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Ders İçeriği 
• 1- Temel Kavramlar
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Seri Direnç ve Gerilim Bölme, Paralel Direnç ve Akım Bölme, Y-'
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varken DGY, Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY), Bağımlı/Bağımsız 
Kaynak varken ÇAY, Yöntemlerin Karşılaştırılması.
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– Lineerlik özelliği, Süperpoziyon, Kaynak Dönüşüm, Thevenin
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Ders İçeriği

• 5- İşlemsel Yükselteçler (Op-Amps)
– İşlemsel Yükselteçler, İdeal Opams, Eviren Yükselteç, 

Evirmeyen Yükselteç, Toplayıcı Yükselteç, Fark Alıcı 
Yükselteç, Kaskat Opamp devreleri

• 6- Kapasitör ve Endüktör
– Kapasitörler, Seri ve paralel bağlı kapasitörler, 

Endüktörler, Seri ve paralel bağlı endüktörler
• 7- Birinci Dereceden Devreler

– Kaynaksız RC devreleri, Kaynaksız RL devreleri, RC ve 
RL devrelerinin birim basamak yanıtı.



Öğrenme Kazanımları
• Yük, akım, gerilim, güç ve enerji arasındaki bağıntıları tanımlar.
• Temel kanunları elektrik devrelerinde uygular.
• Analiz yöntemlerini ve devre teoremlerini kullanarak elektrik

devrelerini çözümler.
• Temel işlemsel yükselteç devrelerini analiz eder.
• Birinci dereceden RC ve RL devrelerin geçici ve kalıcı durum analizini

yapar.
• Birinci dereceden işlemsel yükselteç devrelerinin geçici ve kalıcı

durum analizini yorumlar.

Değerlendirme
Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı 40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60%
Toplam 100%



BÖLÜM-1 TEMEL KAVRAMLAR

GİRİŞ
• Gerilim ve akım hakkında temel bilgiler
• Devre nedir?
• Akım/gerilim kaynağı
• Bağımlı/bağımsız kaynak



Devre Nedir?
• Elektrik sistemlerinde en temel kavram «DEVRE» dir. 

• Çeşitli devre elemanlarının uygun şekilde bağlanmasıyla oluşan 
kesintisiz akım yoluna «Elektrik Devresi» denir.
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Devre Nedir?

• Radyo alıcısı:
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Temel Kavramlar

• Temel bir elektrik devresinde;

• Kaynak: Devreyi besleyen aktif 
eleman

• Yük: Kaynaktan aldığı elektrik enerjisini harcayıp başka bir 
enerji türüne çeviren eleman

• İletken: Kaynak ile yük arasındaki bağlantıyı sağlayan 
eleman

• Anahtar: Devreyi açıp/kapamayan yarayan eleman

afire'
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Temel Kavramlar
• Ölçülebilir büyüklükler ile çalışıldığından, 

tanımlanmış birimlerin bilinmesi gerekmektedir
• Uluslararası ölçüm dili SI (Int. System of Units) a 

göre altı adet temel birim vardır
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Temel Kavramlar

• Ön ekler:
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1.3. Yük ve Akım
• Her madde atomlardan oluşmaktadır 

ve bir atomda elektron, proton ve 
nötronlar mevcuttur.

• İletken malzemelerde normalde 
hareketsiz duran serbest elektronlar, 
devreye bir gerilim uygulanması 
sonucunda hareket etmeye başlarlar.  
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1.3. Yük ve Akım
• Elektronların atomdan atoma sıçraması ve elektrik akımının 

oluşması:
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1.3. Yük ve Akım

• Bir elektrik devresinde bilinen en temel 
büyüklük elektrik yüküdür.
– Yün kazak çıkartırken oluşan elektrik yükü

• Yük: maddenin içerdiği atomik parçacıkların 
elektriksel özelliğidir ve coulomb (C) birimi ile 
ölçülür.

• Bir elektrondaki yük:
• Bir proton da aynı genlikte pozitif yük taşır.
• 1 C yük:      
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1.3. Yük ve Akım

• Yüklerin hareketi «Akım» olarak adlandırılır.
• Akım, birim zamanda hareket eden birim yüke 

denir.
• Birimi Amper (A) veya Coulomb/s dir.
• Pozitif yük yönü akım yönünü verir.

Atomlar içeren iletken

(Elektromotor kuvveti kaynağı)
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1.3. Yük ve Akım

• Elektrik Akımı: yüklerin zamanla değişim 
hızıdır ve amper (A) ile ölçülür.

• Akım - yük ilişkisi:

• Belli zaman aralığında yük: 



1.3. Yük ve Akım



1.3. Yük ve Akım

• Akım zamanla değişmez (sabit) ise buna doğru 
akım denir ve dc (direct current) olarak ifade 
edilir.

• DC’ de akım I ile gösterilir.:iLahuethan
)



1.3. Yük ve Akım

• Akımın zamanla değişimi sinüzoidal ise buna 
alternatif akım denir ve AC (alternating
current) olarak ifade edilir.

• AC’de akım i ile gösterilir.
in = I used A
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1.3. Yük ve Akım

• Akımın işareti, pozitif yük hareketinin yönüne 
göre belirtilir.

• 5 A akım seçilen yöne göre pozitif ya da 
negatif olarak gösterilebilir: 

**



Örnekler

• 4600 elektron ile ne kadarlık bir yük oluşur?

