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 DENEY 1 

Kirchoff’un Akım ve Gerilimler Yasaları 

A. Amaç 

Kirchoff’un akımlar ve gerilimler yasalarını öğrenerek, breadboard üzerinde kurulan basit elektrik 
devrelerinin incelenmesi. 

B. Temel Bilgiler 

Gerilim Ölçümü: Gerilim, bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta 
arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur. Gerilim 
ölçmek için voltmetre gerilim ölçülecek olan elemana paralel bağlanır. Ancak her zaman bir elemanın 
gerilimi değil bazen de iki nokta arasındaki gerilim farkı ölçülmek istenir. Bu durumda voltmetrenin iki 
probu gerilim farkı ölçülecek iki noktaya temas ettirilir. Bir devrede gerilim ölçülürken devrede 
herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ölçülecek gerilim AC ise ölçü aleti AC kısmına DC ise DC 
kısmına getirilir. Prob uçlarının bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde gerilim ölçülür. 
Negatif değerin anlamı siyah probun bağlandığı yerdeki gerilimin kırmızı probub bağlandığı 
noktadakinden büyük olmasıdır. 

Akım Ölçümü: Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir. 
Ampermetre bir koldan geçen akımı ölçmek için kullanılır. Yani bir elemanın akımı teriminden ziyade 
bir koldan geçen akım ifadesi kullanılır. Ampermetre, akımı ölçülecek kola seri bağlanır. Prob uçlarının 
bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde akım ölçülür. Negatifin anlamı akımın siyah 
probun olduğu taraftan kırmızı probun olduğu tarafa doğru aktığıdır.   

 

Kirchoff akımlar ve gerilimler yasalarını öğrenmek için öncelikle düğüm ve çevre kavramları 
öğrenilmelidir.  

Düğüm: Bir devrede dolaşan akımın bölündüğü veya devrede dolaşan akımların birleştiği noktaya 
düğüm denir. 

Çevre: Bir devrede herhangi bir noktadan başlayarak tekrar aynı noktaya dönüldüğünde oluşan kapalı 
yola çevre denir. 

 



 

Şekil 1 

Kirchoff’un Gerilim Yasası (KVL-KGY) 

Bir elektrik devresinde kapalı bir çevre içerisinde gerilimlerin toplamı sıfıra eşittir. Yani kapalı bir 
çevrede, kaynağın devreye sağladığı gerilim, devrede elemanlar (R,L,C vs) üzerinde harcanın gerilim 
toplamına eşittir. Buna göre Şekil-1 deki her bir kapalı çevre olan Çevre-1, Çevre-2 ve Çevre-3 için 
olan çevre denklemleri Tablo-1’deki gibi olmaktadır. 

Çevre Çevrede Yer Alan 
Gerilim Kaynağı 

Çevrede Bulunan 
Dirençler 

Çevre Denklemi 

1 V R1,R2,R5 V=V1+V2+V5 
2 - R2,R3,R4 V3=V2+V4 
3 - R4,R5,R6 V5=V4+V6 

Tablo 1 

 

Kirchoff’un Akım Yasası (KCL-KAY) 

Bir elektrik devresinde bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, düğümden çıkan akımların 
toplamına eşittir. Buna göre Şekil-1’deki 1,2,3 ve 4 numaralı düğümler için düğüm denklemleri Tablo 
2’ deki gibi olmaktadır. 

 

Düğüm Düğüme Giren Akımlar Düğümden Çıkan 
Akımlar 

Düğüm Denklemi 

1 İ1 İ2,İ3 İ1=İ2+İ3 
2 İ2 İ4,İ5 İ2=İ4+İ5 
3 İ3,İ4 İ6 İ3+İ4=İ6 
4 İ5,İ6 İ7 İ5+İ6=İ7 

Tablo 2 



C. Deney Çalışması 

 

1) Şekil 2’de yer alan devreyi breadboard üzerine kurunuz. 
2) A ve B düğümlerinde yer alan tüm akımları (i1,i2,i3,i4,i5,i6) hesaplayınız ve multimetre 

yardımı ile ölçünüz. Sonuçlarınızı Tablo 3’e yazınız ve karşılaştırınız 
3) A ve B düğümleri için düğüm denklemlerini oluşturunuz. Sonuçlarınızı Tablo 4’e yazınız ve 

karşılaştırınız. 
4) Devre üzerindeki tüm pasif elemanlar üzerine düşen gerilim değerlerini hesaplayınız ve 

multimetre yardımı ile ölçünüz. Sonuçlarınızı Tablo 5’e yazınız ve karşılaştırınız. 
5) Çevre-1 ve Çevre-2 için çevre denklemlerini oluşturunuz. Sonuçlarınızı Tablo 6’ya yazınız ve 

karşılaştırınız.  

 

Şekil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEY RAPORU 



Deney No  
Deney Adı  
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   
   
   
   

 

 

 İ1(mA) İ2(mA) İ3(mA) İ4(mA) İ5(mA) İ6(mA) 
Hesaplanan Değer       
Deneysel Ölçüm       

Tablo 3 

 

Düğüm Düğüme Giren 
Akımlar 

Düğümden Çıkan 
Akımlar 

Düğüm Denklemi 

A    
B    

Tablo 4 

 

 V1(V) V2(V) V3(V) V4(V) V5(V) V6(V) 
Hesaplanan 

Değer 
      

Deneysel 
Ölçüm 

      

Tablo 5 

 

Çevre Çevrede Yer Alan 
Gerilim Kaynağı 

Çevrede Bulunan 
Dirençler 

Çevre Denklemi 

1    
2    

Tablo 6 



 DENEY 2 

Süper Pozisyon Teoreminin İncelenmesi 

A. Amaç 

Bu   deneyde   karmaşık   devre   analizinde   kullanılan   devre   teoremlerinden   süperpozisyon teoremi 
incelenecektir. Deneyde kurulacak olan basit bir devre üzerinde yapılacak potansiyel fark ve akım 
ölçümleri ile daha önceden gerçekleştirilecek süperpozisyon analizi sonucunda elde edilen değerlerin 
karşılaştırılması yapılarak analizin doğruluğu gösterilmeye çalışılacaktır. 

B. Temel Bilgiler 

Gerilim Ölçümü: Gerilim, bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta 
arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur. Gerilim 
ölçmek için voltmetre gerilim ölçülecek olan elemana paralel bağlanır. Ancak her zaman bir elemanın 
gerilimi değil bazen de iki nokta arasındaki gerilim farkı ölçülmek istenir. Bu durumda voltmetrenin iki 
probu gerilim farkı ölçülecek iki noktaya temas ettirilir. Bir devrede gerilim ölçülürken devrede 
herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ölçülecek gerilim AC ise ölçü aleti AC kısmına DC ise DC 
kısmına getirilir. Prob uçlarının bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde gerilim ölçülür. 
Negatif değerin anlamı siyah probun bağlandığı yerdeki gerilimin kırmızı probub bağlandığı 
noktadakinden büyük olmasıdır. 

Akım Ölçümü: Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir. 
Ampermetre bir koldan geçen akımı ölçmek için kullanılır. Yani bir elemanın akımı teriminden ziyade 
bir koldan geçen akım ifadesi kullanılır. Ampermetre, akımı ölçülecek kola seri bağlanır. Prob uçlarının 
bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde akım ölçülür. Negatifin anlamı akımın siyah 
probun olduğu taraftan kırmızı probun olduğu tarafa doğru aktığıdır.   

 

Süperpozisyon yöntemi ile devre çözümlenirken, gerilim kaynakları sırayla devreden çıkarılır. 
Devreden çıkarılan gerilim kaynağının bulunduğu terminaller kısa devre edilir. Bu şekilde elde edilen 
iki farklı devre için Kirchhoff kanunları ile çözüm yapıldıktan sonra bulunması istenen değişkenler 
toplanarak baştaki devre için çözüm elde edilir. 

 



 

 

 

Her bir akım bileşeni için bulunan iki değer vektörel olarak toplanır ve akımın yönü büyük değerli olanın 
yönü olarak tespit edilir. 

 

 

 

 

 



Değeri büyük olan I1-1’in yönünde 

I1 = I1-1- I1-2 = 2,4-1,8 = 0.6 mA 

Değer büyük olan I2-1’in yönünde 

I2 = I2-1- I2-2 = 3,6-1,2 = 2,4 mA 

Değer büyük olan I3-1’in yönünde 

I3 = I3-1- I3-2 = 1,2 + 0,6 = 1,8 mA 

Süperpozisyon yöntemi uygulandıktan sonra akımlar aşağıdaki gibi olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Deney Çalışması 

Deney çalışması için gelmeden önce ilk 3 aşamayı gerçekleştirmeniz sizlerin yararına olacaktır. 

 

1)  12 Voltluk kaynağı kısa devre varsayıp dallardaki akımları ve dirençlerdeki gerilimleri 
hesaplayınız. 

2) 5 Voltluk kaynağı kısa devre varsayıp dallardaki akımları ve dirençlerdeki gerilimleri 
hesaplayınız. 

3) Süperpozisyon yöntemi ile tüm dallardaki akımları ve dirençlerdeki gerilimleri bulunuz. 
4) Devreyi kurunuz. 
5) V1 aktifken (V2 kısa devreyken) akım ve gerilim değerlerini ölçüp tabloya yazınız. 
6) V2 aktifken (V1 kısa devreyken) akım ve gerilim değerlerini ölçüp tabloya yazınız. 
7) V1 ve V2 aktifken akım ve gerilimleri ölçüp tabloya yazınız. 
8) Hesaplanan değerlerin toplamı ile deneysel verilerden elde edilen değerlerin toplamını birbiri 

ile karşılaştırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENEY RAPORU 

 

Deney No 3 
Deney Adı Süperpozisyon Teoreminin İncelenmesi 
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   
   
   
   

 

 

  İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 

Hesaplanan 
Değer 

V1 Aktif 
V2 Kısa 
Devre 

          

V2 Aktif 
V1 Kısa 
Devre 

          

Hesaplanan Toplam           

Deneysel 
Ölçüm 

V1 Aktif 
V2 Kısa 
Devre 

          

V2 Aktif 
V1 Kısa 
Devre 

          

Deneysel Toplam           

V1 ve V2 Aktif           

 



DENEY 3 

Thevenin Teoreminin İncelenmesi 

A. Amaç 

Bu   deneyde   karmaşık   devre   analizinde   kullanılan   devre   teoremlerinden   thevenin teoremi 
incelenecektir. Deneyde kurulacak olan basit bir devre üzerinde yapılacak potansiyel fark ve akım 
ölçümleri ile daha önceden gerçekleştirilecek thevenin analizi sonucunda elde edilen değerlerin 
karşılaştırılması yapılarak analizin doğruluğu gösterilmeye çalışılacaktır. 

