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2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK BİLGİSİ
4.1 Alternatif Akımda Direnç
Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır.
Direnç değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Bu olay Alman
bilim adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur.

4.1.1 Tanımı ve İşlevi

Resim 4.1: Direnç

Direnç “R” harfi ile gösterilir, birimi ohm dur. Omega simgesi ile gösterilir (Ω).
Bir iletkenden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir.
Bir iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında, bu iletkenden 1
amperlik akım geçerse bu iletkenin direnci 1 ohm dur. 1983’teki Milletlerarası Elektrik Kongresi’nde tarif edilen milletlerarası ohm ise, 106,3 cm uzunluğunda 0 °C ve
14,4521 gram olan cıvanın bir doğru akıma gösterdiği direnç olarak tarif edilmiştir.

Resim 4.2: Elektronik devre
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Burada cıvanın bir milimetre karelik kesite sahip olduğu da kabul edilmektedir. Bir mikro ohm, 0,000.001 ohma ve bir mega ohm, 1.000.000 ohm a eş değerdedir. Değişik devrelerde alternatif akımın akım şiddeti, potansiyel farkı ve direnç
değerleri arasındaki bağıntılarını inceleyelim.

4.1.2 dirençli devre
Sadece R direnci bulunan bir devreye şekil 4.1’deki gibi bir alternatif akım
uygulayalım. Bu durumda direncin iki ucu arasındaki potansiyel farkı;
V=Vm.sinwt dirençten geçen alternatif akım şiddeti;
I=Im.sinwt

Şekil 4.1: AC devre

Şekil 4.2: Direnç bağlı AC devrede akım ve gerilimin zamana göre değişimi
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Bu durumda akım ile gerilimin zamana bağlı grafikleri çizildiğinde, her ikisinin
de aynı anda maksimum değerleri aldıkları ve aynı anda sıfır oldukları görülür. Şekil
4.2’deki grafik yorumlanacak olursa akım ve gerilimin aynı fazda oldukları sonucuna
varılır.

Şekil 4.3: Direnç bağlı AC devrede akım ve gerilim dalga şekilleri

4.1.3 Sabit Dirençlerin Renk Kodlarıyla
Değerlerinin Bulunması
Sabit dirençlerin değeri genellikle üzerine yerleştirilen renk bantları yardımı
ile bulunur. Renk bantları sayısı 4 renk ve 5 renk olmak üzere ikiye ayrılır. Direnç
üzerindeki renkler okunarak direncin değeri ve toleransı okunabilir. Renklere karşılık
gelen sayılar Çizelge 4.1’de verilmiştir.
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Çizelge 4.1: Direnç renk kodları
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Örnek 1: Resim 4.4 ’teki direncin değeri ve toleransı nedir?

Resim 4.4: Direnç

Çözüm:
1.Renk= Turuncu=3
2.Renk=Turuncu=3
3.Renk=Beyaz=9
Çarpan=Siyah=100
Tolerans=Kahverengi=%1
Sonuç=339Ω, Tolerans %1
Örnek 2: Resim 4.5’daki direncin değeri ve toleransı nedir?

Resim 4.5: Direnç

Çözüm:
1.Renk= Kahverengi=1
2.Renk=Siyah=0
Çarpan=Kırmızı=102
Tolerans=Gümüş = % 10
Sonuç=1000Ω, Tolerans %10
Örnek 3: 27K Ω, % 5 toleranslı 4 renk kodlu direncin renkleri nelerdir?
Çözüm:
1.Renk= Kırmızı
2.Renk=Mor
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Çarpan=Sarı
Tolerans=Altın
Örnek 4: 184 Ω, % 1 toleranslı 5 renk kodlu direncin renkleri nelerdir?
Çözüm:
1.Renk= Kahverengi
2.Renk=Gri
3.Renk=Sarı
Çarpan=Siyah
Tolerans=Kahverengi

