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GİRİŞ 

      Bu çalışmada devre elemanlarının deneyde kullanılmadan önce nasıl ölçümlerinin 

yapıldığı ve sağlamlıklarının testleri anlatılmıştır. Yapılan çalışmalara oluşturulacak devre 

düzeneği ve sonuçların doğru alınması açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple bu kısımda 

yapacağımız ölçümler ve vereceğimiz kararlar çok önem kazanmaktadır.  

      Devrelerde yapılan hataları tespit etmek oldukça zor olmaktadır. Geriye mühendislik, 

çalışan için oldukça iyi tecrübe kazandırmaktadır fakat bu işlem çok zaman kaybı ve hatta 

dikkat edilmediğinde maddi manevi hasarlara yol açmaktadır. Teknik eleman elektronik 

düzenekler üzerinde çalışırken oradaki arızayı gidermek veya kontrol yapabilmek için 

düzenekteki her elemanı tanımalı ve karakteristiklerini iyi bilmelidir. 

      Devredeki elemanlar üzerinde ölçümler yaparken bazen elemanların üzerinde yazan 

değerlerden farklı değerler görülebilmektedir. Bu farklılık çok küçük değerler için kabul 

edilebilir. Bu farklılıkların sebebi kullanılan devre elemanının toleransı, deney düzeneğindeki 

(board vs.) bozucu etkiler veya ölçüm cihazları ve problarındaki kalibrasyon problemlerinden 

kaynaklanabilir. Çok yüksek güçte veya çok elemanlı bir devre olmadığı sürece, profesyonel 

olmayan deneylerde küçük değişiklikler kabul edilebilmektedir. 

  



1-Direnç Ölçümleri 

A-) Ohmmetre ile Direnç Ölçümü 

 

i. Renk Kodlu Direnç Ölçümü 

      Direncin değeri en kolay şekilde ohmmetreyle ölçülür. Ohmmetreyle ölçüm yapılırken 

direnç kesinlikle gerilim kaynağına bağlı olmamalıdır. Eğer direnç ölçümü için seçilen 

kademe, direnç değeri için küçükse değer ekranında 1 ifadesi, seçilen kademe çok büyükse 0 

ifadesi okunacaktır. Değer ekranında 0 ifadesi gördüğünüzde kademe anahtarını küçültmeniz, 

1 ifadesi gördüğünüzde büyütmeniz gerektiğini unutmayın.  

               ii. Potansiyometre Ölçümü 

      Ohmmetrenin probları ilk önce ayarlı direncin kenar uçlarına dokundurularak eleman 

üzerinde yazılı direnç değerinin doğru olup olmadığına bakılır. Daha sonra, problarından 

birisi ayarlı direncin orta ucuna, diğeri de sırayla kenarlarda bulunan sabit uçlara değdirilir. 

Orta ve kenar uçlara problar değdirilirken ayarlı direncin mili çevrildiğinde (ya da sürgüsü 

hareket ettirildiğinde) direnç değerinde değişim görülürse eleman sağlamdır. 

 

 

    

 

 

 



 
 

iii. NTC / PTC Sağlamlık Ölçümü 

      NTC, negatif ısı katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalır, 

sıcaklık düştükçe direnci artar. PTC, pozitif ısı katsayılı termistördür. Üzerindeki sıcaklık 

arttıkça direnci artar, sıcaklık düştükçe direnci azalır. 

 

 

 

NTC /PTC’nin uçlarına ohmmetre bağlanarak  ilk olarak oda sıcaklığında  üzerinde yazılı 

değeri okumamız gerekiyor. Daha sonra mum veya benzeri bir araç ile ısıttığımızda NTC’de 

direncin azalması, PTC’de ise artması gerekir.  

B-) Voltmetre-Ampermetre Yarıdımıyla Direnç Ölçümü 

      Direnç, gerilim kaynağı içeren devreye bağlanır. Dirence seri bir ampermetre ve uçlarına 

paralel bir voltmetre bağlanır. Ampermetreden akım değeri, voltmetreden gerilim değeri 

okunduktan sonra, R=V/I denklemi kullanılarak direnç hesaplanır. Elde edilen akım ve 

gerilim bilgileri yüke ait görünür güç değerinin de belirlenmesini sağlar. 

 
 

 
 

 

 

 



2-Karmaşık Devrelerde Gerilim ve Akım Ölçümü 

➢ Gerilim Ölçümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Akım Ölçümü 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A-) DC Devrelerde 

Gerilim Ölçümü Başlığı altında anlatıldığı gibidir. 

B-) AC Devrelerde 

Şebeke frekansındaki gerilimler, multimetre AC gerilim konumuna alınarak ölçülebilir. Fakat 

farklı frekanstaki gerilimler için özel ölçü aletleri veya osiloskop kullanılmalıdır. 

i. Osiloskop ile Akım ve Gerilim Ölçümü 

Osiloskop girişlerine uygulanan işaretler gerilimdir (dolayısıyla paralel bağlanırlar). Devreden 

akan akım ise devreye seri bağlanacak bir ampermetre ile ölçülebilir. Osiloskopta akımın 

ölçülebilmesi için devreye Z empedansına (direncine) göre çok küçük olan mesela 1Ω'luk bir 

 

Gerilim, voltmetrenin yüke parallel bağlanmasıyla ölçülür. 