B. Temel Bilgiler 

Gerilim Ölçümü: Gerilim, bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta 
arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur. Gerilim 
ölçmek için voltmetre gerilim ölçülecek olan elemana paralel bağlanır. Ancak her zaman bir elemanın 
gerilimi değil bazen de iki nokta arasındaki gerilim farkı ölçülmek istenir. Bu durumda voltmetrenin iki 
probu gerilim farkı ölçülecek iki noktaya temas ettirilir. Bir devrede gerilim ölçülürken devrede 
herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ölçülecek gerilim AC ise ölçü aleti AC kısmına DC ise DC 
kısmına getirilir. Prob uçlarının bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde gerilim ölçülür. 
Negatif değerin anlamı siyah probun bağlandığı yerdeki gerilimin kırmızı probub bağlandığı 
noktadakinden büyük olmasıdır. 

Akım Ölçümü: Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir. 
Ampermetre bir koldan geçen akımı ölçmek için kullanılır. Yani bir elemanın akımı teriminden ziyade 
bir koldan geçen akım ifadesi kullanılır. Ampermetre, akımı ölçülecek kola seri bağlanır. Prob uçlarının 
bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde akım ölçülür. Negatifin anlamı akımın siyah 
probun olduğu taraftan kırmızı probun olduğu tarafa doğru aktığıdır.   

 

 

 

Çok sayıda elemanı bulunan herhangi bir devrenin bir elemanının veya sadece bir kısmının 
incelenmesi gerektiğinde, tüm devreyi göz önüne almak yerine, ncelenecek eleman ya da devre 
parçasını bütün olan devreden ayırıp geriye kalan devre parçasını bir kaynak ve buna seri bağlı bir 
empedans ile temsil etmek suretiyle, inceleme basite indirgenebilir. Bu işlemde kullanılan teoreme 
Thevenin teorimi denir ve elde edilen eşdeğer devreye Thevenin eşdeğer devresi adı verilir.  

 

 

 

 



 

Yukarıdaki Şekil-1 de gözüken devre için Thevenin eşdeğer devresi bulunurken; ilgili eleman veya devre 
parçası devreden çıkarılır ve geriye kalan (Thevenin eşdeğeri bulunacak olan kısım) kısmın ayrılma 
noktaları arasındaki açık devre gerilim belirlenip bu gerilim Thevenin eşdeğer devresinin kaynak 
gerilimi olarak kullanılır. Daha sonra eşdeğeri elde edilecek devre parçasındaki kaynaklar etkisiz hale 
getirilerek (gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları açık devre) devrenin bölündüğü noktalardan 
bakıldığında görülen empedans hesaplanır ve Thevenin eşdeğer empedansı olarak isimlendirilen bu 
empedans daha önce belirlenen kaynağa seri olarak bağlanır. Bir kaynaktan ve ona seri bağlı bir 
empedanstan oluşan bu eşdeğer devre, incelenecek kısmın devreden sölülmesi durumunda geriye 
kalan kısmın Thevenin eşdeğeridir. Şekil-1 de verilen devre göz önüne alındığında, a-b uçlarından 
görülen Thevenin eşdeğer devresinin oluşturmak için Vab (Vth) açık devre gerilim Şekil-2’den, a-b 
uçlarında görülen eşdeğer diren. (RTH) Şekil-3 ten belirlenerek Şekil-4 teki eşdeğer devre elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yıldız-Üçgen ve Üçgen-Yıldız Dönüşümleri: 

Karmaşık bağlı devre elemanlarının basitleştirilmesi için kullanılan yıldız-üçgen ve üçgen-yıldız 
dönüşümleri aşağıdaki gibi olmaktadır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Deney Çalışması 

 

1. Şekil-1 de verilen devreyi (V1=12V, R1= 1K, R2=3.3K, R3= 330ohm, R4=270ohm, R5=100 ohm) 
2. RL direnci üzerinden akan akımı ve bu direnç üzerine düşün gerilimi ölçerek kaydediniz. 
3. RL direncinin devreden çıkartarak a-b uçlarındaki açık devre gerilimi ölçerek kaydediniz. 
4. Kaynağı kapatarak kaynağa bağlı uçları kısa devre edip a-b uçlarından görülen direnci 

ohmmetre yardımıyla ölçüp kaydediniz. 
5. Thevenin eşdeğer devresini kurunuz 
6. V1 gerilimini potansiyometre yardımıyla Vab ye ayarlayınız. 
7. RL direnci üzerinden akan akımı ve bu direnç üzerine düşen gerilimi ölçerek kaydediniz. 
8. 2. Şıkta ölçülen değerlerle 7. Şıkta ölçülen değerleri karşılaştırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENEY RAPORU 

 

Deney No 4 
Deney Adı Thevenin Teoreminin İncelenmesi 
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   
   
   
   

 

 

Normal Devre Thevenin Eşdeğeri Ayarlanan V1= 
VRL IRL VRL IRL Vab Rab 
      

 



DENEY 4 
Maksimum Güç Transferi 

A. Amaç 

Bu deneyde devreye bağlanılan yükün hangi şartlarda maksimum olacağını açıklayan 
maksimum güç teoreminin deneysel olarak gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Yük 
değişiminin güçteki değişimleri basit devre elemanları ile izlenecektir. 

B. Temel Bilgiler 

Bir doğru akım devresinde bir yük üzerinde maksimum gücün elde edilmesi için, yük 
direncinin, sürüş direncine —genellikle kaynağın iç direnci olarak alınır— eşit olması gerekir. 
Bu teoreme maksimum güç transferi teoremi denilir. Bu değerin üstündeki veya altındaki 
herhangi bir yük direnci değeri, daha küçük bir yük gücü üretecektir. Maksimum güç 
durumunda sistem verimliliği %50'dir. Bunun nedeni, yükün ve iç direncin basit bir seri devre 
oluşturması ve aynı direnç değerine sahip olmaları nedeniyle, eşit akım ve voltaj dolayısıyla 
da eşit güç değerlerinin gözlemlenmesidir. Yük maksimum değeri aştığında, yük voltajı 
yükselecektir, bununla birlikte, akımda daha büyük bir düşüş gözlemlenecektir ve güç değeri 
düşecektir. Bu, maksimum yük gücü olmamasına rağmen, devrede toplam üretilen gücün 
daha büyük bir yüzdesinin yük üzerinde görünmesini sağlayacağından daha yüksek bir 
verimlilik gözlemlenecektir. Maksimum güç transferi teoremi tüm devrelerde thevenin 
eşdeğerinin oluşturulmasıyla kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 1 Deney için verilen devre 

Şekilde verilen devre için yük gerilimi; 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐿𝐿 =
𝑅𝑅𝐿𝐿

𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑆𝑆 

olacaktır. Eğer devre daha karmaşık bir devrenin thevenin eşdeğeri ise 𝑉𝑉𝑆𝑆 → 𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ,𝑅𝑅𝑆𝑆 → 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ 
olacak şekilde 𝑅𝑅𝐿𝐿  direncinin iki ucu arasındaki devrenin eş değerinden elde edilmektedir. 
Devreden elde edilecek maksimum gerilim idealde yük direncinin sonsuz olması ile açıklanır 
(açık devre) ve   



𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ 

olarak elde edilir. Verilen devre için yük akımı; 

𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿 =
𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ

𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ
 

olacaktır. Yükte maksimum akımı elde etmek için yük direncinin sıfır olması (kısa devre) 
gerekmektedir. Bu durum için; 

𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ
𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ

 

olacaktır. Verilen devrelerde sadece 𝑅𝑅𝐿𝐿  değeri değişkendir. Yukarıda belirtilen maksimum 
gerilim ve akım şartlarında 𝑝𝑝 = 𝑉𝑉. 𝑖𝑖  formülü gereğince güç sıfır olmaktadır. Gücün 
maksimum olduğu notanın bulunması için gücün yük direncine göre türevi alınarak sıfıra 
eşitlenmelidir.  

𝑝𝑝 =
𝑅𝑅𝐿𝐿

𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ
𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ ×

𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ
𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ

=
𝑅𝑅𝐿𝐿𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ2

(𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ)2 

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑅𝑅𝐿𝐿

=
[(𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ)2 − 2𝑅𝑅𝐿𝐿(𝑅𝑅𝐿𝐿 − 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ)]𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ2

(𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ)4 = 0 

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑅𝑅𝐿𝐿

=
𝑅𝑅𝐿𝐿 − 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ

(𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ)3 𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ
2 = 0 

Elde edilen denklemden açık olarak görüldüğü üzere 𝑅𝑅𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ  durumu maksimum güç 
noktasıdır. Bu eşitlik denklemde yerine yazılınca; 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑉𝑉𝑇𝑇ℎ2

4𝑅𝑅𝑇𝑇ℎ
 

olarak elde edilir. 

Potansiyometre: Potansiyometrenin üzerinde elde edilebilecek maksimum direnç değeri 
yazmaktadır. Sağdaki ve soldaki uçlar arasında her zaman bu değer görülür. Farklı değerleri 
ayar kısmından elde etmek için kenardaki uçlardan biri ile ortadaki uç kullanılmalıdır. Ayar 
kulpu ile belirtilen uçlar arasındaki direnç değeri ayarlanabilmektedir. 

 



 

Şekil 2 Potansiyometre 

C. Deney Çalışması 

Kullanılacak elemanlar: 5V gerilim kaynağı, 270 Ω direnç, 1k potansiyometre. 

1. Kaynak çıkışına iki farklı direnç bağlayıp üzerlerinden akan akımları okuyarak kaynak 
iç direncini belirleyiniz. 

2. Şekil 1’deki devreyi 1k’lık potansiyometre 𝑅𝑅𝐿𝐿 ’ye balanacak şekilde ve 𝑅𝑅 = 270Ω  
olacak şekilde kurunuz. 

3. Yük direncini sonuçlar tablosundaki değerlere ayarlayarak gerilim değerlerini ölçünüz. 

4. Devrede yükte harcanan gücü �𝑝𝑝𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝐿𝐿
2

𝑅𝑅𝐿𝐿
� , toplam gücü �𝑝𝑝𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑆𝑆

2

𝑅𝑅𝐿𝐿+𝑅𝑅𝑆𝑆
�  ve verim 

�𝜂𝜂 = 𝑝𝑝𝐿𝐿
𝑝𝑝𝑇𝑇
� değerlerini tabloya doldurarak yük için güç-direnç grafiğini çiziniz. 



