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BÖLÜM 1 ELEKTRİK ÖLÇME 

 
1. Ölçme (Measurement) 

 Akım, gerilim, basınç ve sıcaklık gibi fiziksel büyüklüklerin karşılaştırma sonucu sayısal olarak 

değerlendirilmesi işlemidir.  

 Veya çeşitli fiziksel büyüklüklerin insanın anlayabileceği şekle dönüştürülmesi işlemidir. 

 Herhangi bir fiziksel büyüklük sayılarla ifade edilebilirse ölçülmüş olur. 

 Ölçme sonucunun sayısal olarak değerlendirilmesi, ölçülen büyüklük içinde herkesçe bilinen birim 

değerden o büyüklük içinde kaç tane olduğunun belirlenmesidir. Bu yüzden ölçüm sonucu 

verilirken yanında birimi de mutlaka verilmelidir. 

 Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde değişik yöntemler kullanılır. Bazı fiziksel büyüklükler sadece 

mekanik yöntemlerle ölçülürken, bazıları elektromekanik, bazıları ise elektronik cihazlarla 

ölçülebilir.  

Ölçme sonucunda elde edilen sayılar, fiziksel büyüklüklere bağlı olarak çeşitli birimlerle birlikte ifade 

edilmelidir. Her büyüklük ölçü sayısı ve birim olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ölçülecek büyüklük 

değiştikçe büyüklüğe ait birim de değişir. Ölçüm sonuçlarında ülkeler arası uyumun sağlanması için 

standart hale gelmiş olan Birim Sistemleri kullanılır.   

Birim Sistemlerinden uluslararası anlaşmalar ile kabul edilmiş ve en yaygın olarak kullanılanları; 

a) CGS Birim Sistemi 

b) MKS Birim Sistemi 

c) MKFS Birim Sistemi 

d) Uluslararası Birim Sistemi (SI) 

a) CGS Birim Sistemi 

Uzunluk, kütle ve zaman temel kavramları üzerine kurulmuştur. Temel birimler olarak; uzunluk için 

santimetre(cm), kütle için gram(g) ve zaman için saniye(s) kabul edildiğinden santimetre, gram, 

saniye veya kısaca CGS sistemi adını alır. 

b) MKS Birim Sistemi 

Bu sistemde temel kavramlar yine uzunluk, kütle ve zamandır. Temel birimler olarak; uzunluk için 

metre(m), kütle için kilogram(kg) ve zaman için saniye(s) kabul edildiğinden MKS sistemi olarak bilinir. 

Elektrikte, akım şiddeti de temel kavramlar arasına girer. Akım şiddeti için temel birim olarak amper 

(A) kabul edildiğinden bu sistem MKSA sistemi olarak da bilinir.   

c) MKFS Birim Sistemi 

Bu sistem kütle yerine kuvveti temel kavram olarak kabul etmektedir. Temel birimler olarak; uzunluk 

için metre (m), kuvvet için 1kg kütleye Paris’te etkiyen yerçekimi olan kiloforce (kf) ve zaman için 

saniye (s) kabul edildiğinden MKFS sistemi olarak bilinir. 1kg kütleye etkiyen yerçekimi her yerde aynı 

olmadığından bu sistem mutlak bir birim sistemi değildir.  
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d) Uluslararası Birim Sistemi (SI) 

Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi  (Fransızca:  Système international 

d'unités), 1960'taki "Ağırlıklar ve Ölçümler" genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü 

verildi. Bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi'nin genel 

kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. MKS veya MKSA birim sistemini kapsamaktadır. 

SI Birim Sisteminde kabul edilen 7 temel birim bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

SI Birim Sistemindeki Temel Birimler 

Fiziksel Büyüklük Birim Sembol 

Uzunluk metre m 

Kütle kilogram kg 

Zaman saniye s 

Elektrik Akım Şiddeti amper A 

Sıcaklık kelvin K 

Madde Miktarı mol mol 

Işık Şiddeti candela cd 

 

Temel birimlerin çarpılması veya bölünmesiyle Türetilmiş birimler elde edilmektedir. Türetilmiş 

birimler temel birimler cinsinden ifade edilir.   

SI Birim Sistemindeki Bazı Türetilmiş Birimler 

Fiziksel Büyüklük Birim Sembol Birimin Tanımı 

Alan metrekare m2 m.m 

İvme metre/saniyekare m/s2 m/s2 

Kuvvet Newton N kg.m/s2 

Basınç Pascal Pa N/m2=kg/m.s2 

Enerji Joule J N.m=kg.m2/s2 

Güç Watt W J/s=kg.m2/s3 

Elektrik Yükü Coulomb C A.s 

Gerilim/emk/Potansiyel fark Volt V J/C=kg.m2/A.s3 

Elektrik Alan Şiddeti - - V/m=kg.m/A.s3 
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Elektriksel Direnç Ohm Ω V/A= kg.m2/A2.s3 

Elektriksel İletkenlik Siemens S 1/ Ω= A2.s3/ kg.m2 

Elektriksel Kapasite Farad F C/V=A2.s4/ kg.m2 

Manyetik Akı Weber Wb V.s= kg.m2/A.s2 

Endüktans Henry H Wb/A= kg.m2/A2.s2 

Manyetik Akı Yoğunluğu  Tesla T Wb/m2= kg/A.s2 

Manyetik Alan Şiddeti - - A/m 

Parlaklık - Cd/m2 Cd/m2 

Frekans Hertz Hz 1/s 

 

Uygulamada temel veya türetilmiş birimleri kendileri ile alt veya üst katları kullanılabilir. Bu 

dönüşümde kullanılacak çarpanlar ve isimleri aşağıda verilmiştir. 

Temel ve türetilmiş birimlerin alt ve üst katları 

Birim Takısı Çarpan Sembol 

Exa 1018 E 

Peta 1015 P 

Tera 1012 T 

Giga 109 G 

Mega 106 M 

Kilo 103 k 

   

Mili 10-3 m 

Mikro 10-6 µ 

Nano 10-9 n 

Piko 10-12 p 

Femto 10-15 f 

Atto 10-18 a 
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Ölçme İşlemi 

 

 

 

 

Analog Ölçme: Ölçülmesi istenen büyüklük ya bir açıya yada uzunluğa çevrilir. Genellikle bir 

göstergenin dönme açısı, gösterge altındaki skalanın açı ölçeği ile karşılaştırılır.  

 Skala: Göstergenin altındaki bölümlenmiş açıya denir. 

Açı               Analog voltmetre                      Uzunluk            Analog Termometre  

 

                                 

 

      

Bazı analog ölçü aletleri  

 

 

 

Analog Ölçme 

Dijital Ölçme 
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Dijital Ölçme: Ölçülmek istenen büyüklüğün içinde, o büyüklüğün yeteri kadar küçük parçalarından 

kaç tane bulunduğu elektronik sayıcı ile sayılarak gösterilir.  

                  Dijital Voltmetre      Dijital Termometre 

 

        

                  

Bazı dijital ölçü aletleri 

 

1.1. Temel Kavramlar 

Doğruluk: Ölçülen değerin (Xö) gerçek değere ne kadar yakın olduğunu gösterir. Doğruluğu ifade 

etmek için mutlak hata ve bağıl hata tanımları kullanılır. 

Mutlak Hata (Mutlaka Hata Sınırı, Probable Error): Gerçek değer ile ölçülen değer arasındaki farktır.  

MH=∆X=│Xö-X│  

Xö: Ölçülen değer, X: Gerçek değer, ∆X: Mutlak hata 

Örnek olarak bir tel 2.30m uzunluğunda ölçülmüş ise bu telin uzunluğu 2.295m ile 2.305m uzunluğu 

arasındadır. Bu durumda mutlak hata; 
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∆X=│Xö-X│=│2.30-2.295│=0.005 veya ∆X=│Xö-X│=│2.30-2.305│=0.005 

∆X=±0.005 m  olarak bulunur.  

Mutlak hata, ölçülen büyüklüğün cinsine göre ∆U, ∆I, ∆P….gibi gösterilir.  

Bağıl Hata (Bağıl Hata Sınırı, Relative Error): Mutlak Hatanın (∆X), işaretin ölçülen değerine (Xö) 

oranıdır. Yüzde hata olarak ifade edilir.  

𝐵𝐻 = Ɛ =
∆𝑋

𝑋ö
 

Bağıl hata veya yüzde hata ne kadar küçükse ölçüm o kadar doğrudur.  

Tel örneği için bağıl yada yüzde hata:   ε =
0.005

2.30
= 0.002 ε = %0.2   olarak bulunur. 

Duyarlılık (Sensitivity): Ölçülmek istenen X büyüklüğü ∆X kadar değişince, gözlenilen büyüklük ∆Y 

kadar değişiyorsa, ∆Y ve ∆X arasındaki orana o ölçme işleminin duyarlılığı denir. 

𝐷 =
∆𝑌

∆𝑋
  

Ölçme Sınırları: Bir ölçü aletinin ölçebildiği sıfır olmayan en küçük değere “alt ölçme sınırı”, en büyük 

değere “üst ölçme sınırı” denir. Alt ve üst ölçme sınırları arasındaki aralığa ise “ölçme aralığı” yada 

“ölçme alanı” denir. Nominal ölçme sınırı ise ölçü aletinin üzerinde yazılı bulunan ve genel olarak üst 

ölçme sınırına eşit yada yakın değerdir.  

Yandaki analog ampermetre için; 

Alt ölçme sınırı: 2A 

Üst ölçme sınırı:40 A 

Ölçme aralığı: 2-40A 

Nominal ölçme sınırı: 40A 

 

Hassasiyet: Ölçü hatalarını ifade eden diğer bir büyüklük ise hassasiyettir. Hassasiyet doğruluktan 

farklıdır. Hassasiyet, küçük değerleri ayırt edebilme özelliğidir. Örnek olarak, mikrovolt ölçen bir 

voltmetre milivolt ölçen bir voltmetreden daha hassastır. Başka bir örnek; 10.345mA’i ölçen bir 

ampermetre 10.34mA’i ölçen bir ampermetreden daha hassastır. Hassas ölçmenin daha doğru 

olduğu söylenemez. Dakika ve saniyeleri olan bir saat, yalnız saat kademesi olan bir saatten daha 

hassas olamasına rağmen daha doğru olmayabilir. Doğru olmayan bir zamanı daha hassas okumanın 

bir anlamı yoktur. Hassasiyet matematiksel olarak ifade edilebilir.  

𝐻 = 1 − |
(𝑋𝑛−𝑋𝑛)

𝑋𝑛
|  

Burada Xn, n. ölçmedeki değer ve 𝑋𝑛 ise toplam ölçmelerin ortalamasını göstermektedir. 
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Soru: Aşağıdaki tabloda 10 adet ölçmeye ait değerler verilmiştir. Dördüncü ölçmedeki hassasiyeti 

hesaplayınız. 

Ölçü Sırası Ölçülen değer (Xn) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

98 
102 
101 
97 

100 
103 
98 

106 
107 
99 

  

Çözüm: 

 

 

 

Soru: Aşağıdaki farklı zamanlarda aynı akıma karşılık ölçü aletinin göstergesinin sapması derece 

olarak verilmiştir. Hassasiyetin en kötü olduğu durumu belirtiniz. 

Im(µA) İbre Sapması 
(Derece) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

20.10 
20.00 
20.20 
19.80 
19.70 
20.00 
20.30 
20.10 

 

Çözüm: 
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Pö 

2. Ölçmenin Temel İlkeleri 

Ölçmenin Temel İlkeleri 

 

 

 

1. Etki: Herhangi bir sisteme ilişkin herhangi bir büyüklüğü o sisteme etkimeksizin ölçebilecek hiçbir 

ölçme sistemi yoktur. Ölçme sistemi ölçülecek sistemden bir enerji (Wö) alır veya güç (Pö) çeker. Veya 

aktif ölçme sistemleri kullanıldığında, ölçme sistemi bu kez ölçülecek sisteme Wö yada Pö gibi bir 

enerji yada güç verir. Her iki durumda da ölçme sisteminin ölçülecek sisteme bir etkisi olur.  

 

     

 

        

Ölçülecek sistemin vereceği maksimum enerji miktarına Wm, güç miktarına Pm denilirse bağıl etki 

derecesi; 

𝑒 =
𝑃ö

𝑃𝑚
  veya 𝑒 =

𝑊ö

𝑊𝑚
  şeklinde hesaplanır. Bağıl etki derecesi 1’in yanında ne kadar küçükse o ölçme 

işlemindeki etki o kadar küçük demektir. Bu da Pm>>> Pö ve Wm>>>Wö demektir. 

Ölçülecek sistemden ve ölçülen büyüklükten bağımsız olarak ölçme aletlerinin bağıl etki derecesi söz 

konusu olamaz. Bu yüzden ölçme aletlerinin nominal ölçme sınırında ölçme yaparken tükettikleri güç 

yada enerji verilir.  

Örnek olarak ölçme aleti bir voltmetre ise nominal ölçme sınırı olan gerilimi ölçerken ölçülecek 

devreden çekeceği akım verilir. Ampermetre ise nominal ölçme sınırı olan akımı ölçerken ölçeceği 

devrede yaratacağı gerilim düşümü verilir. Yada bu ölçü aletlerinin iç direnç değerleri verilir. Bu ölçü 

aletlerinin ölçülecek devreyi çok az etkilemesi için voltmetrenin devreden çekeceği akımın, 

ampermetrenin ise devrede yaratacağı gerilim düşümünün küçük olması gerekir. Dolayısıyla 

voltmetre iç direncinin (rv) çok büyük, ampermetre iç direncinin (ra) ise çok küçük olması gerekir. 

Örnek:  500Ω/volt’luk değişik sınırlı bir voltmetre hangi ölçme sınırında çalışırsa çalışsın, nominal 

ölçme sınırındaki bir gerilimi ölçerken devreden  

1

500

𝑉

Ω
= 0.002𝐴 = 2𝑚𝐴   akım çeker. Bu voltmetre 150V luk bir voltmetre ise iç direnci 

 

𝑟𝑣 =
150 𝑣

2𝑚𝐴
= 75000Ω  olarak bulunur. 

150V değerinde bir gerilim ölçerken bu voltmetre; 

𝑃 = 150𝑥0.002 = 0.3𝑊 güç çeker. 

Wö 

Pm 

Wm 

K 

Etki Gecikme Hata 

Ölçülecek Sistem 

 

Ölçme Sistemi 
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Örnek: Değişik sınırlı bir ampermetrenin herhangi bir nominal ölçme sınırında çalışırken devrede 

yaratacağı gerilim düşümü 0.1V olsun. O halde bu ampermetre 5A lik nominal ölçme sınırında 

çalışıyor ise bu ölçme aletinin iç direnci; 

𝑟𝑎 =
0.1

5
= 0.02Ω  olarak bulunur.  

Çekeceği güç ; 

𝑃 = 0.1𝑥5 = 0.5𝑊  olarak elde edilir. 

Örnek:  

 

V2 

+ 
R2  
 

1M 

 R1 = 1M 

 
 

1.5V 
RV =10000 V 

 

a) Voltmetre bağlanmadan önce; 

𝑉2 =
1.5

𝑅1+𝑅2
𝑅2 =

1.5

1.106+1.106 1. 106 = 0.75𝑉  

Voltmetre bağlandıktan sonra; 

𝑉2
′ =

1.5

𝑅1+
𝑅2𝑅𝑣

𝑅2+𝑅𝑣

(
𝑅2𝑅𝑣

𝑅2+𝑅𝑣
) =

1.5

1.106+9900
9900 = 0.0147𝑉  

b) İç direnç Rv=10MΩ olursa V2’ gerilimi ne olur? 

𝑅𝑝 =
𝑅2𝑅𝑣

𝑅2+𝑅𝑣
=

10610.106

106+10.106 =
106107

106+107 = 909090.9Ω = 0.909𝑀Ω  

𝑉2
′ =

1.5

106+909090
909090 = 0.714𝑉  

 

2. Hata: Elde edilen ölçme sonucu (Xö), ölçülmek istenen büyüklüğün belirsiz değerinden (Xg) yine 

belirsiz bir hata (Xh) kadar farklıdır. 

Xö=Xg+Xh 
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3. Gecikme: Bir ölçme sistemi, girişinden kendisine etkiyen ve ölçülecek olan X büyüklüğünü çıkışında, 

gözlenebilen Y büyüklüğüne çevirir.  

 

Ölçme sisteminin çıkış büyüklüğü (Y), giriş büyüklüğünün (X) değişimlerini hemen izleyemez. Ölçme 

sisteminin çıkış büyüklüğünü (Y) göstermesi için ölçme sisteminde bir sürenin geçmesi gerekir. Bu 

süreye gecikme süresi denir. 
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3. Ölçme Hataları 

Ölçme Hataları 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.1. Kişi Hataları: Dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı gözlemcinin yaptığı hatalardır.  

3.2. Rastlantı Hataları: Tekrarlı ölçme yapılması durumunda ortaya çıkar. Hava moleküllerinin 

hareketi, direnç elemanları içindeki elektronların ısıl çalkantıları gibi rastgele oluşan olaylar sonucu 

ortaya çıkar. Elde edilen ölçme sonuçlarının ortalaması alınarak bu hataların etkisi küçültülür. 

3.3. Sistem Hataları:  

3.3.1. Yapım hataları: Ölçü aleti ne kadar dikkatli yapılmış ve ölçeklenmiş olursa olsun saptanan 

değerde mutlaka bir belirsizlik kalacaktır. Bu belirsizliğin ve yapım hatasının üst sınırı, ölçü aletinin 

ölçeklenmesi sırasındaki ölçme işleminin doğruluğuna, yapımından sonra geçen zamana, seçilen 

malzemeye, yapım esnasında gösterilen dikkate, kullanılması sırasındaki ortam ve ölçme koşullarına 

bağlıdır. 

Ölçme aletinin sınıfı: Ölçü aletinin yapımından kaynaklanır. Cihaz plakalarında belirtilir. 

𝑆 = 100
∆𝑥

𝑥𝑛
   

Soru: Mutlak hata sınırı 0.1V olan 100V luk bir voltmetre ile mutlak hata sınırı 0.1V olan 10V luk bir 

voltmetrenin hangisi daha doğrudur? 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

Kişi  

Hataları 

 

 

Sistem 

Hataları 

Rastlantı 

Hataları 

Yapım 

Hataları 

 

 

Yöntem 

Hataları 

 

 

Okuma 

ve Belirtme 

Hataları 

 

 

Ortam Etkileri 

Sonucu Oluşan 

Hatalar 
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VDE 410 yönetmeliğine göre hareketli parçaları bulunan ölçü aletlerinin sınıfları standartlaştırılmıştır. 

Buna göre 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2.5 ve 5 sınıfından ölçü aletleri yapılmaktadır.  

0.1 ve 0.2 sınıfı           Başka ölçü aletlerinin kontrolü ve ölçeklenmesi için, sadece laboratuvarda 

kullanılan ölçek aletlerdir.   

0.5, 1 ve 1.5 sınıfı              Laboratuvarlarda ve endüstride kullanılan çoğu portatif ölçü aletleridir.   

2.5 ve 5 sınıfı                 Endüstride kullanılan tablo ölçü aletleridir.   

Not: 0.2 sınıfından bir ölçü aleti ölçme sınırı kadar bir değer ölçerken, yani göstergesi skalanın 

sonlarına kadar saparak bir değer ölçerken, ölçtüğü değerin %0.2’si kadar bir bağıl hata ile ölçme 

yaptığı halde ölçme sınırının yarısı kadar bir değer ölçerken (lineer skala halinde göstergesi skalanın 

ortalarına kadar saparak bir değer ölçerken) mutlak yapım hatası yine aynı kalıp ölçtüğü değerin 

%0.4’ü kadar bir bağıl hata ile ölçme yapmaktadır. Bu yüzden göstergeli ölçü aletleri ile ölçme 

yaparken skalanın son taraflarında ölçme yapmaya ve ölçmedeki bağıl hata küçük tutulmaya çalışılır.   

3.3.2. Yöntem hataları: Ölçme yönteminin, ölçme sisteminin, ölçme sisteminde kullanılan alet ve 

malzemenin bilinen bazı kusurlarından ve bilinerek yapılan bazı yanlışlıklardan ileri gelir.  

Örnek: Ampermetrenin devrede yarattığı gerilim düşümünün ihmal edilmesi gibi.  

İstendiği takdirde bu ihmaller yapılmayarak yöntem hatası kaldırılır. 

3.3.3. Okuma ve belirtme hataları: Göstergenin yerinin ölçek çizgileri üzerinde tam olarak 

belirlenemediği durumlarda oluşan hatalardır. Bu hataları azaltmak için skalaya dik bakılır. 

3.3.4. Ortam etkileri sonucu oluşan hatalar: Ortamın sıcaklığı, nemi, basıncı gibi ortam koşulları ile 

ortamda bulunan magnetik alan, magnetik ve elektriksel büyüklüklerin ölçme sonucunu etkilemesi ile 

oluşan hatalardır. 

Soru: İç direnci R0=0.2Ω ve gerilimi E=1.5V olan bir pil, R=14.8Ω luk bir direncin uçlarına bağlanmıştır. 

Eğer pilin iç direnci ihmal edilirse devreden akan akımın bağıl hatası ne olur? Eğer R direnci 0.3Ω 

olarak değiştirilirse bağıl hata nasıl değişir? 

Çözüm: 
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  4. Ölçme Hatalarının Birleştirilmesi 

Herhangi bir ölçmede birden fazla cihaz yada eleman kullanılabilir veya aynı cihaz ile ölçülürken 

ölçmede farklı hatalar oluşabilir. Ölçmedeki toplam hatayı hesaplarken tüm etkilerin hesaba katılması 

gerekir. En genel halde ölçülecek bir x büyüklüğü çeşitli parametrelerin fonksiyonudur. Örnek olarak 

güç, iki büyüklüğün fonksiyonudur. 

x=f(a,b,…..)  x           gerçek 

xö=f(aö,bö,…..)  xö         ölçüm 

xö+∆x=f(aö+∆a, bö+∆b, ……)   olduğunda a ve b’de yapılan hata sonucu x değerinde oluşan hata nedir? 

Bunu hesaplamak için iki yöntem vardır. 

1) xö+∆x Taylor Serisine açılır; 

xö + ∆x = f(aö, bö, … ) +
𝜕𝑓

𝜕𝑎
|𝑥ö

∆𝑎 +
𝜕𝑓

𝜕𝑏
|𝑥ö

∆𝑏 + ⋯ +
1

2!

𝜕2𝑓

𝜕𝑎𝜕𝑏
|𝑥ö

∆𝑎∆𝑏 +
𝜕2𝑓

𝜕𝑎2 |𝑥ö
(∆𝑎2) +

𝜕2𝑓

𝜕𝑏2 |𝑥ö
(∆𝑏2) +

⋯  

Bu eşitlikte ∆a∆b çarpımı çok küçük bir sayı olduğu için, bu terim ve sonrası ihmal edilir. 

Ayrıca xö=f(aö,bö,…..) olduğundan, 

∆𝑥 = |
𝜕𝑓

𝜕𝑎
| ∆𝑎 + |

𝜕𝑓

𝜕𝑏
| ∆𝑏 + ⋯  

2) Logaritmik Türev 

x=f(a,b,…) 

lnx=lnf(a,b,..)          2 tarafın türevi alınır          
𝑑𝑥

𝑥
=

𝜕𝑓
𝜕𝑎

⁄

𝑓
𝑑𝑎 +

𝜕𝑓
𝜕𝑏

⁄

𝑓
𝑑𝑏 + ⋯ 

d           ∆ 

∆𝑥

𝑥
= |

𝜕𝑓
𝜕𝑎

⁄

𝑓
| ∆𝑎 + |

𝜕𝑓
𝜕𝑏

⁄

𝑓
| ∆𝑏 + ⋯  

Bu işlem yapılırken, ölçülen büyüklüğün devre elemanları cinsinden analitik ifadesi yazılır. Bu 

bağıntının logaritmik türevi alınarak toplam bağıl hata bağıntısı bulunur. 

Soru: Sınıfı 0.2 olan bir ampermetre kullanılarak bir R direncinden geçen akım okunarak, dirençte 

ısıya çevrilen güç hesaplanacaktır. Akım ölçümü esnasında gösterge ampermetrenin son skala 

değerinin yarısından yukarı değerlerde gözlenmiştir. Buna göre ölçümde yapım hatalarından dolayı 

güçte yapacağımız hatanın %1’i geçmemesi için R direncinin yapım hatası en çok ne olmalıdır? 

Çözüm: 
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Soru: Bir dirençten geçen akım şiddeti 0.025A mutlak hata ile ölçülmüş ve 12.24A bulunmuştur. 

Direncin değeri 20Ω dur. Bu direncin değeri hangi hata ile verilmelidir ki dirençte harcanan gücün 

hesabında yapılan bağıl hata, akımın ölçülmesinde yapılan bağıl hatanın 3 katından fazla olmasın. 

Çözüm: 

 

 

 

 

Soru: Doğruluk sınıfı 2.5 ve nominal gerilimi 250V olan bir voltmetre ile 100V luk gerilimin 

ölçülmesinde yapılan bağıl hata nedir? 

