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ELK 105 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine 

Giriş Dersi Laboratuvar Föyü 

Bilgilendirmeler: 

1- Laboratuvar uygulamasına katılım zorunludur. Yoklama alınacaktır. 
2- Uygulamaya gelmeden önce laboratuvar föyü tamamen okunmalıdır. 

3- Laboratuvar uygulamasından alacağınız not, genel ders notunuzun %20’sini 

oluşturacaktır. Bunun için deney esnasında tüm öğrencilerimizin deney sorumlusu 

hocalarını dikkatli dinlemeleri, izinsiz ölçü aletlerini açıp kapamamaları ve 

laboratuvar uygulanmasına engel teşkil edecek şekilde davranmamaları 

gerekmektedir. 

Kullanılacak Malzemeler: 
Direnç (1  adet 380Ω, 1 adet 500Ω, 3 adet farklı direnç) Kapasite (3 adet) 

Endüktans (3 adet) 

Diyot (3 adet) 

Transistor (3 adet) 

LED (1 adet) 

Avometre (1 adet) 

Osiloskop (1 adet) İşaret Üreteci (1 adet) DC kaynak (1 adet) 

1- Direnç, Kapasite, Endüktans, Diyot ve Transistor Gibi Temel Devre 

Elemanlarının Kısaca Tanıtılması 

Uygulama 1: Deney masanızda bulunan temel devre elemanlarını inceleyiniz. Bu 

temel devre elemanlarının tanımları ve bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Direnç: Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak 

tanımlanabilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan 

bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına 

gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç "R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi 

ohm (Ω) dur. Örnek bir direnç resmi Şekil 1.1.’de gösterilmektedir. 

Şekil 1.1 Direnç 

Kapasite (kondansatör): Elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak 

amacıyla kullanılan gereçtir. Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış 

iki iletken levhadan oluşan aygıttır. Bir kondansatörün elektrik yükü taşıyabilme 

yeteneği yani kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik yükünün 

(Q=Coulomb) levhalar  arasındaki potansiyel farkına (V=volt) oranına eşittir. C=Q/V 

Yaygın olarak kullanılan bazı kondansatör çeşitleri Şekil 1.2’de gösterilmektedir. 
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Seramik kondansatör Mika kondansatör Elekrolitik kondansatör 

Şekil 1.2 Yaygın kullanılan bazı kondansatör çeşitleri 

Endüktans (Bobin): Genellikle nüve adı verilen dayanıklı yalıtkan üzerine izoleli

iletken tellerin sarmal bir şekilde yan yana ve üst üste sarılmasıyla elde edilen devre 

elemanına bobin denir. L harfi ile gösterilir ve birimi Henry (H)’dir. Yaygın olarak 

kullanılan bazı endüktans çeşitleri Şekil 1.3’te gösterilmektedir.

Hava nüveli bobin Ferit nüveli bobin Toroidal nüveli bobin 

Şekil 1.3 Yaygın kullanılan bazı bobin çeşitleri 

Diyot: Diyot, basit olarak tek yönlü akım geçiren yarı iletken, iki uçlu bir devre 

elemanıdır. Bir diyotun dış görünüşü Şekil 1.4’te gösterilmektedir. 

Şekil 1.4. Diyot dış görünüşü 

Transistör: Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim veya akım kazancı 

sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak da kullanılan yarı iletken bir 

elektronik devre elemanıdır. Yirminci yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak 

kabul edilen ve elektronik devrelerin can damarı olan transistörler, 1947 yılında icat 

edildi. 
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2- Direnç Renk Kodlarının Okunması 

Bir  direncin  değerini  üzerindeki  şeritlerden  anlayabilirsiniz.  Bunun  için 

aşağıdaki  renk kodunu kullanmanız gerekir. 