Deney No 4 
Deney Adı Maksimum Güç Transferi Teoremi 
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   

   

   

   

 
𝑅𝑅𝐿𝐿(Ω) 𝑉𝑉𝐿𝐿(𝑉𝑉) 𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑝𝑝𝑇𝑇(𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝜂𝜂(%) 

100     

200     

250     

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =       

350     

400     

500     
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DENEY 5 
Osiloskop Kullanımı 

A. Amaç 

Osiloskop kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususların incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Osiloskopun bölümleri ve bu bölümlere ait bileşenlerin fonksiyonları öğrenilerek temel 
ölçümler gerçekleştirilecektir. 

B. Temel Bilgiler 

 

 

Şekil 1 Osiloskoplar 



Osiloskoplar özellikle AC ölçümlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve multimetrelerin 
tersine değişimin izlenmesine yönelen cihazlardır. Osiloskop, devre elemanlarının 
karakteristiklerinin çıkartılmasında ve zamana bağlı olarak değişen gerilimlerin 
incelenmesinde kullanılan bir ölçü aleti olup, çok hızlı değişen bir veya birden fazla sinyalin 
aynı anda incelenmesinde, genlik, frekans ve faz ölçümlerinde kullanılır. 

Osiloskopların temel ögeleri ve bu ögelerin kısa özetleri şekil 1’de verilen iki farklı tip cihaz 
referans alınarak aşağıda sunulmuştur: 

Prob: İncelenecek işaretlerin osiloskop cihazına aktarılması için kullanılır. Probun ucunda 
genellikle krokodil konnektörü şeklinde bir toprak bağlantısı bulunur. Osiloskop probları x1 
ve x10 şeklinde ayarlanabilirler: x10 seçilirse giriş sinyali on kat zayıflatılacaktır. 

Ekran: Yatay ve dikey çizgilerle bölünmüş bir koordinat sistemine sahip osiloskop ekranıdır.  

Fonksiyonlar (Function keys): Ekranın sol yanında görünen fonksiyonların seçilmesi ve 
değiştirilmesinde kullanılırlar. 

Variable: İncelenen işaretin değerlerini belirli bir katsayı ile çarpmaya yarar. 

Acquire: Ek gösterim ayarları (fonksiyon tuşları ile seçim yapılabilmektedir). 

Display: Ekran ayarları menüsünü açmakta kullanılmaktadır. 

Cursor: Ekranda kursör ile istenilen noktaların değerlerini ölçümleme işlevini açar. 

Utility: Cihazın özellikleri arasında temel ayarları içeren bir menünün açılmasını 
sağlamaktadır. 

Help: Yardım içeriğinin görüntülenmesini sağlamaktadır. 

Autoset: İşaretlerin uygun şekilde görüntülenmesini sağlayacak ayarları otomatik olarak 
yapmaktadır. 

Measure: Sinyalle ilgili ihtiyaç duyulacak temel hesaplamaların elde edileceği fonksiyonları 
etkinleştirmektedir. 

Save/Recall: Anlık görüntünün kaydedilip yeniden gösterilmesini sağlamaktadır. 

Hardcopy: Görüntü, dalga ve ayarların sd karta kopyalanması veya yazdırılmasını 
sağlamaktadır. 

Run/Stop: Tetiklemenin başlatılması veya durdurulmasını sağlar. Tetikleme seçilen kaynağa 
göre gelen tetiklemeler üzerinden sinyalin örneklenerek oluşturulmasını sağlar. 

Trigger Level: Tetiklemenin algılanacağı büyüklüğü seçer. 

Trigger Menu: Tetikleme ile ilgili ayarların yapılacağı menüyü açar. 

Single: Tek bir tetikleme beklemek için yapılır. Run ile normal görünüme dönülebilir. 



Force: Trigeri beklemeden o anda girişi okumaya yarar. 

Horizontal Menu: Yatayda görüntü ile ilgili ayarları açar. 

Horizontal Position: Yatayda sinyali kaydırır. 

Time/Div: yatayda her karenin kaç volt ifade edeceğinin ayarlanmasında kullanılır. 

Vertical Position: Sinyali dikeyde kaydırır. 

CH1/CH2: Her bir kanal için kuplaj modu, dikey skala gibi bağımsız ayarların açılmasını 
sağlar. 

Volts/Div: dikeyde her karenin kaç volta denk geldiğinin ayarlanmasında kullanılır. 

CH Girişi: Giriş problarının bağlandığı kısımdır.  

Ext Trig: Dış tetikleyicileri bağlamak için kullanılır. 

Ground: Farklı devrelerde doğru ölçüm için dış toprak hattına bağlanılmasını sağlar. 

Math: Sinyalle ilgili matematiksel işlemleri sağlar. 

2V Kare Dalga Üreteci: Probların kontrolünde ve girişlerin ayarlanmasında kullanılır.  

Fonksiyonlarla ilgili daha detaylı bilgiyi ek olarak sunulan örnek kullanım klavuzunda 
bulabilirsiniz. 

Osiloskopta görülen işaretin değerlendirilmesi: Osiloskopta sinyalin periyot ölçümü tam 
dalga boyunun zaman ekseninde kaç karede oluştuğu ve time/div ölçeğinin çarpımıyla elde 
edilir. Frekans ise 1

𝑇𝑇
 olacaktır. Yine osiloskopun belirli bir andaki genlik değeri toprak 

seviyesi ile aradaki dikey kare sayısının volts/div ile çarpımından elde edilebilecektir. Tam 
değerler için kursörler kullanılabilecek frekans ekseninde bilgiler maths fonksiyonu üzerinden 
FFT gibi yöntemlerle elde edilebilecektir. X/Y çalışma modu ile birbirine bağımlı değişim 
gösteren iki değer üzerinden ölçüm Horizontal Menu’den XY seçilerek yapılabilecektir. 
Ayrıca iki sinyal arası faz farkı sinyaller üst üste çakıştırılıp eş şekilde ölçeklendirilerek 
ekrandan gözlemlenebilmektedir. Yatayda iki sinyal arası kare sayısı time/div ile çarpılarak 
aradaki fark zaman cinsinden bulunabilecektir. Daha sonra elde edilen bu değer ilk sinyalin 
periyoduna bölünür. Elde edilen değer 360 ile çarpılırsa derece cinsinden faz farkı elde 
edilecektir.  



 

Şekil 2 Sinyal Jeneratörü 

Sinyal jeneratörü: Çıkışlarından wave butonu ile seçilen işaret formunda AC çıkış veren 
cihazdır. Shif tuşuna bastıktan sonra butonların üzerinde yazan mavi kısımlar aktif 
olmaktadır. TTL çıkışı lojik 1 ve 0 düzeninde kare dalga üretmek için main çıkışı ise diğer 
dalga formaları için kullanılmaktadır. Frekans değerleri sayı butonları ve frekans kulbu ile 
yapılırken güç ayarları üç kulp ile yapılmaktadır. Çıkışı elde edebilmek için output ışığının 
yandığından emin olunuz. Yanmıyorsa output on butonuna basınız. Not: Milivolt seviyesinde 
çıkış almak için kulpları kendinize doğru çekmeniz gerekmektedir. 

 

Şekil 3 Devreler 

 

C. Deney Çalışması 

Kullanılacak elemanlar: 5V gerilim kaynağı, sinyal jeneratörü, 3 adet 1k direnç. 

1. Osiloskop düğmelerinin işlevini öğreniniz. 
2. Şekil 3.a’daki devreyi kurarak V1(t) kaynağını 2sin (2𝜋𝜋2000𝑡𝑡) değerine ayarlayın ve 

kaynağın genliği ile periyodunu osiloskoptan kontrol edin. 
3. Şekil 3.b devresini dirençler 1k olacak şekilde oluşturup DC kuplajda elde edilen şekli 

çiziniz ve yorumlayınız. 
4. Şekil 3.b’daki devrede DC kaynağı kısa devre yaparak devreden çıkarınız. Kalan 

devre için CH1 ve CH2’de görüntülenen sinyalleri üst üste ölçekli olarak çiziniz. 



Deney No 5 
Deney Adı Osiloskop Kullanımı 
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   

   

   

   

 
Adım 3: Grafik ve yorum 

Adım 4: Grafik 

 
Osiloskop bilgisi: 
Sinyal jeneratörü: 



DENEY 6 
Bilinmeyen L ve C Değerlerinin Ölçümle Belirlenmesi ve Empedanslarının Frekansa 

Göre Değişiminin İncelenmesi 

A. Amaç 

Bu deneyde bobin ve kondansatörler için bilinmeyen L ve C değerlerini avometre yardımıyla 
belirlemek ve ilgili elemanların empedanslarının devredeki kaynağın frekansına göre 
gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. 

B. Temel Bilgiler 

Kondansatör ve bobinler farklı güç kaynakları ile farklı karakteristik gösteren elemanlardır. 
DC bir işaret karşısında kondansatörler açık, bobinler ise kısa devre biçiminde davranış 
göstermektedir. Buna karşılık AC işaretler karşısında frekansa göre değişen bir karakteristik 
göstermektedirler. Periyot sinyalin bir tam çevrimini tamamlaması için geçen süre frekans ise 
1 saniye içinde gerçekleşen periyot sayısıdır ve𝑓𝑓 = 1

𝑇𝑇
 şeklinde hesaplanır birimi ise hertzdir. 

Alternatif akım ölçü aletlerinde genelde etkin değerler üzerinden gösterilir ve 𝑣𝑣(𝑡𝑡) işareti için 
etkin değer 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑚𝑚

√2
≅ 0.707 × 𝑉𝑉𝑚𝑚 şeklinde hesaplanır. Kondansatör ve bobin kullanıldıkları 

devrede faz farkına neden olurlar. Faz farkı frekansı aynı olan işaretler için tanımlanan bir 
durumdur. Aynı frekanslı işaretlerin birinin diğerinden faz farkı ikinci işarette oluşan gecikme 
şeklinde tanımlanmaktadır. Aralarında faz farkı oluşan örnek iki sinyal şekil 1’de 
görülmektedir. İşaretlerde faz farkı 𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚sin (𝑤𝑤𝑡𝑡 + 𝜙𝜙) şeklinde gösterilir ve burada 𝜙𝜙 
elemanı açı sinsinden faz farkını göstermektedir. 90° sin sinyalinin cos sinyaline dönüşmesine 
neden olacaktır. 