Çözüm: 

 

 

 

Soru: Bir direnci ölçmek için maksimum kademesi 6A ve sınıfı 0.2 olan bir ampermetre ile maksimum 

kademesi 300V ve sınıfı 0.5 olan bir voltmetre kullanılmıştır. Bu ölçmede ampermetrede okunan 

değer 2A ve voltmetrede okunan değer 120V tur. Direnç ölçümünde yapılan toplam bağıl hata ile 

mutlak hatayı bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 

Soru: İç direnci 0 alınacak kadar küçük olan 4.5V luk bir fener piline 1.8W lık 4.5V luk bir ampul 

bağlanmıştır. 

a) Devreden geçen akımı ve devrenin toplam direncini hesaplayın. 

b) Bu akımı ölçmek için devreye iç direnci 0.25Ω olan 1.5 sınıfından 0.5A lik bir ampermetre 

bağlanınca ampermetrenin göstereceği akımı hesaplayın.  

 c) 1.5 sınıfından 0.5A lik  ampermetre ile yukarıdaki akım ölçülürken ampermetrenin yapımındaki 

kusurlarından doğan mutlak yapım hatası ve bağıl yapım hatasını bulunuz. 
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Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Şekildeki ampermetre 0.5 sınıfından 500mA lik olup direnci 0.2Ω dur ve I=400mA 

göstermektedir. Voltmetre ise 0.5 sınıfından 30V luk olup direnci 30kΩ dur. U=20V göstermektedir. 

a) R=U/I formülünden hesaplanmak üzere ölçülmüş olan R direncinde gerilimi direnç uçlarından değil 

direnç ve ampermetre sisteminin uçlarından ölçüldüğünde meydana gelen yöntem hatasının bağıl 

değerini bulunuz. 

b) R direncinin yukarıda ölçülen ölçme sonuçlarına göre aletlerin yapım hatalarından ileri gelen bağıl 

hatayı ve toplam hatayı bulunuz.  

 

 

 

 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 

UA 
UA 

V 

A 

R 

UR 
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Soru: Hep pozitif değer alması gereken R gibi bir direnç, yine hep pozitif olan R1 ve R2 gibi 2 direnç 

değerinin farkı alınarak, R=R1-R2 formülünden hesaplanmaktadır. R1 ve R2 değerlerinin her ikisi de %2 

bağıl hata sınırı ile R1=1245Ω ve R2=1200Ω olarak ölçülmüştür. Hesaplanan R değerindeki mutlak ve 

bağıl hata sınırlarını bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Bir direncin değerini ölçmek için dirence gerilim uygulanarak üzerindeki gerilim ve akım 

değerleri ölçülmüştür.  

-1.ölçümde dirençten geçen akımı okumak için 3A lik ve 0.5 sınıfından bir ampermetre ve uçları 

arasındaki gerilimi okumak için 1 sınıfından 120V luk bir voltmetre kullanılmıştır.  

-2. ölçümde ise 6A lik 0.2 sınıfından bir ampermetre ve 300V luk 0.5 sınıfından bir voltmetre 

kullanılmıştır.  

Her iki ölçüm sonucunda da akım 2A ve gerilim 120V olarak okunmuştur.  

a) Hangi ölçmenin direnç değerinde daha küçük yapım hatası verdiğini gösteriniz. 

b) Hesaplanan direnç değerinde daha da küçük bir yapım hatası olması için hangi ampermetre ve 

hangi voltmetrenin gösterdiği değerleri almak gerekir? Bu takdirde hesaplanan direnç değerindeki 

yapım hatası ne kadar olur? 

Çözüm: 
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Soru: Elimizde 0.5 sınıfından 500V ‘luk bir voltmetre ile 1.5 sınıfından 120V’luk bir voltmetre 

bulunmaktadır. Değeri 110V olan bir gerilimi hangi ölçü aleti ile ölçmek daha doğru olur? Neden?  

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Bir direncin içinden geçen akım %1 doğrulukla ölçülmüş ve I=1.7mA, direnç uçlarındaki gerilim 

de %1 doğrulukla ölçülmüş ve U=47V bulunmuştur. U/I dan hesaplanan direnç değerindeki bağıl 

ölçme hatası ne kadardır? Ölçme sonucunu virgülden sonra bir basamak alarak nasıl verirsiniz? 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: 1.5 sınıfından 150V luk bir voltmetre ile bir gerilim ölçülmüş ve 112V bulunmuştur. Ölçülen bu 

gerilim değerindeki mutlak ve bağıl hata ne kadardır? 

Çözüm: 
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Soru: Bir tanesi 20Ω, diğerleri 10Ω’luk 3 direnç kullanarak 30Ω’luk bir direnç elde edilecektir. 20Ω’luk 

direncin bağıl yapım hatası %1 ve 10Ω’luk dirençlerin yapım hatası %2 olduğuna göre eşdeğer 

direncin yapım hatasını hesaplayınız. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ölçü Hatalarının İstatistik Analizi 

Herhangi bir fiziksel büyüklük ölçülürken, çok değişik iç ve dış etkilerin mevcut olduğunu göz önüne 

almak gerekir. Mesela bir direnç telinin direnci belirlenirken, direnç değerine etki eden çok değişik 

faktörler vardır. Bunların bir kısmı önemli bir kısmı ise önemsizdir. Bu etkenler; imalat tekniği, tel 

malzemesi, telin kesit alanı, tel boyu, ortam sıcaklığı, teldeki akım dağılımı ve uygulanan gerilim 

şeklinde özetlenebilir. Ölçmenin doğruluğu, bu faktörlerin bilinmesine bağlıdır. Bu faktörlerden bir 

kısmının bilinmemesi veya sabit tutulamaması durumuna arka arkaya yapılan ölçmeler farklı sonuçlar 

verir. 

Etkenlerin değişimi belirsiz ve rastgele olduğundan, bunlardan kaynaklanan hataların analizi istatistik 

yöntemlerle yapılır. İstatistik analizde, ortalama değer, ortalama sapma ve standart sapma gibi 

büyüklükler tanımlanmıştır. Bu büyüklükler ile bahsedilen hataların sayısal değerlendirilmesi yapılır. 

5.1. Ortalama, Sapma ve Standart Sapma 

Ortalama veya aritmetik ortalama değer(Xo): Bir büyüklüğün n adet ölçmede elde edilen değerlerinin 

cebirsel toplamının n’ye bölünmesi ile elde edilir. Bu ortalama, aritmetik ortalamadır. 

𝑋𝑜 =
(𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛)

𝑛
  

Sapma: Ölçülen her bir değer ile ortalama değer arasındaki farktır. X1, X2, …, Xn değerlerinin sapması 

D1= X1- Xo, D2= X2- Xo, …, Dn= Xn- Xo 

şeklindedir. Sapmaların cebirsel toplamı sıfırdır. 
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Soru: 50Ω’luk bir direnç serisinin 4 tanesinin değeri aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Bu büyüklükler için 

a) Aritmetik ortalamayı 

b) Her değerin sapmasını 

c) Sapmaların cebirsel toplamını hesaplayınız. 

X1=50.1 Ω, X2=49.7 Ω, X3=49.6 Ω, X4=50.2 Ω  

Çözüm: 

 

 

 

 

 

Ortalama sapma (Do): n adet sapmanın mutlak değerinin toplamının n’ye bölünmesi ile elde edilir. 

𝐷𝑜 =
(|𝐷1|+|𝐷1|+⋯+|𝐷𝑛|)

𝑛
  

Soru: Bir önceki örnekteki değerler için ortalama sapmayı hesaplayınız. 

Çözüm: 

 

 

 

Standart sapma: Bir grup verinin değerlendirilmesinde ortalama sapma yerine standart sapmanın 

kullanılması daha yararlıdır. Standart sapma(S), 

𝑆 = √(𝐷1
2+𝐷2

2+⋯+𝐷𝑛
2)

𝑛
  

şeklinde bulunur. Bu değer ortalama değerin etrafındaki değişimin miktarını gösterir. n<20 için daha 

doğru bir sapma elde etmek amacıyla paydadaki n yerine n-1 konur. Pratik olarak; herhangi bir ölçü 

grubunda elde edilen ortalamanın gerçek ortalamaya yakınlığı, bulunan standart sapmanın yüzde 

değerinin elde edilen ortalamanın %10’dan küçük olması ile anlaşılır.   
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Soru: Yukarıdaki direnç örneğindeki değerler için standart sapmayı hesaplayınız. 

Çözüm: 
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BÖLÜM 2 ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLEBİLEN DEĞERLERİ 

 
Elektrik devrelerinde ölçülebilen büyüklükler olan;  

 Devrede bulunan kaynakların tiplerine göre değişik şekillerde 

olabilir. 

 Zamana bağlı olarak değişebilir. 

 Bu değişimler fonksiyonlar ile gösterilebilir. 

   

 

1. Periyodik Fonksiyon 

 Değişimlerini belirli sürelerle tekrarlayan fonksiyonlardır. 

 Genel olarak alternatif akım devrelerindeki değişimler (akım, gerilim, güç) periyodik 

fonksiyonlardır.  

 Akım, gerilim, güç fonksiyonlarına kısaca işaret de denilebilir.  

   

2. Periyot 

 Periyodik bir fonksiyonun tam bir değişim yaptığı süreye denir.  

 T ile gösterilir. 

 Birimi saniyedir. 

 

Akım 

Gerilim 

Güç 
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3. Frekans 

 1 saniyedeki periyot sayısıdır. 

 Fonksiyonun değişim sıklığını belirtir. 

 Periyodun tersine eşittir. (f=1/T [Hz]) 

 

 

4. Alternans 

 Genel olarak periyodun yarısıdır. 

 Bir periyot pozitif ve negatif alternanslardan oluşur.  

 İşaret bazı durumlarda tek yönlü bir alternanstan da oluşabilir.  

 

5. Ani Değer  

 Bir büyüklüğün herhangi bir t anındaki değerine denir. x=x(t)  

 Bir büyüklüğün tam olarak ölçülmesi demek her t anı için, x ani değerinin ayrı ayrı ölçülmüş 

olması demektir.  

 Ani değer küçük harflerle gösterilir.  

u, i, p veya u(t1), i(t1), p(t1)  (t1: herhangi bir an) 

 Periyodik bir işarette ani değer genel olarak x(t)=x(t+nT) olarak ifade edilir. n=1,2,3…. 

 

 



Elektrik Ölçme Ders Notları-Ş.Kuşdoğan&E.Kandemir Beşer  23 
 

6. Tepe Değer (Maksimum Değer) 

 Bir fonksiyonun pozitif veya negatif yönde aldığı en büyük değere denir.  

 Eğer fonksiyonun pozitif ve negatif tepe değerleri aynı ve sabitse genlik adını alır. 

 Tepe değer büyük harflerle gösterilir.  

Um, Im, Pm 

 Tepe değerin ölçülmesi için en basit ölçme düzeni; 

 

 

 Burada kondansatör dolarken ①            𝐶 =
∆𝑄

∆𝑉
  

 Kondansatör boşalırken            ②            𝐼 =
∆𝑄

∆𝑡
 şeklinde yazılabilir. 

 ∆𝑄 değerleri birbirine eşitlenirse 𝐶. ∆𝑉 = 𝐼. ∆𝑡 olur. 

 Dalgalılık (ripple), ∆𝑉 =
𝐼.∆𝑡

𝐶
 şeklinde bulunur. Akım, 𝐼 =

𝑈𝑜𝑟𝑡

𝑅𝑉
 olarak ifade edilirse, 

∆𝑉 =
𝑈𝑜𝑟𝑡.∆𝑡

𝑅𝑣𝐶
 , ∆t>>t1 olduğundan  ∆𝑉 =

𝑈𝑜𝑟𝑡.𝑇

𝑅𝑣𝐶
 

 Sağlıklı ölçümün yapılabilmesi için dalgalılığın çok küçük olması gerekir. Bu nedenle 

Rv.C>>T olmalıdır.  

 Yalıtkan ve dielektrik malzemeler belirli bir elektrik alan şiddetine dayanabildiklerinden, 

kabloların yalıtkanlıkları ve kapasitörlerin dielektrikleri için önemli olan değer gerilimin tepe 

değeridir.   
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7. Ortalama Değer  

 Bir fonksiyonun bir periyot boyunca almış olduğu ani değerlerin ortalamasına denir. 

 

𝑋𝑜𝑟𝑡 = 𝑋𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
  şeklinde hesaplanır. 

 

 Ortalama değer sayısal bir değer olup, pozitif-negatif veya sıfır değerlerini alabilir.  

        

 Bir ölçü aletinde gözlenen y çıkış büyüklüğü, ölçülen x büyüklüğü ile y=kx şeklinde orantılı ise ve 

ölçü aletinin tr gecikmesi ölçülen x büyüklüğünün T periyodu yanında çok büyükse, bu ölçü aleti x 

büyüklüğünün ani değerini göstermeyip, ortalama değerini gösterir. Çünkü ölçü aletinin 

göstergesi ani değeri izleyemez. Ani değerin zaman üzerindeki ortalama değerini izleyebilir.  

 Giriş ve çıkış büyüklükleri arasında lineer bağıntı bulunan ve zamanla değeri değişmeyen 

büyüklükleri ölçmek için kullanılan bütün ölçme aletleri, zamanla değeri değişen periyodik 

büyüklüklerin ortalama değerini ölçebilir. (tr>>T ise)  

 Periyodik işaretlerde eğer sinyal simetrikse (pozitif ve negatif alternansları eşit ise) ortalama 

değer sıfırdır. Bu tür fonksiyonlarda ortalama değer yarım periyot için hesaplanabilir. Bu 

hesaplanan değere mutlak ortalama değer denir. 

    

𝑋𝑚𝑜𝑟𝑡 = 𝑋𝑚𝑜 =
1

𝑇
∫ |𝑥(𝑡)|𝑑𝑡

𝑇

0
  şeklinde hesaplanır. 
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 8. Efektif (Etkin-Karesel Ortalama-RMS) Değer 

 Alternatif akımda en çok kullanılan büyüklüktür. 

 Alternatif akımın ısı etkisi ile ilgilidir. 

 Alternatif akımın oluşturacağı ısı etkisine eşit etki oluşturacak doğru akım değeridir.  

 Başka bir deyişle, bir direnç üzerinde doğru akımın yaptığı işe eşit iş yapan (eşit ısı üreten) 

alternatif akımın doğru akıma eş olan değeridir. 

 

 T periyodu boyunca doğru akımın enerjisi 𝑊 = 𝑅. 𝐼2. 𝑇 

 Alternatif akımın anlık güç değeri 𝑝 = 𝑅. 𝑖2(𝑡) 

Alternatif akımda T periyodu boyunca üretilen enerji  𝑊 = ∫ 𝑃𝑑𝑡 = ∫ 𝑅. 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 

 Doğru akım ve alternatif akım enerjilerinin eşitliğinden; 

𝑅. 𝐼2. 𝑇 = ∫ 𝑅. 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
  

𝐼 = √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
  

 Genel haliyle efektif değer; 

 𝑋𝑒𝑓 = √
1

𝑡2−𝑡1
∫ 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
 

 Fonksiyon periyodik ise T=t2-t1, t1=0 alınarak efektif değer;  

 𝑋𝑒𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
  şeklinde elde edilir. 

 Karesel ortalama değer olduğundan her zaman pozitif değerler alır. 

 Bir ölçü aletinde gözlenen α çıkış büyüklüğü, ölçülen i büyüklüğü ile α=ki2 şeklinde orantılı ise ve 

ölçü aletinin tr gecikmesi ölçülen x büyüklüğünün T periyodu yanında çok büyükse, bu ölçü aleti i 

büyüklüğünün ani değerinin karesini göstermeyip, ani değerinin karesinin zaman üzerindeki 

ortalama değerini gösterir. Efektif değer, ani değer karelerinin periyot üzerindeki ortalamasının 

karekökü olduğundan bu cihazlar uygun ölçeklenerek efektif değer gösterirler. 
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Soru: Şekildeki sinüs fonksiyonunun tepe değerini, ortalama değerini, mutlak ortalama değerini ve 

etkin değerini bulunuz.  

   

Çözüm: 
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9. Biçim Katsayısı (Şekil faktörü)  

 Periyodik bir büyüklüğün efektif (etkin) değerinin, mutlak ortalama değerine oranına o 

büyüklüğün biçim katsayısı denir. 

 𝑘 =
𝑋𝑒𝑓

𝑋𝑚𝑜
   

Soru: Sinüs fonksiyonunun biçim katsayısını bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 Bazı alternatif akım ölçü aletleri, mutlak ortalama değer ölçerek bütün girişlerin sinüs biçimli 

olduklarını varsayar ve bu değeri 1.11 ile çarparak efektif (etkin) sonuçları gösterir. Eğer işaret 

sinüs biçimli değilse gösterilen sonuç hatalı olur. 

 

Soru: Şekildeki kare dalga fonksiyonunun biçim katsayısını bulunuz.  

 

Çözüm: 
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Soru: Şekildeki üçgen dalga fonksiyonunun biçim katsayısını hesaplayınız. 

 

 

Çözüm: 
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Soru: Şekildeki yarım dalga doğrultulmuş sinüs işaretinin ortalama değerini, mutlak ortalama değerini 

ve efektif değerini bulunuz. 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Şekildeki tam dalga doğrultulmuş sinüs işaretinin ortalama değerini, mutlak ortalama değerini 

ve efektif değerini bulunuz. 

 

Çözüm: 
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Tablo: Daha önceden saf sinüs, yarım dalga doğrultulmuş sinüs ve tam dalga doğrultulmuş sinüs 

işaretleri için bulduğunuz ortalama, mutlak ortalama ve efektif değerleri aşağıdaki tabloya 

yerleştiriniz. 

   

Tanım:  

 Periyodik işaretler, Fourier bileşenleri ile ifade edilebilir. Yani periyodik bir işaret, bir sabit 

büyüklük ile birçok sinüsoidal büyüklüğün toplamı gibi düşünülebilir. Örnek olarak en genel halde 

gerilim ve akım, 

 

𝑢(𝑡) = 𝑈𝑜 + √2𝑈1 cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑢1) + √2𝑈2 cos(2𝜔𝑡 + 𝜑𝑢2) + ⋯  

 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑜 + √2𝐼1 cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖1) + √2𝐼2 cos(2𝜔𝑡 + 𝜑𝑖2) + ⋯  

şeklinde ifade edilebilir.  

 Burada gerilim ve akım fonksiyonları, değeri Io, Uo olan bir doğru akım ve efektif değerleri gerilim 

için U1,U2,… ve akım için I1, I2,… olan bir çok sinüsoidal akımın toplamıdır.  

 Doğru akımla veya gerilimle birlikte bu sinüsoidal akımlara veya gerilimlere Fourier Bileşenleri adı 

verilir.   

 Eğer sistemde da bileşen yoksa Io=0, Uo=0 olur. Akım için efektif değeri I1 olan T periyotlu 

sinüsoidal akım bileşeni, akımın temel bileşeni yada birinci harmoniğidir. Frekansı temel bileşenin 

iki katı ve efektif değeri I2 olan sinüsoidal akım bileşeni akımın ikinci harmoniğidir. Öteki 

bileşenler sırasıyla üçüncü harmonik, dördüncü harmonik,… olarak adlandırılırlar. 

 

 

 

 

 

 
  

 
Xort 

   

 
Xmort 

   

 
Xeff 
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Özellik: 

x(t)=x1(t)+x2(t)+x3(t)+… şeklinde ifade edildiğinde; 

a) xi(t) değerleri Fourier serisi terimleri ise veya 

b) xi(t) değerleri ayrıldığında en çok bir tanesi sıfırdan farklı ise 

Xo=X1o+X2o+… 

Xeff
2=X1ef

2+X2ef
2+… 

şeklinde olur. 

 

Örnek: 

Tabloda verilen tam dalga doğrultulmuş sinüs işareti aslında iki tane yarım dalga doğrultulmuş sinüs 

işaretinin toplamıdır. Bu durum yukarıdaki özelliğin b maddesini sağlamaktadır.  

 

Burada   Xeff
2=X1ef

2+X2ef
2 yani Ueff

2=U1ef
2+U2ef

2 şeklinde ifade edilebilir. 

Yukarıdaki tablodan  𝑈1𝑒𝑓 = 𝑈2𝑒𝑓 =
𝑈𝑚

2
 olduğundan 𝑈𝑒𝑓𝑓 = √𝑈𝑚

2

4
+

𝑈𝑚
2

4
=

𝑈𝑚

√2
  olarak bulunur. 

Soru: x(t)= -2+0.1cos(t--1.5sin(8t) fonksiyonunun ortalama ve efektif değerlerini bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 



Elektrik Ölçme Ders Notları-Ş.Kuşdoğan&E.Kandemir Beşer  32 
 

Soru: Aşağıdaki fonksiyonun ortalama ve efektif değerlerini bulunuz. 

 

Çözüm:  

 

 

 

 

 

Soru: Aşağıdaki fonksiyonun ortalama ve efektif değerini bulunuz. 

 

Çözüm: 
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10. Güç İfadeleri 

10.1. Ani Güç 

 Doğru akım devrelerinde akım ve gerilim sabit değerli olduğundan (sürekli halde), güç de sabit bir 

büyüklüktür ve her zaman pozitiftir. Bunun anlamı kaynaktan sürekli güç çekilir ve bu güç 

harcanır.  

 Doğru akımda güç: 𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝐼2𝑅 =
𝑈2

𝑅
 

 Alternatif akım devrelerinde de güç ifadesi akım ve gerilimin çarpımına eşittir. Fakat alternatif 

akımda akım ve gerilim zamana bağlı olarak değiştiğinden bunların çarpımı olan güç de zamana 

bağlı olarak değiştir. Bu güce ani güç denir. 

 Alternatif akımda güç: p(t)=u(t)i(t) 

 Ani güç zamana bağlı olarak pozitif ve negatif değerler alabilir. Pozitif değer kaynaktan 

güç çekildiğini, negatif değer ise devreden kaynağa bir güç akışı olduğunu gösterir. 

10.2. Aktif (Etkin) Güç 

 Güç için ortalama değerin bir başka ismi aktif (etkin) güçtür. 

 𝑃𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 

 Gücün en önemli değeri bu değer olduğundan indis olmadan sadece P ile gösterilir. 

 Aktif güç ölçümünde ölçülen değer ortalama güçtür. Birimi Watt (W) tır. Wattmetre ile 

ölçülür. 

 Sinüsoidal akım ve gerilim halinde; 

𝑢(𝑡) = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑢)  

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)  

𝑝(𝑡) = 𝑈𝑚𝐼𝑚sin (𝜔𝑡 + 𝜑𝑢) sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)  

 

Hatırlatma: 𝑠𝑖𝑛𝐴𝑠𝑖𝑛𝐵 =
1

2
[cos(𝐴 − 𝐵) − cos (𝐴 + 𝐵)]  

 

𝑝(𝑡) =
𝑈𝑚𝐼𝑚

2
[cos(𝜑𝑢 − 𝜑𝑖) − cos (2𝜔𝑡 + 𝜑𝑢 + 𝜑𝑖)]  

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 uygulandığında  𝜑𝑢 − 𝜑𝑖 = 𝜑 (gerilim ile akım arasındaki faz farkı) 

denirse 

𝑃 =
𝑈𝑚𝐼𝑚

2
cos 𝜑  olarak elde edilir. 

𝑈𝑚 = √2𝑈𝑒𝑓  ve 𝐼𝑚 = √2𝐼𝑒𝑓  olduğu bilindiğine göre 

 

𝑃 = 𝑈𝑒𝑓𝐼𝑒𝑓 cos 𝜑 = 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠 𝜑    (W) şeklinde elde edilir. 

 

 Aktif güç ifadesindeki büyüklükler gerilim ve akımın efektif değerleridir. Gerilim ve 

akımın efektif değeri ölçülerek hesaplanan güç aktif güçtür. 

 Gücün efektif değerinin de tanımlanabilmesine karşın bu değerin teknik yönden hiçbir 

önemi yoktur.    
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10.3. Reaktif  Güç 

 Reaktans elemanlarına (kondansatör/bobin) ait olan ve toplam gücün sanal bileşenini oluşturan 

güce denir. 

 Aktif güçten farklı olarak enerji kaybını ifade etmez. 

 Kondansatör yada bobinde depolanan ve tekrar devreye geri verilen enerji ile ilgili bir 

büyüklüktür. Birimi Volt-Amper-reaktif (VAr) olarak ifade edilir. VARmetre ile ölçülür. 

 𝑄 = 𝑈𝐼𝑠𝑖𝑛𝜑  (VAr) 

10.4. Görünür Güç 

 Kaynak gerilimi ile toplam devre akımının efektif değerlerinin çarpımına görünür güç denir. 

 Birimi Volt-Amper (VA) dir.  

 Devrenin toplam gücünü ifade eder. Toplam güç, devredeki akım ve gerilimlerin efektif 

değerlerinin ölçü aletleri ile ölçümü sonucu bulunan değerlerin çarpımı ile hesaplanarak bulunur. 

 𝑆 = 𝑈𝐼  

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 (VA) 
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BÖLÜM 3 OSİLOSKOP 

 
1. Osiloskop Çeşitleri ve Osiloskobun Parçaları 

Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik 

bir cihazdır. 

Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 

1. Analog osiloskoplar 

          

2. Dijital osiloskoplar 

   
3. Taşınabilir osiloskoplar 
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Osiloskop ile ölçülebilen bazı elektriksel büyüklükler; 

 AC ve DC gerilimler 

 AC ve DC akımların dolaylı ölçümü 

 Periyot, faz farkı ve dolaylı frekans ölçümü 

 Yükselme zamanı ve düşme zamanının ölçümü 

Analog osiloskobun önemli parçaları: 

1. Katod ışınlı tüp (CRT→ Cathode ray tube) 

2. Düşey amplifikatör 

3. Yatay amplifikatör 

4. Tarama osilatörü 

5. Tetikleme devresi 

6. Çeşitli besleme düzenleri 

 

Katod Işınlı Tüpün İç Yapısı 

 

    

Farklı Katod Işınlı Tüpler 
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Farklı Katod Işınlı Tüpler 

Bir katod ışınlı tüp (CRT) temel olarak; 

 Elektron üretimini sağlayan flaman ve 

 Elektron demetini fosforlu ekrana doğru odaklayıp hızlandıran düzenlerden meydana gelir. 

 Katodun etrafında bulunan ve negatif gerilim uygulanan elektroda kontrol ızgarası denir. 

 Katod, odaklama anodu ve hızlandırıcı anodun oluşturduğu düzene elektron tabancası denir. 

