
 

 

 
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: 

 

 



 

 

 

Deney No  

Deney Adı  

Öğrenci No Ad-Soyad İmza 

   

   

   

   

 

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 10 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) 

Ölçülen 
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) 

Ölçülen 
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 