Renk 1. band 2. band 3. band (çarpan) 4. band(tolerans) 

Siyah 0 0 ×10
0
 

Kahverengi 1 1 ×10
1
 ±1% (F) 

Kırmızı 2 2 ×10
2
 ±2% (G) 

Turuncu 3 3 ×10
3
 

Sarı 4 4 ×10
4
 

Yeşil 5 5 ×10
5
 ±0.5% (D) 

Mavi 6 6 ×10
6
 ±0.25% (C) 

Mor 7 7 ×10
7
 ±0.1% (B) 

Gri 8 8 ×10
8
 ±0.05% (A) 

Beyaz 9 9 ×10
9
 

Altın ×10
-1

 ±5% (J) 

Gümüş ×10
-2

 ±10% (K) 

Yok ±20% (M) 

Yukarıdaki tablonun kolay ezberlenmesi açısından bir heceleme geliştirilmiştir: 

SoKaKTa SaYaMaM GiBi Ama Görürüm 

Burada dikkat edeceğiniz gibi ilk iki kelimenin sessiz harfleri sırası ile renk 

kodlarını (Siyah, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi Mor, Gri, 

Beyaz ), son iki kelimenin baş harfleri ise Altın ve Gümüş'ü anımsatmak için 

kullanılmıştır. 

Örnekler: 

Sarı-Mor-Kahverengi-Altın =470 Ω ± 5% 

Kırmızı-Kırmızı-Turuncu-Altın** =22 kΩ ± 5%

Mavi-Gri-Siyah-Altın= 68 Ω ± 5% 

Uygulama 2: Deney masasında bulunan dirençlerin değerlerini belirleyiniz ve 

aşağıdaki tabloyu doldurunuz 

Direnç renkleri Direnç değeri 

1 

2 

3 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Siyah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kahverengi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Turuncu_%28color%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mavi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor_%28color%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alt%C4%B1n_%28color%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_%28color%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
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3- Temel Ölçü Aletlerinin Tanıtılması ve Devreye Bağlanma Kuralları

 AVOmetre: A=Amper, V=Volt ve O=Ohm harflerinden adını alır. Akım (Amper), 

gerilim (Volt), direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alettir. Ölçülmek 

istenilen birime uygun ayarlamalar ölçmeye başlamadan önce yapılmalıdır. Devreden 

geçen akım ölçülecekse devreye seri, gerilim veya direç değeri ölçülecekse paralel 

bağlanır. 

Osiloskop: Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan osiloskop, 

işaretin (sinyalin) dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda 

belirlenebilmesini sağlayan bir cihazdır. 

Uygulama 3: Deney masasında bulunan AVOmetrenin ve osiloskopun özelliklerini 

ve bazı temel ayarlarını öğreniniz. 

4- Elektrik Devresi Çeşitleri: Açık Devre, Kapalı Devre ve Kısa Devre 
Elektrik devreleri, devreden geçen akımın durumuna göre; açık devre, kapalı 

devre ve kısa devre olarak adlandırılır. 

4.1. Açık Devre: Elektrik devresindeki anahtarın açık durumda olduğu, 

devreden akımın geçmediği ve alıcının çalışmadığı devredir (Şekil 1.5). 
İletkenlerin kopması, sigortanın atması, ek yerlerinin temas etmemesi de açık 

devreyi oluşturur. 

Şekil 1.5 Açık devre

4.2. Kapalı Devre: Elektrik devresinde, anahtar kapalı ve devre 

akımının normal olarak geçtiği, alıcının çalıştığı devredir (Şekil 1.6).

Şekil 1.6. Kapalı devre

4.3. Kısa Devre: Elektrik devresinde, devre akımının alıcıdan geçmeden kısa 

yoldan devresini tamamlamasıdır. Bu istenmeyen bir devre şekli olup üretece ve 
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elektrik tesislerine zarar verebilir. Devre elemanlarının korunması için sigorta 

konulmasının gereği kısa devrelerde daha iyi anlaşılır. İletkenlerin  

yalıtkanlıklarının özelliğini kaybederek birbirine temas etmesi, üretecin kısa devre 

olması veya alıcının kısa devre olması şeklinde ortaya çıkabilir. 