2. Osiloskobun Çalışması 

 Flaman tarafından ısıtılan katod tarafından serbest elektronlar ortaya çıkar. 

 Pozitif gerilime sahip hızlandırma anodu tarafından çekilen elektronlar, kontrol ızgarasının ve 

odaklama anodunun deliğinden geçerek hızlandırıcı anod sonunda ışın demeti haline gelir.  

 Elektron tabancasından çıkan elektronlar düşey ve yatay saptırma plakaları arasından geçer. 

 Bu plakalara uygulanan gerilim ile elektron demetinin sapma miktarı ayarlanır.  

 Ekran yüzeyine hareket eden ve büyük kinetik enerjiye sahip elektronların ekrana çarpması ile 

enerjileri ışık enerjisine dönüşür. 

 Elektronlar yatay ve düşey saptırma plakalarına uygulanan gerilimin fonksiyonu olarak hareket 

eder.  

 Yatay saptırma plakalarına osiloskobun içinde üretilen rampa veya testere dişi sinyal uygulanır.  

 
Yatay saptırma plakalarına uygulanan gerilim (Ts: Tarama zamanı, Tr: Geri dönüş zamanı) 

 Ts boyunca elektron noktası ekranın solundan sağına doğru kayar. Ts (yatay amplifikatör kazancı) 

time/div düğmesi ile ayarlanır. Ts değeri küçüldükçe ışın demeti yatay eksende düz bir çizgi 

görünümü verir. 
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 Tr boyunca elektron noktası hızlı bir şekilde ekranın sol tarafına kayar. Geriye dönüş süresince, 

kontrol ızgarasına uygulanan gerilim ile elektron akışı durdurularak ekranda herhangi bir iz 

görülmez. 

 Düşey saptırma plakalarına ölçülmek istenen sinyal düşey amplifikatörden geçirilerek uygulanır. 

Bu amplifikatörün kazancı volt/div düğmesi ile ayarlanır.  

 Yatay saptırma plakalarına osiloskobun içinde üretilen rampa veya testere dişi sinyalin 

uygulanması ile elektron demeti ekranda soldan sağa doğru lineer hareket ederken, düşey 

saptırma plakalarına sinüs sinyali uygulandığında elektron demeti artık aynı zamanda aşağı yukarı 

da hareket eder. Bu iki hareketin vektörel bileşimi ise ekranda görünen şekil olacaktır. 

 

Osiloskop ekranında işaretin oluşması 

 Osiloskop ile birkaç mV değerinden birkaç yüz volt seviyesine kadar olan gerilim sinyalleri 

ölçülebilir. 

 Osiloskobun kanal sayısına göre (CH1, CH2,..) birden fazla işaret aynı anda ekranda gözlenebilir. 

 Dijital osiloskop, osiloskop kanalına uygulanan gerilim sinyalini içinde bulunan analog/dijital 

dönüştürücü (ADC) sayesinde dijital (sayısal) bilgiye dönüştürür. Bu sayede gerilim bilgisi ardışık 

örneklenmiş şekilde elde edilir. Yeterli örnek elde edilinceye kadar bu veriler hafıza biriminde 

depolanır. Depolanan bu veriler dalga şekline dönüştürülerek LCD veya LED ekranda dışarıya 

yansıtılır. 

 Taşınabilir osiloskoplar da dijital osiloskop ailesindendir. Dijital osiloskoptan farkları içinde şarj 

edilebilir pil bulunması ve bu sayede portatif olarak kullanılabilmeleridir.   
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3. Osiloskopta Bulunan Başlıca Fonksiyonlar 

1. Intensity (Parlaklık): Ekrandaki çizginin parlaklığını ayarlar. 

2. Focus (Odaklama): Ekrandaki çizginin uygun incelik ve görünürlükte olmasını sağlar. 

3. Vertical-Horizontal Position (Düşey-Yatay Pozisyon): Bu düğmelerle tarama çizgilerinin yatay ve 

düşey doğrultudaki pozisyonları değiştirilir. Böylece ekranda elde edilen işaretlerin genlik ve 

periyodu daha kolay okunur. 

4. Volt/div: Bu düğmeler ile düşey yükseltecin kazancı değiştirilir. İç içe girmiş iki düğmeden 

meydana gelir. Variable (var) isimli düğme ile kazanç değişiminin yaklaşık 10 kat ayarı yapılır. 

Düğme tamamen sağa çevrilirse volt/div katsayısı 1, düğme tamamen sola çevrilirse volt/div 

katsayısı 2.5 ile çarpılmalıdır. Bazı osiloskoplarda var düğmesi ayrı bir düğmedir. 

Örnek olarak osiloskoba uygulanan bir işaret için (x(t)=2sinωt) volt/div anahtarının farklı değerler 

aldığı durumlarda ekranda gözlenecek görüntüler aşağıda verilmiştir. 

 

(a) volt/div=2V                                    (b) volt/div=1V                           (c) volt/div=0.5V 

5. Time/div: İç içe girmiş iki düğmeden oluşur. Ortadaki variable (var) isimli düğme ile her kademede 

sürekli ayar yapılabilir. Saat dönüş yönünde tamamen çevrildiğinde kilitlenir. Kalibre edilmiş 

duruma gelir. Bu durumda time/div gerçek tarama hızını gösterir. Yine bazı osiloskoplarda var 

düğmesi ayrı bulunur.  

6. DC/AC/GND seçici anahtarı: Bu anahtarın görevi gelen sinyalin hangi koşullarda osiloskoba 

uygulanacağını tespit etmektir.  

 GND (Ground) seçili ise giriş terminallerinin içerideki devrelerle bağlantısı kesilir. Devre 

girişleri osiloskop şasesine (0V) bağlanır. Bu durumda osiloskop ekranında görülen işaretler, 

osiloskop şasesini referans aldığından anahtar GND durumuna getirildiğinde referansın 

ekranda nereye geldiği görülebilir ve ayarlanabilir.  

 DC konum seçili ise girişlerden verilen sinyal doğrudan osiloskoba uygulanır. Böylece girişe 

uygulanan işaretin hem DC hem de AC bileşenleri görülebilir. 

 AC konum seçili ise, işaretin DC bileşeni osiloskoba iletilmeden girişte bloke edilir. Böylece 

işaretin sadece AC bileşeni görülebilir.  
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Örnek olarak girişlerden birine 3V DC bileşene sahip, tepe değeri 1V olan bir sinüs işareti 

uygulandığında (x(t)=3+sinωt), volt/div anahtarı 1V’u gösterecek şekilde ayarlanırsa ekranda 

DC/AC/GND anahtarının durumuna göre gözlenecek görüntüler aşağıda verilmiştir. 

  

(a) GND konumu                                   (b) DC konumu                                      (c) AC konum 

7. Trigerring source (Tetikleme kaynağı): Tetikleme işaretinin kaynağını seçen anahtardır.  

Konumları: 

o Int (Internal): Ekranda görülen CH1 (kanal 1) veya CH2 (kanal 2) işaretini tetikleme işareti 

olarak seçer. 

o Line: Şebeke frekansını tetikleme işareti olarak seçer. 

o Ext (External): Dışarıdan uygulanacak olan işareti tetikleme işareti olarak seçer. 

8. Vertical Mode: Bu anahtar ile ekranda hangi kanalın görüneceği seçilir (CH1 ve/veya CH2). Eğer 

her iki kanal ekranda görülmek isteniyorsa DUAL mod seçilir. Her iki kanala uygulanan işaretlerin 

toplanması isteniyorsa ADD modu seçilir. 

9. Slope (Eğim): Bu anahtar (+) veya (-) olarak işaretlenmiştir. Tetiklemenin yükselen veya düşen 

kenarda yapılacağını belirtir.  
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Farklı analog osiloskopların fonksiyonları ile birlikte ön panel görüntüleri 

 

 

 

Farklı dijital osiloskopların fonksiyonları ile birlikte ön panel görüntüleri 
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Osiloskoplarda genel olarak iki tip prob kullanılır. 

a) 1x1 lik prob: İşareti olduğu gibi iletir. 

b) 10x1 lik prob: İşaretin genliğini 10 kat zayıflatarak iletir. 

 

 

Osiloskop probları 

4. Osiloskop Ölçmeleri 

4.1.  Gerilim Ölçümü 

 Gerilim osiloskobun düşey girişine uygulanır. (CH1, CH2, …) 

 Yatay ve düşey pozisyon kontrolü ile kolay okuma yapılacak şekilde, ekrandaki işaret aşağı-yukarı 

veya sağa-sola kaydırılır. 

 En doğru ve kolay gerilim ölçümü tepeden tepeye yapılan ölçümdür. 

 Eğer doğru gerilim ölçülecekse gerilim seçici anahtar DC konuma getirilir. 

 Düşey aralıkların (düşeydeki karelerin-div) sayısı ile düşey amplifikatör kazancı (volt/div) 

çarpılarak işaretin gerilim değeri bulunur.   
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Soru: Analog osiloskop ekranında görülen sinüs sinyalinin tepe değerini bulunuz. (volt/div= 0.1V, 

prob=10x1) 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

Soru: Analog osiloskop ekranında görülen doğru akım sinyalinin değerini bulunuz. (volt/div= 5V, 

prob=1x1) 

 

Çözüm: 
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Soru: Dijital osiloskop ekranında görülen sinüs sinyalinin tepe değerini bulunuz. (prob=1x1) 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

Soru: Dijital osiloskop ekranında görülen doğru akım sinyalinin değerini bulunuz. (prob=10x1) 

 

Çözüm: 
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4.2. Periyot ve Frekans Ölçümü 

 Ekrandaki işaret yatay ve düşey eksende ayar düğmeleri ile uygun şekilde kaydırılarak okumaya 

uygun hale getirilir.  

 Yatay aralıkların (yataydaki karelerin-div) bir periyottaki sayısı ile tarama hızı kademesi (time/div) 

çarpılarak işaretin periyodu bulunur.   

Soru: Analog osiloskop ekranında görülen sinüs sinyalinin periyodunu ve frekansını bulunuz. 

(time/div= 10ms) 

 

Çözüm: 

 

 

Soru: Dijital osiloskop ekranında görülen kare dalganın periyodunu ve frekansını bulunuz.  

 

Çözüm: 
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4.3. Akım ölçümü 

 Osiloskobun giriş direnci çok büyük olduğundan ampermetre gibi kullanılmaz. Bundan dolayı 

osiloskopta akım ölçümü dolaylı olarak yapılır. 

 Devre akımı ölçülecek ise; 

 Devre kapalı veya karmaşık ise değeri belli olan küçük bir direnç akımı ölçülecek devreye seri 

bağlanır. Bu direncin uçlarındaki gerilim osiloskop ile ölçülerek akım 𝐼 =
𝑈

𝑅𝑠
  den hesaplanır. 

 

 Devrede, devre akımının geçtiği bilinen bir direnç mevcutsa bu direnç üstündeki gerilim 

okunarak, bu direncin değerine bölündüğünde de devre akımı 𝐼 =
𝑈

𝑅1
   şeklinde bulunmuş 

olur. 

 

 Herhangi bir direncin akımı okunacak ise o direncin üzerindeki gerilim değeri osiloskop ile 

ölçülerek, gerilim değeri direncin değerine bölünerek direncin akımı elde edilmiş olur.   

 

4.4. Faz Farkı Ölçümü 

 Faz farkı birden fazla alternatif büyüklüğün sıfır geçiş noktaları arasındaki açı farkına denir. Faz 

farkı kavramı yalnızca aynı frekanslı büyüklükler arasında söz konusudur. 

 Faz farkı ölçümü için en az iki kanallı bir osiloskop kullanılmalıdır. 

 Aynı frekanstaki iki giriş işareti arasındaki faz farkı DUAL modunda yani iki işaret aynı anda 

ekranda gözlenerek bulunabilir. 
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Soru: Aşağıdaki LR devre kurularak analog osiloskobun iki kanalı şekildeki gibi bağlanmıştır. 

Osiloskopta görülen sinyaller dikkate alınarak kaynak geriliminin tepe değerini, direnç üstündeki 

gerilimin tepe değerini, periyodu, frekansı, faz farkını ve i(t) fonksiyonunu bulunuz. (CH1 volt/div=5V, 

CH2 volt/div=2V, time/div= 2ms, R=100Ω, prob=1x1) 

 

   

Çözüm: 
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5. İşaret Üreteçleri (Sinyal Jeneratörü, Fonksiyon Jeneratörü) 

 Belirli bir aralıkta farklı frekans ve genlik değerleri için sinüs, üçgen, kare dalga gibi farklı 

özelliklerde işaret üreten cihazlardır. 

 Bu cihazlarda bulunan seçici düğmeler ile çıkışta olması istenen gerilim dalga şekli sinüs, üçgen 

veya kare dalga olarak belirlenir. 

 Çıkış sinyali genliği belirli bir aralıkta değiştirilebilir. Genlik ayarı bazı sinyal jeneratörlerinde 

üretilen sinyal bir osiloskop yardımıyla gözlenerek, bazı sinyal jeneratörlerinde ise cihaz 

üzerindeki bir ekrandan genlik değeri gözlenerek yapılır. 

 Çıkış sinyalinin frekansı belirli bir aralıkta değiştirilebilir. Frekans ayarı bazı sinyal jeneratörlerinde 

üretilen sinyal bir osiloskop yardımıyla gözlenerek, bazı sinyal jeneratörlerinde ise cihaz 

üzerindeki bir ekrandan frekans değeri gözlenerek yapılır. 

 

 

Farklı Sinyal Jeneratörlerinin Ön Panel Görüntüleri 
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BÖLÜM 4 HAREKETLİ (ANALOG) ÖLÇÜ ALETLERİ 

 
1. Hareketli Ölçü Aletlerinin Yapısı 

Hareketli ölçü aletleri genellikle; 

1. Sabit bir bobin 

2. Dönebilen çok küçük bir parçadan oluşur. 

 Dönebilen parçanın etkisi statik sürtünme (Mss) şeklindedir. Bunun için hafif yapılır. 

 Bu parçaya 𝑀𝑑 = 𝑀𝑑(𝑥, 𝑦) şeklinde bir döndürme momenti etkir. (x: Ölçülmek istenen 

büyüklük, y: Gözlenen büyüklük) 

 Bu parça döndürme momenti etkisiyle harekete geçer.  

 Kendisine bağlı bir ibreyi (göstergeyi) döndürür ve ibreyi skalanın önünde saptırır. Skalada 

okunan bu değer ölçülen değerdir. 

 Gözlenen y büyüklüğü sapma miktarını verir. Sapma miktarı döndürme momentine dolayısıyla 

ölçülmek istenen x büyüklüğüne bağlıdır. 

 

Hareketli Ölçü Aletlerinin Çeşitleri: 

1. Döner bobinli ölçü aletleri 

2. Isıl ölçü aletleri 

3. Redresörlü ve elektronik amplifikatörlü ölçü aletleri 

4. Döner mıknatıslı ölçü aletleri 

5. Döner demirli (yumuşak demirli) ölçü aletleri 

6. Elektrodinamik ölçü aletleri 

7. Elektrostatik ölçü aletleri 

8. İndüksiyonlu ölçü aletleri 

 

2.  Hareketli Ölçü Aletlerinin Dinamiği 

Bu ölçü aletlerine, ölçülecek giriş büyüklüğü (x: akım, gerilim, güç,...) uygulandığında ibrenin nasıl 

saptığı ölçü aletinin dinamiğidir.  

Ölçü aleti devreye bağlandığında ibre (gösterge) bulunduğu yerden ileriye doğru sapar. Sapmayı 

gerçekleştiren bu kuvvet döndürme momentidir. Bu moment, ölçü aletinin hareketli kısmında 

meydana gelen sürtünme kuvvetini (Mss) yenerek ölçülen büyüklüğün değerine göre skalada gerekli 

sapmayı gerçekleştirecek kadar olmalıdır. Bu yüzden ölçü aletinin hareketli kısmının sürtünme kuvveti 

çok az olmalıdır.   

Döndürme momentinin oluşması ve skalada ölçülen büyüklüğün gözlenmesi esnasında bir gecikme 

mutlaka olur. Döndürme momentine bazı momentler karşı koymaktadır. 
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 Kontrol momenti (Mk) 

Döndürme momentine karşı koyan başka bir kuvvet bulunmazsa, ölçülen değere karşılık meydana 

gelecek döndürme momenti sürtünme kuvvetini yendikten sonra ibrenin skala sonuna kadar 

sapmasına neden olur. Bu sebepten ölçü aletlerinde kontrol momenti ile döndürme momenti 

sınırlandırılır. 

Bu momenti, ölçü aletinin içinde bulunan yaylar oluşturur. Hareketli parçayı Md=0 yaparak denge 

konumuna getirmeye çalışır.  

Kontrol momenti, 

 𝑀𝑘=𝑐. 𝑦 şeklinde ifade edilir.  

c: Spiral yaylardan oluşan ve kontrol momentini sağlayan düzenin burulma momenti (sabit) 

y: Herhangi bir t anındaki sapma miktarı 

 

 Sönüm momenti (Ms) 

Dönme hızı  
𝑑𝑦

𝑑𝑡
  olduğunda, dönebilen parçanın dönme hareketini söndürmeye çalışan momenttir. 

Sönüm momenti, 

𝑀𝑠 = 𝑏
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 şeklinde ifade edilir. 

b: Sönüm sabiti 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 : Dönme hızı 

 

 Eylemsizlik momenti (Me) 

Harekete ivme vermek için gerekli momenttir. Eylemsizlik momenti, 

𝑀𝑒 = 𝑎
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2   şeklinde ifade edilir. 

a: Dönebilen parçanın dönme ekseni etrafındaki dönme eylemsizliği sabiti 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 :  İvme 

Döndürme momenti bu momentler cinsinden, 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑒 + 𝑀𝑠 + 𝑀𝑘 + 𝑀𝑠𝑠  formülü ile yeniden düzenlenebilir.   

Mss: Statik sürtünme 

Ölçü aletinde oluşan hareketin dinamik denklemi (hareket denklemi) açık şekilde yazılırsa, 

𝑀𝑑 = 𝑎
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝑏
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑐. 𝑦 + 𝑀𝑠𝑠  eşitliği elde edilir. 
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t=0   y=0  ve   
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 0  başlangıç koşulları ile hareket denklemi çözülürse ibrenin halleri; 

1. 𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0              Titreşimsiz hal 

2. 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0              Kritik titreşimsiz hal 

3. 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0              Sönümlü titreşimli hal şeklinde olur. 

 

Hareketli ölçü aletlerinin doğruluklarını arttırabilmek için; 

 Hareketli parçanın ağırlığı küçültülmeli 

 Statik sürtünmeler olabildiğince küçültülmeli, 

 Döndürme momenti büyütülmelidir. 

Hareketli ölçü aletlerinin gecikmeleri genellikle birkaç saniye olup ölçülecek büyüklüğün bu süre 

boyunca kararlı kalan değeri ölçülebilir. Bu değer ölçülecek büyüklük akım yada gerilim ise genellikle 

karesel ortalama değer olan efektif değer, güç ise ortalama değer olan aktif güçtür. 

Duyarlılık: 

Ölçülen büyüklükteki değişim ∆x, ∆x’e karşılık ölçü aletindeki sapma miktarı ∆α ise ölçü aletinin 

duyarlılığı 

𝐷 =
∆𝛼

∆𝑥
  olarak bulunur. 
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3. Hareketli Ölçü Aletlerinin Çeşitleri 

3.1. Döner Bobinli Ölçü Aletleri 

Daimi bir mıknatısın beslediği bir manyetik alan içerisinde dönebilen ve ölçülecek akımı taşıyan küçük 

ve hafif bir döner bobinden oluştur. 

          

Döner bobinli ölçü aletlerinin prensip şeması 

N-S kutuplarının oluşturduğu magnetik akı içerisindeki bobinden akım aktığında bir kuvvet oluşur.  

𝐹 = 𝐵. 𝑖. 𝑙  

B: Magnetik devrenin hava aralığındaki magnetik indüksiyon şiddeti 

𝑖: Akım 

𝑙: Bobinin boyu 

Bu kuvvetin yönü sağ el kuralı ile bulunur. Oluşan bu kuvvet akımla orantılıdır ve ibrenin sapmasını 

sağlayacak olan döndürme momentini oluşturur. Döndürme momenti ise, 

𝑀𝑑 = 𝐺. 𝑖  

𝐺 = 𝐵. 𝑁. 𝐴  

N: Sarım sayısı   

A: Yüz ölçümü 

𝑀𝑑 = 𝐵. 𝑁. 𝐴. 𝑖  şeklinde elde edilir. 

İbre denge haline geldiğinde, 

𝑀𝑘 = 𝑀𝑑 olduğu kabul edilirse,  𝑀𝑘 = 𝑐. 𝛼  

𝑐. 𝛼 = 𝐺. 𝑖  ,  𝛼 =
𝐺.𝑖

𝑐
   

𝛼 =
𝐵.𝑁.𝐴.𝑖

𝑐
  olarak elde edilir.  (α: Sürekli sapma miktarı) Değişimler cinsinden aynı denklem, 
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∆𝛼 =
𝐵.𝑁.𝐴

𝑐
∆𝑖  olarak yazılabilir. Duyarlılık ise, 

𝐷 =
∆𝛼

∆𝑥
 ,  𝐷 =

𝐵.𝑁.𝐴

𝑐
  şeklinde bulunur. 

Döner bobinli ölçü aletlerinin özellikleri: 

 Sadece doğru akım ve gerilim devrelerinde kullanılırlar. 

 Ölçü aletinin magnetik alanı daimi mıknatısla temin edildiğinden en küçük akımlarda dahi büyük 

bir sapma gösterirler. Yani duyarlılıkları fazladır. 

 Doğruluk derecesi diğer ölçü aletlerinden üstündür. 

 Aşırı yüklere dayanıklılığı azdır. 

 Dış magnetik alanlardan etkilenmez. 

 Çok hassas olduklarından kullanım alanları geniştir. 

 Tek sakıncası alternatif akım devrelerinde ölçme yapamamasıdır. Fakat ilave edilen çeşitli 

düzenekler yardımıyla (doğrultucu gibi) bu sakınca ortadan kaldırılmıştır. 

3.1.1. Döner bobinli ölçü aletinin ampermetre olarak kullanılması 

En çok kullanılan ibreli gösterge cihazı döner bobinli galvanometredir.  

           

Döner bobinli galvanometre 

Galvanometre; 

 Akım ölçer. 

 Akımın var olup olmadığını ve yönünü belirtir. 

 Eğer akımı gösterecek şekilde ibre ve ölçekli skalası varsa duyarlılığına bağlı olarak, 

 Mikroampermetre 

 Miliampermetre 

 Ampermetre olarak isimlendirilir. 

 Skalası volt veya Ω gibi büyüklüklere kalibreli ise, 

 Voltmetre 

 Ohmmetre olarak isimlendirilir. 

 Büyük akımları ölçmek için galvanometreye paralel küçük bir direnç ilave edilir. 

 Elektriksel eşdeğeri bir dirence (Rg-Bobinin dc direnci) eşittir. 
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Galvanometrenin ampermetre olarak kullanılması 

Rg: Galvanometrenin iç direnci 

Ig: Galvanometrenin tam sapma akımı 

Rp: Paralel (şönt) direnç 

Ip: Paralel (şönt) dirençten geçen akım 

I: Ampermetrenin tam sapma akımı 

𝑅𝑝 =
𝑉

𝐼𝑝
=

𝑅𝑔.𝐼𝑔

𝐼𝑝
   𝐼 = 𝐼𝑝 + 𝐼𝑔   𝑅𝑝 =

𝑅𝑔.𝐼𝑔

𝐼−𝐼𝑔
 

Soru: Bobin direnci 30Ω olan 1mA lik döner bobinli ölçü aleti ile 3A ölçmek için ölçü aletine bağlanacak 

paralel direnç ne olmalıdır? 

Çözüm: 

 

 

 

Soru: İç direnci 10Ω, tam sapma akımı 1mA olan bir galvanometre ile 1A ölçen bir ampermetre 

yapılacaktır. Paralel direncin değerini hesaplayın. 

Çözüm: 

 

 

 

Soru: 100µA ve 800Ω luk bir galvanometre kullanılarak 0-100mA ölçen bir ampermetre tasarlayınız. 

Çözüm: 
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Çok kademeli ampermetre: 

Farklı paralel dirençlerin kademeli olarak devreye alınması ile çok kademeli ampermetreler elde edilir. 

Bu sayede ampermetrenin ölçme sınırları genişletilebilir. 

 

𝑛 =
𝐼

𝐼𝑔
  

𝑅𝑝 =
𝑅𝑔

𝑛−1
  

Soru: Şekildeki değerleri verilen galvanometre ile çok kademeli bir ampermetre tasarımı yapılmak 

istenmektedir. Verilen kademe değerlerine göre bağlanması gereken kademe dirençlerini hesaplayınız. 

 

Çözüm: 
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Ampermetrenin yükleme etkisi: 

Ampermetrenin bir iç direnci olduğu için devreye seri bağlandığında, kendi iç direnci kadar bir direnç 

devreye eklenir ve akacak akımda bir değişiklik olur. Bu değişiklik veya etki ampermetrenin yükleme 

etkisidir. İdeal ampermetrenin iç direnci sıfırdır. 

Soru: İç direnci 78Ω olan bir ampermetre R3 direncinden akacak olan akımı ölçmek için kullanılacaktır. 

Ampermetrenin yükleme etkisini bağıl hata olarak bulunuz. 

 

Çözüm:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Döner bobinli ölçü aletinin voltmetre olarak kullanılması 

Galvanometreye eklenecek seri bir direnç ile galvanometre voltmetreye dönüştürülebilir.  
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Buradaki seri direnç, 

 Akımı sınırlar 

 Kademe direncidir. Voltmetrenin içine yada dışına bağlanabilir.  