 

Şekil 1. Faz kayması 

Doğadaki büyüklüklerin vektörel gösterimlerinde genlik ve açı bilgileri önem kazanmaktadır. 
Fazör gösterimleri sinyallerin gösteriminde sık kullanılan kutupsal koordinat tabanlı bir 
gösterimdir. 𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚sin (𝜃𝜃)  olacak şekilde bir tanımlamada 𝜃𝜃 = 𝑤𝑤𝑡𝑡  açısal hızını 
gösterecektir. Fazörler için verilen açı bilgisi ve genlik bilgisi ile işaret tam olarak şekil 2’deki 
gibi tanımlanabilmektedir. Fazör ifadesi genel olarak açı ve genliği ifade eden 𝑉𝑉𝑚𝑚∠𝜃𝜃 şeklinde 
gösterilir. Aralarında 45 derece faz farkı olan iki sinyalin gösterimi şekil 3’te görülmektedir. 
Özellikle bobin ve kondansatör gibi elemanların karakterlerini anlayabilmek için faz üzerine 



etkileri önem kazanmaktadır. Ayrıca aynı değerler işlem kolaylığı açısından kompleks sayılar 
ile ifade edilmektedir. Fazör ile gösterilen bir eleman için kompleks düzlemde gösterim şekil 
4’te görülmektedir. Dönüşümler şekilden de anlaşılacağı gibi 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 için 𝑉𝑉𝑚𝑚 = √𝑎𝑎2 + 𝑗𝑗2, 
𝜃𝜃 = arctan �𝑏𝑏

𝑑𝑑
�  olacaktır. Burada 𝑉𝑉𝑚𝑚  farklı sistemlerde farklı genlik ifadeleri ile yer 

değiştirecektir. 

 
Şekil 2. Fazör gösterimi 

 

 
Şekil 3. Faz farkı fazör gösterimi 

 
 

 

Şekil 4. Kutupsal koordinatların kompleks gösterimi 

Bobinler ve kondansatörlerin bilgileri genellikle üzerinde işli olarak gelmektedir. Bobinde 
sayılar ve renk kodları ile tanımlanan bilgiler kondansatörlere direk sayı ve harf kodları ile 
işlenmiş durumdadır. Bunun yanı sıra değerlerin direk bu elemanlara bakarak anlaşılamaması 
durumu sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle elemanların fiziksel özelliklerinden faydalanarak 
ölçülebilir değerler üzerinden istenen bilgilere ulaşılmaktadır. Burada ayrıca devrelerde 
davranışların incelenmesinde faydalanılan bazı kavramları ele almak gerekecektir. Omik 
devre elemanlarından farklı olarak bu elemanlar gerilim ve akım arasında faz farkına neden 
olmaktadır. Bu 90° faz farkı reaktans (𝑋𝑋𝐶𝐶 ,𝑋𝑋𝐿𝐿) veya empedans (𝑍𝑍𝐶𝐶 ,𝑍𝑍𝐿𝐿 ) olarak adlandırılan 
vektörel yönelimleri belirli büyüklüklerin hesaplanmasında fazör açısı olarak hesaba 
katıldıklarında karmaşık sayı etkisini getirmektedirler. Bu değerler aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır. 



𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑓𝑓𝜋𝜋                         𝑍𝑍𝐶𝐶 =
1

𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑓𝑓𝜋𝜋
  

Ölçü aletleri etkin değeri göstermektedir ve etkin değerler üzerinden C ve L değerinin 
hesaplanması aşağıdaki formüllerde görüldüğü gibi olacaktır. Ancak burada bobinin iç 
direncinin (bobin yapımında kullanılan telin direnci) sistemde ele alınması gerekliği nedeniyle 
hesaplamalara 𝑟𝑟𝐿𝐿 eklenmiştir. 

𝜋𝜋 =
1

2𝜋𝜋𝑓𝑓
𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟

       (1)            𝜋𝜋 =
1

2𝜋𝜋𝑓𝑓
 ��

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟
𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟

�
2

− 𝑟𝑟𝐿𝐿      (2) 

 

Ek bilgiler 

İndüktör (bobin): İndüktör, akım tarafından üretilen manyetik alanın zamana göre 
değişimine dayanan devre elemanıdır ve λ toplam akı miktarını göstermek üzere; 

𝜆𝜆(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋𝐿𝐿(𝑡𝑡)                 
𝑑𝑑𝜆𝜆(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑑𝑑[𝜋𝜋𝐿𝐿(𝑡𝑡)]
𝑑𝑑𝑡𝑡

 

Faraday kanununa göre indüktans boyunca gerilim akı halkalarının zamana göre değişimine 
eşittir. Dolayısıyla; 

𝑣𝑣𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋 �
𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

� 

Bu eşitlikten de anlaşılacağı üzere indüktör üzerindeki gerilim indüktör akımının değişimine 
bağlıdır. Güç ifadesi gereğince; 

𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝑣𝑣𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝜋𝜋 �
𝑑𝑑𝐿𝐿𝑙𝑙(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

� =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�

1
2
𝜋𝜋𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑡𝑡)� 

Güç, enerjinin zamana göre değişimi olduğundan indüktörde depolanan enerji, 

𝑤𝑤𝐿𝐿(𝑡𝑡) =
1
2
𝜋𝜋𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑡𝑡) 

Seri bağlı n adet indüktörün eşdeğeri; 

𝜋𝜋𝑒𝑒ş = 𝜋𝜋1 + 𝜋𝜋2 + ⋯+ 𝜋𝜋_𝑛𝑛 

Paralel bağlı n adet indüktörün eşdeğeri; 

1
𝜋𝜋𝑒𝑒ş

=
1
𝜋𝜋1

+
1
𝜋𝜋2

+ ⋯+
1
𝜋𝜋𝑛𝑛

 



Kapasitör (kondansatör): Kapasitör, gerilim tarafından üretilen elektrik alanın zamana göre 
değişimine dayanan devre elemanıdır ve q kapasitörün her bir levhası üzerindeki yükü 
göstermek üzere; 

𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋𝑣𝑣𝐶𝐶(𝑡𝑡)             
𝑑𝑑𝑞𝑞(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑑𝑑[𝜋𝜋𝑣𝑣𝐶𝐶(𝑡𝑡)]

𝑑𝑑𝑡𝑡
 

Yükün zamana göre değişimi akımı vereceğinden; kapasitöre ait akım değer: 

𝐿𝐿𝐶𝐶(𝑡𝑡) =
𝜋𝜋𝑣𝑣𝐶𝐶(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

 

Güç ifadesi gereğince, 

𝑝𝑝𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶(𝑡𝑡)𝜋𝜋 �
𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

� =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�

1
2𝜋𝜋𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡)

� 

Güç, enerjinin zamana göre değişimi olduğundan kapasitörde depolanan enerji, 

𝑤𝑤𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 1/2𝜋𝜋𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) 

Seri bağlı n adet kapasitörün eşdeğeri; 

1
𝜋𝜋𝑒𝑒ş

=
1
𝜋𝜋1

+
1
𝜋𝜋2

+ ⋯+
1
𝜋𝜋𝑛𝑛

 

Paralel bağlı n adet kapasitörün eşdeğeri ise; 

𝜋𝜋𝑒𝑒ş = 𝜋𝜋1 + 𝜋𝜋2 + ⋯+ 𝜋𝜋𝑛𝑛  

 
Şekil 5. RL Devre 

 
Şekil 6. RC Devre 

 

C. Deney Çalışması 

Kullanılacak elemanlar: Sinyal jeneratörü, avometre, 10 Ω direnç, bobin, kondansatör. 

1- Bobininizin iç direncini ohmmetre yardımıyla ölçünüz. 
2- Şekil 5’de verilen devreyi kurunuz. 
3- Sinyal jeneratörünüzü 1KHz ve 5V sinüzoidal işaret üretecek şekilde ayarlayınız. 
4- Devre akımını ve bobin üzerinde düşen gerilimi ölçerek (2) ifadesi yardımıyla bobin 

değerini hesaplayınız. 



5- 4. şıkta yaptığınız işlemi tabloda verilen frekans değerleri için tekrarlayıp ölçtüğünüz 
akım ve gerilim değerlerini bu tabloya kaydediniz. 

6- 𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑔𝑔(𝑓𝑓) grafiğini çiziniz. 
7- Şekil 6’daki devreyi kurunuz. 
8- Devre akımını ve kondansatör üzerinde düşen gerilimi ölçerek (1) ifadesi yardımıyla 

kondansatör değerinin hesaplayınız. 
9- 8. şıkta yaptığınız işlemi tabloda verilen frekans değerleri için tekrarlayıp ölçtüğünüz 

akım ve gerilim değerlerini bu tabloya kaydediniz. 
10- 𝑍𝑍𝐶𝐶 = 𝑔𝑔(𝑓𝑓) grafiğini çiziniz. 

 
 
 
 
 



Deney No 6 
Deney Adı Bilinmeyen L ve C Değerlerinin Ölçümle Belirlenmesi ve 

Empedanslarının Frekansa Göre Değişiminin İncelenmesi 
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   

   

   

   

 
Frek. (Hz) 𝐼𝐼𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑉𝑉𝐿𝐿(𝑉𝑉) 𝑍𝑍𝐿𝐿(Ω) 𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑉𝑉𝐶𝐶(𝑉𝑉) 𝑍𝑍𝐶𝐶(Ω) 

200       

400       

600       

800       

1000       

1200       

1400       

1600       

1800       

2000       

 
𝜋𝜋 =   𝜋𝜋 =  

Grafik1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik2: 

 



 

 

 
DENEY 7 

Pasif Elektronik Filtreler: Direnç-Kondansatör (RC) ve Direnç-Bobin (RL) Devreleri 

1. Amaç 

Bu deneyin amacı; alternatif akım devrelerinde, direnç-kondansatör birleşimi ile oluşturulan RC filtre 

devreleri ve direnç-bobin birleşimi ile oluşturulan RL filtre devrelerinin çalışma mekanizmalarının ve 

davranışlarının incelenmesidir. 

2. Temel Bilgiler 

Elektronik filtreler, farklı frekanslara sahip elektriksel sinyallerin iletilmesini veya durdurulmasını 

sağlayan elektronik devrelerdir. Bu devreler; elektrik işaretlerinin yalnızca belli frekanslarda iletilmesini 

sağlayan devre elemanları olan kondansatör veya bobin kullanılarak oluşturulur.  

Elektronik filtreler çalışma prensibine ve kullanılan devre elemanlarına göre gruplandırılmaktadır. 

 

Pasif filtreler; direnç, bobin ve kondansatör gibi temel devre elemanları veya bunların birleşiminden 

meydana gelir. Bu elektronik devrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için harici bir güç 

kaynağına ihtiyaç duyulmamaktadır. Aktif filtrelerin pasif filtrelerden farkı ise; bu devrelerde ayrıca op-

amp veya mikroişlemci gibi devre elemanlarının kullanılmasıdır. Bu devre elemanları ile oluşturulan 

elektronik devrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için harici bir güç kaynağına ihtiyaç 

duymaları nedeniyle, bu filtreler aktif filtre olarak adlandırılmaktadır.   