Elektrik akımı devresini direnci en küçük olan yerden tamamladığından, 

kısa devre durumunda devreden büyük değerde akım geçerek sigortanın 

açmasına neden olur. Arıza giderilmeden kesinlikle devreye enerji verilmemelidir. 

Uygulama 4- Şekil 1.7'de A anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir?

A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Dirençsiz devre E) Hiçbiri

Uygulama 5- Şekil 1.7’de B anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir? 

A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Uzun devre E) Hiçbiri

Uygulama 6- Şekil 1.7’de A ve B anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir? 

A) Açık devre B) Uzun devre C) Kapalı devre D) Kısa devre E) Hiçbiri

Şekil 1.7 örnek devre, bu devrede L i ile gösterilen devre elemanı 9 V ile  çalışan bir ampuldür.

5- Osiloskop ile Bir İşaretin Frekansını, Periyodunu ve Genliğini Ölçme 

Uygulama 7: İşaret üretecini osiloskopun 1. kanalına bağlayınız. İşaret üretecinden 

frekansı 1-10 kHz, genliği 1-10 V arasında olacak şekilde rastgele bir işareti 

üretip osiloskopta bu işaretin frekansını, periyodunu ve genliğini ölçünüz. Bu işareti 

aşağıdaki grafiğe  ölçekli olarak çiziniz. Daha sonra ayarladığınız bu işaretin sadece 

frekansını yaklaşık 5 katına çıkartarak aynı ölçümleri tekrarlayınız ve bu işareti 

aşağıdaki grafiğe ölçekli olarak çiziniz. 
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6- Devrede Akım ve Gerilim Ölçme ve OHM Yasası İspatı 

Uygulama 8: Şekil 1.8’de verilen basit devreyi kurunuz. Devreden geçen akımı ve R 
direnci uçlarındaki gerilimi ölçünüz ve ölçtüğünüz değerleri aşağıdaki tabloya 

kaydediniz. Aynı ölçümleri R=500 Ω için tekrarlayıp sonuçları yorumlayınız. 

Şekil 1.8 LED devresi
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R=380 Ω 

Devreden geçen akım değeri 
…….. 

R uçlarındaki gerilim 
…….. 

R=500 Ω 

Devreden geçen akım değeri 
…….. 

R uçlarındaki gerilim 
…….. 

7- Lehim nasıl yapılır? 

Havya; elektrik ve elektronik devre elemanlarını birbirine lehimlemek için gereken 

yüksek ve hızlı ısıyı sağlayan alettir. Havyalar 200 ile 500 derece arasında sıcaklık 

sağlayabilirler. Güçleri ise 5 ile 300 Watt arasında değişebilmektedir. 

DİKKAT: Yanıklardan korunmak için havyanın metal aksamlarına

DOKUNMAYINIZ. Havyanın ucundaki erimiş lehim de oldukça tehlikelidir. 

Akışkan halde olacağı için havya ucundan damlayabilir veya havyanın ani bir 

hareketi ile sağa sola sıçrayabilir. 

Uygulama 9: Masanızda bulunan havyayı elektriğe bağlayıp ısınmasını bekleyiniz 

(yaklaşık 3 dk). Yeteri kadar ısınan havya ile direnç-kapasite-endüktansı birbirine 

lehimleyiniz. Lehimleri yine havya yardımı ile sökerek tekrar aynı devre elemanlarını 

lehimleyebilirsiniz. 



DENEY 2: 
TÜREV VE İNTEGRAL 

ALICI DEVRE 
DENEYLERİ 
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DERS   : Elektrik‐Elektronik Mühendisliğine Giriş 

KONU : Laboratuvar 

DENEY : Elektrik devreleri ile matematik 

AMAÇ:    Bu  deneyde  öğrencilere  elektrik  devreleri  ile  matematik  işlem  yapılabileceğini 
göstermek amaçlanmaktadır. Sinyal generatöründen  1‐2 kHz lik kare dalga, sinüs ve testere 
dişi sinyaller uygulanarak devrenin çıkış geriliminin değişimi osiloskopta izlenecektir.  