𝑉 = 𝐼𝑔(𝑅𝑠 + 𝑅𝑔)   

𝑅𝑠 =
𝑉

𝐼𝑔
− 𝑅𝑔  

𝐼𝑔 : Galvanometrenin sapma akımı 

Rs : Seri veya kademe direnci 

Rg : Galvanometrenin iç direnci 

Soru: İç direnci 100Ω, tam sapma akımı 100µA olan bir galvanometreden 1V luk bir voltmetre 

yapılacaktır. İlave edilecek seri direnci bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

Soru: Şekilde verilen galvanometre ile çok kademeli bir voltmetre tasarımı yapılmak istenmektedir. 

Rg=100Ω ve 𝐼𝑔=1mA olduğuna göre verilen kademe değerleri için bağlanması gereken kademe 

dirençlerini hesaplayınız. 

 
Çözüm: 
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Voltmetrenin yükleme etkisi ve duyarlılığı: 

Herhangi iki nokta arasındaki gerilim ölçülürken, voltmetre bu iki noktaya paralel bağlanır. İki direncin 

paralel eşdeğeri her bir direncin değerinden daha küçük olur. Bu yüzden bu iki nokta arasındaki gerilim, 

voltmetre bağlandıktan sonra daha küçük olur. Bu değişikliğe voltmetrenin yükleme etkisi denir. 

Voltmetre giriş (iç) direncinin çok büyük olması halinde yükleme etkisi azalır. Yani voltmetre devreden 

çok az akım çeker. 

Voltmetrenin Duyarlılığı=  
𝑅𝑠+𝑅𝑔

𝑇𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖
=

1

𝐼𝑔
 

Ri= Duyarlılık x Voltmetre kademesi 

Soru: R2 direncinin gerilimini ölçmek üzere; 

1) Duyarlılığı 1kΩ/V ve kademe gerilimi 10V  

2) Duyarlılığı 20kΩ/V ve kademe gerilimi 10V olan iki adet voltmetre ile ölçüm yapılmıştır. 

 

a) Voltmetre bağlı değilken UR2 geriliminin değerini bulunuz. 

b) Voltmetre bağlı iken UR2 geriliminin değerini bulunuz. 

c) Bağıl hatayı bulunuz. 

Çözüm: 
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Soru: Duyarlılığı 20kΩ/V olan bir voltmetrenin  

a) 3V  b) 10V  c) 30V kademeleri ile  

şekildeki devrede R2 direncinin uçlarındaki gerilim ölçülüyor. Her bir kademe için ölçülen gerilim ile 

yapılan hatayı bulunuz. 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Döner bobinli ölçü aletinin ohmmetre olarak kullanılması 

Direnç değerini doğrudan ölçmek için ohmmetreler kullanılır. Endirekt olarak direnç ölçümü ise 

ampermetre-voltmetre metodu ile yapılmaktadır. 

Ampermetre-voltmetre metodu: 

Direnç içinden geçen akım ve direnç üzerindeki gerilim değeri okunarak, ohm kanununa göre 𝑅 =
𝑈

𝐼
 

formülü ile direnç değeri hesaplanır. 
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(a)                                                      (b) 

Ampermetre-voltmetre metodu için montaj şemaları 

(a) Rx>>Ra olduğu zaman doğru ölçüm yapar. Çünkü voltmetre ampermetre direnci ile ölçülen Rx direnci 

üzerindeki gerilimlerin toplamını ölçer. 

(b) Rx<<Ra olduğunda bu montaj şeması kullanılabilir. Ancak burada da ampermetreden akan akım, 

voltmetre ve ölçülen Rx direncinden geçen akımların toplamını ölçeceğinden bu durumdaki hata 

voltmetre direncinin çok büyük yapılmasıyla azaltılır. 

Seri ohmmetre:  

Galvanometre ile seri ohmmetre tasarımı yapılabilir ve direnç değerleri doğrudan ölçülebilir.  

 

Seri ohmmetre devresi ve galvanometre skalasının ohmmetre olarak ölçeklenmesi 

 Devredeki R1 direnci sabit R2 direnci değişkendir. 

 A-B noktaları arasına ölçülecek Rx direnci bağlanır. 

 A-B uçları kısa devre edilir ve R2 ile ayar yapılarak galvanometre göstergesinin maksimum değere 

sapması sağlanır. Bu işleme ohmmetrenin sıfır ayarının yapılması denir. İbrenin maksimum sapması 

0 Ω değerine karşılık gelir. (R→min ise I→max olur.) 

 A-B uçları açık devre edilirse, galvanometreden akım akmayacağından, ibre 0 mA değerini yani ∞Ω 

değerini gösterir.  

Galvanometrenin tam (max) sapma akımı,  

 𝐼𝑔 =
𝐸

𝑅1+𝑅2+𝑅𝑔
=

𝐸

𝑅𝑠+𝑅𝑔
  şeklindedir. 

A-B uçlarına değeri ölçülecek Rx direnci bağlanınca akacak akım maksimum Ig akımından küçük olur ve, 
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𝐼 =
𝐸

𝑅𝑠+𝑅𝑔+𝑅𝑥
   şeklinde hesaplanabilir.  

Burada E yerine yukarıdaki denklemden 𝐸 = 𝐼𝑔(𝑅𝑠 + 𝑅𝑔) yazıldığında, 

𝐼

𝐼𝑔
=

𝑅𝑠+𝑅𝑔

𝑅𝑠+𝑅𝑔+𝑅𝑥
= 𝑃 = 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎  şeklinde adlandırılırsa, 

𝑅𝑥 =
(𝑅𝑠+𝑅𝑔)

𝑃
− (𝑅𝑠 + 𝑅𝑔) elde edilir. 

Soru: İç direnci 100Ω ve tam sapma akımı 1mA olan bir galvanometre ile 3V’luk bir pil kullanılarak bir 

seri ohmmetre tasarlayınız ve skalasını ölçeklendiriniz. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Bir seri ohmmetre, tam sapma akımı 1mA olan bir galvanometre ve gerilimi 1.5V olan bir pil 

kullanılarak tasarlanmıştır. Pil geriliminin 1.3V’a düşmesi halinde %50 sapmada oluşacak hatayı 

bulunuz. 

Çözüm: 
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Çok kademeli ohmmetre: 

Tek kademeli ohmmetre çok geniş sınırlar arasındaki dirençleri ölçemez. Ohmmetrenin ölçü sınırlarını 

genişletmek amacıyla çok kademeli ohmmetre kullanılır. 

Şekildeki çok kademeli ohmmetre 28kΩ için sıfırlanmıştır. (Rs=R1+R2=28 kΩ) 

 

 Rx1 kademesinde 10Ω luk direnç galvanometreye paralel bağlanır. Bu kademedeki ohmmetre iç 

direnci 10∕∕(28000+2000)≅10Ω olur. Bu kademede galvanometre ibresi Rx=10Ω luk direnç ile %50 

sapma oluşturur. 

 Rx10 kademesinde iç direnç 100Ω∕∕30kΩ≅100Ω olur. %50 lik sapma Rx=100Ω luk direnç bağlanınca 

sağlanır. Skalanın orta noktası 10Ω olarak işaretlendiğinden, çarpan katsayısı da 10 olduğundan 

ölçülen direnç 100Ω olur. 

 Rx100 kademesinde iç direnç 1kΩ∕∕30kΩ≅1kΩ olur. 1kΩ luk direnç ile %50 sapma elde edilir. 

Çarpan katsayısı 100 olduğundan ölçülen direnç 1kΩ olarak bulunur.  

 

3.2. Isıl Ölçü Aletleri 

Isıl ölçü aletlerinde; 

 Göstergenin sapma açısı ölçü aletinin belirli bir parçasının eriştiği sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu 

sıcaklık; 

 Ölçü aletinin belirli bir devresindeki tüketilen ortalama elektrik gücüne 

 Bu devreden geçen akımın efektif değerine 

 Devrenin uçlarındaki gerilimin efektif değerine bağlı olur. 

 Bu ölçü aletlerinin gecikmeleri birkaç saniyedir. 

 Isınan parçanın ısı kayıp katsayısındaki kararsızlık ve ortam sıcaklığının kararsızlığı nedeniyle hata 

sınırları büyüktür. Ancak 1.5 sınıfından ısıl ölçü aletleri yapılabilir.  

 Ortam sıcaklığındaki kararsızlığın hata etkisini azaltabilmek amacıyla ısınan parçanın çalışma 

sıcaklığı ortam sıcaklığından çok yüksek tutularak malzemenin dayanabileceği sıcaklık sınırına 

yaklaşılır. Bu yüzden ısıl ölçü aletleri aşırı yüklenmeye dayanamazlar. Isınan parçayı yüksek 

sıcaklıkta tutabilmek için ölçülecek düzenden önemli bir güç çekerler. Dolayısıyla duyarlılıkları 

küçük olur. 

 Doğru akımla ölçeklenip, alternatif akımların efektif değerlerini yada alternatif akım gücünün 

ortalama değerini ölçmek için kullanılırlar.  

 Sadece ısıl ölçü aletlerinde ölçülen elektrik gücü, ölçü aletinde tüketilen güçtür. 

 Yüksek frekanslı akımların efektif değerlerini ve ortalama güçlerini ölçmek için kullanılırlar. 
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Çeşitleri: 

 Termokupullu (ısıl çiftli) ölçü aletleri 

 Sıcak telli ölçü aletleri 

 İki madenli (bimetal) ölçü aletleri 

Sapma miktarı:  𝛼 = 𝑘𝐼2   𝐼:  Akımın efektif değeri 

3.3. Redresörlü ve Amplifikatörlü Ölçü Aletleri 

Bu ölçü aletleri; 

 Döner bobinli ölçü aletlerini alternatif akım ve gerilim ölçme işleminde kullanabilmek için 

yapılmışlardır. 

 Döner bobinli ölçü aletlerine uygun redresör (doğrultucu) eklenerek elde edilirler. 

 Genel olarak efektif değer ölçen ölçü aleti olmadıkları halde çoğu, sinüsoidal akım için efektif 

değere göre ölçeklenmişlerdir. Bu yüzden bu ölçü aletleri sadece sinüsoidal akımlar ve gerilimler 

halinde efektif değer ölçebilirler. 

 

3.3.1. AC işaretlerin doğrultularak ölçülmesi 

AC işaretlerin ölçülmesinde döner bobinli galvanometreden çok faydalanılır. Galvanometre doğru akım 

işareti veya ortalama değeri ölçer. Alternatif akım işaretinin ortalama değeri sıfır olduğundan, 

galvanometre ile doğrudan ölçülemez. Ancak, alternatif işaret doğrultulduktan sonra yani doğru akıma 

çevrildikten sonra galvanometre ile ölçülebilir. Döner bobinli galvanometreye 0.1Hz veya daha küçük 

frekanslı bir sinüsoidal işaret uygulanırsa, ibre sinüsoidal işareti takip ederek, sıfır konumundan 

maksimuma, sonra sıfıra, buradan negatif maksimuma ve tekrar sıfır konumuna gelir. Frekans artarsa, 

döner bobinli galvanometrenin hareket eden kütlesinin ataletinden dolayı yüksek frekanslı işaretleri 

takip edemez. Bu durumda herhangi bir sapma olmaz. Ancak AC işaretlerin ortalaması sıfır değil ise bu 

durumda ortalama değeri gösterir.  AC işaretleri doğrultmak amacıyla yarım veya tam dalga 

doğrultuculu devreler kullanılır. 

3.3.1.1. Yarım dalga doğrultuculu AC voltmetre 

Aşağıdaki şekilde bir yarım dalga doğrultucu devresi verilmiştir. Devrenin girişindeki işaret sinüsoidal 

bir işaret olup, yarıiletken diyottan yalnız pozitif yarı periyotlarda akım akar. Bu akım galvanometre 

üzerinden devresini tamamlar. Galvanometre uçlarındaki gerilim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu 

işaretin efektif ve ortalama değerleri hesaplanabilir. Hesaplama sonuçlarına göre, 

𝐸𝑜 =
𝐸𝑚

𝜋
= 0.318𝐸𝑚 ve     𝐸𝑚 = √2𝐸𝑒𝑓 = 1.41𝐸𝑒𝑓   ile 

𝐸𝑜 = 0.318𝑥1.41𝑥𝐸𝑒𝑓 = 0.45𝐸𝑒𝑓   veya 

𝐸𝑒𝑓 =
𝐸𝑜

0.45
= 2.22𝐸𝑜 bağıntıları yazılabilir. 
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(a) Yarım dalga doğrultuculu AC voltmetrenin temel devresi (b) Yarım dalga doğrultulmuş işaretin bir 

periyodu 

2.22 sabiti, ölçü aletinin skalasını efektif değere göre kalibre ederken kullanılır. Ortalama değer (Eo) DC 

değere eşittir. Yukarıdaki sonuçlardan; yarım dalga doğrultuculu devrede 10V’luk bir DC gerilim tam 

sapma oluştururken, efektif değeri 10V olan sinüsoidal bir işaret 4.5V’luk bir sapma oluşturur. Başka 

bir deyişle; 4.5V’luk bir DC gerilimin oluşturacağı sapma 10V’luk efektif AC gerilimin oluşturacağı 

sapmaya eşittir. Yarım dalga doğrultuculu devre kullanılması halinde oluşacak sapma miktarı, DC 

gerilimin oluşturacağı sapma miktarının %45’i olur.  

3.3.1.2. Tam dalga doğrultuculu AC voltmetre 

Aşağıdaki şekilde tam dalga doğrultuculu AC voltmetrenin temel devresi görülmektedir. Doğrultucu 

olarak bir diyot köprüsü kullanılmıştır. Çıkış geriliminde periyot yarı yarıya düştüğü için ortalama değer 

iki katına çıkar.  

 
(a) Tam dalga doğrultuculu AC voltmetrenin temel devresi (b) Tam dalga doğrultulmuş işaretin iki 

periyodu 

 

Bu devredeki gerilimler arasındaki bağıntılar, 

𝐸𝑜 =
2𝐸𝑚

𝜋
= 0.636𝐸𝑚    ve   𝐸𝑚 = √2𝐸𝑒𝑓 = 1.41𝐸𝑒𝑓    ile  

𝐸𝑜 = 0.636𝑥1.41𝑥𝐸𝑒𝑓 = 0.9𝐸𝑒𝑓   veya 

𝐸𝑒𝑓 =
𝐸𝑜

0.9
= 1.11𝐸𝑜 şeklinde olur. 
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Böyle bir voltmetrede efektif değeri 10V olan sinüsoidal bir işaretin oluşturacağı sapma 9V’luk bir DC 

gerilim tarafından oluşturulmaktadır. Tam dalga doğrultuculu devre kullanılması halinde oluşacak 

sapma miktarı, DC gerilimin oluşturacağı sapma miktarının %90’ı olur.  

 

3.4.  Döner Demirli Ölçü Aletleri 

Bu ölçü aletleri; 

 Alternatif akım ölçmelerinde kullanılır.  

 Çok sarımlı bir bobin içinde birisi sabit diğeri hareketli iki demir plakadan oluşurlar. Hareketli 

plakaya ibre bağlanmıştır. 

 Bobinden akım akınca, yumuşak demirden yapılmış plakalarda mıknatıslanma olur. Demir 

plakalarda oluşan aynı tip kutuplanmadan dolayı plakalar birbirini iter. Hareketli plakaya bağlı ibre 

de bu şekilde sapmış olur. Bir frenleme yayı ile ibrenin geri dönüşü sağlanır. 

 Plakalardan biri bobin çerçevesine bağlıdır. Diğer plakadaki veya buna bağlı ibredeki sapma miktarı 

bobinden geçen akımın karesel ortalaması ile orantılıdır. Dolaysıyla bu cihaz da bobinden geçen ac 

akımın efektif değerini ölçer. Sapma hep aynı yönde olup bobinden geçen akımın yönüne bağlı 

değildir. 

 Bu cihazlarla doğru akım da ölçülebilir. Ancak doğru akımın oluşturacağı kalıcı mıknatıslanmadan 

dolayı büyük bir hata oluşur. Bu nedenle doğru akım uygulamaları için pek kullanışlı değildirler. 

 Maliyetleri düşüktür. Yüksek güçlü ve alçak frekanslı alternatif akım ve gerilim ölçümlerinde 

kullanılabilirler. Güç ve frekans sınırlaması bobin endüktasının ve kaçak kapasitelerin büyük değerli 

olmasındandır. Güvenilir ve doğru ölçme yapılabilecek frekans sınırları 25-125 Hz arasındadır. Hata 

sınırları %5-%10 arasındadır. 

 

3.5. Döner Mıknatıslı Ölçü Aletleri 

Bu ölçü aletlerinin; 

 Doğruluk ve duyarlıkları pek fazla arttırılamamıştır. 

 Sadece doğru akımda kullanılırlar. Bu iki nedenden dolayı pek uygulama alanları yoktur. 

 Sarsıntılara dayanıklı ve ucuzdurlar. 

 

3.6. Elektrostatik Ölçü Aletleri 

Bu ölçü aletleri; 

 Elektrostatik etkiden yararlanarak iki nokta arasındaki gerilimi ölçerler. 

 Birbirlerine göre yalıtılmış ve aralarında potansiyel fark bulunan iki levha elektrik yükü ile 

yüklendiğinde sabit levhanın hareketli levhayı çekmesi ile ibre göstergede bir değer gösterir. 

 Sadece gerilim ölçümlerinde kullanılabilirler. 

 Yüksek gerilim ölçmelerinde kullanılırlar. Efektif değer ölçerler. 

 Nominal ölçme sınırları birkaç yüz volttan kilovolta kadar olan ve endüstride kullanılabilir 

elektrostatik voltmetreler bulunmaktadır. 

 Doğrulukları 1.5 sınıfından ölçü aletlerininki kadardır. 
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3.7. Elektrodinamik Ölçü Aletleri 

Elektrodinamik ölçü aletleri, 

 Döner bobinli galvanometreye benzer.  

 Galvanometrede sabit iki mıknatıs arasında dönen bir bobin vardır. Elektrodinamik ölçü aletlerinde 

ise sabit iki bobin arasında dönen bir bobin bulunmaktadır.  

 Hareketli ve sabit bobinler birbirine seri bağlanmıştır. Uçlar arasına uygulanan gerilim, bütün 

bobinlerden aynı akımı akıtır. Bobinler arasındaki magnetik alanın değişiminden dolayı hareketli 

bobinde bir dönme hareketi oluşur. Dönme kuvveti, hareketli bobinden geçen akım ile bobine etki 

eden magnetik alanın kuvvetine bağlıdır.  

 Magnetik alanı oluşturan akım ile hareketli bobinden geçen akım aynı akım olduğundan oluşan 

kuvvet akımın karesi ile orantılı olur. Bu ölçü aleti, bobinden geçen akımın karesinin ortalamasını 

ölçer, efektif değer gösterecek şekilde ölçeklenir.     

 Elektrodinamik ölçü aleti, döner bobinli galvanometre gibi akım ölçen bir cihazdır. Değişik 

amaçlarla kullanılabilir.  

 Örnek olarak tek hareketli bobinli elektrodinamik ölçü aleti doğru ve alternatif akım veya gerilimi 

ölçebildiği gibi, tek fazlı wattmetre olarak da kullanılabilir.  

 Çift hareketli bobini olan elektrodinamik ölçü aleti çok fazlı wattmetre ve çapraz hareketli bobini 

olan elektrodinamik ölçü aleti ise frekansmetre veya cosϕmetre yapımında kullanılır.   

 

Elektrodinamik ölçü aletinin prensip şeması 

AA’: Sabit bobinler 

BB’: Hareketli bobinler 

    

  (a) Elektrodinamik voltmetrenin temel devresi        (b) Elektrodinamik ampermetrenin temel devresi 
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3.8. İndüksiyonlu Ölçü Aletleri 

İndüksiyonlu ölçü aletleri, 

 İçerisinde akım bobini ve gerilim bobini olmak üzere iki farklı bobin bulunmaktadır. 

 Akım bobini kalın kesitli ve az spirli, gerilim bobini ise ince kesitli ve çok spirli olarak tasarlanırlar. 

 İki bobin arasında dönebilen alüminyum bir disk bulunmaktadır. 

 Akım bobininden geçen akımın ve gerilim bobininde düşen gerilimin oluşturduğu manyetik alanın 

alüminyum disk üzerinde oluşturdukları döndürme momentine göre diskin dönmesi prensibine 

göre çalışmaktadırlar.  

 Bu ölçü aletlerine örnek olarak sayaçlar verilebilir. 

Hareketli Ölçü Aletleri İçin Özet Tablo 

Ölçü Aleti Ölçülen Büyüklük 

Döner bobinli ölçü aletleri Ortalama değer 

Isıl ölçü aletleri 
Efektif değer 

Aktif güç 

Redresörlü ve elektronik 

amplifikatörlü ölçü aletleri 

Sinüsoidal akım ve gerilim için 

efektif değer 

Döner mıknatıslı ölçü aletleri Ortalama değer 

Döner demirli (yumuşak demirli) ölçü 

aletleri 
Efektif değer 

Elektrodinamik ölçü aletleri 
Efektif değer 

Aktif Güç 

Elektrostatik ölçü aletleri Efektif değer (Sadece gerilim) 

İndüksiyonlu ölçü aletleri Enerji 
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Örnek Analog Ölçü Aletleri 

 

İndirekt Isıtılmış Termo Eleman 
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Soru: Bir voltmetre yapmak üzere kullanılan bir elektrodinamik ölçü aletinin tam sapma akımı 𝐼𝑔 =

10𝑚𝐴 dir. Ölçü aletinin iç direnci 𝑅𝑔 = 50 Ω olduğuna göre, 10V luk kademe için kademe direncini 

bulunuz. Voltmetrenin duyarlılığını hesaplayınız. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

NOT 1: Ölçü aletine bağlanacak paralel direnç ile ölçü aletinin akım sınırı genişletilebilir. Bu direnç 

hareketli bobine paralel olarak bağlanır. Bağlanacak paralel direncin hesabında sadece hareketli 

bobinin direncinin bilinmesi gerekir. 

NOT 2: Elektrodinamik ampermetre ve voltmetrede gösterge ibresinin sapması akımın karesi ile orantılı 

olduğundan skala aralıkları lineer değildir. 

Soru: Tam sapma akımı 10mA olan bir elektrodinamik ölçü aleti ile 1A lik bir ampermetre yapılacaktır. 

Hareketli bobinin direnci 40Ω olduğuna göre paralel veya şönt direncin değerini hesaplayınız.  

Çözüm: 

 

 

 

 

 

Soru: Bir döner bobinli galvanometrenin döner bobini 300 sarımlı ve direnci 200Ω dur. Bobin boyutları 

2cmx2.5cm, bobin aralığındaki magnetik indüksiyon 0.1Wb/m2, askı telinin burulma sabiti 2.10-7 

Nm/rad, dönen kısmın dönme eylemsizliği 1.5.10-7 kgm2 olduğuna göre galvanometrenin akım 

duyarlılığını bulunuz. 

Çözüm: 
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Soru: Verilen ölçüm devresinde; 

A: Döner bobinli miliampermetre 

V: Tepe değer ölçen voltmetredir. (İç direnci 10kΩ yanında çok büyüktür.) 

Devreden geçen 𝑖 akımı şekildeki gibi olduğunda, ölçü aletlerinin göstereceği değerleri bulunuz. 

         

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: A-B düğümleri arasındaki U geriliminin dalga şekli verilmiştir.  
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A-B düğümleri arasına 

a) Döner bobinli voltmetre 

b) Döner demirli voltmetre 

c) Elektrodinamik voltmetre 

d) Elektrostatik voltmetre  

bağlanmıştır. Her bir ölçü aletinin göstereceği değerleri bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Bobin direnci RB=50Ω olan döner bobinli bir voltmetre göstergesinin skala sonuna kadar sapması 

için bobinden i=2mA geçecektir. 

a) Ölçü aletinin göstergesi düzgün ve αm=120 taksimatlı (bölmeli) olduğuna göre bu ölçü aleti ile elde 

edilebilecek en büyük gerilim duyarlılığı ne kadardır? 

b) Her taksimatın 1V göstermesi için voltmetreye ilave edilecek ön direnç ne kadar olmalıdır? 

Çözüm: 
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Soru: Ani değeri 1A ile 35A arasında zamanla sinüs eğrisi şeklinde değişen bir akımın geçtiği devreye 

seri olarak daimi mıknatıslı döner bobinli bir ampermetre ile sıcak telli termik bir ampermetre 

bağlanmıştır. Her bir ampermetrenin göstereceği değerleri bulunuz. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Şekilde verilen devrede; 

A1: Döner bobinli ampermetre 

A2: Döner demirli ampermetre olduğuna göre,  
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A-B arasına; 

a) 200V doğru gerilim 

b) Efektif değeri 200V olan sinüsoidal gerilim 

c) Tepe değeri 200V olan, yarım dalga doğrultulmuş sinüs gerilim uygulandığında her bir ölçü aletinin 

göstereceği değerleri bulunuz.  

Doğrultucunun doğru yöndeki direnci 10Ω, ters yöndeki direnci ise çok büyüktür. Ampermetrelerin iç 

dirençleri sıfır alınacaktır. 

Çözüm: 
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Soru: 5,10 ve 25V’luk üç kademeli ısıl voltmetre tasarlanacaktır. Kullanılacak olan galvanometrenin tam 

sapma akımı Ig=50µA ve iç direnci Rg=200Ω’dur. Isıtıcının akım-sıcaklık karakterisitiği ile ısıl çiftin 

sıcaklık-gerilim karakteristiği aşağıdaki şekilde verilmiştir. Kademe dirençlerini bulunuz.  

 

Çözüm: 
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Soru: Aşağıdaki şekilde görülen 10V’luk tek kademeli AC voltmetrenin kademe direncini hesaplayınız. 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Aşağıdaki şekilde görülen tam dalga doğrultuculu AC voltmerede 10V’luk kademe için  Rs kademe 

direncini hesaplayınız. 

