şeklindedir. 

1 F = 10
3 
mF =10

6
 μF = 10

9
 nF = 10

12 
pF şeklinde kademelendirilir. 

 

3.8.2. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler 
 

Kondansatörlerde kapasiteyi etkileyen, faktörler yapısı ile ilgili özellikleridir.  

 

Bunlar: 

 

 Kondansatör plakalarının yüzey alanına 

 Plakalar arası mesafeye 

 Araya konan yalıtkan malzemenin cinsine bağlıdır. 
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Kondansatör kapasitesi (sığası), plakaların yüzey alanı ve plakalar arasındaki 

mesafeyle ilişkilidir. Ayrıca plakalar arasındaki yalıtkan maddenin yalıtkanlık özelliği de 

kondansatörün sığasını etkiler. Şekil 3.1’de kondansatör yüzeyinin ve plakalar arası 

mesafenin kapasiteye etkisi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3: Kondansatör kapasitesini etkileyen faktörler 

 

Şekil 3.3’ de görüldüğü gibi levhaların yüzeyi büyüdüğünde kapasite artar. Levhalar 

arasındaki boşluk artarsa kapasite azalır. Son olarak levhalar arasındaki yalıtkan maddenin 

dielektrik kat sayısı ile kapasite doğru orantılıdır. Kondansatörlerde kapasite arttıkça 

kondansatörün fiziksel boyutları da artar. 

 

3.8.3. Kapasitesinin Ölçülmesi 
 

Kondansatör kapasitesi değişik ölçü aletleri ve teknikler ile ölçülebilir. Bunlardan en 

pratik olan yöntem kapasite ölçümü yapabilen avometre kullanmaktır. Ayrıca sadece 

kapasite ölçümü yapan kapasite metrelerde bulunmaktadır (Resim 3.13.). Bu ölçü aletlerin 

hepsinde de kademe seçimi ve ölçme tekniği aynı olup direnç ve endüktans ölçümünde 

olduğu gibi uygun kademe seçimi yapılır. ölçüm noktasına, avometrelerde yalnız ölçüm 

noktasına bağlandıktan sonra değer ekranından sonuç okunur. 
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Resim 3.13: Avometre ile kapasite ölçümü 

3.9. Akım ölçme 
 

3.9.1. Elektrik Akımı ve Tanımı 
 

Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir. 

Elektrik akımı, iletkenlere uygulanan potansiyel farkın iletken atomunun son yörüngesindeki 

elektronları kendi yörüngesinden koparıp bir yönde ötelemesi ile meydana gelir. Elektrik 

akımı “I” harfi ile gösterilir. Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür. 

 

3.9.2. Doğru ve Alternatif Akım 
 

3.9.2.1. Doğru Akım  
 

Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım (DC) denir. Doğru 

akımın üretilmesi ve iletilmesi alternatif akıma göre daha zor olduğundan çok yaygın 

kullanılmamaktadır. Aküler, piller, DC dinamoları, DC kaynaklarına birer örnek olarak 

verilebilir. 

 

Şekil 3.14: Doğru akım  
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3.9.2.2. Alternatif Akım  
 

Yönü ve şiddeti zamana göre değişen akıma alternatif akım denir. Buradaki yön 

değişimiyle alternatif akımın zamanla hem pozitif hem de negatif değer alması 

vurgulanırken, şiddetinin değişmesiyle de sıfırdan maksimum değere doğru hızlı bir değer 

artışı ve azalışı göstermesi ifade edilmektedir. Alternatif akımda devamlı olarak değişen 

akım ve gerilimin farklı bazı değerleri vardır. Bu değerler; ani değer, maksimum değer, 

tepeden tepeye değer, ortalama değer ve etkin değer olarak adlandırılır. 

 

Şekil 3.15: Alternatif akım elektrik enerjisi 

 

3.9.2.2. 1.Ani Değer 
 

Akım veya gerilimin herhangi bir andaki değerine ani değer adı verilir. Akım ve 

gerilimin ani değeri “i” ve “v” ile gösterilir. 

 

3.9.2.2.2. Maksimum Değer 
 

Alternatif akım eğrisinde akım veya gerilim değerinin aldığı en büyük değere 

maksimum değer denir. Akım ve gerilimin maksimum değeri “Im” ve “Vm”  ile gösterilir. 

Alternatif akım eğrisinde akım veya gerilim değerinin aldığı en büyük değer ile en küçük 

değer arasındaki fark tepeden tepeye değeri verir. Tepeden tepeye değer maksimum değerin 

iki katıdır. 

 

Şekil 3.16: Ani ve maksimum değer 
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3.9.2.2.3. Ortalama Değer 
 

Akım veya gerilimin bir periyotta aldığı değerlerin ortalaması, ortalama değer olarak 

tanımlanır. Alternatif akımın ortalama değeri sıfırdır. Çünkü pozitif değer olarak aldığı 

değerlerin tamamını negatifte de aldığından toplam ve ortalama sıfır değerine tekabül eder.  

Akım ve gerilimin ortalama değeri Iort ve Vort ile gösterilir. Şekilde verilen sinyalin 

ortalama değeri: 

 

Iort=0,636.Im,  Vort=0,636.Vm  formülü ile bulunur 

 

Şekil 3.17: Ortalama değer 

 

3.9.2.2.4. Etkin Değer 
 

Alternatif akımda, doğru akımın yaptığı işe eşit iş yapan alternatif akım değerine etkin 

değer denir. Alternatif akımın en çok kullanılan değeri, etkin değerdir. Ölçü aletleri alternatif 

akımın etkin değerini ölçer. Akım ve gerilimin etkin değeri “I” ve “V” ile ifade edilir. Etkin 

değer “RMS” veya “rsm” şeklinde de ifade edilir.  
 

I=0,707.Im,   V=0,707.Vm  formülü ile bulunur. 

 

Şekil 3.18: Etkin değer 

3.9.3. Ampermetre Yapısı ve Çeşitleri 
 

Elektrik akım şiddetini ölçmede kullanılan ölçü aletlerine ampermetre denir. 

Ampermetrelerin elektrik devrelerindeki sembolü, daire içinde “A” ile ifade edilir. 
Ampermetreler devreye seri bağlanır, çünkü alıcı veya alıcılardan geçecek akımın 

ölçülebilmesi için akımın tamamının ampermetreden geçmesi gerekmektedir. Ampermetreler 

devreye seri bağlandıklarından, ölçüm yaptıkları devrelerde bir yük gibi akımı sınırlandırıcı 

etki yapmamaları gerekmektedir. 
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 Bu yüzden ampermetrelerin iç dirençleri çok küçüktür (0-1 Ω) ve yanlışlıkla paralel 

bağlanmaları durumunda üzerinden çok büyük akım geçeceğinden kısa sürede kullanılmaz 

hale gelebilirler. 

                

Resim 3.19: a-Dijital pano tipi ampermetre    b-Analog ampermetre  c- Pens ampermetre 

 

Akım şiddetini ölçen bu aletler dijital, analog ve pens ampermetreler olarak çeşitlere 

sahiptir. Ampermetreler ölçülecek değere göre mA seviyesinden kA seviyesine kadar ölçme 

alanına sahip olarak imal edilmektedirler. Ölçülecek akımın DC veya AC olmasına göre, DC 

ampermetresi veya AC ampermetresi kullanılmalıdır. 

 

3.9.4. Ampermetreyi Devreye Bağlama ve Akım Ölçme 
 

Akım ölçme işlemi yapılmadan önceki en önemli nokta ölçüm yapılacak akıma uygun 

ampermetre seçmektir. Ampermetre seçimi yapılırken aşağıda belirtilen hususlara kesinlikle 

dikkat edilmelidir: 

 

 

Ampermetreler devreye seri bağlanır. 

 

 Akım çeşidine uygun(AC-DC) ampermetre seçilmelidir. 

 Ampermetrenin ölçme sınırı, ölçülecek akım değerinden mutlaka büyük 

olmalıdır. 

 Alternatif akım ölçmelerinde ampermetreye bağlanan giriş ve çıkış uçları 

farklılık göstermezken doğru akımda “+” ve “–“ uçlar doğru bağlanmalıdır. 

Aksi takdirde analog ölçü aletlerinde ibre ters sapar dijital ölçü aletlerinde değer 

önünde negatif ifadesi görünür.  

 Ölçülecek akım değerine uygun hassasiyete sahip ampermetre seçilmelidir. μA 

seviyesindeki akım, amper seviyesinde ölçüm yapan bir ampermetre ile 

ölçülemez. 

 Ampermetre ölçüm yapılacak noktaya, alıcının veya devrenin çektiği akımın 

tamamı üzerinden geçecek şekilde, yani seri bağlanmalıdır. 