4.1.4 Analog ve Dijital Ölçü Aleti Kullanarak
Farklı Direnç Çeşitlerinin Ölçülmesi
Analog avometre ile ölçüm yapmadan önce dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta, ölçü aletinin sıfırlanmasıdır. Ölçü aleti ölçüm yapılacak kademeye
alınır ve propları kısa devre edilir. İbrenin en sağa gittiği görülür.
Genellikle en üstte, direnç skalası bulunur, buradan ofset trimpotu ile ibrenin
sıfır üzerine gelecek şekilde ayarı yapılır. Bu ayar her ölçümden önce mutlaka, ölçüm
yapılacak kademe için yapılmalıdır. Bir diğer nokta ise direnç ölçümü yapılırken
her iki proba ellerimizle dokunmamaktır. Dokunulursa özelikle yüksek değerli
dirençlerin yanlış ölçülmesine neden olur.

Resim 4.6: Analog avometre
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Ölçümü yapılacak direnç propların uçlarına bağlanır. Ölçü aleti en üst
kademeye alınır. İbredeki sapma mümkün derecede skalanın ortasına gelene dek
kademe küçültülür. İbrede sapma yakalandığında, skaladaki değer okunup ölçü
aletinin kademesi ile çarpılarak direnç değeri bulunur. Kademedeki “K” harfi 1000
anlamına gelir. Analog ölçü aletlerinde sağ taraf sıfırı, sol taraf sonsuzu gösterir
(Resim 4.6).

Resim 4.7: Dijital avometre

Dijital avometrelerde sıfırlama ayarı yapılmasına gerek yoktur. Bazı dijital
avometrelerde kademe bulunmadığından direnç bağlandığında doğrudan
kademeyi kendisi ayarlayarak ölçüm yapar. Kademesi olan avometrelerde ise direnç
proplara bağlanır, ekranda en hassas değer okunana kadar kademe küçültülür ya da
büyültülerek değer okunur. Yine okunan değer kademe ile çarpılarak direnç değeri
bulunur. Dijital avometreler analoglara göre okuma kolaylığı sağlar (Resim 4.7).

4.2 Alternatif Akımda Bobin
Bildiğiniz gibi alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır.
Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre
elemanları) doğru akım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar. Bu konuyu basit
bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin bir kapasitör doğru akım devresinde üzerinden
geçen akımın miktarına bağlı olarak belli bir zaman sonra dolar. Dolduktan sonra
da üzerinden akım geçirmez. Oysa alternatif akım devresinde akım sürekli yön
değiştirdiğinden bir kapasitörden sürekli akım geçer. Şimdi bobin ve kapasitörün
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alternatif akım devrelerindeki karakteristik özelliklerine daha yakından bakalım.

4.2.1 AC Devre Bobinleri
Bobinler alternatif akımdaki özelliğinden dolayı A.C motorlar,
transformatörler, doğrultma devreleri, flüoresan lambalar, endüksiyon fırınları vb.
yerlerde ve elektroniğin farklı dallarında farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Resim 4.8: Çeşitli bobinler

Endüktans:
Bobin doğru akıma karşı devreye enerji verildiği ilk anda nispeten büyük bir bir
zorluk gösterir. Ancak kısa bir süre sonra bu zorluk telin direncinden ibaret olur. Bir
bobin uçlarına alternatif akım uygulandığında ise durum böyle olmaz. Alternatif
akım bobin uçlarında yönü ve şiddeti sürekli değişen bir manyetik alan oluşturur. Bu
manyetik alan bobin üzerinden geçen akım yönüne ters yönde bir akım geçirmek
ister. Bu nedenle bobin uçlarında akım aniden yükselmez. Buna telin endüktans
etkisi ya da bobin endüktansı denir. Endüktans birimi Henry (H)’dir. Uygulamada
H’nin ast katları kullanılır.
1 mili Henry = 1mH=10-3H yada 1H=103mH
1 mikro Henry=1μH=10-6H ya da 1H=106 μH
Şayet bobinden geçen akım sabit bir akımsa bobin etrafında oluşan manyetik
alanın şiddeti de sabittir. Bir bobinden geçen akım değişkense bobinde oluşan alan
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şiddeti de değişken olacaktır. Bir bobin, kendi değişken alanının etkisi ile kendi
üzerinde bir EMK (elektromotor kuvvet) indükler. İndüklenen bu EMK’ye zıt EMK
denmektedir.
Endüktans, bir bobinin fiziksel özellikleri ve üzerinden geçen akımın değişim
hızına (amper/saniye) bağlı olarak üzerinde enerji depolama ya da kendi üzerinde
EMK endükleme kapasitesi olarak da tanımlanabilir.
Bir bobinin endüktansı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Bu formülde;
L
: Bobin endüktansını, Henry (H)
µ
: Manyetik geçirgenliği Henry/metre (H/m),
N
: Sarım sayısını,
A
: Bobin kesit alanı, santimetrekare(m2),
l
: Tel uzunluğunu, santimetre (m) ifade eder
Örnek 5 :
Nüvesinin bağıl geçirgenliği µr=200 olan bir bobinin sarım sayısı N =10 , bobin kesit
yarıçapı r=1 cm, tel uzunluğu l=10cm havanın manyetik geçirgenliği
µ0 =1,256.10-6 H/m ise;