 

Çözüm: 
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Soru: 50 μA skalalı, iç direnci 3 kΩ olan ölçü aleti seri tip ohmmetre olarak kullanılıyor. Batarya gerilimi 

3 V ‘tur. Buna göre; 

a) Sıfırlama için uygun direnç kaç kΩ ‘dur. Rs = ?  

b) Ölçü aletiyle direnç ölçüldüğü zaman ölçü aleti 40 μA ‘i gösterdiği zaman ölçülen direnç değeri kaç 

kΩ ‘dur. Rx = ?  

c) Ölçü aletiyle 40 kΩ ‘luk direnç ölçüldüğü zaman ölçü aleti kaç μA gösterir? 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dijital Ölçü Aletleri 

Analog ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerde, ibrenin saparak skala üzerinde gösterdiği değer ölçülen 

değerdir. Bu değerin okunması sırasında okuma tekniğinin tam olarak bilinmemesinden dolayı bazı 

okuma hataları oluşabilmektedir. Günümüzde üretilen dijital ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerde daha 

kolay sonuçlar alınmakta ve okuma hataları ortadan kaldırılmaktadır.  

Dijital ölçü aletlerinde ölçülen büyüklük ölçü aletinin içerisindeki elektronik devreler yardımıyla dijital 

(sayısal) bilgiye dönüştürülür. Ölçüm sonucu dijital bilgi olarak sayısal bir göstergede onluk sayı sistemi 

ile gösterilir. 

Dijital ölçü aletlerinin özellikleri; 

 Ölçtüğü değeri dijital bir göstergede sayılarla gösteren ölçü aletleridir. 

 Ölçtüğü değeri ayrıntılı olarak alt ve üst katlarını da belirterek gösterebilmektedirler. 

 Kullanımları analog ölçü aletlerine göre daha kolaydır. 

 Özellikleri analog ölçü aletlerinden daha fazladır. 

 Ölçülen değerlerin bilgisayar ortamına taşınması, ilave işlemler yapılması gibi ek özelliklere sahip 

gelişmiş dijital ölçü aletleri de artık günümüzde kullanılmaktadır. 

 Dijital ölçü aletleri analog ölçü aletlerinde olduğu gibi tek büyüklüğü ölçmek için ampermetre, 

voltmetre, wattmetre vb. şeklinde yapıldığı gibi, aynı zamanda birden fazla büyüklüğü ölçmek için 

dijital multimetreler şeklinde de tasarlanabilmektedir. 
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 Dijital multimetreler elektrikte en çok kullanılan ölçü aletleridir. Bu cihazlar, direnç, akım, gerilim, 

güç gibi büyüklükleri ölçmenin yanı sıra aynı zamanda frekans, güç faktörü gibi değerler de 

ölçebilmektedirler. Çok sayıda büyüklüğü ölçebilme yeteneklerinden dolayı bu cihazlar multimetre 

olarak adlandırılmıştır. 

 Bazı dijital multimetrelerde ölçülecek büyüklük için uygun kademe ayarının seçilmesi koşulu da 

ortadan kaldırılmıştır. Örnek olarak ölçülecek büyüklük akım ise kademe anahtarını sadece akım 

bölümüne getirmek yeterli olacaktır. Bu durumda ölçü aleti küçük akım değerlerinden büyük akım 

değerlerine kadar geniş bir aralıkta akım okuma işlemini yapabilecektir. 

 Dijital ölçü aletlerinin yapıları analog ölçü aletlerinden daha karmaşıktır. 

 Analog ölçü aletlerinde ibrenin gösterdiği değer ile kademe anahtarının konumuna göre ölçüm 

sonucu için hesaplama gerekebilir. Dijital ölçü aletlerinde okuma hatası yapmak mümkün değildir. 

Çünkü ölçüm değeri direkt olarak okunan değerdir.   

 Dijital ölçü aletleri manyetik alandan etkilenmez. 

 Ölçme yaparken herhangi bir konumda (eğik, dik, yatık) olmaları önemli değildir. 

 Dijital ölçü aletleri küçük boyutlu olarak tasarlanabilir. 
 

 

               

                      
Örnek Dijital Ölçü Aletleri 
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BÖLÜM 5 GÜÇ ve ENERJİ ÖLÇÜMÜ 

 
1. Güç ve Güç Ölçümü 

Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım 

devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde akım ve gerilim sabit 

olduğundan güç de sabit ve pozitif değerlidir. Yani, direnç kaynaktan sürekli güç çekmekte ve bu gücü 

harcamaktadır. Doğru akımda güç, 

𝑃 = 𝑈. 𝐼 = 𝐼2𝑅 =
𝑈2

𝑅
  şeklinde ifade edilir. 

Ampermetre-voltmetre metodu ile yada direkt olarak wattmetre bağlantısı ile doğru akım 

devrelerinde güç ölçülebilir.  

Alternatif akım devrelerinde de güç, akım ve gerilimin çarpımına eşittir. Fakat akım ve gerilim zamana 

bağlı olarak değiştiğinden güç de zamana bağlı olarak değişir.  Bu güce ani güç denir. Alternatif 

akımda güç, 

𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡). 𝑖(𝑡)  şeklinde ifade edilir. 

Ani güç zamana bağlı olarak (+) ve (-) değerler alabilir.  

 Ani gücün (+) olduğu durumda kaynaktan devreye güç akışı mevcuttur.    

 Ani gücün (-) olduğu durumda ise devreden kaynağa güç akışı mevcuttur.    

Uygulamada ani güçten çok, kaynağın o eleman üzerinde oluşturduğu etkiyi ifade eden ortalama güç 

daha önemlidir. Ortalama güç bir fazlı devreler için, 

𝑃𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 =

𝑈𝑚

√2

𝑇

0

𝐼𝑚

√2
𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑈. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑  şeklinde yazılabilir. 

3 fazlı devreler için ise 𝑃𝑜 = √3.𝑈. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 şeklinde hesaplanır. 

Gücün ortalama değerine aktif güç denir. Uygulamada ortalama güç yerine aktif güç terimi kullanılır. 

Birimi watttır (W). Aktif güç wattmetre ile ölçülür.  

cos ϕ (Güç katsayısı-Güç faktörü): Kaynak gerilimi ile toplam devre akımı arasındaki faz farkının 

cosinüsüne denir. 

1.1. Bir Fazlı Elektrodinamik Wattmetre ile Güç Ölçümü  

Doğrudan doğruya güç ölçen ölçü aletleri wattmetrelerdir. Güç ölçümünde aynı anda akım ve 

gerilimin ölçülmesi gerekir.  
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Bir elektrodinamik wattmetrenin prensip şeması 

Elektrodinamik wattmetrede; 

 Sabit ve hareketli bobin uçları ayrıdır. 

 Güç ölçümünde akım sabit bobinlere, gerilim hareketli bobinlere uygulanır. 

 Hareketli bobine seri bir direnç ilave edilir. 

 Sabit bobinlere akım bobini, hareketli bobinlere ise gerilim bobini denir. 

 İbrenin sapma miktarı bobinlere uygulanan akım ve gerilimin çarpımı ile orantılıdır. Yani sapma 

miktarı ani gücün ortalama değeri ile orantılıdır. Bu ölçü aletleri ani gücün ortalama değeri olan 

aktif gücü ölçerler. 

 Yükün saf direnç olması halinde güç faktörü (cos ϕ) 1 olacağından sapma maksimum olur. Saf 

reaktif yük olması halinde akım ile gerilim arasındaki açı 90° olacağından cos ϕ=0 olur. Buna bağlı 

olarak wattmetrede okunan değer 0 olur. 

 Elektrodinamik wattmetreler hem doğru akım hem de alternatif akımda güç ölçebilirler. 

Sembolü: 
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Wattmetrenin 1-fazlı devreye bağlantısı:  

 

① yada ② bağlantısı kullanılarak wattmetre devreye yukarıdaki şekildeki gibi bağlanır. Wattmetre 

ile yüke aktarılan güç ölçülür. Yüke aktarılan gücün ölçülmesi için gerilim ve akım bobinlerinin 

referans bağlantısı şekildeki gibi olmalıdır. Akım yada gerilim bobininden herhangi birinin yönü 

referans bağlantıya uygun değilse wattmetre ters sapar. Bu durumda akım veya gerilim bobinlerinden 

herhangi birinin bağlantı uçları değiştirilir. Pratikte akım yolunu kesmemek için genellikle gerilim 

bobinin bağlantı uçlarını değiştirmek tercih edilir. 

Eğer yukarıdaki referans bağlantı yapıldığı halde wattmetre ters sapıyorsa o halde yükten kaynağa 

doğru yük akışı var demektir. Bu durumda akım yada gerilim bobinlerinden herhangi birinin bağlantı 

yönü değiştirilerek güç okunur. Fakat güç ifadesinin başına (-) işareti konulmalıdır. 

            

Örnek elektrodinamik wattmetreler 

Wattmetrenin devreye bağlantısında oluşan yöntem hatası: 

Wattmetreler ile yapılan ölçümde ölçülmek istenen büyüklük yüke aktarılan güçtür. Bunun için, 

 Yükten akan akımın 

 Yük uçlarındaki gerilimin  

ölçülmesi gerekir. Bu işlemi yaparken wattmetrenin bağlantı şekline göre ölçmede bir yöntem hatası 

oluşur.  
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Yukarıdaki referans bağlantı şeklindeki ① bağlantısı tercih edilirse; 

 

 Gerilim bobini önce akım bobini sonra bağlanmış olur. 

 Wattmetre yüke aktarılan güce ek olarak kendi akım devresinde harcanan gücü de gösterir. 

 Bu durumda mutlak yöntem hatası, ∆𝑃 = 𝐼2𝑅𝐴  kadar olur. 

Yukarıdaki referans bağlantı şeklindeki ② bağlantısı tercih edilirse; 

 

 Akım bobini önce gerilim bobini sonra bağlanmış olur. 

 Wattmetre yüke aktarılan güce ek olarak kendi gerilim devresinde harcanan gücü de gösterir. 

 Bu durumda mutlak yöntem hatası, ∆𝑃 =
𝑈2

𝑅𝑉
  kadar olur. 

1.2. Dijital Wattmetreler 

Dijital wattmetrelerin çalışma prensibi analog wattmetreler gibidir. Akım ve gerilim değerleri 

sensörler yardımıyla ölçülerek dijital ortamda değerlendirilir ve ekrana yansıtılır.  

Günümüzde genellikle dijital wattmetrelerde akımı algılamak için pensampermetre kullanılır.  

 Pens ampermetre:  

 Pens ampermetreler devre akımını kesmeden akım ölçümü için kullanılırlar. Analog ve 

dijital olarak tasarlanabilirler.  

 Ölçü aletinin gövdesinden dışarı doğru açılan demir bir nüve pens şeklinde açılır kapanır 

olarak yapılmıştır. Akımı ölçülecek olan iletken pens içerisine alınır.  

 Pens içerisindeki iletken tek spirlik primer sargı görevi görerek, içinden geçen akımın 

manyetik (Demir, ferit) nüve üzerinde oluşturduğu magnetik alan, ölçü aleti içerisindeki 
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sekonder sargıda bir gerilim meydana getirir. Bu gerilimin değerine göre akım değeri 

okunmuş olur. Trafo mantığı ile çalışan bu tip pens ampermetreler ile alternatif akımlar 

ölçülür. Doğru akım ölçümü yapılamaz. 

 Manyetik nüvenin hava aralığında yer alan bir sensör (lineer hall effect sensör) yardımıyla 

nüve üzerindeki magnetik alanın büyüklüğünü tespit edebilecek şekilde tasarlanmış pens 

ampermetreler de bulunmaktadır. Bu tip pens ampermetreler ile doğru akımların ölçümü 

de yapılabilmektedir.  

 Sadece ampermetre olarak tasarlanmış pens ampermetrelerden daha çok akımın pens 

ampermetre ile okunduğu birçok büyüklüğü aynı anda okuyabilen pens multimetrelere 

daha çok rastlanmaktadır.   

    

 

             
 

 

   
Analog ve Dijital Pens Ampermetre ve Multimetre Örnekleri 
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Örnek bir dijital multimetre ve devreye bağlantı şekli 

1.3. Reaktif Güç Ölçümü ve VARmetreler 

Reaktif Güç: Reaktans elemanlarına (kondansatör/bobin) ait olan ve toplam gücün sanal bileşenini 

oluşturan güce denir. Aktif güçten farklı olarak enerji kaybını ifade etmez. Kondansatör yada bobinde 

depolanan ve tekrar devreye geri verilen enerji ile ilgili bir büyüklüktür. 

𝑄 = 𝑈. 𝐼. 𝑠𝑖𝑛𝜑 (VAr) şeklinde ifade edilir. 

 

 Reaktif güç VARmetreler ile ölçülür.  

 VARmetreler, wattmetrenin yapısında küçük bir değişiklik yaparak elde edilebilir. 

 Hareketli bobin olan gerilim bobinine seri bir bobin ve paralel bir direnç ilave edilerek 

wattmetreden VARmetre elde edilir. 

 Burada temel amaç, gerilim bobininden geçen akımın 90° kaydırılmasını sağlamaktır. 

 VARmetrenin devreye bağlantısı wattmetre ile aynıdır. 
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1.4. Güç Faktörü Metresi (cosϕ metre) 

cos ϕ metreler akım ile gerilim arasındaki faz farkının cosinüs değerini ölçen cihazlardır. cosϕ 

metrelerde çapraz hareketli bobin bulunur. Yani gerilim bobinleri birbirine dik olarak bağlanır. Gerilim 

bobinlerinden birine direnç, diğerine seri bobin bağlanır. Böylece gerilim bobinlerinde geçen akımlar 

arasında 90° lik faz farkı oluşturulur. Dirençli gerilim bobinindeki akım ile yük geriliminin fazı aynıdır. 

Bobinli gerilim bobinindeki akım yük geriliminden 90° geridedir.  

 

Bir elektrodinamik cosϕ metrenin prensip şeması 

 

cosϕ metrenin 1 fazlı devreye bağlanması 

 Akım bobinindeki akım, hat akımı ile aynı fazda olur. 

 Yük akımı ile yük gerilimi aynı fazda ise yani cosϕ=1 ise akım bobini ve seri dirençli gerilim 

bobinindeki akımlar aynı fazda olur. Bobinler arasındaki magnetik alandan dolayı A gerilim bobini 

magnetik akısı akım bobini magnetik akısına paralel oluncaya kadar döner. Bu pozisyonda 

göstergenin skala üzerinde gösterdiği yer “1” olarak işaretlenir. Bu durumda seri bobinli gerilim 

bobinindeki akım 90° faz farklı olacağından bu bobinin etkisi olmaz. 
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 Yük akımı, geriliminden 90° geride ise yani cosϕ=0 (endüktif) ise akım bobini ve seri bobinli 

gerilim bobinindeki akımlar aynı fazda olur. Bobinler arası magnetik alan etkileşiminden dolayı B 

gerilim bobini magnetik akısı akım bobini magnetik akısına paralel oluncaya kadar döner. Bu 

pozisyonda göstergenin skala üzerinde gösterdiği yer “Endüktif 0” olarak işaretlenir. Seri dirençli 

gerilim bobinindeki akım ile akım bobinindeki akım 90° faz farklı olacağından bu bobinin etkisi 

olmaz. 

 cosϕ ayrıca endirekt yolla ampermetre-voltmetre-wattmetre metodu ile de bulunabilir. 

 

 

Bir fazlı devre için; 

𝑃 = 𝑈. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑  

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑈.𝐼
  şeklinde bulunabilir. 

 

Üç fazlı devre için; 

𝑃𝑇 = 3. 𝑃𝑊  

𝑃𝑇 = 3. 𝑃𝑊 = √3.𝑈. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑  

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃𝑇

√3.𝑈.𝐼
    şeklinde bulunabilir. 
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 cosϕ ölçümü analog ve dijital cihazlarla yapılabilmektedir. 

      

Örnek analog ve dijital cosϕ metreler 

Soru: Maksimum gerilimi 110V olan bir doğru akım gerilim hattından çekilen güç bir elektrodinamik 

wattmetre ile ölçülecektir. Wattmetrenin maksimum kademeleri 150V ve 5A olup seri bobin direnci 

0.2Ω dur. Yükteki maksimum gücü hesaplayınız.   

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

Soru: Gerilimi 120V olan bir doğru akım hattından çekilen güç ölçülecektir. Bu amaçla Um=120V, 

Im=2.5A olan bir elektrodinamik wattmetre kullanılmıştır. Seri bobin direnci RA=0.12Ω, paralel bobin 

maksimum akımı ise Iv=30mA dir. Devreden maksimum akım aktığı zaman en küçük hatalı ölçüm 

yapabilmek için wattmetrenin bağlantı şeklini belirtiniz. 

Çözüm: 
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Soru: Güç faktörünü ölçmek için aşağıdaki devre kullanılmıştır. Eğer cihazlar 100W±%2, 2A±%2.5 ve 

60V±%1 değerlerini gösteriyorsa, güç faktörünün değerini ve ölçmedeki bağıl hatayı hesaplayınız. 

 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

2. Enerji ve Enerji Ölçümü 

Enerji; akım, gerilim ve zaman olmak üzere üç değişkene bağlıdır.  

𝑊 = 𝑈. 𝐼. 𝑡 = 𝑃. 𝑡  

Tüketilen elektrik enerjisinin ölçümünde sayaçlar kullanılmaktadır. 

2.1. İndüksiyon Tipi Sayaçlar 

 

Bir indüksiyon tipi sayacın prensip şeması 
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 Devrenin çektiği akım, devreye seri bağlanan kalın telli az sarımlı akım bobininden geçirilerek bir 

manyetik alan oluşturulur.  

 Devre gerilimi, çok sarımlı ve ince telli gerilim bobininden geçirilerek başka bir manyetik alan 

daha oluşturulur.  

 Gerilim bobini, diskin içerisinden geçecek olan magnetik akısı bu bobine uygulanan gerilimden 

90° geri fazlı olacak şekilde tasarlanır. Dolayısıyla akım bobininde ve gerilim bobininde oluşan 

akılar 90° faz farklı olarak oluşur.  

 Bu durumda bir döner alan oluşur. Bu döner alan disk üzerinde Fuko akımlarını oluşturur. Fuko 

akımlarının etkisiyle alüminyum disk üzerinde başka bir alan oluşur. Bu oluşan alan kendisini 

oluşturan dış alana kilitlenerek diskin dönüşü sağlanır.  

 Disk, dişli kutusu ile bir numaratöre bağlanmıştır. Diskin devir sayısına göre numaratör değeri 

değişir ve enerji tüketimi ölçülür. Alüminyum diski frenlemek için iki tarafına daimi mıknatıslar 

konur. Sayacın üzerinde 1kWh enerjinin diskin kaç dönüşüne karşılık geldiğini belirten K değeri 

verilir. 

Diskin belirli bir n dönüşünü tamamlaması için geçen süre; 

𝑡 =
3600.1000.𝑛

𝐾.𝑃
  ile belirlenir. 

t: zaman (s) 

n: devir sayısı (devir) 

K: sayaç sabiti (devir/kwh) 

P: sayacın bağlı olduğu hattan çekilen güç (W) 

Eğer t’: sayacın n devrini tamamlaması için geçen gerçek süre ise; 

Sayaç hatası 𝜀 =
𝑡−𝑡′

𝑡
  şeklinde olur. Burada 

 t>t’ ise sayaç hızlı dönmekte yani FAZLA yazmaktadır. (Ɛ>0) 

 t<t’ ise sayaç yavaş dönmekte yani AZ yazmaktadır. (Ɛ<0) 

 

 
1 ve 3 fazlı indüksiyon tipi sayaçlar 
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Soru: Bir sayacın diski 10 dakika sürede 188 devir ile dönmüştür. Yük olarak aynı güçte 3 adet lamba 

paralel olarak bağlanmıştır. Eğer sayaç diskinin 2500 devri 1kWh enerjiye eşit ise her bir lambanın 

çektiği gücü hesaplayınız.  

Çözüm: 

 

 

 

 

Soru: Bir aktif sayacın karakteristikleri In=5A, Un=220V, K=3600 devir/kWh olarak verilmiştir. Bu 

sayacın U/Un=0.9, I/In=1, cosϕ=1 yük durumunda çalışırken çektiği güç bir wattmetre ile ölçülmek 

isteniyor. Wattmetrenin nominal gerilim kademeleri 75, 150, 300, 500V ve nominal akım kademeleri 

2.5A, 5A dir. Maksimum skala taksimatı 150 dir.  

a) Ölçüm için wattmetrenin hangi akım ve gerilim kademelerini seçersiniz. 

b) Bu yük durumu için wattmetre kaç taksimatta sapar? 

c) Sayaç 36 devrini kaç saniyede yapmalıdır. 

d) Kronometrede bulunan zaman, hesaplanan zamandan 2 saniye fazla olsa sayaç enerjiyi çok mu az 

mı yazar? 

Çözüm: 
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2.2. Elektronik Tip Sayaçlar 

 Günümüzde elektronik elektrik sayaçları olarak isimlendirilen elektrik sayaçları, günün farklı 
saatlerinde ve hafta sonları farklı ücretlendirme yapabildiklerinden kullanımı zorunlu hale 
gelmiştir.  

 Elektronik sayaçlarda ölçülen iş dijital bir ekrandan okunur. Bu sayaçlarda ölçülen değer, tarih, 
gerçek zaman saati dönüşümlü olarak dijital ekranda ifade edilir.  

 Elektronik sayaçlar farklı tarifeler üzerinden ücretlendirme yapmanın yanında optik port vasıtası 
ile okuma kolaylığı saylamaktadır.  

 Kalibrasyona analog sayaçlara göre daha az ihtiyaç göstermektedir. 
 

    
1 ve 3 fazlı elektronik tip sayaçlar 
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BÖLÜM 6 ALGILAYICILAR (SENSÖRLER-TRANSDÜSERLER) 

 
Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) algılayan cihazlara algılayıcılar denir.  

Algılayıcılar, fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir 

köprü görevi görürler.  

Teknik terminolojide Sensör ve Transdüser terimleri birbirlerinin yerine sık sık kullanılan terimlerdir.  

 Transdüser genel olarak enerji dönüştürücü olarak tanımlanır.  

 Sensör ise çeşitli enerji biçimlerini elektriksel enerjiye dönüştüren cihazlardır.  

 Ancak 1969 yılında ISA (Instrument Society of America) bu iki terimi eş anlamlı olarak kabul etmiş 

ve "ölçülen fiziksel özellik, miktar ve koşulların kullanılabilir elektriksel miktara dönüştüren bir 

araç" olarak tanımlamıştır. 

 Yani sensörler/transdüserler farklı enerjiler arasında dönüşüm yapan elemanlardır. 

Transdüser seçiminde göz önüne alınması gereken genel özellikler: 

1- Çalışma sınırları: Seçilecek transdüser ölçülecek olan büyüklüğün maksimum ve minimum 

sınırlarını algılayacak şekilde olmalıdır. 

2- Duyarlılık: Duyarlılık, çıkış büyüklüğünün giriş büyüklüğüne oranıdır. Transdüser duyarlılığı ölçü 

sisteminde söz konusu olan çözünürlükten büyük olmalıdır. 

3- Frekans cevabı: Seçilecek olan transdüserin dönüşümü yapılacak olan işaretin tüm frekanslarını 

aynı oranda dönüştürmesi gerekir.  

4- Çevresel uyum: Kullanılacak olan transdüser sıcaklık, basınç, rutubet, toz ve korozyon gibi 

çevresel faktörlerden etkilenmemelidir. Ayrıca boyutlarının monte edilecek yere uygun olması 

gerekir.  

5- Gürültü: Gürültü ilgilendiğimiz işaretin dışında ve istenmeyen her türlü işarettir. Müzik işareti 

dahi olsa transdüser çıkışında gürültü diye nitelendirilecek işaret gözükmemeli veya çok az 

olmalıdır. 

6- Doğruluk ve hata: Yapıcı firmalar ürettikleri transdüserlerin hangi doğrulukta oldukları ve 

yapabilecekleri hatayı belirtmektedirler. Uygun ve gerektiği kadar doğrulukta transdüserin 

seçilmesi gerekir. Gerekmediği halde çok doğru ve pahalı bir transdüserin seçilmesi mühendislik 

açısından uygun değildir. 

7- Fiziksel özellikler: Transdüserin monte edilecek yere mekanik ve elektriksel ekranlama durumu 

da göz önüne alınarak boyut olarak uygun olması gerekmektedir. 

8- Yükleme etkisi ve distorsiyon: Tüm transdüserler ölçülen sistemden az dahi olsa bir enerji 

çekmektedir. Kullanılacak olan transdüser ölçülecek olan sisteme ve ölçülecek olan işarete etki 

etmeyecek, bozmayacak şekilde olmalıdır. 

9- Elektriksel çıkış formatı: Transdüserin çıkış işareti sistemin bundan sonraki kısmı ile uyum içinde 

olmalıdır. Örneğin; analog çıkış elde ediliyor ise transdüser analog devreye bağlanabilir. Dijital bir 

devreye sinyal verilecek ise analog işaret dijitale dönüştürülmelidir.  

10- Çıkış empedansı: Transdüserin çıkış empedansı bundan sonra bağlanacak devrenin giriş 

empedansına (eşit) uyumlu olmalıdır.  

11- Gerekli güç: Gerekli olan besleme gerilimi ve dalgalanma sınırları ile çekilecek akım bilinmelidir. 

Besleme için gerekli olan bir veya daha fazla gerilim dışarıdan sağlanmalıdır. 
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12- Kalibrasyon: Zamanla veya yaşlanmaya bağlı olarak transdüserin özelliklerinde değişme olabilir. 

Periyodik olarak kalibrasyon yapılmalıdır. 