 Enerji altında hiçbir şekilde ampermetre bağlantısı yapılmamalı ve mevcut 

bağlantıya müdahale edilmemelidir. 
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3.9.5. Akım Trafosu Kullanarak Akım Ölçme 
 

Endüstride birçok tesiste AC elektrik enerjisi kullanılır. Bu tesislerin koruma ve 

kontrol devrelerinde ölçü aletleri ve röleleri vardır. Bu durum yüksek gerilim ve büyük 

akımların ölçülmesini zorunlu kılmaktadır, bu işlemin direkt olarak yapılması çok zor ve 

tehlikelidir. Çünkü ölçü aletlerinin yüksek gerilime ve büyük akım değerlerine dayanacak 

şekilde yapılması mümkün değildir. Bu gibi devrelerde belirli standartlarda yapılmış, ucuz 

ve küçük yapılı ölçü aletleri ve kontrol cihazlarının yüksek gerilim ve büyük akımlı hatlara 

bağlanmasını sağlayan transformatörler kullanılır. Bu transformatörlere ölçü 

transformatörleri denir. Ölçü transformatörlerinin sekonder uçlarına ampermetre, 

voltmetre, wattmetre, sayaç ve koruma röleleri bağlanır. Ölçü transformatörleri iki kısma 

ayrılır: 

 

 Akım transformatörleri  

 Gerilim transformatörleri 

 

Gerilim transformatörleri çok yüksek gerilimlerin ölçülmesinde kullanıldığından 

burada değinilmeyecektir. 

 

3.9.6. Akım Transformatörleri 
 

Büyük değerli akımların ölçülmesinde akım transformatörleri kullanılır. Akım 

transformatörlerinin primer sargısından ölçülecek akım sekonder sargısından ise ölçü aleti 

akımı geçer. Örneğin, 100/5 dönüştürme oranına sahip bir transformatörün primer 

sargısından 100 A akım geçerken sekonder sargısından ve sekonder sargısına bağlı ölçü 

aletinden 5 A akım geçer.  

 

10-15-20-30-50-75-100-150-200-300-400-600-800-1000 / 5 şeklindedir. 

            

Resim 3.20: Akım transformatörleri 

Akım transformatörünün primeri, akım değeri ölçülecek enerji hattına; sekonder uçları 

da ölçü aleti uçlarına bağlanmalıdır. Ayrıca sekonder sargı uçlarından birinin mutlaka 

topraklaması gerekir. 
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3.9.7. Pens Ampermetreler 
 

Pens ampermetreler dijital ve analog olmak üzere çeşitli tipte, değişik özelliklere sahip 

olacak şekilde üretilmektedir. Pens ampermetreler, akım ölçme işlemini daha pratik hale 

getirmek için ampermetre ve akım trafosu aynı gövde içerisinde birleştirilerek oluşturulmuş 

ölçü aletleridir.  Aletin gövdesinden dışarı doğru açılan demir nüvesi, pens gibi açılıp 

kapanacak şekilde yapılmıştır. 

 

Resim3.21:Pensampermetre 

 

3.10. Gerilim ölçme 
 

3.10.1. Gerilimin Tanımı 
 

Bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta arasındaki 

potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur. 

 

3.10.2. Voltmetrenin Yapısı ve Tanımı 
 

Elektrik devrelerinde gerilim ölçmeye yarayan ölçü aletlerine voltmetre denir. 

Voltmetreler devreye paralel bağlanır ve “V” harfi ile gösterilirler. Voltmetreler devreye 

paralel olarak bağlandıklarından kaynağın veya devrenin gerilimini düşürecek kadar akım 

çekmemelidirler. Bu da voltmetrelerin iç direncinin yüksek olmasını gerektirir. Elektrik 

devrelerinde voltmetrenin yanlışlıkla seri bağlanması durumunda iç direnci çok fazla 

olduğundan kaynak geriliminin büyük bir kısmı voltmetre üzerinde düşeceğinden alıcı 

düzgün olarak çalışmaz. Eğer alıcı yüksek akımlı ise bu durumda voltmetre seri bağlanacak 

olursa yanarak kullanılmaz hale gelebilir. 

 

a-Dijital pano tipi voltmetre b-Analog voltmetre 

Resim 3.22
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3.10.3. Voltmetreyi Devreye Bağlamak ve Gerilim Ölçmek 

 

Gerilim ölçme işleminde en önemli noktalardan biri yapılacak gerilim ölçümüne 

uygun voltmetre seçmektir. bu seçimim doğru yapılması, ölçümün doğruluğu, ölçüm yapan 

kişinin ve ölçü aletinin güvenliği için önemlidir. Voltmetre seçimi yapılırken aşağıda 

belirtilen hususlara kesinlikle dikkat edilmelidir: 

 

 

Voltmetreler devreye paralel bağlanır 

 

 Gerilim çeşidine uygun(AC-DC) voltmetre seçilmelidir.  

 Gerilimin ölçme sınırı ölçülecek gerilimin değerinden mutlaka büyük olmalıdır. 

 Alternatif gerilim ölçmelerinde voltmetreye bağlanan girişve çıkışuçları 

farklılık göstermezken doğru akımda “+” ve “–“ uçlar doğru bağlanmalıdır. 

Aksi takdirde analog ölçü aletlerinde ibre ters sapar, dijital ölçü aletlerinde 

gerilim değeri önünde (─) ifadesi görünür.  

 Ölçülecek gerilim değerine uygun hassasiyet ve yapıya sahip voltmetre 

seçilmelidir. 10 mV’luk gerilim, kV seviyesinde ölçüm yapan voltmetre ile 

ölçülemez. 

 Voltmetre gerilimi ölçülecek kaynak veya alıcının uçlarına bağlanmalıdır. 

 Enerji altında, sabit voltmetrelerin bağlantısı yapılmamalı ve yapılmışbağlantıya 

müdahale edilmemelidir. Ancak taşınabilir ve problar vasıtası ile ölçüm 

yapılabilecek voltmetreler ile gerekli önlemler alındıktan sonra ölçüm 

yapılabilir. 

 

3.11. Avometreler 

 

3.11.1. Ölçme İlkesi ve Kullanma Tekniği 
 

Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere avometre denir. Avometrelerin analog 

ve dijital tipleri mevcut olup analog olanları yapı olarak döner bobinli ölçü aletleridir. 

Avometre ile direnç değeri ölçülmeden önce sıfır ayarı yapılmalı ve daha sonra ölçüme 

geçilmelidir. Dijital avometrelerin özellikle son zamanda çıkan modelleri akım, gerilim, 

direnç yanında kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık değerlerini ölçmek ile birlikte 

transistörlerin uç tespitlerini de yapabilmektedir. Avometrelerin genellikle 2, 3, 4 prob 

bağlantı soketi bulunmaktadır. Soket sayısı arttıkça aletin özellikleri de artmaktadır. Ölçme 

sırasında kolaylık sağlaması için siyah prob COM soketine, kırmızı prob ise ölçüm çeşidine 

göre uygun sokete bağlanır. 
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3.23: Analog ve dijital avometreler 

Avometre ile ölçüm yapılırken aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmek gerekir: 

 

 Ölçülecek büyüklüğün cinsine göre AC veya DC seçimi yapılmalıdır. 

 Ölçülecek büyüklük avometrenin ölçme sınırından büyük olmamalıdır. 

 Kademe anahtarı en doğru ölçme için ölçülecek büyüklüğe en yakın, ama küçük 

olmayan kademeye getirilmelidir. 

 Ölçülecek büyüklüğün değeri net olarak bilinmiyorsa kademe anahtarı en büyük 

değere getirilmelidir. 

 Avometre, ölçülecek büyüklüğün gerektirdiği bağlantı şekline göre 

bağlanmalıdır. 

 DC ölçmelerinde ibre ters sapar ise uçlar ters çevrilmelidir. 

 Ölçü aletinin ibresi çok az sapıyor veya değer ekranında “0” ibaresi varsa 

kademe küçültülür. 

 Değer ekranında “1” ibaresi varsa kademe büyültülmelidir. 

 Ölçmede kolaylık sağlamak için kırmızı prob ölçme için uygun sokete, siyah 

prob ise COM (ortak) soketine bağlanmalıdır. 

 Yüksek değerli akım ölçümü yapılırken (10-20 A) siyah prob COM soketine, 

kırmızı prob yüksek akım soketine bağlanır. 

 

3.11.2. Analog Avometre ile Ölçüm Yapmak 
 

Analog veya dijital avometre ile ölçüm yapmak birbirinden farklı teknikler 

gerektirmez. Aradaki fark yalnızca kademe seçimi ve analog avometrelerde skalanın tek 

olmasından kaynaklanan okuma zorluğudur. Şekil 9.1.b’de görüldüğü gibi tek skalada birden 

fazla taksimatlandırma yapılmış, her taksimatın yanına hangi büyüklüğün ölçülmesinde 

kullanılacağı belirtilmiştir. Ölçülecek büyüklük uygun kademe seçildikten sonra yalnız ait 

olduğu skala taksimatından okunmalıdır (Ω,V,A gibi). Ayrıca aşağıdaki şekilde görüldü gibi, 

skala taksimatının bölümlendirilmesinde aynı noktada alt alta birden fazla değer yazılmıştır. 

Bu değerler ölçülecek büyüklüğün kademesi değiştikçe, o kademe için skala taksimatındaki 

noktanın yeni değeridir. Özetle skaladaki bir nokta gerilim ölçerken kademenin biri için 250 

volta, aynı nokta daha küçük bir kademe için 50 volta karşılık gelir. Bu durum ölçülen 

büyüklüğün kademeye göre hangi taksimattan ve hangi değer ile ölçüleceğinin doğru tespit 

edilmesini gerektirir. 
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Şekil 3.10: a-Prob bağlantısı b- Analog avometre skalası  

 

Analog ölçü aletlerinde seçilen kademe ile okunan değer arasında sonuca ulaşmak için 

işlem yapmak gerekebilir. AC 1000 V kademesinde alternatif gerilim ölçülecek bir 

avometrede ibre 4 rakamının üzerinde durmuşise ölçülen büyüklüğün değeri skalanın en son 

değeri 10 yerine 1000 V kabul edildiğinde 4 değerinin de 400 V olması gerektiği orantı ile 

hesaplanarak bulunur. Direnç ölçümü yapılırken ise X100 kademe seçiminde ibre Ω 

skalasında 10 rakamını gösteriyorsa sonuç 10X100 = 1000 Ω = 1KΩ şeklinde tespit edilir. 