Bu deneyde alçak geçiren ve yüksek geçiren pasif elektronik filtrelerin çalışma mekanizmaları 

incelenerek uygulamaları gerçekleştirilecektir. 

1. Pasif Alçak Geçiren Filtreler (AGF): 

Bir elektronik devrede belirli bir frekanstan daha düşük seviyede frekansa sahip elektriksel sinyallerin 

devrenin çıkışına aktarılmasının istendiği durumlarda kullanılan filtre çeşididir. Bu filtreler, kesim 

frekansı (fc) olarak belirlenen seviyenin üzerinde frekansa sahip işaretleri filtreler ve çıkışa iletmez. Bir 

pasif alçak geçiren filtre, RC (Direnç-Kondansatör) veya RL (Direnç-Bobin) devre elemanları kullanılarak 

oluşturulabilir.    

Elektronik Filtreler

Kullanılan Devre Elemanlarına Göre

Pasif Filtre

Aktif Filtre

Çalışma Prensiplerine Göre

Alçak Geçiren Filtre

Yüksek Geçiren Filtre

Bant Geçiren Filtre

Bant Durduran Filtre

Çentik Filtre



 

 

 
RC ve RL devrelerinin filtre olarak fonksiyonunu yerine getirmeleri, içerdikleri Kondansatör veya Bobin 

sayesinde sağlanmaktadır. Aşağıdaki devrelerde görüldüğü üzere, C ve L devre elemanlarının yerleri 

farklı konumdadır. Ancak her iki devre de alçak geçiren filtre olarak çalışmaktadır.  

 

Şekil 1 RC ve RL Pasif Alçak Geçiren Filtre 

RC devrenin alçak geçiren filtre olarak çalışması: 

Kondansatör (C)’ nin empedansı (XC), frekansla ters orantılı olarak değişmektedir. Kondansatör 

empedansının matematiksel formülü aşağıda verilmiştir: 

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

Giriş sinyalinin (Vi) frekansı düşük seviyelerde iken kondansatörün XC değeri büyük olacaktır. Dolayısıyla 

girişten uygulanan düşük frekanslı işaretler C üzerinden geçemeyecek ve toprak hattına doğru değil, 

çıkışa (V0) doğru aktarılacaktır. Yani belirli bir frekans seviyesinden daha düşük frekansa sahip işaretler, 

iletilmiş olacaktır.  

Yüksek frekanslı giriş işaretleri için ise XC değeri düşeceğinden, kondansatör iletime geçecektir ve akım 

bu devre elemanı üzerinden geçerek toprağa iletilecektir. Dolayısıyla çıkışta herhangi bir işaret 

okunamayacağı için bu devrelerde yüksek frekanslı sinyaller bastırılmış ve filtrelenmiş olacaktır.      

RL devrenin alçak geçiren filtre olarak çalışması: 

Bobin (L)’ nin empedansı (XL), frekansla doğru orantılı olarak değişmektedir. Bobin empedansının 

matematiksel formülü aşağıda verilmiştir: 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 

Giriş sinyalinin (Vi) frekansı düşük seviyelerde iken bobinin XL değeri düşüktür. Dolayısıyla L iletimde 

olacağı için, girişten uygulanan düşük frekanslı işaretler bobin üzerinden çıkışa (V0) aktarılacaktır. Yani 

belirli bir frekans seviyesinden daha düşük frekansa sahip işaretler, çıkışa aktarılacaktır.  

Yüksek frekanslı giriş işaretleri için ise XL değeri de büyük olacağı için, belirli bir frekans seviyesinden 

itibaren elektriksel sinyali iletemeyecek duruma geçecektir. Dolayısıyla çıkışta herhangi bir işaret elde 

edilemeyeceği için bu devrelerde yine yüksek frekanslı sinyaller filtrelenmiş olacaktır.      

RC ve RL devrelerinin Şekil-1’de görülen yerleşim düzeni ile oluşturulan elektronik devrelerde, girişten 

uygulanan elektrik işaretinin genliğinin çıkışta belirli bir oranda bastırıldığı frekans seviyesi kesim 

frekansı (cutoff frequency) olarak adlandırılmaktadır ve fc ile ifade edilir. fc; devre elemanlarının 

değerine bağlı olarak değişmektedir. Bu devre elemanları değiştirilerek, istenilen fc değerine sahip bir 

alçak geçiren filtre tasarlanabilir. 



 

 

 
 

RC devre için kesim frekansı; 

  

𝑓𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

olarak hesaplanır. Burada direnç (R) ohm (Ω), kondansatör (C) farad (F) biriminde iken kesim frekansı 

(fc) hertz (Hz) olarak elde edilir.   

RL devre için kesim frekansı; 

  

𝑓𝐶 =
𝑅

2𝜋𝐿
 

formülü kullanılarak hesaplanır. Burada direnç (R) ohm (Ω), bobin (L) henry (H) biriminde iken kesim 

frekansı (fc) hertz (Hz) olarak elde edilir.   

Filtrelerde gerilim kazancının elde edilmesi, sinyalin ne oranda filtrelendiğini belirlemek için önemlidir. 

Gerilim kazancı AV ile ifade edilir ve çıkış sinyalinin genliğinin giriş sinyalinin genliğine oranı olarak 

hesaplanır: 

𝐴𝑉 =
𝑉𝑜
𝑉𝑖

 

Elektronik RC veya RL devrelerin filtre olarak çalışabilmesinin sonucu olarak gerilim kazancı, giriş 

sinyalinin frekans değerine bağlı olarak değişmektedir.  

Kesim frekansının seviyesi; gerilim kazancının logaritmik ifadesi olan desiBell (dB) birim dönüşümü 

yapılarak da elde edilebilmektedir. Bunun için yukarıdaki formül şu şekilde revize edilir: 

𝐴𝑉(𝑑𝐵) = 20 log
𝑉𝑜
𝑉𝑖

 

Giriş sinyalinin frekansına bağlı olarak gerilim kazancının değişimi aşağıdaki şekildeki gibi bir grafik 

üzerinde gösterildiğinde fc seviyesi; çıkış sinyalinin, giriş sinyalinin tamamının iletilebildiği seviyeden            

(0 dB seviyesi) 3 dB düştüğü seviye (-3 dB seviyesi)  olarak belirlenmektedir. Bu seviyede Vo / Vi oranı 

0.707 değerindedir. 

 

Şekil 2 AGF için giriş sinyalinin frekansına bağlı olarak gerilim kazancının değişimi 



 

 

 
2. Pasif Yüksek Geçiren Filtreler (YGF): 

Bir elektronik devrede belirli bir frekanstan daha yüksek seviyede frekansa sahip elektriksel sinyallerin 

devrenin çıkışına aktarılmasının istendiği durumlarda kullanılan filtre çeşididir. Bu filtreler, kesim 

frekansı (fc) olarak belirlenen seviyenin altında frekansa sahip işaretleri filtreler ve çıkışa iletmez. Bir 

pasif yüksek geçiren filtre de yine RC (Direnç-Kondansatör) veya RL (Direnç-Bobin) devre elemanları 

kullanılarak oluşturulabilir. Pasif alçak geçiren filtreden farkı; Şekil-3’de görüldüğü gibi devre 

elemanlarının yerlerinin değiştirilmiş olmasıdır.   

 

Şekil 3 RC ve RL Pasif Yüksek Geçiren Filtre 

RC devrenin yüksek geçiren filtre olarak çalışması: 

Düşük frekanslı giriş işaretleri için XC değeri büyük olacağı için, belirli bir frekans seviyesinin altında iken 

kondansatör kesimdedir ve elektriksel sinyal çıkışa iletilemeyecektir. Dolayısıyla çıkıştan herhangi bir 

işaret elde edilemeyeceği için bu devrelerde düşük frekanslı sinyaller filtrelenmiş olacaktır.      

Giriş sinyalinin frekansı yüksek seviyelerde iken ise kondansatörün XC değeri düşük olacaktır. Dolayısıyla 

C iletimde olacağı için, girişten uygulanan yüksek frekanslı işaretler kondansatör üzerinden çıkışa 

aktarılacaktır. Yani belirli bir frekans seviyesinden daha yüksek frekansa sahip işaretler iletilecektir. 

RL devrenin yüksek geçiren filtre olarak çalışması: 

Giriş sinyalinin frekansı düşük seviyelerde iken bobinin XL değeri düşüktür. Dolayısıyla girişten 

uygulanan düşük frekanslı işaretler L üzerinden geçerek çıkış katmanına değil, toprağa aktarılacaktır. 

Yani düşük frekanslı sinyaller filtrelenmiş olacaktır.  

Yüksek frekanslı giriş işaretleri için ise XL değeri de artacağı için, sinyal bobin üzerinden toprağa değil, 

çıkışa aktarılacaktır. Dolayısıyla belirli bir frekans seviyesinden daha yüksek frekansa sahip işaretler 

iletilecektir.     

Yüksek geçiren filtrelerde de fc değerini bulmak için kullanılacak formül AGF formülleri ile aynıdır. Ancak 

YGF’nin giriş sinyaline bağlı olarak dB cinsinden gerilim kazancının değişimi grafiği daha farklıdır. 

 

Şekil 4 YGF için giriş sinyalinin frekansına bağlı olarak gerilim kazancının değişimi 



 

 

 

Deney No  

Deney Adı  

Öğrenci No Ad-Soyad İmza 

   

 

3. Hazırlık Çalışması 

1. Aktif ve pasif filtre arasındaki fark nedir? (10 puan) 

 

 

2. Bir pasif YGF tasarlanıyor ve fc değeri 35 Hz olarak belirleniyor. Kullanılan devre elemanlarından 

direncin değeri 1 kΩ ise; 

a. Kondansatörün değerinin ne olması gerektiğini cinsinden hesaplayınız. (10 puan) 

 

 

 

b. Tasarlanan devre şemasını çiziniz.  (10 puan) 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda verilen elektronik devre için; 

a. fc değerini devrenin yanındaki kutucukta hesaplayınız ve filtrenin çeşidini yazınız. (10 puan) 

b. Giriş sinyalinin frekansına bağlı olarak değişen Av(dB) değişimi grafiğini çizerek fc seviyesini 

grafik üzerinde gösteriniz (Kağıdın arka sayfasını kullanınız). (10 puan) 

 

 

                                                        Şekil 5 Filtre Devresi 

fc Hesaplama 

 

 

 

 

 

Filtre Tipi: 

 



 

 

 

Deney No  

Deney Adı  

Öğrenci No Ad-Soyad İmza 

   

   

   

   

 

4. Deney Çalışması ve Deney Sonuçları Raporu 

4.1.  RC Alçak Geçiren Filtre Uygulaması 

1. Şekil-6’daki devreyi kurunuz. 

2. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin frekansını ve genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını 

kullanarak Tablo-1’de verilen değerlere sırasıyla ayarlayınız.  

3. Her giriş sinyali için çıkış sinyalinin genliğini osiloskobun 2. kanalını kullanarak inceleyiniz ve 

tabloda ilgili yerlere yazınız. 

4. Av değerini Vout/Vin oranı ile hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız. 

5. Gerilim kazancı değerlerini dB cinsinden hesaplayarak tabloda ilgili yerlere yazınız.  

6. Filtrenin frekans-Av(dB) karakteristik grafiğini devrenin altındaki grafiğe çiziniz. 

7. Filtrenin kesim frekansını grafik üzerinde belirleyerek işaretleyiniz. 

8. Filtrenin kesim frekansını matematiksel olarak hesaplayınız ve grafiğin yanındaki ilgili kutucuğa 

yazınız. 

Tablo 1 AGF Devresi için ayarlanacak değerler 

 

                   Şekil 6 RC alçak geçiren filtre 

 

 

Vin (V) fin (Hz) Vout Av Av(dB) 

10  20    

10  40    

10  80    

10  160    

10  320    

10  640    

10 1280    

10 2560    

fc Hesaplama 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4.2. RC Yüksek Geçiren Filtre Uygulaması 

1. Şekil-7’deki devreyi kurunuz. 

2. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin frekansını ve genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını 

kullanarak Tablo-1’de verilen değerlere sırasıyla ayarlayınız.  

3. Her giriş sinyali için çıkış sinyalinin genliğini osiloskobun 2. kanalını kullanarak inceleyiniz ve 

tabloda ilgili yerlere yazınız. 

4. Av değerini Vout/Vin oranı ile hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız. 

5. Gerilim kazancı değerlerini dB cinsinden hesaplayarak tabloda ilgili yerlere yazınız.  

6. Filtrenin frekans-Av(dB) karakteristik grafiğini devrenin altındaki grafiğe çiziniz. 

7. Filtrenin kesim frekansını grafik üzerinde belirleyerek işaretleyiniz. 

8. Filtrenin kesim frekansını matematiksel olarak hesaplayınız ve grafiğin yanındaki ilgili kutucuğa 

yazınız. 

Tablo 2 YGF Devresi için ayarlanacak değerler 

 

                   Şekil 7 RC yüksek geçiren filtre 

 

 

 

 

 

Vin (V) fin (Hz) Vout Av Av(dB) 

10  5    

10  10    

10  20    

10  40    

10  80    

10  160    

10 320    

10 640    

fc Hesaplama 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Sonuç ve Tartışma 
1. Hesapladığınız kesim frekansı ile deneysel olarak gözlemlediğiniz kesim frekansı arasında fark 

var mıdır, eğer varsa nedenlerinin neler olabileceğini yazınız. 

2. Bu deney çalışmasında neler öğrendiniz kendi cümlelerinizle açıklayınız. 

3. Filtre devrelerinin amacı nedir? Kapasitör olmadan filtre devresi tasarlanabilir mi?  

 

 



 

 

 
DENEY 8 

Pasif Elektronik Filtreler: Bant Geçiren, Bant Durduran ve Çentik Filtreler 

1. Amaç 

Bu deneyin amacı; alternatif akım devrelerinde bant geçiren, bant durduran ve çentik filtre devrelerinin 

çalışma mekanizmalarının ve davranışlarının incelenmesidir. 

2. Temel Bilgiler 

Bir önceki deneyde anlatıldığı gibi, elektronik filtreler farklı frekanslara sahip elektriksel sinyallerin 

bastırılmasını sağlayan devrelerdir. Filtreler; elektriksel gürültü olarak adlandırılan ve devre çıkışına 

veya diğer elektronik katmanlara etkisinin oluşması istenmeyen işaretlerin bastırılarak yok edilmesini 

sağlamaktadır. Pasif elektronik filtreler; RC veya RL yapılarından oluşmaktadır ve kesim frekansları R ile 

C veya R ile L nin değerlerine bağlı olarak belirlenmektedir.  

RC veya RL yapılarından oluşturulan alçak geçiren filtre (AGF) ile yüksek geçiren filtre (YGF) devrelerinin 

birleştirilmesi ile basit bir bant geçiren filtre (BGF) tasarlanabileceği gibi, bant durduran (BDF) filtre de 

tasarlanabilir. Hem BGF hem de BDF; AGF ve YGF katmanlarını içerdiği için doğal olarak iki adet kesim 

frekansı değerine sahip olacaktır. Bu kesim frekanslarından düşük değerli olanı alt kesim frekansı (fL), 

büyük değerli olanı ise üst kesim frekansı (fH) olarak adlandırılır. Bu iki frekans seviyesi arasındaki fark 

ise bant veya bant genişliği olarak tanımlanan bölgedir. 

2.1. Bant Geçiren Filtreler (BGF): 

Bant geçiren filtreler; belirli bir bant veya frekans aralığı içerisinde bulunan frekanslara sahip elektriksel 

işaretleri ileten, bu sahanın dışında kalan frekansa sahip elektriksel işaretleri ise bastırarak filtreleyen 

elektronik devrelerdir.  

 

 

Şekil 1 BGF Devresi 

BGF tasarımında hem YGF hem de AGF katmanı bulunmaktadır. Bu devrelerde YGF katmanının kesim 

frekansı alt kesim frekansını (fL) oluştururken, AGF katmanı ise üst kesim frekansını (fH) 

oluşturmaktadır. Bu filtreler; belirli bir frekans aralığı içerisinde bulunan frekansların iletilmesini 

gerektiren tüm elektronik devrelerde kullanılabilir. Elektriksel işaretlerin iletilebildiği frekans aralığı 



 

 

 
filtrenin Bant Genişliği (BW) olarak tanımlanmaktadır. BW’nin birimi de kesim frekansında olduğu gibi 

Hertz (Hz) dir. 

Bu filtre devresindeki fL ve fH değerleri, AGF ve YGF filtrelerinde kullanılan formüllerle hesaplanır. 

YGF katmanının kesim frekansı: 

𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑅1𝐶1
 

AGF katmanının kesim frekansı: 

𝑓𝐻 =
1

2𝜋𝑅2𝐶2
 

 

Şekil 2 BGF frekans cevabı grafiği 

Yukarıdaki grafikten de anlaşıldığı gibi, bir BGF filtrenin bant genişliği fH ile fL arasındaki farktır.  

Bu filtrenin doğru bir şekilde çalışması için; filtre tasarlanırken AGF katmanının kesim frekansının YGF 

katmanının kesim frekansından büyük olması gerekmektedir.  

𝐵𝑊 = 𝑓𝐻 − 𝑓𝐿 

O halde bir BGF’nin bant genişliği, alt ve üst kesim frekanslarının seviyeleri değiştirilerek ayarlanabilir.  

2.2. Bant Durduran Filtreler (BDF): 

Bant durduran filtreler; bir önceki bölümde anlatılan BGF devrelerinin tam tersi şekilde çalışan bir diğer 

elektronik filtredir. Bu devrelerde belirli bir bant veya frekans aralığı içerisinde bulunan frekanslara 

sahip elektriksel işaretler bastırılarak filtrelenirken, bu sahanın dışında kalan frekansa sahip elektriksel 

işaretler ise iletilebilir.  

BGF filtrelerde olduğu gibi bu filtreler de hem YGF hem de AGF katmanından oluşmaktadır ve devre 

şeması BGF ile tamamen aynıdır. Ancak BDF devrelerinde alt kesim frekansını (fL) AGF katmanı 

belirlerken üst kesim frekansını (fH) YGF katmanı belirlemektedir. Bu filtreler; belirli bir frekans aralığı 

içerisinde bulunan frekansların filtrelenmesini gerektiren tüm elektronik devrelerde kullanılabilir. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bu devrelerde de yine iki adet kesim frekansı vardır ve bu iki kesim frekansı arasında kalan bölge de 

bant genişliği olarak adlandırılmaktadır. BDF devrelerinin fL ve fH değerleri BGF devreleri ile aynı şekilde 

hesaplanır. BDF devrelerinin frekans yanıtı BGF devrelerinden daha farklıdır. 

 

Şekil 4 BDF frekans cevabı grafiği 

BDF devresinin doğru bir şekilde çalışması için; filtre tasarlanırken AGF katmanının kesim frekansının 

YGF katmanının kesim frekansından küçük olması gerekmektedir.  

BDF devrelerinin bant genişliği de yine alt ve üst kesim frekanslarının seviyeleri değiştirilerek 

belirlenebilir. Eğer bu bant genişliği çok dar ayarlanırsa, çentik filtre (notch filter) tasarlanmış olacaktır. 

2.2.1. Twin-T Notch (Çentik) Filtre: 

Çentik filtreler; bant durduran filtrenin özel bir çeşididir ve BDF nin bant genişliğinin çok dar olacak 

şekilde tasarlanması ile üretilirler. Biyomedikal mühendisliği uygulamalarında genellikle şebeke 

geriliminden kaynaklanan 50 Hz’lik gürültülerin bastırılmasında kullanılmaktadır. Çentik filtreler 

tasarımına göre tek bir frekans değerini veya çok dar bir frekans bandını sönümleyen filtrelerdir. Çentik 

filtrelerin yapısında da AGF ve YGF filtreler bulunmaktadır. Ancak bu filtrelerde her bir alt filtre katmanı 

birbirine simetrik şekilde konumlandırılmış ikişer alt filtreden oluşmaktadır. Bu simetrik yapıdan ve 

devre bağlantısının görünümünden dolayı Twin-T (İkiz-T) olarak, filtrenin frekans cevabı grafiği de 

çentiği andırdığı için Notch (Çentik) filtre olarak adlandırılmaktadır.  

Şekil 3 BDF Devresi 



 

 

 

          

 

Bu filtrelerin bir dezavantajı, çentik filtrenin kesim frekansının alt bölgesindeki işaretlerin çıkış gücünün, 

üst bölgesindeki çıkış gücünden daha düşük olmasıdır. Yani filtrelenecek sinyalin bileşenlerinden kesim 

frekansından daha düşük seviyedeki işaretler, diğer frekanslara göre daha zayıf bir şekilde çıkışa 

aktarılabilmektedir. Bunun nedeni, filtre tasarımında AGF katmanında kullanılan dirençlerin 2R 

değerinde iken, YGF katmanındaki dirençlerin R değerine sahip olmasıdır. 2R üzerinde daha fazla enerji 

harcanacağı için, AGF katmanına denk gelen frekanslardaki işaretler, YGF katmanına göre daha zayıf 

olarak çıkışa aktarılacaktır. Bu problem, çentik filtre tasarımlarında genellikle filtre sonuna bir gerilim 

bölücü devresi ve opamp eklenerek çözülebilmektedir. 