13- Maliyet: Maliyet konusunda karar vermek zordur. Genel olarak kaliteli olan pahalıdır. Kullanılacak 

yere göre uygun transdüser seçilmelidir.  

 Çeşitleri  

Besleme ihtiyacına göre: 

 Besleme kaynağına ihtiyaç gösteren transdüserler:  Bu tip transdüserler pasif elemanlar olup 

çalışmaları için harici bir enerji beslenmesine ihtiyaç duyarlar. Örnek: Foto direnç, termistör, 

strain gage. 

 Besleme kaynağına ihtiyaç göstermeyen transdüserler:  Bu tip transdüserler ölçülecek olan 

büyüklükle uyarılır. Dışardan harici enerji almadan fiziksel ya da kimyasal değerleri bir başka 

büyüklüğe çevirirler. Örnek: Termokupl(ısıl çift), fotovoltaik ve piezoelektrik transdüserler. 

Giriş büyüklüklerine göre: 

 Basınç (gerilme) transdüserleri 

 Sıcaklık transdüserleri 

 Fotoelektrik (Optik) transdüserleri 

 Manyetik transdüserler 

 Ses transdüserleri 

 

1. Basınç (Gerilme) Transdüserleri 

Her türlü fiziki kuvvet ve basınç değişimini algılayan ve bu değişimi elektriksel sinyale çeviren 

elemanlara basınç (gerilme) transdüseri denir. 

 

1.1. Kapasitif Basınç Ölçme Sensörleri 

Kondansatör plakaları birbirinden uzaklaştırılırsa ya da esnetilirse veya iki plaka arasındaki dielektrik 

malzeme hareket ettirilirse, kondansatörün kapasitesi değişir. Kondansatörün kapasitesi ile beraber 

alternatif akıma gösterdiği direnç de değişir. İşte bu prensipten hareketle kapasitif basınç sensörleri 

üretilmiştir. 

 
Kapasitif sensörler 

 

1.2. Gergi Transdüserleri (Strain Gage Transdüserler) 

Strain gageler esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile 

yapıştırılmasından oluşmuştur. Üzerindeki basıncın etkisinden dolayı tabakanın esnemesi ile birlikte 

iletken şeridin de gerilerek uzamasına sebep olacaktır. Bu uzama esnasında telin boyu uzayarak kesiti 

azalacaktır. Bilindiği gibi iletkenlerin kesiti azaldıkça dirençleri artacağından uygulanan kuvvete bağlı 

olarak iletkenin direncinde değişme olacaktır. Bu direnç değişimine bağlı olarak uygulanan kuvvetin 

miktarı tespit edilebilir. 
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Strain gage in iç yapısı 

 

 
Bisikletin sağlamlık testinde kullanılan strain gage 

 

 

  
Pervane esnemesinin algılanmasında kullanılan strain gageler 

 

Direnç ve boy değişimine bağlı olarak gergi ölçerin duyarlılığı (Gage faktör Gf): 

𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 = 𝐺𝑓 = (
∆𝑅

𝑅

∆𝑙

𝑙
⁄ ) 

R   :  Gergi ölçerin gerilmeden önceki direnci (Ω) 

∆R : Gerilmeden sonraki direnç değişimi (Ω) 

l     : Gergi ölçerin gerilmeden önceki uzunluğu (m) 

∆l   : Gerilmeden sonraki uzunluk değişimi (m) 

Duyarlılığın büyük olması istenir. Gergi ölçer bir Wheatstone köprüsünün bir veya iki koluna 

bağlanarak kullanılabilir. 
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Soru: Bir gergi ölçerin duyarlılığı (gage faktörü) 2 dir. Gerilme uygulandıktan sonra gergi ölçerin 

boyundaki bağıl değişme 1x10-6 dır. Geri ölçerin gerilmeden önceki direnci 130Ω olduğuna göre 

direnç değişimini hesaplayınız. 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

1.3. Load Cell (yük hücresi) Basınç Sensörleri 

Yük hücresi (load cell) daha çok elektronik terazilerin yapımında kullanılan basınç sensörüdür. Asıl 

çalışma prensibi strain gage gibidir. 

 

 
Load cell örnekleri 

 

1.4. Piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri 

"Piezo" kelimesi Yunanca sıkmak anlamına gelmektedir. Piezoelektrik elemanlar bir dış kuvvet altında 

kaldıkları zaman, karşılıklı yüzeyleri üzerinde bir elektrik yükü oluşur. Bu elemanlar üzerlerine gelen 

basınca göre küçük değerli bir elektrik gerilimi ve akımı üretir. Bu elektrik akımının değeri basıncın 

değeri ile doğru orantılıdır. Piezoelektrik özellikli elemanlar hızlı tepki verdiklerinden ani basınç 

değişikliklerini ölçmede yaygın olarak kullanılır. 

 

2. Sıcaklık Transdüserleri 

Ortamdaki ısı değişimini algılamamıza yarayan cihazlardır. Sıcaklık algılayıcıları iki şekilde çıkış sinyali 

üretirler. Bu sinyal çıkış gerilimindeki bir değişme ya da algılayıcının elektriksel devresindeki dirençte 

meydana gelen bir değişme şeklindedir. 

2.1. Resistif Sıcaklık Algılayıcıları (RTD) 

Hassas sıcaklık algılayıcılarıdır. Sıcaklıkla orantılı olarak hassas bir direnç değişimi elde edilir. Bu tip 

sıcaklık algılayıcısı olarak platin, bakır, nikel ve tungsten kullanılır. Çok değişik boy ve şekilde imal 

edilirler. RTD olarak kullanılacak olan malzemelerde aranan özellikler: 

a) Sıcaklıkla orantılı direnç değişimi mümkün olduğunca büyük olmalıdır. 

b) Minimum hacimdeki malzeme ile RTD tasarlanabilmesi içim malzemenin özgül direnci büyük 

olmalıdır 

c) Sıcaklıkla direnç arasındaki ilişki lineer ve karalı olmalıdır.   
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Bir iletken direncinin sıcaklıkla değişimi; 

𝑅 = 𝑅0(1 + 𝛼∆𝑡)  ile ifade edilir. 

 

R  : İletkenin t°C deki direnci 

R0 : İletkenin 20°C deki direnci 

α  : Direncin sıcaklık katsayısı 

∆t : Referans ve çalışma sıcaklıkları arasındaki fark 

Bu tip transdüserlerin -200°C ile 800°C arasında duyarlılık sınırı vardır. 

Soru: Bir platin dirençten oluşmuş olan termometrenin 20°C deki direnci 150Ω dur. α= 0.00392 1/°C 

olduğuna göre 50°C deki direncini hesaplayınız. 

Çözüm: 

 

 

 

Soru: 20°C sıcaklıkta nominal direnci 53 Ω olan bir bakır RTD aşağıdaki gerilim bölücü devresine 

bağlanmıştır. Eğer kaynak gerilimi U=15V ve yük direnci Ry=50 Ω ise -20°C ve 40°C sıcaklıklarda 

bölücünün çıkış gerilimini hesaplayınız. (α=4.10-3 1/°C) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Çözüm:  

 

 

 

 

 

 

Ry 

R 

Uç U 
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2.2. Termokupl (Isıl Çift) 

Farklı iki metalin yan yana getirilmesi ile elde edilir. Temas noktasına uygulanan sıcaklık ile orantılı 

gerilim elde edilir. 

Orantı katsayısı kullanılan metallere bağlıdır. Kontak veya temas noktası, sıcaklığı ölçülecek ortama 

bağlanır. Bu nokta iki metalin temas ettiği nokta olup sıcak eklem olarak adlandırılır.  Diğer uçlar 

gerilim ölçü sistemine bağlanır. Bağlantı uçlarının sıcaklığının sabit kalması gerekir. Bu ekleme 

referans sıcaklık eklemi veya soğuk eklem denir. Soğuk eklem referans sıcaklığın uygulandığı yerdir. 

 

Termokuplun yapısı 

Termokuplun yapımında genellikle bakır, demir, konstantan, platin, mangan, nikel gibi metaller 

kullanılır. Termokupllar -200 °C ile +2300 °C arasında çalışabildiklerinden endüstride en çok tercih 

edilen ısı kontrol elemanlarıdır. Termokuplun ürettiği gerilim imalatçı firmalar tarafından verilir. Bu 

değerler 0°C’a göre belirtilir.  

 

Termokuplun ürettiği efektif gerilim: 

𝐸 = 𝑐(𝑇1 − 𝑇2) + 𝑘(𝑇1
2 − 𝑇2

2)  

c, k: Termokupl malzemesine ait sabitler 

T1  : Sıcak eklemin sıcaklığı 

T2  : Soğuk veya referans eklemin sıcaklığı 

Termokupllar, RTD lerden daha ucuzdur. Sıcaklık değişimlerini hızlı takip edebilirler. Doğrulukları 

azdır. Fazla doğruluk gerektiren ölçmelerde kullanılamazlar.  

Soru: Bir termokupl elemanının derece başına ürettiği gerilim c=0.05mv/°C dir. Sıcaklık katsayısı ise 

k=5.10-5mv/°C2 olup uçlarından biri buz ortamı içinde diğeri ise T1=80°C sıcaklıkta ise termokuplun 

uçlarında oluşacak gerilimi bulunuz. 

Çözüm:  
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2.3. Termistörler 

Termistör, termal rezistör kelimelerinden türetilmiştir. Termistörler genellikle yarı iletken 

malzemelerden imal edilmektedir. Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiş manganez, nikel, 

bakır veya kobaltın karışımı kullanılır. Termistörler ikiye ayrılır sıcaklıkla direnci artan termistöre PTC, 

sıcaklıkla direnci azalan elemana da NTC denir.  

 

 PTC: Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci artan devre 

elemanıdır. 

 

(a)                                         (b)                                 (c) 

(a) Çeşitli PTC’ler           (b) Karakteristiği          (c) Sembolü 

 

PTC’ler - 60 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışır. 0.1 °C’ ye kadar 

duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korumak için tasarlanan 

devrelerde kullanılır. Ayrıca ısı seviyesini belirli bir değer aralığında tutulması gereken tüm işlemlerde 

kullanılabilir. 

 

 NTC: Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalan 

devre elemanıdır. 

 

 

                  (a)                                    (b)                                (c) 

(a) Çeşitli NTC’ler    (b) Karakteristiği           (c) Sembolü 
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NTC’ler - 300 C° ile +50 C° arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışırlar. 0.1 C°’ye kadar 

duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların radyatörlerin de, 

amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli havyalarda kullanılırlar. PTC’lere göre kullanım 

alanları daha fazladır. 

Pek çok termistör RTD'lerden daha ucuzdur. Ancak koruyucu kılıflarla bu fiyat aralığı daralır. 

Termistörlerin ana direnci binlerce ohm olabilir. Bu da aynı ölçüm akımı ile RTD'lerden daha büyük bir 

gerilim değişikliği sağlar ve kablo direnci problemlerini ortadan kaldırır. Termistörlerle çalışırken 

akıma dikkat edilmelidir çünkü termistörler sıcaklığa RTD'lerden daha duyarlıdırlar. 

 

2.4. Ultrasonik Sıcaklık Ölçü Transdüserleri 

Temassız sıcaklık ölçü elemanlarıdır. Temaslı algılayıcıların uygun olmadığı yerlerde kullanılabilirler. 

20kHz in üstündeki ses titreşimleri ultrasonik ses titreşimleridir. Bu elemanlar hızlı sıcaklık 

değişimlerinde kullanılır. Çok geniş bir sıcaklık aralığında ölçme yapabilirler.  

 

3. Fotoelektrik (Optik) Transdüserleri 

Işık etkisi ile çalışan elektronik devre elemanlarıdır. 

3.1. Foto Direnç (LDR) 

Kalsiyum sülfat ve kadmiyum selenid gibi bazı maddeler üzerlerine düşen ışık ile ters orantılı olarak 

direnç değişimi gösterir. Bu maddelerden yararlanılarak foto direnç adı verilen devre elemanları 

yapılmıştır. Üzerine ışık düştüğünde direnci azalan, karanlıkta ise yüksek direnç gösteren devre 

elemanına foto direnç denir. 

 

Foto direnç ve sembolü 

Gece lambaları ve sokak lambalarında kullanılmaktadır. 
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Soru: Şekildeki röle, karakteristiği şekilde verilmiş olan fotosel ile kontrol edilmektedir. Aydınlatma 

şiddeti 400lm/m2 olduğu zaman 30V luk kaynaktan 10mA lik akım akmaktadır. 

 

a) Seri direncin değerini hesaplayınız. 

b) Karanlıktaki akımı hesaplayınız. 

Çözüm:   

 

 

 

 

 

 

3.2. Foto Diyot  

Fotodiyot, tıkama yönündeki akımı ışıkla kontrol edilen bir yarıiletken elemandır. Işığın girebilmesi 

için katod bölgesine açılan şeffaf bir pencere bulunmaktadır. Fotodiyot, tıkama yönünde devreye 

bağlanır. Karanlıkta tıkama yönünde 1µA civarında küçük değerli bir akım akar. Foto diyotun katod 

kısmına ışık düştüğünde, tıkama yönündeki akım ışıkla orantılı olarak artar. İdeal olarak karanlıkta 

açık devre aydınlıkta ise kısa devre gibi kabul edilebilir. Uygulama alanları foto dirençlere benzer.  

Foto diyotun cevap zamanı foto dirençten daha hızlıdır. Dolayısıyla foto diyotlar ışık değişimleri hızlı 

olan yüksek frekanslı uygulamalarda kullanılır.    
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Çeşitli foto diyotlar ve sembolü 

3.3. Led Diyot  

LED ismi Light Emitting Diode (ışık yayan diyot) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. LED’e 

doğru polarma uygulandığında ışık enerjisi ortaya çıkar. Piyasada çok değişik şekil, ebat, renk ve 

fiyatta LED lere rastlanmaktadır. 

 

LED diyot ve sembolü 

 

LED’ler kullanışlı ve pratik olmalarının yanı sıra oldukça ucuz olmaları nedeniyle gösterge olarak diğer 

tip lambaların yerini almışlardır. LED diyotların kullanım alanları çok geniştir. 

 

3.4. Infrared Diyot (IR Diyot, Kızılötesi Diyot) 

İnfrared LED, normal LED’in birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış halidir. İnfrared 

diyot görünmez (mor ötesi, kızıl ötesi) ışık yayar. 

 

 

İnfrared LED sembolü 

İnfrared LED’ler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, kumandanın gönderdiği frekansı 

televizyon veya müzik setine iletmek için kullanılır. 
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3.5. Fotovoltaik Pil (Güneş Pili) 

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 

dönüştüren yarıiletken elemanlardır. 

 

Güneş pili ve sembolleri 

Güneş pilleri transistörler, doğrultucu diyotlar gibi yarı iletken maddelerden yapılmaktadır. 

 

Şebekeye enerji veren güneş pilleri 

Güneş pilleri gelişmiş ülkelerde hayatın her alanına girmiş durumdadır. Günlük hayatımızda ise daha 

çok hesap makinelerinde karşılaştığımız elemanlardır. 

 

Güneş pilleri ile sokak aydınlatması ve çatısı güneş pili kaplı ev 
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3.6. Optokuplör 

Optokuplör kelime anlamı olarak optik kuplaj anlamına gelir. Kuplaj bir sistem içindeki iki katın 

birbirinden ayrılması ama aralarındaki sinyal iletişiminin devam etmesi olayıdır. Ayrılma fiziksel olarak 

gerçekleşir ama iletişim manyetik veya optik olarak devam eder. Bu durumun faydası, katlardan 

birinde olan fazla akım, yüksek gerilim gibi olumsuz, sisteme zarar verecek etkilerden diğer katları 

korumaktır.  

Işık yayan eleman ile ışık algılayan elemanın aynı gövde içinde birleştirilmesiyle elde edilen 

elemanlara optokuplör denir. Bu elemanlarda ışık yayan eleman olarak "LED", "Infrared LED" 

kullanılırken ışık algılayıcı olarak "foto diyot", "foto transistör", "fototristör", "foto triyak" vb. gibi 

elemanlar kullanılır. 

 

 

Çeşitli optokuplör yapıları 

 

 

Bir optokuplör ve iç yapısı 

 

Optokuplörler daha çok, iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla 

irtibat kurulmasını sağlayan devrelerde kullanılır. 

 

4. Manyetik Transdüserler 

 

Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan 

oluşur. Bobinin içerisindeki nüvenin hareketi ve bobinin çevresinden yaklaştırılan metaller bobinin 

indüktansını değiştirir. İşte bu prensipten hareketle manyetik sensörler geliştirilmiştir. 
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Manyetik transdüserler günlük hayatımızda daha çok güvenlik gerektiren yerlerde metallerin (silah, 

bıçak gibi) aranmasında, hazine arama dedektörlerinde kullanılır. Sanayide ise kumanda ve kontrol 

sistemlerinde, tıp elektroniğinde, fabrikalarda, otomatik kumanda kontrol uygulamalarında, yer 

değişimlerinin hassas olarak ölçülmesinde kullanılır. 

 

4.1. Bobinli (endüktif) Manyetik Sensörler 

Bir bobinin içinde bulunan nüvenin konumu şekildeki gibi hareket ettirildiği zaman bobinin indüktansı 

değişmektedir. Bu prensipten yola çıkılarak bobinli manyetik sensörler geliştirilmiştir. 

 

 

Bobinli endüktif sensör 

4.2. Elektronik Devreli Manyetik Sensörler (Yaklaşım Sensörleri) 

 

 

Elektronik devreli manyetik sensörün iç yapısı 

İçinden akım geçen bir bobinin çevresindeki manyetik alanın içine metal bir cisim girerse bu 

bobinin indüktansı değişir. Bu indüktans değişimi sensörün içinde bulunan devrenin dengesini 

(rezonansını) bozar. Sensörün içinde bulunan ölçüm yapan devre sayesinde metalin yaklaştığı ve 

ne kadar yakın olduğu tespit edilebilir. 
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İki farklı firmanın elektronik devreli yaklaşım sensörü 

 

El tipi metal dedektörü ve koli arama dedektörü 

Soru: Şekilde verilen endüktif transdüserde iletken plaka ile demir göbek arasındaki mesafe 1mm 

iken, bobin endüktansı 2mH dir. Demir göbeğe doğru 0.02mm yaklaşıldığı zaman demir kısımlarının 

relüktansını ihmal ederek ve yer değişimi ile endüktansın lineer değiştiğini kabul ederek ne kadarlık 

bir endüktans değişimi olduğunu bulunuz.  

 

Çözüm: 

 

 

 



Elektrik Ölçme Ders Notları-Ş.Kuşdoğan&E.Kandemir Beşer  105 

4.3. Alan (Hall) Etkili Transdüserler 

Alan etkili transdüserler hassas mesafe, pozisyon ve dönüş algılayıcıları olarak kullanır. İletken ya da 

yarı iletken malzemeden yapılmış bir levha bir manyetik alan içindeyken, A ve B uçlarından DC gerilim 

uygulandığında, C ve D noktaları arasında bir potansiyel fark oluşur. Bu gerilimin değeri manyetik 

alana levhanın yakınlığı ile değişir.  

 

 

Alan etkili transdüserler 

 

5. Ses Transdüserleri 

5.1. Mikrofon 

Sesi elektrik sinyallerine çeviren cihazlara “mikrofon” denir. Bütün mikrofonların yapısı, ses 

dalgalarının bir diyaframı titreştirmesi esasına dayanmaktadır. Her sesin belirli bir şiddeti vardır. Bu 

ses şiddetinin havada yarattığı basınç ses şiddeti ile doğru orantılıdır. Gelen hava basıncının büyüklük 

ve küçüklüğüne göre ileri geri titreşen diyaframın bu titreşimini, elektrik enerjisine çevirmek için 

değişik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlere göre de mikrofonlara isim verilmektedir. 

 

 Dinamik Mikrofonlar: Dinamik mikrofonlar ses dalgaları ile hareket eden diyaframa bağlı bobinin 

sabit bir mıknatıs içinde hareket etmesinden dolayı bobin uçlarında oluşan gerilim değişimine 

bağlı olarak çalışır. 

 

 

Dinamik mikrofon örnekleri 
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 Kapasitif Mikrofonlar: Kapasitif mikrofonlar şarjlı bir kondansatörün yükü değiştirildiğinde elektrik 

akımının elde edilmesi esasına dayalı olarak çalışır. Fakat fiyatları da kaliteleri gibi yüksektir. 

 

Kapasitif mikrofonun yapısı 

 Şeritli (Bantlı) Mikrofonlar: Çalışmaları dinamik mikrofonlar gibi manyetik alan esasına dayalı 

mikrofonlardır. Manyetik alan içine yerleştirilmiş ince bir alüminyum ya da kalay levhaya ses 

sinyalleri çarpınca, manyetik alan içinde hareket eden levhada ses frekanslı akım oluşur. Şeritli 

mikrofonların kaliteleri yüksektir. Sarsıntıdan, rüzgârdan olumsuz etkilendiklerinden kapalı 

ortamlarda kullanılır. 

 

Şeritli mikrofonun yapısı 

 Kristal Mikrofonlar: Kuartz (quartz), roşel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin gibi kristal yapılı 

maddelere basınç uygulandığında üzerlerinde elektrik akımı oluşur. Bu akım, basıncın kuvvetine 

ve frekansına göre değişir. Kristaldeki titreşim ise AA özellikli elektriksel sinyallerin oluşmasını 

sağlamaktadır. 

 

Kristal mikrofonun yapısı 
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 Karbon Tozlu Mikrofonlar: Karbon tozlu mikrofonlar bir hazne içinde doldurulan karbon tozu 

zerrecikleri ve esnek diyaframdan oluşmuştur. Ses dalgaları alüminyum diyaframa çarpınca 

titreşerek karbon zerreciklerinin sıkışıp gevşemesine yol açar. Tozlar sıkışınca akımın yolu 

kısalacağından direnç azalır. Tozlar gevşeyince ise akımın yolu uzayacağından direnç yükselir. 

sesin şiddetine göre karbon tozlarından geçen akım değişken özellik gösterir.  

 

Kömür tozları zamanla özelliğini kaybettiğinden mikrofonun hassasiyeti bozulmaktadır. İşte bu 

nedenle günümüzde çok kullanılan bir mikrofon tipi olmayıp, eski tip telefonlarda vb. karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Karbon tozlu mikrofonun yapısı 

5.2. Hoparlör 

Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara hoparlör denir. 

 

Hoparlör ve sembolü 

 Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlörler 

 Piezoelektrik (Kristal) Hoparlörler 
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BÖLÜM 7 ÖLÇME (ÖLÇÜ) TRANSFORMATÖRLERİ 

 
Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.  

 

 Transformatörler, akım ve gerilim değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre 

değiştiren elektrik makinalarıdır.  

 Primer ve sekonder sargı arasında elektriksel bir bağlantı yoktur.  

 Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında bu sargı değişken bir 

magnetik alan oluşturur. Bu alan sargıların üzerine sarıldığı manyetik nüve üzerinden devresini 

tamamlar.  

 Primer sargıya uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değiştiğinden 

oluşturduğu magnetik alanın da her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın sekonder sargıları 

kesmesi sonucu sekonder sargıda alternatif bir gerilim endüklenir.   

𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
=

𝐼2

𝐼1
= ü   

Ölçü transformatörleri, transformatörlerin özel halleridir. Transformatörün özelliklerinden 

yararlanılarak, ölçme amacıyla hem ölçme devresi enerji devresinden yalıtılır hem de ölçülmek 

istenen gerilim yada akım belli bir oranda küçültülerek ölçüm işlemi yapılır. Ölçü transformatörleri, 

 Akım transformatörleri 

 Gerilim transformatörleri  

olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Ölçü transformatörleri; ölçü ve koruma cihazlarının ekonomik, teknik ve güvenlik nedeniyle devreye 

doğrudan bağlanmalarının mümkün olmadığı veya kolay uygulanabilir olmadığı durumlarda akımı 

veya gerilimi indirgemek için kullanılan cihazlardır. 

Ölçü transformatörlerinin kullanım amaçları: 

 Ölçme 

 Koruma  

 Kontrol, kumanda 

 İzolasyon 
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1. Akım Ölçü Transformatörleri 

 Akımı belli bir oranda düşüren cihazlardır. 

 Alçak gerilimde; kullanılan ölçü aletlerinin sınırlarını aşan değerleri indirgemek için kullanılırlar. 

 Yüksek gerilimde; akım ve gücün emniyetli ölçümünü sağlarlar. 

 

Akım ölçü transformatörlerinde; 

 Primer spir sayısı az 

 Sekonder spir sayısı fazladır. 

Bir magnetik devre (nüve) üzerine sarılmış iki sargıdan oluşur. Değeri düşürülecek hat akımının girdiği 

sargıya primer, indirgenmiş değerin elde edildiği sargıya sekonder denir. 

1.1. Bağlantı Şeması  

 

 Akım transformatörlerinin primeri devreye seri bağlanır. 

 Eğer yük olarak birden fazla cihaz bağlanacaksa, sekonder uçlar arasına bu cihazlar seri olarak 

bağlanırlar. 

Primer uçları          K-L 

Sekonder uçları          k- l 

𝑁1

𝑁2
=

𝐼2

𝐼1
= ü  (Çevirme oranı) 

 Akım trafosunun sekonderine bağlanan cihazlar akım büyüklüğü ile ilgili olduklarından 

empedansları genelde küçüktür. (Sayaçlar≅ 0.4-1VA, Wattmetre≅ 0.2-6VA, Röleler≅ 0.2-9VA,….) 

 Örnek olarak, S=5VA olan bir akım transformatörünün sekonderine bağlanacak toplam empedans 

(5VA=52.z) z=0.2Ω değerini geçmemelidir. 
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 Sekonder akımı maksimum 5A olacak şekilde tasarlanırlar (𝐼2𝑁 = 5𝐴). Ancak trafo ve akım bilgisi 

alınacak hat arası mesafe uzunsa, örneğin uzak noktadaki rölelere kumanda edilecekse, nominal 

sekonder akımı 1A olan trafolar kullanılır.  