 

 

Resim 3.24: Analog avometre ile gerilim ölçme 
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3.11.3. Dijital Avometre ile Ölçüm Yapmak 

   

a-Dijital avometre  b-Tekli kademeye sahip avometre 

Resim 3.25. 

Dijital avometreler ile ölçüm yapmak daha kolaydır. Ancak bazı değerlerin 

ölçülmesinde analog avometrelerdeki kadar hassas ölçüm yapılamaz. Dijital avometreler ile 

ölçüm yapılırken değer ekranında görünen değer, ölçülen değerin kendisidir; ayrıca 

hesaplama işlemi yapılmasını gerektirmez. Dijital avometrelerde direnç, endüktans ve 

kapasite ölçümü aynen Lcrmetreler de olduğu gibi yapılır. Akım ve gerilim ölçerken, AC-

DC seçimi kademe anahtarı ile uygun kademe seçimi yapılırken bazı avometrelerde ayrı bir 

komütatör anahtar aracılığı ile yapılmaktadır (Resim 3.21.a). Ölçüm yapılırken bu seçim 

unutulmamalıdır. 

 

3.12. Frekans ölçme 
 

3.12.1. Frekansın tanımı 
 

Frekans, yönü ve şiddeti değişen alternatif akım için geçerli bir terimdir. Doğru 

akımda yön ve şiddette bir değişme olmadığı için frekansta sıfırdır. Burada alternatif akımın 

yapısını inceleyerek frekans tanımına geçelim. 

 

Saykıl: Alternatif akım veya gerilim sıfırdan başlar, maksimum değerini alır ve sıfıra 

döner, ters yönde de aynı işlem gerçekleşerek tekrar başlangıç noktası sıfıra döner. Akım 

veya gerilimin her iki yöndeki bütün değerleri almasına saykıl denir. 

 

Alternans: Her bir yarım saykıla alternans denir. Gerilim veya akımın aldığı değerler 

bulundukları bölgelere göre pozitif ve negatif olarak adlandırılır. 

 

Peryot: Bir saykılın tamamlanması için geçen zamana peryot denir. “T” harfi ile 

gösterilir. Bu tanımlar şekil 10.1’deki sinüsoydal eğri üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 3.11.: Sinüsoidal eğri üzerinde, değerlerin gösterilmesi 

 

Frekans: Bir saniyede oluşan saykıl sayısına frekans denir. “f” harfi ile gösterilir. 

Frekansın birimi hertz’dir. AC ‘nın frekansı, gerilimi üreten alternatörün devir sayısı ve 

kutup sayısına bağlıdır. Dünyada genelde ülkelerin şebeke frekansları 50 veya 60 Hz olup 

ülkemizdeki frekans değeri 50 Hz’dir. 50 hz lık frekans, 1 saniyede 50 saykılın oluşması 

anlamına gelir (Şekil 10.2). 

 

AC’da frekansının değişmesi, bobin ve kondansatörlerin endüktif ve kapasitif 

reaktanslarının değişmesine, alternatif akım motorlarının devir sayılarının değişmesine neden 

olmaktadır. 

 

Şekil 3.12. 50 Hz’lik şebekede 1 sn oluşan saykılların görünümü 

Peryodu bilinen bir alternatif akımın frekansı, 
T

f
1

  formülü ile hesaplanabildiği 

gibi frekansmetre ile direkt olarak da ölçülebilir. 

 

Örnek: Peryodu 0,01 saniye olan alternatif akımın frekans değerini hesaplayınız. 

 

T
f

1
 = 100

01,0

1
 Hz, olarak frekans değeri hesaplanır. 

 



 

 72 

3.12.2. Frekans Metrenin Yapısı ve Çeşitleri 
 

Elektrik devrelerinde frekans, frekansmetreler ile ölçülür. Frekansmetreler devreye 

paralel bağlanır ve frekansmetrenin gösterdiği değer bir saniyedeki saykıl sayısıdır. 

Frekansmetreler yapı olarak analog, dijital ve dilli olmak üzere sınıflara ayrılır. Analog ve 

dijital frekansmetrelerin yapısı diğer ölçü aletleri ile aynı olup dilli frekansmetrelerde skala 

ve değer ekranı yerine belirli frekans değerlerini temsil eden metal çubukların titreşimi ile 

frekans değeri tespit edilir. Resim 8.1’de çeşitli frekansmetreler görülmektedir. 

   

Resim 3.26. Frekansmetreler 

 

3.13. İş ve güç ölçme 
 

3.13.1. Güç Ölçme 
 

Elektrik enerjisi ile çalışan alıcıya elektrik enerjisi uygulandığında ısı, ışık, hareket vb. 

şekilde iş elde edilir. Elektrik enerjisi bir iş yaptırdığına göre bir güce sahiptir. Buradan da 

görüldüğü gibi birim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün birimi watt’tır. Bu güç devreye 

uygulanan gerilim ve çekilen akımla doğru orantılıdır. Elektriksel güç: 

 

P = V x I  şeklinde ifade edilir. 

 

P= Elektriksel güç (watt), V= Gerilim (Volt), I= Akım (Amper) 

Örnek: 220 volt gerilimle çalışan bir ütü 4.8 amper akım çekmektedir, bu ütünün 

gücünü hesaplayınız. 

 

P= V x I = 220 x 4,8 = 1056  watt  

 

Alıcılar genellikle standart gerilimlerde çalıştıklarından aynı gerilimle çalışan 

alıcılardan fazla akım çeken daha fazla güç harcayacaktır. 

 

3.13.2. Ampermetre ve Voltmetre Yardımı ile Güç Ölçmek 
 

P = V x I formülünde görüldüğü gibi elektrik devrelerinde akım ve gerilimin çarpımı 

elektriksel gücü verir. Burada elektrik devresinin çektiği gücün bulunabilmesi için akım ve 

gerilim değerlerinin ölçülmesi gereklidir. Ancak, alternatif akımda omik dirençlerin çektiği 

güç aktif, bobin ve kondansatörlerin çektiği güç reaktiftir. (Bu konu ileriki modüllerde 

detaylı olarak işlenecektir). Bu yüzden P= V x I formülü ile gücün hesaplanması, yalnız DC 

devrelerde ve omik dirençli AC devrelerinde mümkündür. 
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Şekil 3.13: Ampermetre voltmetre ile güç ölçme 

 

3.13.3. Wattmetrelerin Yapısı ve Çeşitleri 
 

Doğrudan doğruya güç ölçen aletlere wattmetre denir. Wattmetrelerin dijital ve 

analog tipleri bulunmakta olup seviye olarak genelde W ve KW seviyelerinde 

sınıflandırılırlar. Wattmetreler ile doğru ve alternatif akımda güç ölçülebilir. Ancak AC ve 

DC wattmetre seçimine, AC ve DC’de güç ölçebilen wattmetre de ise AC-DC kademe 

seçimine dikkat edilmelidir. Güç akım ve gerilimin çarpımına eşit olduğundan wattmetreye 

alıcının akım ve gerilim değerleri aynı anda girilmelidir. Bu gereksinim wattmetrenin akım 

bobini güç ölçümü yapılacak devreye seri, gerilim bobini paralel olacak şekilde bağlanarak 

karşılanır. Wattmetrelerde küçük güç ölçülecekse akım bobininin sonra, büyük güç ölçülecek 

ise akım bobininin önce bağlanması ölçme hatasını azaltacaktır. 

 

Şekil 3.14: Wattmetre ve devreye bağlanması 

3.14. Osilaskop 
 

3.14.1. Osilaskobun Tanıtılması 
 

Elektriksel büyüklükleri ölçen aletleri, ölçtükleri büyüklükleri sayısal veya analog 

olarak ifade ederler. Osilaskoplar ise ölçtüğü büyüklüğün dalga şeklini göstererek 

maksimum değerini ölçer. Örneğin, bir voltmetre ile ölçülen 12 V AC gerilim osilaskop ile 

ölçüldüğünde yaklaşık 16,97 V gibi bir değer okunur.  

~ V 

 W 
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Bu değerlerin farklı olmasının sebebi ölçü aletlerinin AC’de etkin değeri, osiloskobun 

ise AC’nin maksimum değerini ölçmesidir. Osilaskoplar, diğer ölçü aletlerine göre daha 

pahalı olmalarına karşılık bir sistemdeki arızanın tespiti osilaskoplar ile daha kolaydır. 

Çünkü televizyon veya daha karmaşık sistemlerin belirli nokta ve katlardaki çıkışları sabittir 

ve bu çıkışlar sisteme ait kataloglarda nokta nokta belirtilir. Osilaskop ile yapılan ölçümlerde 

katalogdan farklı çıkışveren katta arıza var demektir. Resim 12.1’de değişik osilaskoplar 

görünmektedir. 