• 2 milyon proton ile temsil edilen yük nedir?

• Bir uca giren toplam yük:
– T=0.5 sn’deki akım nedir?

1 elektra = -
1

. 602×10
'S C

1 pro tan = + n
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Örnekler

• Bir uca geçen akım:
– t = 1 sn ile t = 2 sn süreleri arasındaki toplam yük?

• Bir elemandan akan akım:
– t = 0 sn ile t = 2 sn süreleri arasındaki toplam yük?
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1.4. Gerilim

• İletken üzerinde elektronu belli bir yönde 
hareket ettirebilmek için belli bir iş ya da 
enerji transferi gerekmektedir. 

• Bu iş harici bir elektromotor kuvveti (EMK)
ile gerçekleşir.

• EMK, gerilim (voltage) ya da potansiyel farkı 
olarak da bilinir.
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1.4. Gerilim

• Birim yükü a noktasından b noktasına taşımak 
için gereken iş (enerji):

Vab = daff Goukkoub }
[ Voit ]



1.4. Gerilim



1.4. Gerilim

• Eşdeğer gerilimler:
Vabt - Vba



Akım ve Gerilim

• Akım ve gerilim elektrik devrelerindeki iki 
temel değişkendir.

• Akım ve gerilim elektriksel büyüklükleri bilgi 
taşıma amacı ile kullanıldığında işaret (signal) 
olarak adlandırılırlar.

• Elektrik akımı: daima bir devre elemanından 
geçer.

• Elektrik gerilimi: daima bir eleman üzerinde 
ya da iki uç arasında oluşur.



1.5. Güç ve Enerji
• Akım ve gerilim elektrik devrelerinde temel iki değişken 

olmasına rağmen pratik uygulamalarda bir elektrik 
devresinin harcadığı güç önem kazanmaktadır.

• Güç: harcanan ya da çekilen enerjinin zamanla 
değişimidir. Birimi Watt (W)’ dır.
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1.5. Güç ve Enerji

• Pasif işaret kuralına göre: 
– Akım, gerilimin pozitif 

kutbuna (ucuna) girer       
(p = + vi) (güç harcama)

– Eğer akım, gerilimin 
negatif ucundan girer ise          
p = - vi gücü oluşur (güç 
sağlama) toei¥Elka
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1.5. Güç ve Enerji

• Harcanan Güç = - Sağlanan Güç 
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1.5. Güç ve Enerji

• Enerjinin Korunumu:
– Enerji: İş yapabilme kapasitesi (Joule = Watt x sn).
– Devrede harcanan toplam enerji, devrenin sağladığı 

toplam enerjiye eşittir.

– Belli bir zaman aralığında bir devre elemanında 
harcanan ya da sağlanan enerji:
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Örnekler

• Bir enerji kaynağı, bir ampulden 10 sn boyunca 
2 A sabit akım geçirmektedir. Eğer 2.3 kJ ışık ve 
ısı enerjisi şeklinde yayılıyor ise, ampul üzerine 
düşen gerilimi bulun. 
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Örnekler

• q = 2 C / q = -6 C yükünü a noktasından b 
noktasına taşımak -30 J gerektirmektedir.         
vab gerilim düşümünü bulun.



Örnekler

• Bir elemana akım pozitif uçtan giriyor ise t = 3 
ms’de iletilen gücü aşağıdaki verilenlere bağlı 
olarak bulun.
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Örnekler
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Örnekler

• 100 W ampul 2 saatte ne kadar enerji harcar?



1.6. Devre Elemanları
• Devre elemanı elektrik devresinin en temel bloğudur.

• Devre elemanları Aktif ve Pasif olmak üzere ikiye ayrılır.

• Aktif elemanda enerji üretme kapasitesi varken, Pasif 
elemanda bu yoktur.

• Pasif devre elemanları:
– Direnç, Kondansatör, Endüktör vs.

• Aktif devre elemanları:
– Jeneratör, Pil, İşlemsel yükselteç vs.

.



1.6. Devre Elemanları

• En önemli aktif elemanlar, bağlandıkları 
devreye güç sağlayan gerilim ve akım 
kaynaklarıdır.

• Kaynaklar bağımlı ve bağımsız olmak üzere 
ikiye ayrılır.

• İdeal Bağımsız Kaynak:

– Devreye sağladığı gerilim ya da akım diğer devre 
değişkenlerinden etkilenmeyen kaynaktır.



1.6. Devre Elemanları
• İdeal bağımsız gerilim 

kaynağı:
– Uç gerilimini korumak için 

gerekli olan akımı 
devreye verebilme 
özelliğine sahiptir.

• İdeal bağımsız akım 
kaynağı:
– Belirlenen akımı 

gerilimden bağımsız 
olarak devreye verebilme 
özelliğine sahiptir.
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1.6. Devre Elemanları

• İdeal Bağımlı Kaynak:

– Kaynak miktarı, diğer bir gerilim ya 
da akım tarafından kontrol edilen 
kaynaktır.

– Genelde elmas yapısında gösterilirler.
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1.6. Devre Elemanları

• Bağımlı kaynaklar transistör, işlemsel 
yükselteç, tümleşik devre gibi yapıların 
modellenmesinde kullanışlıdır.
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Örnek

• Aşağıdaki devrede her eleman tarafından 
sağlanan/harcanan gücü hesaplayın.
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