Şekil 4.4: Saf endüktif devre
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AC’de Gösterdiği Özellikler.
Bobinin alternatif akımın değişimine karşı zorluk gösterdiğinden daha önce
bahsedilmişti. Şekil 4.4’deki saf endüktif devre incelenecek olursa bobin geriliminin
devrenin toplam gerilimine, bobin akımının da devrenin akımına eşit olduğu
görülür. Ancak bobin gerilimi ve akımı arasında faz farkı vardır. Şekil 4.4’deki vektör
diyagramda gösterildiği gibi bobin akımı bobin geriliminden 900(π/2) geridedir.
Saf endüktif devrede akım ve gerilimin dalga şekilleri Şekil 4.5’de gösterilmiştir.
Burada kalın sürekli çizgi vL bobinin ani gerilimini, ince sürekli çizgi ise iL bobinin
ani akımını ifade eder. iL bobin akımı vL bobin geriliminden 90O geridedir.
Saf endüktif devrede ani güç ani akım ve ani gerilim değerlerinin çarpımıyla
(p=v.i) bulunur. Şekil 4.5 incelenecek olursa ani akım ve ani gerilimin her ikisi de
pozitif veya negatif olduğunda ani gücün pozitif, herhangi birinin negatif olduğunda
ani gücün negatif ve herhangi birinin sıfır olduğunda ani gücün sıfıra eşit olduğu
görülebilir.

Şekil 4.5: Saf endüktif devrede akım, gerilim ve güç dalga şekilleri

Her bobin, alternatif akım devrelerinde frekansla doğru orantılı olarak
değişen bir direnç gösterir. Bu dirence endüktif reaktans denir. Endüktif reaktans X
L ile gösterilir ve birimi ohm (Ω) ’dur.
A.C devrelerde endüktif reaktans;
XL=2π.f.L formülü ile hesaplanır.
Burada;
XL
: endüktif reaktansı, ohm (Ω)
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F
L

: A.C geriliminin frekansını, Hertz (Hz),
: bobin endüktansını, Henry (H) ifade eder.

Örnek 6: Şekil 4.6’da görülen devrede bobinin endüktif reaktansı ve devre akımı
hesaplanmak istenirse;
Çözüm:

Şekil 4.6: AC bobin devresi

Şekil 4.7: Seri bağlı bobinlerin devredeki toplam endüktansı

104

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK BİLGİSİ
4.3 Bobinlerin Bağlantıları
Bobinlerin A.C devrelerde seri ve paralel bağlantılarında eş değer
endüktansları ve endüktif reaktansları, direnç devreleriyle aynı yöntemlerle
hesaplanır.