 

Resim 2.27: Osilaskoplar 

 

Osilaskopların dijital ve analog çeşitleri mevcuttur. Standart olarak iki kanallı olan bu 

cihazların daha fazla kanala sahip olan modelleri de bulunmaktadır. Örneğin; 3 kanallı, 8 

ışınlı, 200 Mhz lık bir osilaskop ile 3 kanaldan sinyal girilip, bu sinyaller ve tabi tutulduğu 

işlemler sonucunda oluşan 8 değer aynı anda görüntülenebilir ve 200 Mhz kadar olan  

sinyaller ölçebilir. Son üretilen dijital osilaskoplar ile ölçülen büyüklük renkli olarak 

izlenebilmekte, ölçülen değer hafızaya alınıp bilgisayara aktarılabilmektedir (Resim 12.2) . 

 

   

Resim 3.28: Osilaskopda yapılan bazı ölçümler ve bilgisayar ortamına aktarılmışhali 

 

3.14.2. Osilaskop ile Aşağıdaki Değerler Ölçülebilir 
 

 AC ve DC gerilim değerleri 

 Değişen elektriksel büyüklüklerin dalga şekilleri 

 Devreden geçen akım 

 Faz farkı 

 Frekans 

 Diyot, transistör gibi yarı iletken elemanların karakteristikleri 

 Kondansatörün şarj ve deşarj eğrileri 
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Test sinyali osiloskopun test sinyalinden alınır. Genellikle 1 KHz frekanslı ve 0,2-2 V 

gerilime sahip bir osilatör sinyalidir. Kondansatör, direnç, diyot ve transistör gibi elektronik 

elemanların sağlamlık kontrolünde kullanılacağı gibi harici sinyal jeneratörünün olmadığı 

durumlarda bu sinyal kullanılabilir. 

 

Osilaskop ile doğru ve güvenli ölçüm yapabilmek için komütatör, anahtar ve prob 

bağlantı şekillerinin tam olarak bilinmesi gereklidir. 

 

Utt = H (cm) x D (V/cm) Volt,  Um = Utt (V) / 2  Volt, U = 0,707 x Um   Volttur. 

 

Burada: 

 

Utt : Ölçülen gerilimin tepeden tepeye değeri. 

Um : Ölçülen gerilimin maksimum değeri. 

U   : Ölçülen gerilimin etkin değerdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki tabloda verilen değerlerin ölçümünü dijital ve analog avometreler ile 

aşağıdaki bağlantı şekillerine göre işlem basamakları ve önerileri takip ederek 

gerçekleştiriniz. 

            

Şekil 3.29: a – Avometre ile alıcı gerilimini ölçme  b- Avometre ile frekans ölçüm tekniği      c- 

Avometre ile akım ölçmek 

a  b  c 

 

Malzeme listesi: 

Malzemenin Adı Malzemenin Özellikleri 

1 Dijital Avometre AC - (0-5 A) 

2 Analog Avometre DC - (0-5 A) 

3 AC güç kaynağı AC, 0-220 V, 5A 

4 DC güç kaynağı DC, 0-220 V, 5A 

5 Bağlantı kabloları Değişik uzunlukta 

6 Frekans jeneratörü  

7 Reosta 0-100 Ω 

Tablo 3.5: Avometre ile ölçme, uygulamasında kullanılacak malzemelerin listesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülecek büyüklüklere uygun 

ölçme sınırına sahip avometre 

seçiniz. 

 Avometrelerin ölçtüğü büyüklükler,  kademe 

sayıları ve kademe değerleri biri birinden farklı 

olabilir. 

Avometre ile Gerilim Ölçmek 

 Ölçülecek gerilimin çeşidine göre 

kademe anahtarı AC veya DC 

konumuna alınız. 

 Avometrelerde AC-DC seçimi kademe seçimi 

ile yapılabildiği gibi özellikle dijital 

avometrelerde AC-DC seçimi için ayrı bir 

komütatör anahtarı bulunur. 

 AC-DC seçiminin yanlışyapılması ölçülen 

değerin yanlıştespit edilmesine neden olur. 

 Avometreyi ölçülecek gerilim 

değerine uygun kademeye 

getiriniz. 

 Gerilim ölçümünde seçilecek kademe 

kesinlikle ölçülecek gerilim değerinden küçük 

olmamalıdır. 

 Ölçülecek gerilim değerinin ölçü aletinin ölçme 

sınırında olduğunu biliyor; ancak tam değerini 

kestiremiyorsanız en büyük kademeyi seçerek 

ölçüme başlayın, gerekiyorsa kademeyi 

küçültünüz. 

 AC-DC seçimi kademe anahtarı ile yapılıyorsa, 

gerilime uygun kademe seçilmelidir. 

 Gerilim değeri ölçülecek noktalara 

avometre problarını dokundurunuz. 

 Gerilim ölçmelerinin tamamını öğretmeninizin 

gözetiminde yapınız. 

 Ölçüm yaparken probların metal kısmına 

kesinlikle dokunmayınız. 

 Prob uçları kademe seçimi kontrol edildikten 

sonra bağlanmalıdır. 

 Gerilim ölçerken avometre uçları paralel olarak 

bağlanmalıdır. 

 Analog avometre ile DC gerilim ölçülecek ise 

ölçü aletinin probları bağlanırken + ve ─ uçlar 

doğru bağlanmalıdır. Aksi durumda ibre ters 

sapar. 

 Ölçülen değeri değer ekranından 

veya skaladan okuyunuz. 

 Analog avometrelerde skaladan okunan değer 

ile kademe arasında işlem yapılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Analog avometrelerde skaladan daha doğru 

ölçme yapmak için skaladaki şerit aynadan 

faydalanınız. 
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Avometre ile Akım Ölçmek 

 Ölçülecek akımın çeşidine göre 

kademe anahtarı AC veya DC 

konumuna alınız. 

 Avometrelerde AC-DC seçimi kademe seçimi 

ile yapılabildiği gibi özellikle dijital 

avometrelerde AC-DC seçimi için ayrı bir 

komütatör anahtarı bulunur. 

 AC-DC seçiminin yanlışyapılması ölçülen 

değerin yanlıştespit edilmesine neden olur. 

 Avometreyi ölçülecek akım 

değerine uygun kademeye getir. 

 Akım ölçümünde seçilecek kademe kesinlikle 

ölçülecek gerilim değerinden küçük 

olmamalıdır. 

 AC-DC seçimi kademe anahtarı ile yapılıyorsa 

akıma uygun kademe seçilmelidir. 

 Ölçülecek akım μA, mA 

düzeyinden büyük ise kademe 

anahtarını Amper kademesine al 

ve probu yüksek akım soketine 

bağla. 

 Akım ölçmelerinizin tamamını, öğretmeninizin 

gözetiminde yapınız. 

 Ölçüm yaparken probların metal kısmına 

kesinlikle dokunmayınız. 

 Amper düzeyindeki akımlar ölçülürken 

problardan birinin COM bağlantı noktasında, 

diğer probun yüksek akım soketine bağlı 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Avometrenin prob uçlarını, seri 

bağlantı oluşturacak şekilde yap. 

 Prob uçları kademe seçimi kontrol edildikten 

sonra bağlanmalıdır. 

 Avometrenin skalası veya değer 

ekranından ölçülen akım miktarını 

oku. 

 Analog avometrelerde skaladan okunan değer 

ile kademe arasında işlem yapılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Analog avometrelerde skaladan daha doğru 

ölçme yapmak için skaladaki şerit aynadan 

faydalanınız. 
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Avometre ile Frekans Ölçmek 

 Ölçülecek frekans değerinin 

avometrenin ölçme sınırına 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Çok yüksek frekanslar için özel frekansmetreler 

kullanmak gerekebilir. 

 Avometreyi frekans kademesine 

alınız. 

 Analog avometrelerde frekans ölçme konumu 

bulunmayabilir. 

 Avometre problarını frekans 

ölçümü yapılacak devre veya 

kaynağa bağlayınız.  

 Frekans ölçümü yapılırken avometre devreye 

paralel bağlanmalıdır. 

 Ölçüm yaparken probların metal kısmına 

kesinlikle dokunmayınız. 

 Frekans değerini skala veya değer 

ekranından okuyunuz. 

 Analog avometrelerde skaladan daha doğru 

ölçme yapmak için skaladaki şerit aynadan 

faydalanınız. 

 

Deneyden alınan değerler 

 

ÖLÇÜLECEK 

DEĞER 

DİJİTAL 

AVOMETRE İLE 

ANALOG 

AVOMETRE İLE 
SONUÇ 

DC 1,5 V    

DC 9 V    

DC 12 V    

DC 24 V    

DC 50 V    

DC 100 V    

DC 200 V    

AC 12 V    

AC 24 V    

AC 50 V    

AC 100 V    

AC 150 V    

AC 200 V    

AC 220 V    

AC 250 V    

DC 20 mA    

AC 2 A    

10 Hz    

25 Hz    

50 Hz    

Tablo 3.6: Avometre ile ölçme uygulamasından alınan değerler 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen soruları doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız. 

 

1. (   )Elektrik akımının oluşabilmesi için elektron hareketinin oluşması gerekir. 
 

2. (   )Amperin üst katları μA ve mA’dir. 
 

3. (   )1,25 kA, 12500 A’e eşittir. 
 

4. (   )Ampermetrelerin iç direncinin fazla olması, elektrik devrelerinde herhangi bir 

etkisi olmaz. 
 