 

Şekil 6 Çentik filtrenin frekans cevabı grafiği 

Çentik filtrenin kesim frekansı fC; AGF ve YGF filtrelerinin birbirine çok yakın olan alt ve üst kesim 

frekanslarının geometrik ortalamasıdır. 

AGF katmanının kesim frekansı: 

𝑓𝐿 =
1

2𝜋2𝑅2𝐶
=

1

8𝜋𝑅𝐶
 

YGF katmanının kesim frekansı: 

𝑓𝐻 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

 

Şekil 5 Twin-T Notch (Çentik) filtre devresinin iki gösterimi 



 

 

 
O halde fL ve fH değerlerinin geometrik ortalaması fC nin seviyesi aşağıdaki şekilde bulunabilir: 

𝑓𝐶 = √𝑓𝐿𝑓𝐻 = √
1

8𝜋𝑅𝐶

1

2𝜋𝑅𝐶
 

                       = √
1

16𝜋2𝑅2𝐶2
  

                           𝑓𝐶 =
1

4𝜋𝑅𝐶
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Deney No  

Deney Adı  

Öğrenci No Ad-Soyad İmza 

   

 

3. Hazırlık Çalışması 

1. Bant Geçiren Filtre, Bant Durduran Filtre ve Bant Genişliği kavramlarını tanımlayınız. (10 puan) 

 

 

 

 

 

2. 10 kΩ ve 1 kΩ dirençler ile 220 nF ve 4.7 µF kapasitörler kullanılarak BDF tasarlanması isteniyor ise; 

a. Devre şemasını aşağıdaki kutuya çiziniz. (10 puan) 

 

 

 

b. Devrenin bant genişliğini hesaplayınız.  (10 puan) 

 

 

 

c. Filtrenin frekans cevabı grafiğini çiziniz ve kesim frekanslarını grafikte gösteriniz.  (10 puan) 

d.  

 

 

 

 

3. Şekil-7’deki devrenin kesim frekansını bulunuz. (10 puan) 

 

 

 

  

  

200 nF 

100 nF 100 nF 

 

 

30 KΩ 30 KΩ 

15 KΩ 

fc Hesaplama 

 

 

 

 

Filtre Tipi: 

 

Şekil 7 Çözülecek devre 



 

 

 

Deney No  

Deney Adı  

Öğrenci No Ad-Soyad İmza 

   

   

   

   

 

4. Deney Çalışması ve Deney Sonuçları Raporu 
 

4.1. RC Bant Geçiren Filtre Uygulaması 

1. Şekil-8’deki devreyi kurunuz. 

2. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin frekansını ve genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını 

kullanarak Tablo-1’de verilen değerlere sırasıyla ayarlayınız.  

3. Her giriş sinyali için çıkış sinyalinin genliğini osiloskobun 2. kanalını kullanarak inceleyiniz ve tabloda 

ilgili yerlere yazınız. 

4. Av değerini Vout/Vin oranı ile hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız. 

5. Gerilim kazancı değerlerini dB cinsinden hesaplayarak tabloda ilgili yerlere yazınız.  

6. Filtrenin frekans-Av(dB) karakteristik grafiğini devrenin altındaki grafiğe çiziniz. 

7. Filtrenin kesim frekansını grafik üzerinde belirleyerek işaretleyiniz. 

8. Filtrenin alt ve üst kesim frekanslarını ve bant genişliğini matematiksel olarak hesaplayınız ve 

grafiğin yanındaki ilgili kutucuğa yazınız. 

Tablo 1 BGF Devresi için ayarlanacak değerler 

 

                   Şekil 8 RC bant geçiren filtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin (V) fin (Hz) Vout Av Av(dB) 

10  25    

10  50    

10  100    

10  200    

10  400    

10  800    

10 1600    

10 3200    

fL Hesaplama 

 

 

fH Hesaplama 

 

 

Bant Genişliği 

 

 

 

 

  

 

 

 220 Ω 

330 Ω 

4.7 µF 

1 µF 



 

 

 
4.2. RC Bant Durduran Filtre Uygulaması 

1. Şekil-9’daki devreyi kurunuz. 

2. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin frekansını ve genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını 

kullanarak Tablo-1’de verilen değerlere sırasıyla ayarlayınız.  

3. Her giriş sinyali için çıkış sinyalinin genliğini osiloskobun 2. kanalını kullanarak inceleyiniz ve tabloda 

ilgili yerlere yazınız. 

4. Av değerini Vout/Vin oranı ile hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız. 

5. Gerilim kazancı değerlerini dB cinsinden hesaplayarak tabloda ilgili yerlere yazınız.  

6. Filtrenin frekans-Av(dB) karakteristik grafiğini devrenin altındaki grafiğe çiziniz. 

7. Filtrenin kesim frekansını grafik üzerinde belirleyerek işaretleyiniz. 

8. Filtrenin alt ve üst kesim frekanslarını ve bant genişliğini matematiksel olarak hesaplayınız ve 

grafiğin yanındaki ilgili kutucuğa yazınız. 

Tablo 2 BDF Devresi için ayarlanacak değerler 

 

                   Şekil 9 RC bant durduran filtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin (V) fin (Hz) Vout Av Av(dB) 

10  25    

10  50    

10  100    

10  150    

10  200    

10  300    

10 400    

10 450    

10 500    

10 600    

10 700    

10 1000    

fL Hesaplama 

 

 

fH Hesaplama 

 

 

Bant Genişliği 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 220 Ω 

330 Ω 

1 µF 

4.7 µF 



 

 

 
4.3. Çentik Filtre Uygulaması 

1. Şekil-10’daki devreyi kurunuz. 

2. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin frekansını ve genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını 

kullanarak Tablo-1’de verilen değerlere sırasıyla ayarlayınız.  

3. Her giriş sinyali için çıkış sinyalinin genliğini osiloskobun 2. kanalını kullanarak inceleyiniz ve tabloda 

ilgili yerlere yazınız. 

4. Av değerini Vout/Vin oranı ile hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız. 

5. Gerilim kazancı değerlerini dB cinsinden hesaplayarak tabloda ilgili yerlere yazınız.  

6. Filtrenin frekans-Av(dB) karakteristik grafiğini devrenin altındaki grafiğe çiziniz. 

7. Filtrenin kesim frekansını grafik üzerinde belirleyerek işaretleyiniz. 

8. Filtrenin alt ve üst kesim frekanslarını ve bant genişliğini matematiksel olarak hesaplayınız ve 

grafiğin yanındaki ilgili kutucuğa yazınız. 

Tablo 3 Çentik Filtre için ayarlanacak değerler 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vin (V) fin (Hz) Vout Av Av(dB) 

10  20    

10  40    

10  60    

10  65    

10  70    

10  75    

10 80    

10 100    

10 200    

10 500    

 

  

10 µF 

4.7 µF 4.7 µF 

 

 

470 Ω 470 Ω 

220 Ω 

fc Hesaplama 

 

 

 

 

 

Şekil 10 Çentik Filtre Devresi 



 

 

 
DENEY 9 

RLC Devrelerinde Rezonans ve Q Faktörü 

1. Amaç 

Bu deneyin amacı; rezonans devrelerinin çalışma mekanizmalarının ve davranışlarının incelenmesidir. 

2. Temel Bilgiler 

Mühendislikte genliğin sonsuza gitmesi olarak da bilinen rezonans kavramı, en az iki bileşenden oluşan 
bir sistemin belli frekansta daha yüksek genlikte salınması olarak bilinir. Fizikte rezonans, birbiriyle 
ilişkili küçük kuvvet ve etkilerin toplanması sonucunda daha da büyük etkiler yaratmasına denir. 
Frekansların uyumu olarak da tanımlanabilmektedir. Uyumlu bu frekansa ise rezonans frekansı denir. 

Yukarıda bahsi geçen genlik kavramı; salınmalar esnasında sistemin belirli bir denge durumuna göre 
yaptığı değişme miktarına denir. Sistemde farklı sebeplerden oluşabilecek bu salınmalar sistemi 
rezonansa ulaştırabilirse salınım genliği çok artacak (teorik olarak sonsuz) ve sistem rezonansa 
girecektir. Örneğin; salıncak sallayan bir kişiyi düşünelim. Eğer bu kişi salıncağı doğru zaman 
aralıklarında (rezonans frekansında) iterse küçük itmeler sonucunda bile salıncak oldukça yükselebilir. 
En yüksek noktaya ulaşıldığında artık hafif itmelerle salıncağın yükseklik korunmuş olur. Aslında bu 
durum rezonans olayının bir örneğidir. Eğer salıncak gelişigüzel itilirse, birbirini söndüren kuvvetler 
oluşacağı için istenilen yüksekliğe ulaştırılamaz. Yani rezonans oluşmaz. 

Rezonans; çoğunlukla mekanik, akustik, elektrik, elektronik ve elektromanyetik gibi çalışma alanlarında 
kullanılmaktadır ve nükleer manyetik rezonans ve elektron spin rezonans spektroskopisi gibi zamansal 
ve periyodik değişimlerin var olduğu mekanizmalarda da karşılaşılmaktadır. 

Rezonans devresi bir bobin ile bir kondansatörün seri ya da paralel bağlanması ile gerçekleştirilebilir. 

Elektriksel rezonans; bir elektronik RLC devresinde, bobin ve kondansatörün empedanslarının birbirini 

sönümlediği frekans değerinde meydana gelir. Bu frekansta devre üzerinden geçirilebilecek elektrik 

akımı ise maksimum seviyededir. Bu devre tipinde bobinin manyetik enerjisi periyodik olarak 

kondansatörün elektrik enerjisine dönüşür ve ters yönlü oldukları için bobin ve kondansatör akımları 

birbirini sönümler. Bu dönüşüm periyodu; bobinle kondansatörün değerleri tarafından belirlenir.  

2.1. Seri Rezonans Devresi 

Bobin ve kondansatörün birbirine seri olarak bağlandığı devrelerdir. Böyle bir devre Şekil-1’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1 Seri rezonans devresi 



 

 

 
Bu devrenin toplam empedansı ZT; 

𝑍𝑇 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2   

denklemi ile bulunur. Bu devrede bir fr frekansı için (XL-XC) değeri 0’a eşittir (Bobin ve kondansatörün 

empedanslarının birbirine zıt işaretli olduklarını hatırlayın. Bundan dolayı ZT bulunurken XL ve XC nin 

farkı alınarak hesaba katılmalıdır). Bu durumda devrenin toplam empedansı ise R’ye eşittir. 