4.3.1 AC’de Seri ve Paralel Bağlantıları
Alternatif akım devrelerine bobinler devreye seri bağlandıklarında devrenin
toplam endüktansı her bir bobin endüktansının toplanması ile bulunur.
Şekil 4.7’de görüldüğü gibi seri bir devrenin toplam endüktansını bulmak
için devredeki bobinlerin endüktansları toplanarak bulunur.
L=L1+L2+…Ln
Örnek 7: Şekil 4.7’teki devrede üç bobinin endüktansları sırası ile
L1=2mH, L2=2.10-2 H ve L3=5mH şeklindedir.
Devrenin toplam endüktansı hesaplanacak olursa;
L2=2.10-2H=2.10-2.1000=20mH
L= L1+ L2+ L3=2+20+5=27mH elde edilir.
Bir devredeki paralel bağlı bobinlerin toplam endüktansı, paralel bir direnç
devresinin toplam direncinin bulunduğu gibi bulunur. Yani bobinler devreye
paralel bağlanırsa bobinlerin devreye uyguladıkları toplam endüktans, endüktans
değerlerinin terslerinin toplanması ile bulunur. Bu nedenle toplam endüktans en
küçük endüktans değerine eşit ya da daha küçük olur.

Şekil 4.8: Paralel bağlı bobinlerin devreye uyguladıkları toplam endüktans
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Şekil 4.8’te görüldüğü gibi, bir devredeki toplam endüktansın tersi (1 / L)
devredeki bobin endüktanslarının terslerinin toplamına eşittir.

Örnek 8: Şekil 4.8’teki devrede üç bobinin endüktansları sırası ile 2 mH, 4 mH ve 6
mH’dir. Devrenin toplam endüktansı hesaplanacak olursa;

4.4 Alternatif Akımda Kondansatör
4.4.1. A.C Devrelerinde Kapasitörler
D.C. akım devrelerinde akımı depolama özelliği bulunan kapasitörler A.C
devrelerde akım yönünün ve şiddetinin sürekli değişmesinden dolayı bu işlev
için kullanılmaz. A.C. devrelerde kapasitörlerden kompanzasyon sistemlerinde,
elektronikte filtre ve seçici devrelerde faydalanılır (Resim 4.9).

Resim 4.9: Çeşitli kapasitörler

Kapasitans.
Kapasitans, elektronikte yükleri depo edebilme kabiliyeti ya da elektrik enerjisinin
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depolanmasında bir ölçü olarak tanımlanabilir. Elektrik enerjisini depolayabilme
özelliğine sahip devre elemanlarına da kapasitör ya da kondansatör denir. Elektrik
enerjisini depolayabilmenin en yaygın yöntemi birbirine paralel iki metal plaka
kullanmaktır. Bu şekilde bir kapasitörde depolanan elektrik enerjisi plakaların yüzey
alanı ile doğru orantılı, plakalar arası mesafe ile ters orantılıdır. Kapasitans birimi
Farad (F)dır.
AC devrelerde kapasitörler elektrik yüklerini şarj etme özelliklerinden dolayı
gerilimdeki değişimlere karşı zorluk gösterir.
Paralel plakalı bir kapasitör için kapasitans değeri ;
Bu formülde:
C : Kapasitans değerini, Farad (F),
ε: Plakalar arasındaki yalıtkan malzemenin dielektrik katsayısını, Farad/
metre(F/m),
A: Plakaların alanını, metrekare (m2)
D: Plakalar arası mesafeyi, metre (m), ifade eder.

Şekil 4.9: Paralel plakalı kapasitör

Örnek 9:
Alanı 0,1m2 olan plakaların birbirine uzaklığı 0,001 m ve plakalar arasında bağıl
dielektrik katsayısı 2 olan bir malzeme (havanın dielektrik katsayısı:
)
varsa kapasitans değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
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AC’de gösterdiği özellikler:
Kapasitörler A.C gerilimin değişimine karşı zorluk gösterir. Şekil 4.10’daki saf kapasitif
devrede kapasitör üzerindeki geçen akım toplam devre akımıdır ve gerilimi kaynak
gerilimine eşittir. Ancak kondansatör gerilimi devre akımı ile aynı fazda değildir.
Gerilim akımı 900 geriden takip eder. Bu durum, Şekil 4.10’da vektörel olarak
gösterilmiştir.