5. (   )Devre akımını ölçmek için ampermetreler devreye seri bağlanır. 
 

6. (   )Ampermetreler ölçme için gerekli enerjiyi ölçüm bağlantısı ile sağlar. 
 

7. (   )Pano tipi ampermetrelerde ölçüm için gerekli enerji, pil ile sağlanır. 
 

8. (   )Alternatif akımda yapılan ölçüm sonunda okunan değer, akımın etkin değeridir. 
 

9. DC ölçmelerinde, analog ampermetreye bağlanan +, - uç bağlantılarının yanlış olması 

durumunda ampermetre değer gösterir. 
 

10. (   )AA ampermetresi ile DC ölçüm yapıldığında akım değerinin negatif işaretli değeri 

okunur. 
 

11. (   )Ölçü transformatörlerine yalnız ölçü aletleri bağlanır. 
 

12. (   )Bir ölçü transformatörüne birden fazla ölçü aleti bağlanabilir. 
 

13. (   )Ölçü transformatörlerinin sekonder uçlarından biri ve gövdesi mutlaka 

topraklanmalıdır. 
 

14. (   )Akım trafosunun primer uçları “k-l” dir. 
 

15. (   )Akım transformatörleri boşta çalıştırılabilir.  
 

16. (   )Pens ampermetreler yalnız akım ölçecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş ölçü 

aletleridir. 
 

17. (   )Pens ampermetrelerde, pens içerisinden biri birine eşit; ama zıt yönlü akım geçen 

iki iletken ile yapılan ölçün sonucu sıfırdır. 
 

18. (   )Pens ampermetrelerin en önemli özelliği, hattı kesmeden akım değeri 

ölçebilmektir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile kontrol ediniz. Doğru ve yanlış cevaplarınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme faaliyetinin ilgili 

bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMA FAALİY 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve 

TSE standartlarına göre aydınlatma ve priz tesisat malzemelerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evimizde aydınlatma ve priz elemanı olarak neler kullanıldığını araştırınız. 

 Aydınlatma ve priz elemanlarını malzeme deposundan alarak inceleyiniz. 

 

4. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE 

ELEMANLARI 
 

4.1. Fişler 
 

4.1.1. Görevleri 
 

Fiş, bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu iletkenlerinin bağlandığı, kontakları 
aracılığıyla prizden elektrik enerjisi alınmasını sağlayan gereçtir   

 

Resim 4.1: Elektrik fişi 

 

4.1.2. Yapıları Bakımından Fiş Çeşitleri 
 

Kullanım yerlerine göre monofaze ve trifaze olmak üzere iki gruba ayrılır. Fiş 
gövdesi bakalit, sert PVC, termoplastikten yapılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Fiş kontakları pirinçten yapılmaktadır  

 

Resim 4.2: Monofaze elektrik fişi 

 

Resim 4.3: Trifaze elektrik fişi 

 

4.1.3. Enerji Alış Şekillerine Göre Fiş Çeşitleri 
 

Uzatma veya ara kablolar için enerji alış şekline göre erkek fiş ve dişi fiş olarak 

gruplandırılır   

 

Resim 4.4: Erkek ve dişi elektrik fişi 

 

4.1.4. Jaklar ve Çeşitleri 
 

Genellikle ses, video ve görüntü aktarımı için kullanılan erkek ve dişi fişlerdir. Farklı 

boy ve yapılarda olabilir. Elektriksel bağlantı yapmaya ya da yapmamayı sağlar. İki veya 

daha çok elektriksel bağlantı yapılır  

 

Resim 4.5: Jak çeşitleri 
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4.2. Prizler 
 

4.2.1. Görevleri 
 

Elektrik cihazlarına, bir elektrik devresinden fiş aracılığı ile enerji alınması için 

kullanılan araçtır. Dış çerçevesi sert PVC madde, bakalit veya termoplastik malzemeden 

yapılmıştır, enerjinin bağlanacağı kontak yuvaları düzeneği, yanmaz özellikli PVC veya 

porselen malzemenin içinde bulunmaktadır  

 

 

Resim 4.6: Priz 

4.2.2. Kullanım Yerlerine Göre Priz Çeşitleri 
 

Kullanım yerlerine göre priz; sıva altı, sıva üstü, etanş(antigron), seyyar prizler olmak 

üzere üç çeşidi vardır  

 

Resim 4.7: Priz çeşitleri 

 

4.2.3. Yapıları Bakımından Priz Çeşitleri 
 

Yapıları bakımından prizlerin; normal, topraklı, ups, üç fazlı, telefon, data, müzik 

yayın, TV prizi gibi çeşitleri vardır  
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Resim 4.8: Farklı yapılardaki prizler 

4.3. Duylar 
 

4.3.1. Görevi 
 

Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yere verilen genel bir addır. 

İletken kısımları genellikle pirinçten yapılır ve anahtardan gelen iletken, mutlaka duyun orta 

(iç) kontak kısmına bağlanır  

 

Resim 4.9: Duy 

 

4.3.2. Yapım Gereçlerine Göre Duy Çeşitleri 
 

Genellikle porselen ve bakalitten yapılır. 

 

4.3.3. Yapılışlarına Göre Duy Çeşitleri 
 

Genel olarak süngülü (bayonet) ve vidalı duy olmak üzere iki çeşidi vardır. 

Lambaların kolayca takılıp çıkarılabileceği şekilde tasarlanmıştır. 
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4.3.4. Kullanım Yerlerine Göre Duy Çeşitleri 
 

 Asma duy 

 Tavan duy 

 Duvar duy 

 Bahçe duy 

 Donanma duy 

 Braçol duy  

olmak üzere çeşitleri vardır. 
 

4.3.5. Büyüklüklerine Göre Duy Çeşitleri 
 

 Minyonet duy: 24 volta kadar olan gerilimlerde kullanılır. 

 Minyon duy: Tablolarda ve sinyal lambalarında kullanılır. 

 Normal duy: 110-220 voltluk 15 veya 150 watt gücündeki lambaların 

bağlanması için kullanılır. 

 Golyat duy : 200 watttan daha büyük lambaların bağlanmasında kullanılır. 

 

4.3.6. Soketler 
 

Özellikle floresan, halojen, ralina armatürlerde kullanılır. Uzun (düz) floresan ve 

dairesel (simit) floresan lamba soketleri bulunmaktadır  

 

Resim 4.10: Floresan lamba soketi 

4.4. Lambalar (Ampul) 
 

4.4.1. Görevi 
 

Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren gereçlere kısaca, lamba veya ampul adı 

verilir  

 

Resim 4.11: Ampul 
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4.4.2. Lamba Çeşitleri 
 

 Akkor flamanlı 

 Floresan 

 Civa buharlı 

 Sodyum buharlı 

 Metal buharlı 

 Halojen 

 Neon 

 Led lambalar 

 

4.5. Armatürler 
 

4.5.1. Armatürlerin Görevi 
 

Armatürler, lambaların bir veya birden çoğunu bünyesinde taşıyan onlara dekoratif bir 

görünüm veren ve bazen de olumsuz dış etkilerden koruyan aydınlatma araçlarıdır  

 

 

Resim 4.12: Floresan lamba soketi 

4.5.2. Armatür Çeşitleri 
 

En çok kullanılan armatür çeşitleri: 

 

 Floresan armatürler 

 Etanşarmatürler 

 Bahçe aydınlatma armatürleri 

 Dış aydınlatma armatürleri  

 Atölye aydınlatma armatürleri 

 Dekoratif iç aydınlatma armatürleri 

 Bina acil çıkış gösteren armatürler 
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4.6. Aydınlatma Kontrol Elemanları 
 

4.6.1. Anahtarlar 
 

Anahtar, elektrik devrelerindeki akımı kesmeye ya da akımın bir iletkenden başka bir 

iletkene yön değiştirmesini sağlayan devre elemanıdır  

 

En basit formunda bir anahtarın iki adet kontağı (elektrik bağlantısı) vardır. Anahtarın 

"açık" konumunda bu iki kontak arasında akım geçişi yokken devre "kapalı devre" anahtarın 

"kapalı" konumunda akım geçişi varken de devre "açık devre" dir. 

 

 Kullanıldıkları devreye göre çeşitleri: 

 Adi (tek kutuplu) 

 Komitatör (iki alıcıya ayrı ayrı kumanda eden) 

 Vaviyen (bir alıcıya iki ayrı yerden kumanda eden) 

 Dimmer (elektronik ayarlı)  

 

 

Resim 4.13: Adi anahtar 

4.6.2. Merdiven Otomatiği 
 

Çok katlı binalarda merdiven boşluğunun aydınlatılmasında kullanılan ve zaman 

ayarlı elektronik bir cihazdır. Çeşitli firmaların ürettikleri merdiven otomatiklerinin 

bağlantısı değişiklik göstermekle birlikte bağlantı şemaları klemens kapağı içerisinde 

verilmiştir. 

 

Resim 4.14: Merdiven otomatiği 
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4.6.3. Darbe Akımlı Röle (İmpuls Röle) 
 

Darbe akımlı röle tesisatı bir veya birden çok lamba veya lamba grubunu ikiden çok 

yerden yakıp söndürmeye yarar. Darbe akımlı röle, buton (liht) aracılığı ile kendisine 

ulaşan akımın her gelişinde (darbesinde) bulunduğu konumu değiştirme özelliğine sahiptir. 