Kondansatör ile bobinin empedanslarının birbirlerini sönümlediği frekans seri rezonans frekansı (fr) 

olarak tanımlanmaktadır. Bu rezonans frekansı şu şekilde hesaplanır: 

𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 = 0 →  𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 

           →  𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝑟𝐿 

           →  𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝑟𝐶
 

           → 2𝜋𝑓𝑟𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝑟𝐶
 

           → 𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Seri rezonans devresinde fr frekansında devrenin empedansı minimum seviyededir. Doğal olarak bu 

durumda devreden maksimum seviyede akım geçecektir. Rezonans durumunda bobin gerilimi +90◦ 

fazda iken kondansatör gerilimli -90◦ fazdadır. Bundan dolayı kondansatör ve bobin gerilimleri birbirini 

sönümlemekte ve toplamları 0 olmaktadır. 

2.2. Paralel Rezonans Devresi 

Bobin ve kondansatörün birbirine paralel olarak bağlandığı devrelerdir. Böyle bir devre Şekil-2’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2 Paralel rezonans devresi 

Paralel rezonans devrelerinde de seri rezonans devrelerinde olduğu gibi toplam empedansın minimum 

seviyede olması için XL ve XC değerlerinin birbirine eşit olması gerekmektedir. Bu durum da paralel 

rezonans frekansı değerinde oluşur ve bu frekans seri rezonans frekansı ile aynı formülle elde edilir. 

Paralel rezonans devrelerinde seri rezonans devresinden farklı olarak devrenin devamına paralel olarak 

bağlanacak yük direnci üzerinden geçen akım minimum seviyede olacaktır.  

𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 



 

 

 

2.3. Rezonans Devrelerinde Bant Genişliği ve Kalite Faktörü 

Seri ve paralel rezonans frekanslarında akım en yüksek seviyededir. Bu seviyeden daha yüksek 

frekanslara çıkıldıkça veya daha düşük frekans seviyelerine inildikçe devrenin empedansı artacağı için 

akım değeri düşecektir. Buna bağlı olarak devrenin çıkışından elde edilecek V0 değeri de düşecektir.  V0 

değerinin; fr rezonans frekansında maksimum olan değerden 3 dB düştüğü frekans seviyeleri alt ve üst 

kesim frekansı olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki denklemlerden de görüleceği üzere alt ve üst kesim 

frekansında sinyalin gücü yarı değerindedir. 

𝑃 = 𝐼2𝑅 

Alt ve üst kesim frekansında akım ve gerilim değeri maksimumdan 0.707’sine düştüğü, yani 1
√2

⁄  ile 

çarpıldığı değerdedir. O halde; 

𝑃 = (
𝐼𝑚𝑎𝑥

√2
)2𝑅 

     →  𝑃 =
(𝐼𝑚𝑎𝑥)2𝑅

2
 

     →  𝑃 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

2
 

Gücün yarıya düştüğü frekanslar arasındaki fark ise rezonans devresinin bant genişliğini (BW) 

vermektedir. Bant genişliği Q kalite faktörü ile de hesaplanabilir. Bir devrenin kalite faktörü; oluşacak 

maksimum akımın verimliliği ile ilişkilidir. Frekansa bağlı akım grafikleri incelendiğinde, düşük bant 

genişliğinde elde edilebilecek maksimum akım değerinin yüksek olması, devrenin kalite faktörünün 

yüksek olması anlamı taşımaktadır. Bu grafik ne kadar keskin bir dağılım sergiliyor ise kalite faktörü o 

kadar yüksektir. Kalite faktörü Q ile gösterilmektedir ve rezonans frekansının (fr) bant genişliğine oranı 

olarak bulunabildiği gibi fr frekansındaki kondansatör ve bobinin empedanslarının direnç değerine oranı 

ile de bulunabilir. Q faktörünün birimi yoktur.  

𝑄 =
𝑋𝐿

𝑅
      𝑣𝑒𝑦𝑎       𝑄 =

𝑋𝐶

𝑅
      

 𝑣𝑒      𝐵𝑊 =
𝑓𝑟

𝑄
        

Yüksek Q değeri için depolanan enerjideki kayıp düşüktür. Bu sayede yüksek Q değerindeki rezonans 

devrelerinde salınımların sönümlenmesi daha uzun sürecektir. Rezonans frekansında, düşük 

empedanslı devrelerde daha yüksek akım elde edilebileceği için, kalite faktörü yüksek olacaktır. 

Bir RLC devresi; XC > XL durumunda kapasitif etki, XC < XL durumunda ise indüktif etki gösterir. XC = XL 

olduğunda ise hem seri hem de paralel RLC devreleri için rezonans durumu meydana gelmektedir. 

Devreye uygulanan sinyalin frekansına bağlı olarak devrenin empedansının değişim grafiği Şekil-3’te 

verilmiştir.  



 

 

 

 

Şekil 3 Sinyal frekansına bağlı olarak devrenin empedansının değişimi 

fr ‘den daha düşük frekanslarda XC artacak, XL azalacaktır. Dolayısıyla devre kapasitif etki gösterecektir. 

Devre kapasitif etki gösterir durumda iken çıkış gücünün yarıya düştüğü (-3 dB) frekans seviyesi alt 

kesim frekansıdır (fL).  

𝑓𝐿 = 𝑓𝑟 − (
𝐵𝑊

2
) 

fr ‘den daha yüksek frekanslarda ise XL artacak, XC azalacaktır. Dolayısıyla devre indüktif etki 

gösterecektir. Devre indüktif etki gösterir durumda iken çıkış gücünün yarıya düştüğü (-3 dB) frekans 

seviyesi ise üst kesim frekansıdır (fH).  

𝑓𝐻 = 𝑓𝑟 + (
𝐵𝑊

2
) 

 

Şekil 4 Rezonans frekansında devre empedansına bağlı olarak akımın değişimi ve kalite faktörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük R, Düşük Empedans, Yüksek Q 

Orta R, Orta Empedans, Orta Q 

Yüksek R, Yüksek Empedans, Düşük Q 

XC > XL XL > XC 
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3. Hazırlık Çalışması 

1. Şekil-5’deki seri rezonans devresi için; devrenin altında istenilen verileri hesaplayınız. 

 

Şekil 5 Seri rezonans devresi 

(7 puan) Rezonans Frekansı (fr): 

 

 

(7 puan) L’nin Rezonans Empedansı (XL): 

 

 

(7 puan) C’nin Rezonans Empedansı (XC): 

 

 

(7 puan) Kalite Faktörü (Q): 

 

 

(7 puan) Bant Genişliği (BW): 

 

 

(7 puan) Alt Kesim Frekansı (fL): 

 



 

 

 
(7 puan) Üst Kesim Frekansı (fH): 

 

 

(7 puan) fL/2 Frekansında Devre Akımı: 

 

 

 

 

(7 puan) fL Frekansında Devre Akımı: 

 

 

 

 

(7 puan) fr Frekansında Devre Akımı (Imax): 

 

 

(7 puan) fH Frekansında Devre Akımı: 

 

 

 

 

(7 puan) 2fH Frekansında Devre Akımı: 

 

 

(16 puan) Frekans-Akım Grafiği: 
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4. Deney Çalışması ve Sonuç Sayfası 
1. Şekil-6’daki devreyi kurunuz. 

 

Şekil 6 Rezonans devresi 

2. Bu devrenin rezonans frekansını (fr) hesaplayınız.  

3. Sinyal jeneratöründen giriş sinyalinin genliğini (Vpp) osiloskobun 1. kanalını kullanarak                  

Tablo-1’de istenilen seviyeye ayarlayınız (Vpp=10V). 

4. Giriş sinyalinin frekansını hesapladığınız fr seviyesine ayarlayınız.  

5. Osiloskobun 2. kanalını kullanarak sinyalin genliğini (Vpp) ölçünüz ve Tablo-1’de ilgili yere yazınız. 

6. fr için devreden geçen akımı ampermetre ile ölçünüz ve kaydediniz. 

7. Çıkış geriliminin 3 dB düştüğü gerilim değerini (VC) hesaplayınız ve ilgili yere kaydediniz. 

8. Sinyal jeneratörünün frekansını fr den daha düşük seviyelere ayarlayarak çıkış geriliminin 3 dB 

düştüğü seviyeye gelmesini sağlayınız ve bu frekans seviyesini (fL) kaydediniz. 

9. Bulunan fL için devreden geçen akımı ampermetre ile ölçünüz ve kaydediniz. 

10. Sinyal jeneratörünün frekansını fr den daha yüksek seviyelere ayarlayarak çıkış geriliminin 3 dB 

düştüğü frekansa gelmesini sağlayınız ve bu frekans seviyesini (fH) kaydediniz. 

11. fH için devreden geçen akımı ampermetre ile ölçünüz ve kaydediniz. 

12. Devrenin bant genişliğini (fH-fL) tablodaki ilgili bölümde hesaplayınız ve yazınız. 

13. Rezonans devresinin kalite faktörünü tablodaki ilgili bölümde hesaplayınız ve yazınız. 

14. Tablo-1’de istenilen diğer frekans seviyeleri için çıkış geriliminin (Vmax) değerlerini ve devreden 

geçen akım seviyelerini ampermetre ile ölçerek kaydediniz. 

15. Devredeki direnci 1 kΩ ile değiştiriniz ve yukarıdaki işlem adımlarını tekrarlayarak Tablo-2’yi 

doldurunuz. 

16. Şekil-7’de verilen kısma, her iki tabloda elde ettiğiniz sonuçları kullanarak frekans-akım grafiklerini 

çiziniz. 

 

 

 

 
 

 

 

10 nF 100 mH 

Vpp=10 V 
330 Ω 



 

 

 
Rezonans Frekansı Hesaplama: 

 

 

Sinyalin 3 dB düştüğü gerilim değerini hesaplama: 

 

 

Tablo 1 R=330 Ω için deney sonuçları 

Vin 
(Vpp) 

Frekanslar 
Frekans 

Değeri (Hz) 
Vout 
(Vpp) 

Hesaplanan  
Akım

Bant 
Genişliği 

Q Faktörü 

10 V fL/4      

10 V fL/2    

10 V fL    

10 V fr    

10 V fH    

10 V 2*fH    

10 V 4*fH    

 

Tablo 2 R=1 kΩ için deney sonuçları 

Vin 
(Vpp) 

Frekanslar 
Frekans 

Değeri (Hz) 
Vout 
(Vpp) 

Hesaplanan  
Akım

Bant 
Genişliği 

Q Faktörü 

10 V fL/4      

10 V fL/2    

10 V fL    

10 V fr    

10 V fH    

10 V 2*fH    

10 V 4*fH    

 

 

Şekil 7 İki farklı dirençli RLC devresi için f-I grafiği 
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