Şekil 4.10: Saf kapasitif devre

Şekil 4.11 incelendiğinde 0O’de kalın sürekli çizgi ile gösterilen geriliminin
(v) pozitif alternans başlangıcında olduğu, ince sürekli çizgi ile gösterilen akımının
aynı noktada (i) maksimum tepe değerine ulaştığı görülmektedir. Faz farkı 900’dir ve
gerilim akımdan geridedir.

Şekil 4.11: Saf kapasitif devrede akım, gerilim ve güç dalga şekilleri

Saf kapasitif devrelerde akım, gerilim ve güç ilişkisi saf endüktif devrelerle
aynıdır (Şekil 2.9). Ani güç, ani akım ve ani gerilimin çarpımına eşittir (p = v.i ).
Akım ve gerilimden herhangi birisi sıfır olduğunda güç sıfır, herhangi birisi negatif
olduğunda güç negatif ve her çektiği, negatif olması da devreye güç verdiği
anlamına gelir.

108

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK BİLGİSİ
Her kapasitör, alternatif akım devrelerinde frekansla ters orantılı olarak
değişen bir direnç gösterir. Bu dirence kapasitif reaktans denir. Kapasitif reaktans
XC ile gösterilir ve birimi ohm (Ω) dur. AC devrelerde kapasitif reaktanssın formülü
şu şekildedir;

Burada;
XC
:Kapasitif reaktansı, ohm (Ω)
f
: A.C geriliminin frekansını, Hertz (Hz)
C
: Kapasitansı, Farad ( F ) ifade eder.
Örnek 10: Şekil 4.12’de görülen devrede kondansatörün kapasitif reaktansı ve
devre akımı hesaplanmak istenirse;

Şekil 4.12: AC kondansatör devresi

4.5 Kondansatörlerin Bağlantıları
4.5.1 AC’de Seri ve Paralel Bağlantıları
Kondansatörlerin A.C devrelerde seri ve paralel bağlantılarında eş değer
kapasitansları ve kapasitif reaktansları aşağıdaki gösterildiği gibi hesaplanır.
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Şekil 4.13: Seri kapasitör devresinde eş değer (toplam) kapasite

Seri Bağlantı:
Kapasitörler seri bağlandıklarında devrenin eş değer (toplam) kapasitesi, her bir
kapasite değerinin terslerinin toplanması ile bulunur (şekil 4.13).

Paralel Bağlantı:
Paralel bağlantıda toplam kapasite, kapasiteler toplanarak bulunur.

Şekil 4.14: Paralel kapasitör devresinde eş değer (toplam) kapasite
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C=C1+C2+C
Örnek 11: Şekil 4.14’deki kapasitör değerleri sırasıyla 10µF, 150µF, ve 220µF’dır.
Devrenin toplam kapasitesi hesaplanmak istenirse;
C=C1+C2+C3=10µF+150µF+220µF=380µF olarak bulunur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI -4
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Bir bobinin alternatif akıma gösterdiği zorluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapasitif reaktans 				
C) Direnç 				

B) Empedans

D) Endüktif reaktans

2. Sadece bobinli A.C devresinde akımı ve bobin gerilimi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Akım ve gerilim aynı fazdadır.		

B) Akım 900 geri fazdadır.

C) Akım 900 ileri fazdadır. 			

D) İkisini faz farkı 1800’dir.

3. 3 mH ve 6 mH endüktansı olan iki bobin seri bağlanırsa eş değer endüktans ne
olur?
A) 2 mH

B) 6 mH

C) 9 mH	

D) 18 mH

4. Kapasitörlü bir A.C devresinde devre akımı ve kapasitör gerilimi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Akım ve gerilim aynı fazdadır. 		

B) Akım 90o ileri fazdadır.

C) Akım 900 geri fazdadır. 			

D) İkisini faz farkı 1800dir.

5. 10μF’luk iki kondansatör birbirine seri bağlanırsa eş değer kapasite ne olur?
A) 1 μF
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B) 2 μF

C) 4 μF 		

D) 5 μF