 

Resim 4.15: Darbe akımlı röle 

4.6.4. Zaman Saati 
 

İstenen zaman aralığında lambaların yakılıp söndürülmesi işlemini yapar. Mekanik ve 

dijital olmak üzere iki çeşittir . 

 

Resim 4.16: Zaman saati 

4.6.5. Sensörler 

 

Pır dedektör olarak isimlendirilmektedir. Bir yere girildiğinde üzerlerindeki 

algılayıcılar vasıtasıyla lambaların yakılması ve söndürülmesinde kullanılır. Işığa, sese ve 

ısıya duyarlı tipleri vardır. Ortama girildiğinde üzerindeki algılayıcılar vasıtasıyla 

aydınlatma sistemine kumanda eder. Aydınlatma sisteminin yanma süresi ayarlanabilir. Yeni 

binalarda merdiven otomatiğine alternatif olarak kullanılabilmektedir. 
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Resim 4.17: Pır dedektör 

 

4.7. Dağıtım tabloları, kumanda ve koruma devre elemanları 
 

4.7.1. Dağıtım Tabloları 
 

4.7.1.1 Görevi 
 

Binalarda elektrik dağıtımının kolay, güvenli ve kesintisiz bir şekilde dağıtım tablosu 

aracılığı ile yapılmaktadır. Dağıtım tabloları, bağlı oldukları tesisata enerji dağıtırken 

tesisatın ve tesisatı kullanan kişilerin güvenliklerini sağlayıcı koruma elemanlarını da 

üzerinde bulundurur. 

 

Resim 4.18: Sıva üstü sac tablo 
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4.7.1.2. Yapıldıkları Malzemeye Göre Çeşitleri 
 

Genellikle sac ve yalıtkan malzemeden yapılır. 

 

Sac tablo ve panolar, 1-2 mm kalınlığında DKP sacdan yapılır. Küçük boyutlu sıva 

üstü ve gömme tipleri, düzgün kıvrımlı ve nokta kaynağı ile sağlamlaştırılmış, kapalı ve açık 

tipte yapılır. Büyük olanları ise köşebent demirleri ile desteklenerek dayanımları artırılır ve 

pano tipi olarak yapılır. Fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanır. 

 

Yalıtkan malzemeli tablolar, sert plastik, pertinaks, fiber ve polyester gibi 

maddelerden üretilen bu tablolar, kumanda ve kontrol elemanlarının yerleşimi için yapılır. 

Yüksek dayanıklılık isteyen yerlerde sac korumalarla desteklenir. 
 

4.7.1.3. Kullanım Yerlerine Göre Çeşitleri 
 

 MCC tabloları (motor kontrol tabloları)  

 DDC panoları (kumanda devreleri tabloları) 

 Aydınlatma tabloları 

 Kuvvet dağıtım tabloları  

 Şantiye tabloları 
 

 

Resim 4.19: DDC panosu 
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4.8. Sigortalar 
 

4.8.1. Görevi 

 

Şekil 4.1: Otomatik sigortanın iç yapısı 

 

Devreye seri bağlanan, besleme hatlarını ve bağlı bulunduğu alıcıları aşırı yüklere, 

kısa devre akımlarına, bunları kullanan insanları, kullanıldıkları işletmeleri de olabilecek 

kazalara karşı korumak amacıyla kullanılan koruyucu devre elemanıdır. Akım değerleri 

kullanılacak alıcılara uygun seçilmelidir. 

 

4.8.2. Çeşitleri 
 

Anahtarlı otomatik sigortalar, buşonlu sigortalar, NH (bıçaklı) sigortalar, yüksek 

gerilim sigortaları, cam sigortalar, direnç sigortalar, fişli sigortalar, sofit (oto sigortası) 

sigortalar olmak üzere çeşitleri vardır. Çeşitli akım değerlerinde yapılır, akım miktarı 
arttıkça boyutları da artmaktadır. Günümüzde yeni yapılarda buşonlu sigortaların 

kullanılmaması istenmektedir   

 

Resim 4.20: Üç kutuplu otomatik sigorta 
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4.9. Kaçak Akım Koruma Röleleri (Diferansiyel) 
 

4.9.1. Görevi 
 

Gerilimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas etmesi ile toprağa akan 

akıma “toprak kaçak akımı” denir. 

 

Kaçak akım koruma rölesinin görevi bir yalıtım hatasından kaynaklanan I∆n hata 

akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını 

kurtarmaktır. 30 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya 

yönelik kullanılır. 300 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi büyük ölçüdeki bir 

yalıtım hatasının oluşturduğu yangın riskini engellemeye yönelik kullanılır. 

 

Yapılan deneyler sonucu 300 mA’lık bir toprak kaçak akımının kısa bir süre içerisinde 

çevresindeki malzemeleri tutuşma sıcaklığına getirerek yangına sebebiyet verdiği 

gözlenmiştir. Medyada ve haberlerde elektrik kökenli yangınlar konu edildiğinde genelde 

“elektrik kontağından çıkan yangın” diye belirtilir ve aklımıza kısa devre gelir. Oysaki 

gerçek daha farklıdır, zira kısa devre söz konusu olsa sigortalar ve kesiciler bunu kısa bir 

sürede ortadan kaldırabilir. Bu yangınların asıl sebebi, kısa devre değil izolasyon hataları ve 

kablolardaki deformasyondan kaynaklanan “toprak kaçak akımı”dır. 

 

Resim 4.2: 300 mA’nin yangın tehlikesi 

 

4.9.2. Çalışma Prensibi 
 

Toprak kaçak akım koruma rölesinin temel yapısı aşağıdaki şekilde gözükmektedir. 

Akım taşıyan iletkenler bir toroidal yapı içerisinde geçirilerek faz ile nötr iletkenleri 

arasındaki denge ölçülür. Tek fazlı dağıtımda faz ile nötr arasında aritmetik toplam, faz 

sayısı birden fazla olduğu dağıtımda ise vektörel toplam alınır.  
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Normal hâllerde bu toplam sıfıra eşittir, yani toroide giren ve çıkan akımlar eşittir. Bu 

sebepten dolayı toroid üzerinde bir manyetik akı oluşmaz ve e.m.k (elektro motor kuvveti) 

sıfırdır  

 

 

Şekil 4.3: Kaçak akımı yok 

 

Herhangi bir toprak kaçağı oluştuğu anda Ifaz ≠ Inötr eşitsizliği oluşur ve böylece 

toroid üzerindeki denge bozulur. Oluşan “fark akımı” nedeniyle bir e.m.k indüklenir. Bu 

sayede toroid üzerinde bir akı oluşur, bu akı da algılama sargısı üzerinde akıma dönüşür ve 

ölçme tarafındaki mıknatısı açacak manyetik güce ulaştığında kaçak akım koruma rölesinin 

kontakları açılmışolur, devrenin enerjisi kesilir  

 

Şekil 4.4: Kaçak akım var 

4.10. Rölelerin Görevi ve Çalışma Prensibi 
 

Röle, elektromanyetik çalışan bir devre elemanıdır. Yani üzerinden akım geçtiği 

zaman çalışan devre elemanıdır. Röle; bobin, palet ve kontak olmak üzere üç bölümden 

meydana gelir. Bobin kısmı rölenin giriş kısmıdır. Palet ve kontak kısmının bobin ile 

herhangi bir elektriksel bağlantısı yoktur.  
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Röle, başka bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan bir elektriksel 

anahtardır. Bu anahtar bir elektromıknatıs tarafından kontrol edilir. 1835'te Joseph Henry 

tarafından icat edilmiştir. 

 

Resim 4.21: Röle 

Rölenin kontakları normalde açık ("Normally Open - NO"), normalde kapalı 

("Normally Closed - NC") veya kontakta değişen cinsten olabilir. Röleler transistör görevi 

gibi görür. Örneğin, basit bir 3 bacaklı rölede akım verdiğiniz zaman şasedeki kol diğer 

taraftaki akımı açar yani kontrol için kullanılabilir. Transistörlerden farkı, direnç ile 

kullanma gereğinin olmamasıdır. Bobin iki kontağı mıknatısladığı zaman rölenin bir kontağı 

açılır bir kontağı kapanır  

 

Röleler düşük akımlar ile çalışan elektromanyetik bir anahtardır. Üzerinde bulunan 

elektromanyetik bobine rölenin türüne uygun olarak bir gerilim uygulandığında bobin 

mıknatıs özelliği kazanır ve karşısında duran metal bir paleti kendine doğru çekerek bir veya 

daha fazla kontağı birbirine irtibatlayarak bir anahtar görevi yapar. 