Paralel bağlanarak kullanılması gereken voltmetre yanlışlıkla 

seri bağlanırsa cihaz yanlış bir değer gösterir. Komütatör  

devredeki gerilim çeşidine (AC / DC)  ait kısımdaki gerilim 

ölçme kademesinde en yüksek değere alınır. Skalada görülen 

değer tam olarak anlaşılamıyorsa komütatör bir alt kademeye 

getirilir 

 

 

Ampermetre akımın ölçüleceği devrede elemana seri olarak 

bağlanır. Yanlışlıkla paralel bağlama apılırsa devrenin sigortası 

atar ya da ampermetre bozulur. Cihazın komütatörü akım türüne 

ait  bölümünde en yüksek kademeye getirilir. Skalada okunan 

değer tam olarak anlaşılamıyorsa komütatör bir alt kademeye 

kaydırılır. 

 



 
 

direnç seri bağlanır. Bağlanan bu direncin devre akımını değiştirmemesi gerekir. Öte yandan 

bu direncin değerinin 1 Ω seçilmesinin bir diğer nedeni de 1 (A) = u(V) / 1 Ω bağıntısından 1 

Ω’luk direncin uçlarındaki gerilim aynı zamanda içinden geçen akıma değer olarak eşittir. 

Şekildeki bu iki elemanın içinden geçen akım (devrenin akımı) uçlarındaki gerilime eşittir. 

 

 
 

 

3-Kondansatör Sağlamlık Testi 

      Kondansatörlerin sağlamlık testinin yapılışı 

 

I. Küçük kapasiteli kondansatörlerin (1 pF-1 mF) sağlamlık testi: Kondansatör 

boşaltıldıktan sonra yapılan ölçümde ohmmetre ibresi çok az kıpırdarsa ya da hiç 

oynamazsa ölçülen kondansatör sağlamdır.  

 

II. Büyük kapasiteli kondansatörlerin (1-38000 mF) sağlamlık testi: Ölçme 

komütatörü x10 , x100 kademesine alınır. Ohmmetre ibresi önce küçük bir direnç 

değeri gösterir sonrasında yavaş yavaş büyük değere doğru yükselirse kondansatör 

sağlamdır. 

 

      Kapasitemetre (LCRmetre) yardımıyla kapasite ölçme: Analog ya da dijital yapılı bir 

kapasitemetreyle kondansatörlerin değeri çok kolayca belirlenebilir. (Kondansatörün kapasite 

değeri ölçülürken doğru sonucu bulmak için elemanın uçları birbirine değdirilerek tamamen 

boşalması sağlanır. Bu yapılmazsa kapasitemetre tam doğru değeri gösteremez.) 

 



 

 

 

4-LED ve Diyot Sağlamlık Testleri 

A- LED Sağlamlık Testi 

 
 

      LED’in kısa bacağı anot, uzun bacağı katotdur. Ölçü alterinin kömütatörü Diyot 

kademesine alınıp problar mA ve COM uçlarına bağlanır. Prob uçları LED’in bacaklarına 

değdirildiğinde LED yanıyorsa sağlamdır. 

 

B- Diyot Sağlamlık Testi 
 

      Diyotlar tek yönde akım geçirir. Ölçü aleti DC gerilim kademesine alınırÖlçü aletinde 

bulunan uçlar problar diyotun açlarına dokundurulur. Daha sonra uçlar yer değiştirilerek 

tekrar ölçüm yapılır. Bu yapılan ölçümlerde ölçü aletinin sadece birisinde değer göstermesi 

gerekir. Eğer ölçümlerin sadece birinde değer gösteriyorsa diyot sağlamdır. Eğer diyot 

sağlamsa, değer gösterdeği konumda ölçü aletinin problarının takılı olduğu kırmızı uç 

diyodun anodunu(+), siyah uç ise katodunu(-) gösterir. 

      Yapılan ölçümlerde hiç değer göstermezse ya da iki ölçümde de değer gösterirse diyotta 

sorun vardır anlamına gelir.  

 



 
 

 
 

 

5- Transistör Sağlamlık ve Uçların Belirlenmesi Testi 

 

 

Avometre diyot kademesine alınır. 

 

Problardan biri 3 uçtan herhangi birine (genelde orta uç) sabit tutulur ve diğer prob iki uca da 

tek tek değdirilir. Diğer iki ucun da avometrede değer göstermesi gerekir. Eğer sadece biri 

değer gösterirse ikisi de değer gösterene kadar sabit tutulan uç değiştirilir. 

 

Sabit tutulan ucu ilk denemenizde kırmızı yapın. Bu şekilde değer bulamıyorsanız bu sefer 

siyah ucu sabit tutup kırmızıyı değiştirirsiniz. 

 

Avometrenin bir probunu transistörün bir bacağında sabit tutarken. Diğer probu transistor ün 

diğer bacaklarına ayrı ayrı değdirdiğimizde ekranda değer gösteriyorsa o anda sabit 

tuttuğunuz probtaki bacak beyz bacağıdır. Değişken probta tuttuğumuz bacaklardan hangisi 

büyük değer gösteriyorsa o emiter bacağıdır. Diğer bacak yani küçük değer gösteren bacak 

ise kollektör bacağıdır. Bu değerler arasında çok büyük farklar yoktur. 

 

Ölçülen transistörün PNP mi ? NPN mi? Olduğunu şöyle tesbit edebiliriz: 

 

PNP :  

Emiter ve kollektörü buldugunuzda sabit tuttuğunuz bacaktaki (beyz) prob siyah renkli ise bu 

PNP tiptir. 

 

 



NPN : 

Emiter ve kollektörü buldugunuzda sabit tuttuğunuz bacaktaki (beyz) prob kırmızı renkli ise 

bu NPN tiptir. 

 

 

 

Şekilde gösterildiği gibi multimetre ile transistör testi yapılabilmektedir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