  Akım transformatörleri standart değerlerde imal edilirler. 

Nominal Çevirme Oranı Nominal Güç 

10/5A, 15/5A, 20/5A,  

30/5A, 40/5A, 50/5A,.. 

2.5VA, 5VA,  

10VA, 15VA, 30VA 

 

1.2. Akım Transformatörlerinde Polarite Tespiti 

 

Doğru gerilim kaynağı bağlanınca dc ölçü aleti (+) yöne sapıyorsa polariteler doğru, (-) yöne sapıyorsa 

polariteler terstir. Bu durumda yalnızca primer veya yalnızca sekonder uçları yer değiştirilir. 

1.3. Mıknatıslanma Karakteristiği  

 

 Akımın belli bir değerinden sonra gerilimdeki değişim azalır ve bir süre sonra sabitlenir.  

 Doyma sınırını aşan bir akım primerden akıtılırsa sekonderde ölçülen akım tam doğru değeri 

göstermez. Doyuma ulaştığı için olması gereken değerde akımı akıtacak gerilim endüklenemez. 

1.4. Akım Ölçü Transformatörlerinin Sekonderinin Açık Kalması 

 Sekonder uçlarının açık kalması durumunda zıt manyeto motor kuvvet ortadan kalkar.  

 Primer akımının manyetik devrede akıttığı akıyı azaltıcı etki ortadan kalktığı için manyetik 

devreden yüksek değerde akı geçer.  

 Manyetik akının artması trafo nüvesinin doymasına ve yüksek değerde gerilim endüklenmesine 

neden olur.  

 Trafo nüvesi de ısınmaya başladığı izolasyon da bozulur. 
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 Bu nedenlerden dolayı primeri şebekeye bağlı olan akım transformatörünün sekonder uçlarına 

hiçbir ölçü aleti bağlı değilse, bu uçlar kısa devre edilir.  

 Sekonder devrede değişiklik yapılacaksa önce sargı uçları kısa devre edilerek değişiklik yapılmalı, 

sonra kısa devre kaldırılmalıdır. 

1.5.  Akım Ölçü Transformatörlerinin Sekonderinin Topraklanması     

 Ölçme devrelerinin enerji devresinden yeteri kadar yalıtılabilmesi için primer ve sekonder sargılar 

birbirinden yalıtılmalıdır. 

 Yalıtkanlığın bozulması durumunda, akım transformatörünün primer sargısı ile sekonder sargısı 

arasında oluşacak kısa devrede, primer devre gerilimi ölçü ve koruma cihazlarına uygulanmış olur. 

 Sekonder sargının topraklanması durumunda arıza gerilimi topraklanan sekonder uç yardımıyla 

besleme trafosunun nötr noktası ile kapalı devre oluşturur. 

 

        

 

Örnek akım ölçü transformatörleri 
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2. Gerilim Ölçü Transformatörleri 

 Orta ve yüksek gerilim tesislerinde ölçü, koruma ve izolasyon amacıyla kullanılırlar. 

 Tesisin normal çalışması süresince gerilim hemen hemen sabit olduğu için ve bir kısa devre 

anında gerilim sıfıra düştüğünden gerilim ölçü transformatörleri, akım ölçü transformatörleri gibi 

zorlanmalara maruz kalmazlar.  

 Hem ölçü hem de koruma cihazları aynı gerilim trafosuna paralel bağlanabilirler.  

 Gerilim transformatörlerinde yıldırım düşmesi ve geçici olaylar dışında, normal işletme 

koşullarında primer ve sekonder gerilimleri sabittir. 

Gerilim seviyeleri          U2N=100V, 110V 

Güçleri         15, 30, 45, 60, 120, 150, 180 VA 

 Örnek olarak, S=5VA olan bir gerilim ölçü transformatörünün sekonderine bağlanan devrelerin 

toplam akımı 𝐼 =
𝑃

𝑈
=

5

100
= 50𝑚𝐴 değerini geçmemelidir. 

2.1. Bağlantı Şeması 

Gerilim ölçü transformatörlerinde; 

 Primer spir sayısı çok 

 Sekonder spir sayısı azdır ve nominal yükte kaybın çok az olmasını sağlamak için kalın iletkenden 

sarılmıştır. 

 

 Gerilim ölçü transformatörleri faz-nötr veya faz-faz arası şebeke gerilimine paralel bağlanırlar. 
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2.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinde Polarite Tespiti 

 

Doğru gerilim kaynağı bağlanınca dc ölçü aleti (+) yöne sapıyorsa polariteler doğru, (-) yöne sapıyorsa 

polariteler terstir. Bu durumda primer veya sekonder sargılardan birinin yönü değiştirilir. 

2.3. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Sekonderinin Kısa Devre Edilmesi 

 Bu transformatörler akım transformatörlerinin aksine açık devreye yakın durumda çalışırlar. Bu 

nedenle sekonder uçlarının açık kalmasının sakıncası yoktur. 

 Gerilim ölçü transformatörlerinin sekonder devreleri, normal güç transformatörleri gibi kısa 

devre edilmemelidir. Aksi takdirde sekonderden geçen akım artar. Isınma izolasyonu bozarak, 

primer ve sekonder sargılar arasında kısa devre oluşmasına neden olur.  

2.4. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Sekonderinin Topraklanması 

 

Gerilim ölçü transformatörlerinde yüksek gerilime karşı korunmak için sekonderin v ucu topraklanır. 
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Örnek gerilim ölçü transformatörleri 

Akım ölçü transformatörlerinde; 

I2N=5A 

I1N=Primer akım değeri (Hattın ilettiği akıma göre seçilir.) 

Gerilim ölçü transformatörlerinde; 

U2N=100V-110V 

U1N=Primer gerilimi (Hattın gerilimine göre seçilir.) 

Akım çevirme (değiştirme) oranı:  𝑘𝑎𝑛 =
𝐼1𝑁

𝐼2𝑁
 

Gerilim çevirme (değiştirme) oranı:  𝑘𝑔𝑛 =
𝑈1𝑁

𝑈2𝑁
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Yüksek gerilimli enerji devresine akım ve gerilim ölçme trafoları aracılığıyla wattmetre bağlantısı: 

 

Soru: Yukarıdaki şekilde gerilim ölçü transformatörünün sargı değerleri U1N=10kV, U2N=100V ve akım 

ölçü transformatörünün sargı değerleri I1N=50A, I2N=5A dir. Voltmetre 90V, ampermetre 4.2A 

değerlerini göstermektedir.  

a) Enerji devresindeki gerilim ve akım değerlerini bulunuz. 

b) Devredeki wattmetre PW=340W gösteriyorsa enerji devresinin ilettiği güç nedir? 

Çözüm: 
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3. Ölçü Transformatörlerinin Hataları 

𝑘𝑎𝑛 =
𝐼1𝑁

𝐼2𝑁
 , 𝑘𝑎 =

𝐼1

𝐼2
      Akım ölçü transformatörünün oran hatası ℎ𝑎 =

𝑘𝑎𝑛−𝑘𝑎

𝑘𝑎
 

𝑘𝑔𝑛 =
𝑈1𝑁

𝑈2𝑁
 , 𝑘𝑔 =

𝑈1

𝑈2
      Gerilim ölçü transformatörünün oran hatası ℎ𝑔 =

𝑘𝑔𝑛−𝑘𝑔

𝑘𝑔
 

Ölçü transformatörlerinin kullanıldığı bir güç ölçümü işleminde ölçme hatasına 

 Wattmetrenin hatası 

 Akım ölçü transformatörünün oran hatası 

 Gerilim ölçü transformatörünün oran hatası 

 Her iki ölçü transformatörünün faz hatası etkiyecektir. 

 

β: Akım ölçü transformatörünün faz hatası 

γ: Gerilim ölçü transformatörünün faz hatası 

 Bu ölçme işleminde akım ölçü transformatöründe I2 akımı I1 akımından β kadar ileri fazdadır.  

 Gerilim ölçü transformatöründe U2 gerilimi U1 geriliminden γ kadar ileri fazdadır. 

 Enerji devresindeki I1 akımı U1 geriliminden ϕ kadar geri fazdadır. 

 Enerji devresindeki I2 akımı U2 geriliminden ϕ’ kadar geri fazdadır. 

ϕ’= ϕ+γ-β  

O halde ölçme devresindeki wattmetre 

𝑃1 = 𝑈1𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑 yerine 𝑃2 = 𝑈2𝐼2𝑐𝑜𝑠𝜑′ gücünü ölçecektir. 

Enerji devresinin ilettiği gücü bulmak için wattmetrenin gösterdiği gücü kan ve kgn çevirme oranları ile 

çarpmak gerekmektedir. 

𝑃1 = 𝑘𝑎𝑛𝑘𝑔𝑛𝑃1𝑤    𝑃2 = 𝑘𝑎𝑛𝑘𝑔𝑛𝑃2𝑤   
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Soru: Nominal akımı 5A ve nominal gerilimi 300V olan an=600 taksimatlı bir wattmetreyi 𝑘𝑎𝑛 =
50𝐴

5𝐴
 lik 

akım ölçü transformatörünü ve 𝑘𝑔𝑛 =
10𝑘𝑉

300𝑉
 luk bir gerilim ölçü transformatörünü,  

a) 2 iletkenli nakil hattına bağlayan şemayı emniyet tedbirini göz önüne alarak çiziniz. 

b) Wattmetre 450 taksimatı gösterdiğine göre hattın naklettiği güç nedir? 

c) Ölçü transformatörleri 0.5 sınıfından ve wattmetre 1 sınıfından olduğuna göre bu ölçmedeki 

mutlak ve bağıl hata ne kadardır? 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: 50/5A lik bir akım trafosu ile birlikte hatta bağlanan 220V, 5A, 50Hz, 780 devir/kWh değerlerine 

sahip bir aktif enerji sayacı 10 devrini 70 saniyede yapmıştır. Sayacın doğru yazdığını kabul ederek 

yükün çektiği gücü bulunuz. 

Çözüm: 
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Soru: 500A kadar akım ilettiği bilinen 150kV’luk iki iletkenli, yüksek gerilimli bir enerji iletim hattının 

akımını, gerilimini ve ilettiği gücü ölçmek için hangi ölçme transformatörlerini seçer ve bunlarla 

birlikte ölçme aletlerini hatta nasıl bağlarsınız. Şeklini çiziniz. Bu devrede kullanılan ampermetre, 

voltmetre ve wattmetre 1.5 sınıfından, ölçü transformatörleri 1 sınıfındandır. 5A’lik ampermetre 

4.2A, 100V’luk voltmetre 85V ve 100V, 5A, 100 taksimatlı wattmetre 35 taksimatı göstermiş ise iletim 

hattının ilettiği gücü ve bu değerlerdeki hata sınırlarını hesaplayınız. 

Çözüm: 
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Soru: Dengeli ve faz arası gerilimi 10kV olan, 4 iletkenli bir enerji nakil hattına dengeli bir yük bağlıdır. 

Faz akımları 40A civarındadır. Elimizde nominal primer gerilimleri 7kV ve 10kV, nominal sekonder 

gerilimi 100V olan bir gerilim ölçü transformatörü ile nominal çevirme oranı 50/5 olan bir akım ölçü 

transformatörü ve nominal değerleri 100V, 5A olan 500 taksimatlı bir wattmetre bulunmaktadır. 

a) Aktif gücü ölçmek için gerekli şemayı çiziniz. 

b) Wattmetre 400 taksimatı göstermiş ise yükün çektiği aktif güç ne kadardır? 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Nominal akımı 5A, nominal gerilimi 150V olan 75 taksimatlı bir wattmetreyi 110V luk bir enerji 

nakil hattına, 

a) Şebekeden yüke doğru geçen gücü ölçecek şekilde bağlayınız. 

b) Ölçü aleti 40 taksimat gösteriyorsa geçen güç ne kadardır? 

c) cos ϕ=0.5 olduğu biliniyor ise wattmetrenin akım bobini yüzde kaç aşırı akımla zorlanır?   

Çözüm: 
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Soru: 5A den az akım ilettiği bilinen faz arası 10kV luk üç fazlı orta gerilim hattının ilettiği güç iki 

wattmetre ile ölçülmek isteniyor. Wattmetreler 5A, 150V luk olup 150 taksimatlıdır. 

a) Hangi ölçü aletlerini seçip devreye nasıl bağlarsınız? Tam bağlantı şemasını çiziniz ve seçtiğiniz 

ölçü aletleri üzerine karakteristik değerlerini yazınız.  

b) Wattmetrelerden biri 120 taksimat diğeri 40 taksimat gösteriyor ise, iletilen aktif gücü 

hesaplayınız. 

c) Reaktif gücü hesaplayınız. 

Not: 

2 wattmetre yöntemi-Aron Montajı: 

 

 Aron Montajı, dengeli ve dengesiz 3 fazlı 3 telli sistemlerde güç ölçümü için kullanılır. Yük yıldız 

veya üçgen olabilir. 

 Aron montajı dengeli ve dengesiz yüklerde aktif güçleri doğru olarak ölçebilir. Reaktif güçleri ise 

sadece yüklerin dengeli olması durumunda doğru olarak ölçebilir. 

 Aron montajı 4 telli sistemlerde kullanılmaz. Bununla birlikte 4 telli dengeli sistemlerde nötr akımı 

olmadığından kullanılması durumunda hatalı sonuç vermez. 

 3 telli sistemlerde yükün hem dengeli hem de dengesiz olduğu durumlarda kullanılır. Dengesiz 

yüklerde aktif güç doğru bulunurken reaktif güç hatalı bulunur.  

𝑃1 = 𝑅𝑒{𝑈𝑅𝑆. 𝐼𝑅
∗ }  

𝑃2 = 𝑅𝑒{𝑈𝑇𝑆. 𝐼𝑇
∗ }  

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑅𝑒{𝑈𝑅𝑆. 𝐼𝑅
∗ + 𝑈𝑇𝑆 . 𝐼𝑇

∗ } = 𝑅𝑒{(𝑈𝑅 − 𝑈𝑆). 𝐼𝑅
∗ + (𝑈𝑇 − 𝑈𝑆). 𝐼𝑇

∗ }  

               = 𝑅𝑒{𝑈𝑅 . 𝐼𝑅
∗ − 𝑈𝑆 . 𝐼𝑅

∗ + 𝑈𝑇 . 𝐼𝑇
∗ − 𝑈𝑆 . 𝐼𝑇

∗ } = 𝑅𝑒{𝑈𝑅 . 𝐼𝑅
∗ + 𝑈𝑆 . (−𝐼𝑅

∗ − 𝐼𝑇
∗ ) + 𝑈𝑇 . 𝐼𝑇

∗ }  

Üç telli sistemlerde üç faz akımlarının toplamı sıfıra eşittir. 

𝐼𝑅
∗ + 𝐼𝑆

∗ + 𝐼𝑇
∗ = 0    ise    𝐼𝑆

∗ = −𝐼𝑅
∗ − 𝐼𝑇

∗  olur.  

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑅𝑒{𝑈𝑅 . 𝐼𝑅
∗ + 𝑈𝑆𝐼𝑆

∗ + 𝑈𝑇 . 𝐼𝑇
∗ }  

Dolayısıyla toplam güç 𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2  şeklinde hesaplanır. Toplam reaktif güç ise 𝑄 = √3(𝑃1 − 𝑃2) 

formülü ile bulunur. 
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Çözüm: 
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BÖLÜM 8 DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI 

 
1. Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 

 Orta değerli dirençlerin (0.1Ω<R<106Ω) ölçümünde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri 

Wheatstone köprüsüdür.  

 Ohmmetreler ile %3-5 doğrulukta ölçme yapılırken, Wheatstone köprüsü ile %0.1 ve daha yüksek 

doğrulukta ölçme yapılabilir. 

 Wheatstone köprüsü direnç değişimi oluşturan bir çok fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde de 

kullanılır.  

 Wheatstone köprüsünde DC kaynak kullanılırsa bu köprüye DC köprü, AC kaynak kullanılırsa AC 

köprü elde edilir. 

 AC köprüler ile kapasite, self, empedans ve admitans ölçülür. 

Ampermetre-voltmetre yöntemi ve ohmmetre ile direnç ölçümüne alternatif olarak aşağıdaki şekilde 

verilen Wheatstone köprüsü kullanılabilir. Köprünün karşılıklı iki ucuna bir DC kaynak (E) ve diğer iki 

ucuna bir galvanometre bağlanmıştır.       

 

Wheatstone Köprüsü 

 Köprünün dengesiz olması halinde, galvanometreden bir akım akar. 

 Dirençlerden biri veya ikisi ayarlanarak köprü dengelendiği zaman a-b noktaları arasındaki gerilim 

farkı sıfır olur ve galvanometreden herhangi bir akım akmaz. Dolayısıyla a-b arası açık devre kabul 

edilebilir.  

Denge durumu için, 

𝑅𝑥𝐼1 = 𝑅3𝐼2  

𝑅2𝐼1 = 𝑅4𝐼2  eşitlikleri yazılabilir. 
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Bu eşitlikler oranlanarak, 

𝑅𝑥

𝑅2
=

𝑅3

𝑅4
  bulunur. Dirençlerin üçü belli ise ve biri belli değil ise elde edilen denge eşitliğinden bu 

direncin değeri bulunabilir. Dengeyi sağlamak için dirençlerden biri ayarlı direnç olarak seçilir. Köprü 

dengeye ulaşınca galvanometreden akım akmaz. Denge durumu denklemi kullanılarak bilinmeyen 

direnç, 

𝑅𝑥 =
𝑅2𝑅3

𝑅4
 şeklinde bulunabilir. Burada R3/R4 oranı önceden belirlenen bir değer olabilir. R2 direnci 

ayarlı direnç olarak seçilir. Köprünün a-b noktaları arasına çok duyarlı bir galvanometre bağlanır.  

Galvanometre yerine, milivoltmetre veya dc kuplajlı bir osiloskop da kullanılabilir. Bunlara dedektör 

denir. 

Soru: Bir Wheatstone köprüsünde fabrika yapım hataları %1 olan R2=32kΩ, R3=15kΩ ve R4=12kΩ 

direnç değerleri için denge sağlanmıştır. Bilinmeyen direncin değerini sınırları ile birlikte bulunuz.  

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Wheatstone Köprüsünün Duyarlılığı 

Köprü dengesiz iken galvanometreden bir akım akar. Bu akım değeri galvanometre ibresinin 

sapmasına neden olur. Sapma miktarı, galvanometre duyarlılığı ile orantılıdır. Yani aynı akım değeri 

için daha duyarlı galvanometrede daha fazla sapma olur. Sapma miktarı doğrusal veya açısal olarak 

ifade edilebilir. Sapma miktarına bağlı olarak ifade edilen parametre akım duyarlılığıdır. Akım 

duyarlılığı,  

D=milimetre/µA veya D=derece/µA veya D=radyan/µA 

şeklinde ifade edilebilir. Tam sapma için gerekli olan akım Ig ise sapma miktarı, 

T=DxIg   

bağıntısı ile ifade edilir. 
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1.2. Dengesiz Wheatstone Köprüsü 

Dengesiz olan bir köprüde, sapma miktarı devre denklemleri kullanılarak hesaplanır. Wheatstone 

köprüsünün a-b uçlarına göre Thevenin eşdeğer devresi çıkartılır.  

 

Thevenin eşdeğer devresini bulmak için köprüdeki galvanometre devreden çıkartılır. a-b uçlarındaki 

Thevenin gerilimi, 

𝐸𝑎 =
𝑅2

𝑅1+𝑅2
𝐸  ve  𝐸𝑏 =

𝑅4

𝑅3+𝑅4
𝐸  bağıntılarından 

𝐸𝑡ℎ = 𝐸𝑎𝑏 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑏 = 𝐸 [
𝑅2

𝑅1+𝑅2
−

𝑅4

𝑅3+𝑅4
] olur. 

a-b uçları arasındaki direnç Rth hesaplanırken E kaynağı kısa devre edilir.  

 

Buna göre 𝑅𝑡ℎ = 𝑅𝑎𝑏 = (𝑅1//𝑅2) + (𝑅3//𝑅4) olur.  
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(a)                                                                                      (b) 

a) Wheatstone köprüsü         b)Wheatstone köprüsünün a-b uçları arasındaki Thevenin eşdeğer 

devresi 

 

a-b uçlarına iç direnci Rg olan bir galvanometre bağlanırsa akacak olan akım, 

 

𝐼𝑔 =
𝐸𝑡ℎ

(𝑅𝑡ℎ+𝑅𝑔)
   bağıntısından bulunur. 

 

Soru: R1=1kΩ, R2=3.5kΩ, R3=1.6kΩ, R4=7.5kΩ, Rg=200Ω ve E=6V olan bir Wheatstone köprüsünde 

galvanometreden akacak olan akımı bulunuz.   

Çözüm: 
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Soru: Şekildeki Wheatstone köprüsünde R1 ve R2 dirençleri sabit tutularak a-b uçları arasına önce 

1000Ω’luk (Rn) direnç, sonra Rx direnci bağlanarak 2 ölçüm yapılıyor.  

1. ölçmede R’=2011Ω 

2. ölçmede R’’=2136Ω iken denge sağlanıyor. R direncinin 2000Ω’luk kısmının yapım hatası %0.1 diğer 

kısmınınki ise %0.5, Rn’in yapım hatası %0.02 olduğuna göre Rx’i ve Rx’teki hata sınırını bulunuz. (Her 

iki ölçmede R’nin 2000Ω’luk kısmı değiştirilmemiştir.) 

 

Çözüm: 
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Soru: Şekilde köprü devresi ve termistörün sıcaklık karakteristiği verilmiştir. R1=R2=R3=5kΩ ve U=6V 

olduğuna göre 

a) Hangi sıcaklıkta köprü dengelenir? 

b) 60°C sıcaklıkta köprünün çıkış gerilimini bulunuz. 

      

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Wheatstone Köprüsü ile Sıcaklık Kontrolü 

Wheatstone köprüsü sıcaklık kontrol devresinde de kullanılır.  Bu devrede köprünün bir koluna 

sıcaklığa karşı duyarlı olan bir termistör bağlanmıştır. İstenen sıcaklık değerinde termistör direnci R’ye 

eşittir. Bu değer için köprü dengededir ve herhangi bir hata işareti oluşmamaktadır. Hata işareti sıfır 

olduğundan, amplifikatör çıkışında veya transistör base noktasındaki gerilim değeri sıfırdır. Buna bağlı 

olarak transistör kesime girer ve ısıtıcıdan herhangi bir akım akmaz. Sıcaklık azaldığında termistörün 

direnci azalır. Köprü dengesiz duruma gelerek oluşan hata işareti ile transistör iletime girer. Akan 

akım ile ısıtıcının sıcaklığı dolayısıyla termistörün sıcaklığı artar ve direnci yükselir. Direnç R değerine 

ulaşınca, köprü R değerine gelir ve transistör tekrar kesime girer. Bu devre çok hassas sıcaklık 

kontrolü gerektiren değişik sanayi uygulamalarında kullanılmaktadır.  
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Sıcaklık kontrol devresi 

 

Soru: Yukarıdaki şekilde verilen sıcaklık kontrol devresinde R2=R3=R4=500Ω, E=1.5V ve amplifikatörün 

iç direnci Ra=5kΩ dur. 25°C sıcaklıkta R=500Ω’dur ve termistörün direnci her bir °C’de 0.7Ω 

artmaktadır. Sıcaklık 50°C ise amplifikatörün girişine uygulanacak akımı hesaplayın.   

Çözüm: 
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BÖLÜM 9 AC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI 

 
Wheatstone köprüsünde, R1=Rx, R2, R3 ve R4 dirençleri yerine Z1=Zx, Z2, Z3 ve Z4 empedansları ve DC 

kaynak yerine AC kaynak bağlanırsa AC köprü elde edilir. Bu köprü ile empedans ölçülebilir. AC 

köprüsünde ayrıca DC köprüdeki galvanometre yerine dedektör kullanılır. DC köprüde olduğu gibi 

denge halinde dedektörde sapma olmaz. Burada galvanometre kullanılırsa, bu cihaz ortalama değer 

okuduğundan, üzerinden geçecek AC akım sinüsoidal olduğundan dolayı hiçbir zaman sapma 

gerçekleşmez. 

 

 

AC köprüde iki denge şartının sağlanması gerekir. Denge şartlarından biri resistif bileşenler için diğeri 

reaktif bileşenler içindir. Empedansların polar ve kartezyen ifadeleri için denge eşitlikleri aşağıdaki 

gibi yazılabilir.  

Polar olarak: 

(Zxϴx)(Z3ϴ3)=(Z2ϴ2)(Z4ϴ4) veya 

ZxZ3(ϴx+ϴ3)=Z2Z4(ϴ2+ϴ4) şeklinde yazılabilir.  

Bu eşitliğin sağlanması için genlik ve açıların karşılıklı olarak birbirine eşit olması gerekir. 

ZxZ3= Z2Z4     ϴx+ϴ3= ϴ2+ϴ4 

Kartezyen olarak:  

(ax+jbx)(a3+jb3)=(a2+jb2)(a4+jb4) veya 

Ax+jBx=A+jB şeklinde yazılabilir. 

Bu eşitliğin sağlanması için eşitliğin her iki tarafındaki reel ve sanal katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 
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Yazılan bu eşitliklerden bilinmeyen resistif ve reaktif bileşenler bulunur.  

Soru: Yukarıdaki şekildeki AC köprü devresinde kullanılan empedanslar Z1=Zx, Z2=100+j300Ω, 

Z3=20060°Ω, Z4=150Ω olduğuna göre bilinmeyen Zx empedansını polar olarak bulunuz.  