GEREKLİ DENEY MALZEMESİ: 
1. Sinyal generatörü
2. Osiloskop ve probe
3. Breadbord
4. Direnç (1k‐10k)

5. Kapasitör (100 F – 1 nF)
6. Bağlantı kabloları

DENEY HAKKINDA ÖN BİLGİLER 

Matematik derslerinden  integral ve türevin anlamını hatırlarsak,  integral toplama, türev  ise 

değişim anlamına gelmektedir.  

İntegral  girişteki  işareti  belleğinde  tuttuğu  değere  ekleyerek  bir  çıkış  üretir  ve  bu  çıkışı 

belleğinde  tutar.  Dolayısıyla  integralin  girişinde  sayısal  bir  değer  varsa  çıkışı  sürekli  artış 

gösterir. Girişi sıfırsa çıkışı önceki değerini koruyarak sabit kalır.  

Türev  değişimi  ifade  ettiğine  göre  girişteki  işaret  değişiyorsa  çıkışında  bir  değer  üretir.  
Girişindeki işaret sabit ise çıkışında sıfır gözlenir. Girişindeki işaret doğrusal olarak değişiyorsa 

çıkışında  sabit  bir  değer  oluşur.  Girişi  sinüs  gibi  bir  işaret  ise  çıkışı  sünüs’ün  türevi  olan  
cosinüse dönüşür. Yani çıkıştaki işaretin fazı girişe göre 90o ileride olur. 

Karedalga,  testere  dişi  ve  sinüsoid  işaretlerinin  türev  ve  integralleri  Ş ekil  2.1, Şekil 2.2 ve 
Şekil 2.3'te verilmektedir.   Kullanılacak   komponentlerin   değerleri   ve   işaretin   ferekansına  
göre  bu şekillerde  bazı  değişiklikjler  gözlenebilir.  Fakat  genelde  biçimsel  olarak  bunlara  
benzer  şekiller  oluşacaktır.  Deneye  başlamadan  önce  bu  ş ekilleri  inceleyip  yorumlayınız  
ve  ne anlama geldiklerini anlamaya çalışınız. 

Örneğin; 

 Girişe karedalga uygulandığında integral devrenin çıkışı rampa olacaktır.

 Girişe karedalga uygulandığında türev alıcının çıkışı sıfır olacaktır.

 Girişe rampa uygulandığında çıkışda sabit değer kalacaktır.

Benzer şekilde sonuçlar çıkarıp yorumlayınız. 
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Şekil 2.2. Testere dişinin türev ve integrali. 

Şekil 2.1. Karedalganın türev ve integrali. 
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Şekil 2.3. Sinüsoid işaretin türev ve integrali. 

DENEYİN YAPILIŞI 

Deney 1 – İntegral alıcı 

1. Şekil 2.4'te verilen devreyi breadbord üzerinde kurunuz.
2. Sinyal generatörünü karedalgaya ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.
3. Sinyal generatörünü testere dişine ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.
4. Sinyal generatörünü sinüsoid işarete ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.

Şekil 2.4. İntegral alıcı. 
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Deney 2 – İntegral alıcı 

1. Şekil 2.5 'te verilen devreyi breadbord üzerinde kurunuz.
2. Sinyal generatörünü karedalgaya ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.
3. Sinyal generatörünü testere dişine ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.
4. Sinyal generatörünü sinüsoid işarete ayarlayarak osiloskoptaki görüntüyü kaydediniz.

Şekil 2.5. Türev alıcı. 

DENEY RAPORU 

Yaptığınız ölçüm ve testleri açıkladığınız bir rapor yazınız (Herbir öğrenci deneyde yaptıkları 

ölçmelere ilişkin açıklama, hesaplama ve yorumları raporlayıp,  raporu deneyden sonraki hafta  

deney sorumlusu araştırma görevlisine teslim edecektir). 
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