 

Şekil 4.5: Röle iç yapısı 

Tristör ve triyakların imal edilmesinden sonra popülerliğini kaybeden röleler yine de 

birçok alanda hâlâ kullanılmaktadır. Tristör ve triyaklara göre tek avantajı, tek bir bünye 

içinde birden fazla anahtar kontağına sahip olabildiği için birden fazla yükü aynı anda 

açabilir veya kapatabilir hatta aynı anda bazı yükleri açıp bazıların kapatabilir olmasıdır. Bu 

işlem tamamen rölenin kontaklarının dizaynı ile ilişkilidir. Röleler hem A.C hem D.C’ de 

çalıştırmak üzere kullanılabilir. Genel olarak; röleler anahtar (switch) ve ölçen röleler olmak 

üzere ikiye ayrılır. Ayrıca röleler çalışma, kullanılış maksadı ve devreye bağlanış şekline 

göre de gruplandırılır. 
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4.11. Kontaktörlerin Görevi ve Çalışma Prensibi 

 

Resim 4.22: Kontaktör 

 

Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir (Resim 4.23). Röleler 

de olduğu gibi kontaktörler de elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan 

oluşur. Kontaktör bobinleri de doğru veya alternatif akımla çalışır. Her iki akımla çalışacak 

kontaktörlerin demir nüveleri genellikle E şeklinde yapılır. Eğer bobin doğru akımla 

çalışacaksa E şeklindeki demir nüve yumuşak demirden ve bir parça olarak yapılır. Demir 

nüvenin dışbacaklarına plastikten yapılmış iki pul konur, bu pullar bobin akımı kesildikten 

sonra kalan artık mıknatısiyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalmasını önler. 

Bobini alternatif akıma bağlanacak olan kontaktörlerin E şeklindeki demir nüveleri, silisli 

sacların paketlenmesiyle yapılır (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6: Kontaktör iç yapısı 

 

Bir kontaktör bobini alternatif gerilime bağlanırsa bu bobin alternatif manyetik alan 

oluşturur. Frekansı 50 olan bir şebekede bu manyetik alan saniyede 100 kere sıfır olur, 100 

kerede maksimum değere ulaşır. Manyetik alan maksimum olduğunda palet çekilir, sıfır 

olduğunda da palet bırakılır. Bu nedenle palet titreşir, kontaklar açılır ve kapanır. Kontaktör 

çok gürültülü çalışır. Bunu önlemek için demir nüvenin dış bacaklarının ön yüzlerinde 

açılan oyuklara kalın bakır halkalar takılır. Bir trafonun sekonder sargısı gibi çalışan bu 

bakır halkaların her birinde gerilim indüklenir. Halkalar kısa devre edilmiş olduklarından, 

indüksiyon gerilimi halkalardan akım dolaştırır ve halkalar ek bir manyetik alan oluşturur. 

Oluşan bu manyetik alanla palet sürekli çekili kalır. 
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4.12. Selenoidler Görevi ve Çalışma Prensibi 
 

Selenoidler kontrol amaçlı olarak kullanılır. Genellikle iki yollu vana kontrolü 

uygulaması vardır. Elektromanyetik prensibine göre çalışır, bir yay yardımı ile manyetik alan 

kesildiğinde geri döner  

 

Şekil 4.7: Selenoid valf iç yapısı 

4.13. Şalterler, Görevi ve Çeşitleri 
 

Enerjinin açılıp kapatılması için kullanılır. Tek hareketle devre akımını aniden keser. 

Genellikle elle kumandalı olmakla birlikte otomatik olarak da devreyi açabilir. Alıcıların 

rahatça çalışabilecekleri akım sınırları içinde seçilmelidir. Kullanıldıkları yerlere göre yük 

şalteri, pako (paket), buton tipi ve çevirmeli motor koruma, termik manyetik, nihayet (sınır) 

şalteri olmak üzere çeşitleri vardır (Resim 15.13). 

                                                         

Resim 4.23: Pako şalter   Resim 4.24: 400A şalter 

 

4.14. Aydınlatma, priz ve güç tesisatı uygulama devreleri 
 

4.14.1. Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi 
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4.14.1.1 Devrenin Bağlantı Şeması 
 

 

Şekil 4.8: Adi anahtar tesisatı kapalı şeması  

 

Şekil  4.9: Adi anahtar tesisatı açık şeması  

4.14.1.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

 1 adet adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı) 

 1 adet duy (duvar veya davan tipi) 

 1 adet lamba (akkor telli 25W 100W)

 2 adet klemens (1,5’lik)  

 1 adet sigorta 10A W-otomat  

 2 metre iletken tel (1,5 NYA)  

 1 adet elektrik bandı  

 

4.14.1.3. Devrenin Çalışma Prensibi 
 

Devre seri bağlanmış anahtar ve lambadan oluşmuştur. Girişteki seri sigorta kısa devre 

durumunda devreyi açar, tesisatın zarar görmesini önler. Anahtar kapatıldığında devreden 

geçen akım lambanın ışık vermesini sağlar  
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4.14.2. Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresi 
 

4.14.2.1. Devrenin Bağlantı Şeması 

 

Şekil 4.10: Adi anahtar ve priz tesisatı açık şeması  

 

Şekil 4.11: Adi anahtar ve priz tesisatı açık şeması  

 

4.14.2.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

 1 adet adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)  

 1 adet duy (duvar veya tavan tipi)  

 1 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W)  

 1 adet priz (sıva üstü veya sıva altı) 

 4 Adet klemens (2,5’lik)  

 1 adet sigorta (10A W-Otomat)  

 2 metre iletken tel (1,5 NYA)  

 2 metre iletken tel (2,5 NYA)  

 1 adet elektrik bandı  

 

4.14.2.3. Devrenin Çalışma Prensibi 
 

Adi anahtar tesisatı önceki uygulama ile aynıdır. Bu tesisatta fazladan bir priz 

bağlantısı yapılmıştır. Priz bağlantısı yapılırken dikkat edilecek husus priz uçlarının 

doğrudan faz ve nötr bağlanmasının yapılmasıdır  
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4.14.3. Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama 
 

4.14.3.1. Devrenin Bağlantı Şeması 

 

Şekil 4.12: Komütatör anahtar tesisatı kapalı şeması  

 

Şekil 4.13: Komütatör anahtar tesisatı açık şeması  

 

4.14.3.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

 1 adet komütatör anahtar (sıva üstü veya sıva altı)  

 2 adet duy (duvar veya tavan tipi)  

 2 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W) 

 4 adet klemens (1,5’lik)  

 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)  

 3 metre iletken tel 1,5 NYA  

 1 adet elektrik bandı  

 

4.14.3.3. Devrenin Çalışma Prensibi 
 

Komütatör iki adi anahtarın tümleşik hâlidir. İki lambayı bağımsız olarak kontrol 

etmeye yarar.  

 

Ortak uç ve iki ayrı çıkış olmak üzere üç bağlantı ucu bulunur. Faz ortak uca girer iki 

ayrı çıkıştan lambalara bağlantı yapılır. Lambaların çıkışı nötr bağlanır   
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4.14.4. Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresi 
 

4.14.4.1. Devrenin Bağlantı Şeması 
 

 

Şekil 4.14: Floresan lamba tesisatı kapalı 

 

Şekil 4.15: Floresan lamba tesisatı açık şeması 

 

4.14.4.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

 1 çift adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)  

 1 adet balast (20W veya 40W bobinli)  

 1 adet starter (20W veya 40W)  

 2 adet soket (çubuk floresan için)  

 2 adet klemens (1,5’lik)  

 1 adet floresan lamba (20W veya 40W)  

 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)  

 3 metre iletken tel (1,5 NYA) 

 1 adet bant elektrik bandı 

 

4.14.4.3. Devrenin Çalışma Prensibi 
 

Floresan lambaların düşük güçle yüksek ışık vermesi ve ısınmaması, ışık dağılımının 

düzenli ve ömürlerinin uzun olması nedeniyle tercih edilir. Floresan lamba tesisatında, 

floresan, balast ve starter kullanılır  

 

Floresan lamba, cam borudan yapılmıştır, içerisindeki hava boşaltılarak argon gazı 

doldurulmuş ve ayrıca içerisine az miktarda cıva konulmuş lambalardır. İki ucunda 

tungstenden yapılmış flaman bulunur. Simit, çubuk vb. şeklinde imal edilirler  
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Balast, bobinli veya elektronik olarak yapılır. Yaygın olarak bobinli balastlar 

kullanılır. Lambanın çalışmasında iki ana görevi vardır  

 

Resim 4.25: Balast 

İlk anda lambaya enerji uygulanıp flamanların ısınması sonunda, starter aracılığı ile 

flamanları ısıtmak ve atlama gerilimi oluşturmak 

 

 Lambanın yanmasından sonra çalışma geriliminin yaklaşık %50’si oranında 

gerilim düşümü meydana getirmek 

 

Starter, içi argon ya da neon gazı ile doldurulmuş cam bir balon içinde iki elektrodu 

bulunan silindir şeklinde bimetal şeritten oluşmuştur. Elektronik balast kullanıldığında 

starter kullanılmaz. İlk ateşlemeyi sağlayan elemandır (Resim 16.13). 

 

 

Resim 4.26: Paket şalter 

 

Tesisatta paket şalter yardımı ile motorun fazı ve nötrü anahtarlanmıştır. Toprak 

motorun toprağına doğrudan bağlanarak tesisat kurulmuştur. Devredeki sigorta motorun aşırı 

akım çekmesi esnasında devreyi açmak üzere kurulmuştur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Modülde verilen bilgilere uygun olarak floresan lamba tesisatını yapınız. 

UYGULAMA ADI Floresan lamba tesisatı UYGULAMA NU. 5 

 

Floresan lamba tesisatı kapalı şeması 

  

Floresan lamba tesisatı açık şeması 

Malzeme listesi 

 

 1 çift adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)  

 1 adet balast (20W veya 40W bobinli)  

 1 adet starter (20W veya 40W)  

 2 adet soket (çubuk floresan için)  

 2 adet klemens (1,5’lik)  

 1 adet floresan lamba (20W veya 40W)  

 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)  

 3 metre iletken tel (1,5 NYA) 

 1 adet bant elektrik bandı  

 

İşlem Basamakları 

 

 Plançete üzerinde devre elemanlarının (sigorta, anahtar, balast ve soketler) 

yerlerini tespit ediniz. 