Çözüm: 

 

 

 

Soru: Şekildeki AC köprü devresi R2 ve R4 dirençleri ayarlanarak dengeye getirilebilir mi? 

 

Çözüm: 
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Soru:  

 

a) Şekildeki AC köprünün C ve C1 elemanları ayarlanarak dengeye getirilebileceğini gösteriniz. 

b) Denge halinde bobinin Lx endüktansını ve Rsx seri efektif direncini veren formülleri çıkartınız. 

c) R=200Ω, C1=5µF, R1=400Ω, C=2µF iken denge elde edildiğine göre Lx ve Rsx değerlerini hesaplayınız. 

Çözüm: 
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Soru: Demir çekirdekli bir bobinin 1000Hz’teki seri efektif direnci Rx ve endüktansı Lx’in ölçülmesi için 

şekildeki köprü kullanılacaktır. 1000Ω’luk her iki dirençle, değişken R direncinin ve C kapasitesinin 

bağıl hata sınırları %0.1’dir. 

 

a) Köprü dengeye getirilebilir mi? 

b) R direnci 480Ω ile 520Ω arasında, C kapasitesi 2.32µF ile 2.36µF arasında iken köprünün dengede 

olduğu anlaşılmıştır. Rx ile Lx in değerlerini ve bu değerlerdeki bağıl yapım hatalarını hesaplayınız.  

Çözüm: 
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Soru:  

 

a) Şekildeki köprünün dengeye getirilebilmesi için P ve Q arasında nasıl bir bağıntı olmalıdır? 

b) Bu köprü ile kaynağın f frekansını ölçmek mümkün müdür? 

Çözüm: 
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Soru: Şekildeki köprü dengeye getirilebilir mi? İspatlayınız. 

 

Çözüm: 
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BÖLÜM 10 SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS ve ORTAK 

İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 

 
1. Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi 

Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki gibi olur.  

 

              

𝑖𝑟 = 𝐼𝑅𝑚sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)  

𝑉𝑟 = 𝑅. 𝐼𝑅𝑚sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)  ve 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑅𝑚sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖) şeklinde elde edilebilir. Burada, 

𝑅. 𝐼𝑅𝑚 çarpımı 𝑉𝑅𝑚 değerine eşitlenerek, 

𝑅 =
𝑉𝑅𝑚

𝐼𝑅𝑚
 şeklinde maksimum değerlerin birbirine oranı ile veya  

𝑅 =

𝑉𝑅𝑚
√2

⁄

𝐼𝑅𝑚
√2

⁄
=

𝑉𝑅

𝐼𝑅
 şeklinde efektif değerlerin oranı ile bulunabilir.  
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O halde aşağıdaki devre ile ölçü aletlerinden okunan efektif değerler ile R direnci hesaplanabilir. 

 

2. Kapasite Ölçümü 

Kondansatör: İki iletken levha arasına konan yalıtkan bir malzemeden meydana gelen ve oluşan 

elektrik alan içinde uçlarındaki gerilimle orantılı olarak enerji depo etme özelliğine sahip devre 

elemanına kondansatör denir. Kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme özelliğine kapasite 

denir. 

 

Kondansatörün kapasitesi, kondansatör levha yüzeyinin büyüklüğü, levhalar arasındaki uzaklık ve 

levhalar arasındaki maddenin dielektrik katsayısı ile bağıntılıdır.  

𝐶 = 휀
𝑆

𝑑
  

ε: Levhalar arasındaki maddenin dielektrik katsayısı 

S: Levha yüzeyi 

d: Levhalar arasındaki mesafe 

Bir kondansatörün kapasitesi, levhalarına aldığı elektrik yükünün (Q), levhalar arasındaki potansiyel 

farkına (U) oranı ile de bulunur. 

𝐶 =
𝑄

𝑈
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Kondansatörün akım eşitliği yukarıdaki formülden yola çıkılarak bulunabilir. 

𝐶 =
𝑞(𝑡)

𝑢(𝑡)
 , 𝑞(𝑡) = 𝐶𝑢(𝑡) 

 𝑖(𝑡) =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 , 𝑖(𝑡) = 𝐶

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝑖𝑐 = 𝐶

𝑑𝑢

𝑑𝑡
  

Kapasite tanıma bağlı olarak ölçülebilir. Akım integrali olan elektrik yükünü ölçmek (𝑞 = ∫ 𝑖𝑑𝑡
𝑡

0
), 

gerilim türevini ölçmekten daha kolaydır. 𝑞(𝑡) = 𝐶𝑢(𝑡) şeklinde verilmişti. Kapasite değerini ölçmek 

için aşağıdaki devre kullanılabilir. 

 

Burada anahtar (1) konumunda kondansatör, voltmetrenin gösterdiği U gerilimi ile yüklenir. Anahtar 

(2) konumuna alındığında Q yükü galvanometre üzerinden boşalır. 𝐶 =
𝑄

𝑈
 formülünden C kapasitesi 

ölçümden hesaplanır. 

2.1. Sinüsoidal Akımda Kapasitenin Ölçülmesi 

Sinüsoidal akımda, kapasite üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki gibi olur.  
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𝑉𝑐 = 𝑉𝑐𝑚sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑣)  

𝑖𝑐 = 𝐶
𝑑𝑉𝑐

𝑑𝑡
= 𝐶𝜔𝑉𝑐𝑚cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑣)  

𝑖𝑐 = 𝐼𝑐𝑚 sin (𝜔𝑡 + 𝜑𝑣 +
𝜋

2
) = 𝐼𝑐𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖) = 𝐼𝑐𝑚cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑣)  

İki akım denklemindeki maksimum değerler birbirine eşitlenirse, 

𝐼𝑐𝑚 = 𝜔𝐶𝑉𝑐𝑚 veya 

𝐼𝑐𝑚

√2
= 𝜔𝐶

𝑉𝑐𝑚

√2
 elde edilir.  

𝐼𝑐 = 𝜔𝐶𝑉𝑐 , 𝑉𝑐 =
1

𝜔𝐶
𝐼𝑐 = 𝑋𝑐𝐼𝑐 olarak bulunur. Burada Xc kapasitif reaktanstır.  

𝑋𝑐 =
1

𝜔𝐶
=

1

2𝜋𝑓𝐶
 dir.  

Xc sinüsoidal alternatif akım devrelerinde kullanılır. C nin varlığı değişken akım ve gerilimlerde fark 

edilir ve ölçülür. Akımın yada gerilimin türev yada integrallerinin tespit edilmesi gerektiğinden 

değişken işaretler sinüsoidal olursa ölçme işlemi kolaylaşır. Frekans bilindiğine göre sadece efektif 

değerlerin ölçülmesi yeterlidir. 

 

𝑉𝑐 = √2𝑈𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡  

𝑖 = 𝐶
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= √2𝜔𝐶𝑈𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 , 𝜔𝐶𝑈 = 𝐼𝑒𝑓 ise 𝐶 =

𝐼

𝜔𝑈
 şeklindedir. f bilindiğine göre C hesaplanabilir.   
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2.2. Kapasite Kaçak Direnci 

DC gerilim ile şarj olmuş bir kapasiteden teorik olarak hiçbir akım akmadığı kabul edilir. Gerçekte, 

küçük bir akım akmaktadır. Kapasite maksimum gerilim değerine kadar şarj olduktan sonra, kaçak 

direnç üzerinden akmaya devam eden akım bir mikro ampermetre ile ölçülür. Kapasite geriliminin 

kaçak akıma oranı, kapasite kaçak direncini verir.  

Her bir kapasite elemanının gerçek yapısında seri ve paralel dirençler mevcuttur. Yüksek frekanslarda 

ise kaçak kapasite ve self bileşenleri de vardır.   

 

2.3. AC Köprüsü ile Alçak Frekanslarda Kapasite Ölçümü 

Wheatstone köprüsündeki Rx direnci yerine kapasite bağlanarak kapasite ölçümü yapılabilir. 

 

Kapasitenin alçak frekans eşdeğeri 
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Köprünün denge denklemleri yazılabilir. 

𝑍𝑥𝑅𝑧 = 𝑍𝑠𝑅𝑚  

𝑍𝑥 = 𝑅𝑐𝑥 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑥
 , 𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 +

1

𝑗𝜔𝐶𝑠
  

(𝑅𝑐𝑥 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑥
)𝑅𝑧 = (𝑅𝑠 +

1

𝑗𝜔𝐶𝑠
)𝑅𝑚  

(𝑅𝑐𝑥 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑥
) =

𝑅𝑠𝑅𝑚

𝑅𝑧
+

𝑅𝑚

𝑗𝜔𝑅𝑧𝐶𝑠
  

Reel ve sanal kısımlar birbirine eşitlenerek, 

𝑅𝑐𝑥 =
𝑅𝑠𝑅𝑚

𝑅𝑧
 , 𝐶𝑥 =

𝑅𝑧𝐶𝑠

𝑅𝑚
 elde edilir.  

Köprünün dengesiz olması halinde dedektörden bir akım akar. Köprü ayarlı Rz ve Rs dirençleri ile 

dengelendiği zaman a-b noktaları arasındaki gerilim sıfır olur ve dedektörden herhangi bir akım 

akmaz. Dolayısıyla dedektör açık devre kabul edilir. Denge denkleminden elde edilen eşitlikler ile Rcx 

ve Cx değerleri bulunur. 

2.4 Yüksek Frekanslarda Kapasite Ölçümü 

     

Bir kapasitenin yüksek frekanslardaki tam               Bir kapasitenin genel eşdeğer devresi 

                 eşdeğer devresi 

 

 

Tam eşdeğer devre modelindeki seri selflerin değerleri çok küçük olduğu için genel olarak eşdeğer 

devre ideal bir kapasite ve ona paralel bağlı bir dirençle ifade edilir. Buradaki Cx ve Rx Q metre ile 

ölçülür.  
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3. Öz İndüktansın Ölçülmesi 

İndüktans: Bobinin etrafındaki ortamın manyetik özelliğini belirten büyüklüğe denir. 

Bir bobinin indüktansı, spir sayısı, nüvenin manyetik geçirgenliği, nüvenin kesiti ve nüvenin ortalama 

uzunluğu ile bağıntılıdır.  

𝐿 =
𝑁2𝜇𝑆

𝑙
  

N: Spir sayısı 

µ: Nüvenin manyetik geçirgenliği 

S: Nüve kesiti 

l: Nüvenin ortalama uzunluğu 

Bir bobinin indüktansı, bobini halkalayan toplam akının(Ψ), akıma(I) oranı ile de bulunur. 

𝐿 =
𝛹

𝐼
  

Bobinin gerilim eşitliği yukarıdaki formülden yola çıkılarak bulunabilir. 

𝐿 =
𝛹(𝑡)

𝐼(𝑡)
, 𝛹(𝑡) = 𝐿𝑖(𝑡) 

𝑢(𝑡) =
𝑑𝛹

𝑑𝑡
, 𝑢(𝑡) = 𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝑢𝐿 = 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

İndüktans tanıma bağlı olarak ölçülebilir. 𝛹(𝑡) = 𝐿𝑖(𝑡) şeklinde verilmişti. İndüktans değerini ölçmek 

için aşağıdaki devre kullanılabilir. 

 

Burada önce A1 anahtarı kapatılır. I akımı belirlenir. Daha sonra A2 kapatılarak A1 açılır. Fluksmetre 

ile Ψ akısı ölçülür. Bobin direnci sıfıra çok yakınsa hata miktarı azalır. Bobinden geçen akım I 

değerinden sıfıra inerken bobin ve fluksmetre ile kapanan devreyi halkalayan toplam akı Ψ 

değerinden sıfır değerine iner. 𝐿 =
𝛹

𝐼
 formülünden L öz indüktansı ölçümden hesaplanır.  

 



Elektrik Ölçme Ders Notları-Ş.Kuşdoğan&E.Kandemir Beşer  142 
 

3.1. Ortak İndüktansın Ölçülmesi 

 

M: İki bobin arasındaki ortak indüktans 

 

𝑈2 = 𝐿2
𝑑𝑖2

𝑑𝑡
+𝑀

𝑑𝑖1

𝑑𝑡
   

i2= 0 iken 𝑈2 = 𝑀
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
 

𝛹12 = ∫ 𝑈2𝑑𝑡
𝑡

0
= 𝑀𝑖1  

𝛹12 : 1. devredeki I1 akımından dolayı 2. devreyi halkalayan toplam manyetik akıdır. 

Gerilim integrali olan akıyı ölçmek (𝛹 = ∫ 𝑢𝑑𝑡
𝑡

0
), akım türevini ölçmekten daha kolay olduğundan bu 

tanıma bağlı olarak ölçme işlemi yapılabilir. A anahtarı kapatılarak 1. devrede dolaşan I1 akımı 

ampermetre ile ölçülür. I1 akımından dolayı 2. devreyi halkalayan Ψ12 manyetik akısı da fluksmetre ile 

ölçülür. Ortak indüktans, 

𝑀 =
𝛹12

𝐼1
 eşitliğinden hesaplanır. Anahtar açılırsa I1 akımı sıfıra iner. 

3.2. Sinüsoidal Akımda İndüktansın Ölçülmesi 
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𝑖 = √2𝐼𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡  

Bobin direnci Rb=0 ise 𝑢𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= √2𝜔𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, 𝜔𝐿𝐼 = 𝑈𝑒𝑓  ise 𝐿 =

𝑈

𝜔𝐼
 dan gerilim ve akımın efektif 

değerleri ölçülerek hesaplanır. 

Ölçülen indüktans L’den başka bir de direnç R varsa, bobin uçlarındaki gerilim, 

𝑢 = 𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= √2𝑅𝐼𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + √2𝜔𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡  

𝑢 = √2√𝑅2 + (𝜔𝐿)2. 𝐼𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝜔𝐿

𝑅
) olur. 

Voltmetrenin gösterdiği efektif değer 𝑈 = √𝑅2 + (𝜔𝐿)2. 𝐼 olur. 

3.3. Sinüsoidal Akımda Ortak İndüktansın Ölçülmesi 

 

Ampermetrenin gösterdiği efektif değeri I1 olan akım, 

𝑖1 = √2𝐼1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 şeklinde ise ikinci bobinin uçları arasında tanım gereğince, 

𝑢2 = 𝑀
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
= √2𝑀𝜔𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 gerilimi oluşur. Voltmetre bu gerilimin, 

𝑈2 = 𝑀𝜔𝐼1 efektif değerini gösterir. M ortak indüktans 𝑀 =
𝑈2

𝜔𝐼1
 den hesaplanır. 

4. Bir Kondansatörün ve Bir Bobinin Belli Bir Frekanstaki Sinüsoidal Akım İçin Devre Modelleri 

Devre teorisinde kullanılan C ve L elemanları üzerinde sürekli olarak enerji harcanmadığı halde, 

gerçek bir kondansatör ve gerçek bir bobin üzerinde sürekli olarak enerji harcanır. Bu nedenle C 

elemanı yanına R elemanı, bobinin devre modeli olarak da L elemanı yanına uygun değerde bir R 

elemanı koymak gerekir.  

Kondansatör üzerinde harcanan enerji, sabit doğru akım halinde sadece yalıtkan dielektrik 

malzemesinin yalıtım direncinin sonsuz büyük olmamasından dolayı dirençte tüketilip ısı enerjisine 

dönüşen enerjidir. 

Ancak değişken akımla çalışma halinde frekans yükseldikçe artan bir enerji harcanmakta ve bu ısı 

enerjisine dönüşmektedir.  
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Bobinin üzerinde harcanan enerji sabit doğru akım halinde sadece bobin telinin direncinden dolayı 

dirençte tüketilip ısı enerjisine dönüşen enerjidir. Değişken akımla çalışmada yine frekans yükseldikçe 

kayıp enerji miktarı artmaktadır. 

Tanımlanan enerji kayıplarını tanımlayan R elemanı, C ve L’nin yanında kullanılır. Bu direnç efektif 

direnç olarak tanımlanır. Bu direncin değeri frekansın fonksiyonudur. 

 

 

5. Bir Bobin ve Kapasitenin Efektif Direnç ile Birlikte Kapasite ve İndüktansının Ölçülmesi İçin 

Voltmetre-Ampermetre-Wattmetre Yöntemi 

 

Devrede bağlı olan ölçü aletleri, C ve L’nin uçları arasındaki gerilimin efektif değerini (U), çektiği 

akımın efektif değerini (I) ve gücün ortalama değerini (P) ölçerler. 

Bu devrede, 

𝐼2𝑅𝑠 = 𝑃𝑣𝑒𝑦𝑎
𝑈2

𝑅𝑝
= 𝑃 eşitliklerinden devredeki Rs ve Rp efektif dirençleri bulunur. 
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L için: 

 

𝑍 =
𝑈

𝐼
= √𝑅𝑠

2 + 𝑋𝐿
2 = √𝑅𝑠

2 +𝜔2𝐿𝑠
2

  

(
𝑈

𝐼
)2 = 𝑅𝑠

2 +𝜔2𝐿𝑠
2

  

(
𝑈

𝐼
)2 − 𝑅𝑠

2 = 𝜔2𝐿𝑠
2

  

𝐿𝑠 =
1

𝜔
√(

𝑈

𝐼
)2 − 𝑅𝑠

2  

Ödev: 

Verilen indüktans modeli için 𝐿𝑝 =
1

𝜔√
𝐼2

𝑈2
−

1

𝑅𝑝
2

  olduğunu bulunuz. 

 

 

C için: 

 𝑈 = (
1

𝑗𝜔𝐶𝑝
//𝑅𝑝)𝐼  

 𝑈 =

1

𝑗𝜔𝐶𝑝
𝑅𝑝

1

𝑗𝜔𝐶𝑝
+𝑅𝑝

𝐼 =

𝑅𝑝

𝑗𝜔𝐶𝑝

1+𝑅𝑝𝑗𝜔𝐶𝑝

𝑗𝜔𝐶𝑝

𝐼 =
𝑅𝑝

1+𝑅𝑝𝑗𝜔𝐶𝑝
𝐼 =

1
1

𝑅𝑝
+𝑗𝜔𝐶𝑝

𝐼 

 𝐼 = (
1

𝑅𝑝
+ 𝑗𝜔𝐶𝑝)𝑈, 𝐼2 = (

1

𝑅𝑝
2 +𝜔2𝐶𝑝

2)𝑈2  

 𝜔2𝐶𝑝
2 =

𝐼2

𝑈2 −
1

𝑅𝑝
2, 𝐶𝑝 =

1

𝜔
√(

𝐼

𝑈
)2 −

1

𝑅𝑝
2  
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Ödev: 

  

Verilen kapasite modeli için 𝐶𝑠 =
1

𝜔√(
𝑈

𝐼
)2−𝑅𝑠

2
  olduğunu bulunuz. 

 

𝐿𝑠 =
1

𝜔
√(

𝑈

𝐼
)2 − 𝑅𝑠

2 olarak bulunmuştu. Rs yerine 
𝑃

𝐼2
 yazılırsa; 

𝐿𝑠 =
1

𝜔
√(

𝑈

𝐼
)2 −

𝑃2

𝐼4
=

1

𝜔
√(

𝑈

𝐼
)
2
(1 −

𝑃2𝐼2

𝐼4𝑈2) =
𝑈

𝐼𝜔
√1 − (

𝑃

𝑈𝐼
)2 şeklinde elde edilebilir. Burada 

𝑃

𝑈𝐼
 kayıp 

faktörü olarak isimlendirilir. 

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
    Kayıp faktörü 

𝑄 =
1

𝐷
    Kalite (iyilik) faktörü 

𝐿𝑝 =
1

𝜔√
𝐼2

𝑈2
−

1

𝑅𝑝
2

   şeklinde verilmişti. Rp yerine 
𝑈2

𝑃
 yazılırsa; 

𝐿𝑝 =
1

𝜔√
𝐼2

𝑈2
−
𝑃2

𝑈4

=
1

𝜔√
𝐼2

𝑈2
(1−

𝑃2𝑈2

𝑈4𝐼2
)

=
1

𝜔𝐼

𝑈
√(1−

𝑃2

𝑈2𝐼2
)

=
𝑈

𝐼𝜔√(1−
𝑃2

𝑈2𝐼2
)

=
𝑈

𝐼𝜔√(1−𝐷2)
  

D değeri sıfıra ne kadar yakınsa bobin ideale o kadar yakın olur. Bu katsayı bobin ve kondansatör için 

tanımlanır. İdeale yakın L ve C için D=0.1 değerinde olabilir.  

Kondansatör veya bobinin paralel efektif direnci 𝑅𝑝 =
𝑈2

𝑃
 şeklindedir. İdeal L ve C için Rp sonsuz 

büyüktür. Fakat gerçek L ve C için sonsuz değil ama oldukça büyüktür. Ölçme frekansı yükseldikçe 

küçülür. 

Kondansatör için de Cp ve Cs değerleri yukardaki bobin örneğinde olduğu gibi D ile bağıntılı olarak 

bulunabilir. 

𝐶𝑝 =
𝐼

𝜔𝑈
√1− (

𝑃

𝑈𝐼
)
2
=

𝐼

𝜔𝑈
√1 − 𝐷2   

𝐶𝑠 = 
𝐼

𝜔𝑈

1

√1−𝐷2
  

𝐷 < 0.2 ise 1 ≥ √1 − 𝐷2 > 0.98 ≅ 1 olup, efektif kapasitelerin ve indüktansların seri ve paralel 

değerleri birbirine yaklaşık olarak eşit olur. Bunlar C ve L ile gösterilip sadece kapasite ve indüktans 

ismini alır.  

𝐶𝑠 ≅ 𝐶𝑝 ≅ 𝐶 ≅
𝐼

𝜔𝑈
   𝐿𝑠 ≅ 𝐿𝑝 ≅ 𝐿 ≅

𝑈

𝜔𝐼
   şeklinde hesaplanır. 
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Bu nedenle seri veya paralel efektif indüktans ve kapasite adları kullanılmayıp sadece indüktans ve 

kapasite isimlerini alırlar. Buna karşılık bu bobin ve kondansatörlerin paralel efektif dirençleri seri 

efektif dirençlerinden oldukça büyüktür.  

𝑅𝑠

𝑅𝑝
=

𝑃
𝐼2⁄

𝑈2
𝑃⁄
=

𝑃2

𝑈2𝐼2
= 𝐷2 olup D=0.1 için Rp=100Rs değerindedir. 

İdeal bir bobin ve kondansatör içinden geçen akım ile uç gerilimi birbirlerinden 90° faz farklı olmalıdır. 

Ancak gerçek bobin ve kondansatörler için bu faz farkı 90° den küçük bir δ açısı kadar daha az olurlar. 

δ açısına kayıp açısı denir.  

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
= 𝑠𝑖𝑛𝛿 ≅ 𝛿 (δ çok küçük olduğundan) 

L ve C modelleri için kayıp faktörlerinin eleman parametreleri cinsinden ifade edilmesi 

Seri dirençli L modeli için  

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
=

𝐼2𝑅𝑠

𝑈𝐼
=

𝐼𝑅𝑠

𝑈
,  

𝐼

𝑈
=

1

𝑍
=

1

𝑋𝐿
 kabul edilirse 𝐷 =

𝑅𝑠

𝑋𝐿
=

𝑅𝑠

2𝜋𝑓𝐿𝑠
 

Paralel dirençli L modeli için  

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
=

𝑈2

𝑅𝑝

𝑈𝐼
=

𝑈

𝐼𝑅𝑝
 ,  

𝑈

𝐼
= 𝑍 = 𝑋𝐿 kabul edilirse 𝐷 =

𝑋𝐿

𝑅𝑝
=

2𝜋𝑓𝐿𝑝

𝑅𝑝
 

Seri dirençli C modeli için  

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
=

𝐼2𝑅𝑠

𝑈𝐼
=

𝐼𝑅𝑠

𝑈
, 

𝐼

𝑈
=

1

𝑍
=

1

𝑋𝐶
 kabul edilirse 𝐷 =

𝑅𝑠

𝑋𝐶
= 2𝜋𝑓𝐶𝑠𝑅𝑠 

Paralel dirençli L modeli için  

𝐷 =
𝑃

𝑈𝐼
=

𝑈2

𝑅𝑝

𝑈𝐼
=

𝑈

𝐼𝑅𝑝
 ,  

𝑈

𝐼
= 𝑍 = 𝑋𝐶  kabul edilirse 𝐷 =

𝑋𝐶

𝑅𝑝
=

1

2𝜋𝑓𝐶𝑝𝑅𝑝
  

olarak elde edilir. 

Soru: 50Hz’lik sinüsoidal gerilim kaynağı kullanılarak voltmetre, ampermetre yöntemi ile bir 

kondansatörün kapasitesi ölçülmek isteniyor.  

a) Montaj şemasını çiziniz. 

b) Efektif değer ölçen ampermetre 4mA, tepe değer ölçen tüplü voltmetre 141V gösterdiğine göre 

kondansatörün kapasitesi ne kadardır? 

Çözüm: 
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Soru: Bir kondansatöre bir mikroampermetre ile ölçülen 2µA lik sabit bir akım değeri uygulanmış ve 

uçları arasındaki gerilimin 5.saniye sonunda 100V değerine çıktığı görülmüştür. Kondansatörün 

kapasitesi ne kadardır? 

Çözüm: 

 

 

 

 

Soru: Demir çekirdekli bir bobinin indüktansı ve efektif direncini ölçmek için 0.5 sınıfından 100V’luk 

bir voltmetre ile, 1 sınıfından 3A’lik bir ampermetre ve 1 sınıfından 100V, 2.5A’lik 500 taksimatlı bir 

wattmetre kullanılarak bobin 50Hz frekanslı bir sinüsoidal gerilim kaynağına bağlanmıştır.  

a) Bağlantı şemasını çiziniz. 

b) Voltmetre 100V, ampermetre 2A, wattmetre 40 taksimat gösterdiğine göre bobinin seri ve paralel 

indüktansını, efektif direncini ve kayıp faktörünü hesaplayınız.  

Çözüm: 
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