 Bağlantılar için yeteri kadar iletken hazırlayınız. 

 İletkenleri düzenli çekiniz. 

 Titiz bir şekilde elemanların bağlantılarını yapınız. 

 Starteri soketteki yerine takınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Floresan lambayı soketlere yerleştiriniz. 

 Devre bağlantısını son bir kez kontrol ediniz. 

 Devreye enerji veriniz. 

 Adi anahtarı kapattığınızda lambanın yandığını, anahtarı açtığınızda ise 

lambanın söndüğünü görünüz. 

 Lamba yanmamış ise starter ve soketlerde temassızlık olup olmadığını 

kontrol ediniz.  

 Enerjiyi keserek devreyi sökünüz. 

 

Öneriler 

 

 İşve iş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Tesisata öğretmeniniz eşliğinde enerji veriniz. 

 Açıkta iletken kalmamasına özen gösteriniz. 
Öğrencinin DEĞERLENDİRME 

TOPLAM 
Adı:     

Soyadı:     Rakam Yazı 

Sınıf / Nu.:   
Okul: Öğretmen  Tarih:.../.../… İmza 
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Modülde verilen bilgilere uygun olarak bir fazlı motorun paket şalterle kumandası 

tesisatını yapınız. 
UYGULAMA ADI Bir Fazlı Motorun Paket Şalterle 

Kumandası Tesisatı 

UYGULAMA NU. 6 

 

Bir fazlı motorun paket şalterle kumandası tesisatı kapalı şeması 

 

Bir fazlı motorun paket şalterle kumandası tesisatı kapalı şeması 

Malzeme listesi 

 

 1 çift paket şalter 10A (0-1 açma kapama)  

 1 adet sigorta 16A (W-Otomat)  

 1 adet motor (monofaze motor)  

 3 metre iletken tel (1,5 NYA)  

 3 adet klemens (2,5’lik)  

 1 adet elektrik bandı  

 

İşlem Basamakları 

 

 İşgüvenliği tedbirlerini alınız. 

 Temiz ve düzenli olunuz. 

 Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapınız. 

 Bir fazlı motorun paket şalterle çalıştırılması tesisat devresini plançete 

üzerine kurunuz. 

 Plançete üzerinde devre elemanlarının (sigorta, paket şalter ve motor) 

yerlerini tespit ediniz. 

 Bağlantılar için yeteri kadar iletken hazırlayınız. 

 İletkenleri düzenli çekiniz. 
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 Titiz bir şekilde elemanların bağlantılarını yapınız. 

 Devre bağlantısını son bir kez kontrol ediniz. 

 Devreye enerji veriniz. 

 Paket şalteri ‘’1’’ konumuna alınca motorun çalıştığını, paket şalteri “0” 

konumuna alınca çalışan motorun enerjisinin kesildiğini ve kısa bir süre sonra 

durduğunu görünüz. 

 Devrenin enerjisini kesiniz. 

 

Öneriler 

 

 İşve işgüvenliği kuralarına uyunuz. 

 Tesisata öğretmeniniz eşliğinde enerji veriniz. 

 Açıkta iletken kalmamasına özen gösteriniz. 
Öğrencinin DEĞERLENDİRME 

TOPLAM 
Adı:     

Soyadı:     Rakam Yazı 

Sınıf / Nu.:   
Okul: Öğretmen  Tarih:.../.../… İmza 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu iletkenlerinin bağlandığı, kontakları 

aracılığıyla prizden elektrik enerjisi alınmasını sağlayan gerece ne denir? 

A)  Lamba  

B)  Duy  

C)  Priz 

D)  Fiş 

 

2. Elektrik cihazlarına, bir elektrik devresinden fiş aracılığı ile enerji alınması için 

kullanılan araca ne denir? 

A) Lamba  

B) Duy  

C) Priz 

D) Fiş 

 

3. Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yere ne denir?  

A) Lamba  

B) Duy  

C) Priz 

D) Fiş 

 

4. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren gereçlere ne denir? 

A) Lamba  

B) Duy  

C) Priz 

D) Fiş 

 

5. Lambaların bir veya birden fazlasını bünyesinde taşıyan, onlara dekoratif bir görünüm 

veren ve bazen de olumsuz dış etkilerden koruyan aydınlatma araçlara ne denir? 

A) Sensör 

B) Merdiven otomatiği  

C) Armatür 

D) Zaman saati 

 

6. Elektrik devrelerindeki akımı kesmeye ya da akımın bir iletkenden başka bir iletkene 

yön değiştirmesini sağlayan devre elemanına ne denir? 

A) Sensör 

B) Anahtar 

C) Darbe akımlı röle  

D) Zaman saati 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Çok katlı binalarda merdiven boşluğunun aydınlatılmasında kullanılan ve zaman 

ayarlı elektronik cihaza ne denir? 

A) Sensör 

B) Merdiven otomatiği  

C) Darbe akımlı röle  

D) Zaman saati 

 

8. Bir veya birden çok lamba veya lamba grubunu ikiden çok yerden yakıp söndürmeye 

yarayan devre elemanına ne denir? 

A) Sensör 

B) Merdiven otomatiği  

C) Darbe akımlı röle  

D) Zaman saati 

 

9. İstenen zaman aralığında lambaların yakılıp söndürülmesi işlemini yapan devre 

elemanına ne denir? 

A) Sensör 

B) Merdiven otomatiği  

C) Darbe akımlı röle  

D) Zaman saati 

 

10. Bir yere girildiğinde üzerindeki algılayıcılar vasıtasıyla lambaların yakılması ve 

söndürülmesinde kullanılan devre elemanına ne denir? 

A) Sensör 

B) Merdiven otomatiği  

C) Darbe akımlı röle  

D) Zaman saati 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Modülde verilen bilgilere uygun olarak komütatör anahtar tesisatını yapınız 

UYGULAMA ADI Komütatör Anahtar Tesisatı   
HIOKI 3151TOPRAK MEĞERİ 

 

Komütatör anahtar tesisatı kapalı şeması  

 

 

Komütatör anahtar tesisatı açık şeması 

Malzeme listesi 

 

 1 adet komütatör anahtar (sıva üstü veya sıva altı) 

 2 adet duy (duvar veya tavan tipi) 

 2 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W) 

 4 adet klemens (1,5’lik)  

 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)  

 3 metre iletken tel 1,5 NYA 

 1 adet elektrik bandı 

 

İşlem Basamakları 

 

 Plançete üzerinde devre elemanlarının (sigorta, anahtar ve lambalar) yerlerini 

tespit ediniz. 

 Bağlantılar için yeteri kadar iletken hazırlayınız. 

 İletkenleri düzenli çekiniz. 

 Titiz bir şekilde elemanlarının bağlantılarını yapınız. 

MODÜL DEĞERLENDIRME  
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 Devre bağlantısını son bir kez kontrol ediniz. 

 Devreye enerji veriniz. 

 Komütatör anahtarın bir kontağını kapatınız ve lambalardan birinin yandığını 

görünüz. 

 Komütatör anahtarın diğer kontağını kapatınız ve diğer lambanın yandığını 

görünüz. 

 Komütatör anahtarın her iki kontağını kapattığınızda devredeki lambaların 

yandığını, anahtarın her iki kontağını açtığınızda lambaların söndüğünü 

görünüz. 

 Enerjiyi keserek devreyi sökünüz. 

 

Öneriler 

 

 İşve iş güvenliği kuralarına uyunuz. 

 Tesisata öğretmeniniz eşliğinde enerji veriniz. 

 Açıkta iletken kalmamasına özen gösteriniz. 

 
Öğrencinin DEĞERLENDİRME 

TOPLAM 
Adı:     

Soyadı:     Rakam Yazı 

Sınıf / No:   
Okul: Öğretmen  Tarih:.../.../… İmza 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Devrenin kapalı şemasını inceleyebiliyor musunuz?   

2. Devrenin açık inceleyebiliyor musunuz?   

3. Kılavuz yardımıyla kabloları döşeyebiliyor musunuz?   

4. Buatlarda gerekli ekleri yapabiliyor musunuz?   

5. Fiş, priz, duy, soket, lamba, armatür, anahtar, merdiven otomatiği vb. 

malzemelerin bağlantısını yapabiliyor musunuz? 

  

6. Kuvvetli akım malzemelerini monte edebiliyor musunuz?   

7. Devreye enerji vererek test edebiliyor musunuz?   

8. Ölçü aletleri kullanarak ölçümler yapabiliyor musunuz?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME   
 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI  
 

1 Reş= 3,33  

2 Uk=35 V 

3 

Reş=5,2Ω en yüksek 

akım 2 Ω’luk 

dirençten akar 8A 

4 Ik=3A 

5 Uk=126V 

6 I1=1A, I2=1A, I3=2A 

7 Leş=0,66H 

8 L3=0,1H 

9 Ceş=2,4μF 

10 C4=0,4μF 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 B 

4 A 

5 C 

6 B 

7 B 

8 C 

9 D 

10 A 
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