
DENEY 1. DİRENÇ RENK KODLARI  

 

Amaç 

 

1) Bir direncin değerinin renk kodlarından ve ohm metre kullanılarak belirlenmesi. 

 

Kuramsal Bilgi 

 

Bir direncin değerinin belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi renk 

kodlamasıdır1. Buna göre bir direncin ohm (Ω) cinsinden değeri üzerinde bulunan bir dizi 

renge bakarak hesaplanır. Renk kodlamasında renk dizisinin en sonundaki renkten 

öncekiler bir anlamlı rakama ya da çarpana karşılık gelir. En son renk ise ±% olarak 

direncin toleransını, yani imalatında yapılan en büyük hatayı gösterir. Renk kodlamasında 

kullanılan renkler ve karşılık geldikleri değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Bu çizelgeye 

uygun olarak 4 veya 5 renkli bir direnç üzerinde renklerin dizilişi ise Şekil 1’deki gibidir. 

 

Çizelge 1. Renk kodlamasında kullanılan renkler ve karşılıkları. 

Renk Anlamlı rakam Belirttiği çarpan Tolerans (±%) 

Siyah 0 100 - 

Kahverengi 1 101 1 

Kırmızı 2 102 2 

Turuncu 3 103 - 

Sarı 4 104 - 

Yeşil 5 105 0,5 

Mavi 6 106 0,25 

Mor (eflatun) 7 107 0,1 

Gri 8 108 0,05 

Beyaz 9 109 - 

Altın - 10-1 5 

Gümüş - 10-2 10 

Renksiz - - 20 

                                                 
1 Renk kodlamasının kullanılmadığı durumlar da vardır. Bu durumda direnç değeri toleransıyla birlikte 

açıkça yazılır. 



 

Şekil 1. 4 renkli (solda) ve 5 renkli (sağda) dirençlerde renklerin anlamları. 

 

Yukarıdaki çizelgeden de anlaşılacağı üzere ilk renk siyah, altın, gümüş veya renksiz 

olamaz. İletken bacaklardan birisine en yakın olan renkten başlayarak sağa doğru okuma 

yapılır. Anlamlı rakamlar ile onluk çarpan kullanılarak bulunan değere, bu değerin 

toleransla çarpımı kadarı eklenerek ve çıkarılarak direncin, sırasıyla, üst ve alt değerleri 

bulunur. Direncin ohm metre ile ölçülen değeri renk kodlarından hesaplanan alt ve üst 

değerler arasında olmalıdır. Aşağıda iki örnekle renk kodlarının kullanımı anlatılmaktadır. 

 

Örnek 1: Direnç üzerindeki renkler KIRMIZI–MOR–TURUNCU-GÜMÜŞ ise Çizelge 

1’den sayı karşılıkları 2 – 7 – 103 - ±% 10’dur. Direncin değeri 27×103 Ω = 27 kΩ olur. 

Tolerans değeri %10 olduğundan üst ve alt limit değerleri ise 

 Rüst = 27000 + 27000×(%10) = 29700 Ω 

 Ralt = 27000 - 27000×(%10) = 24300 Ω 

 

Örnek 2: Renkler TURUNCU–TURUNCU–KIRMIZI–KIRMIZI-KAHVERENGİ ise sayı 

karşılıkları 3 – 3 - 2 – 102 - ±% 1’dir. Direncin değeri 332×102 Ω = 33,2 kΩ’dur. Tolerans 

değeri %1 olduğundan üst ve alt limit değerleri ise 

 Rüst = 33200 + 33200×(%1) = 33532 Ω 

 Ralt = 33200 -3200×(%1) = 32868 Ω 

 

Hazırlık Soruları: 

 

1) kΩ, MΩ gösterimlerini açıkça yazınız. 

2) Sayıların bilimsel gösterimi nedir? Mesela 1000 Volt, 332 Ω, 0,1 Amper ve 0,1 mC 

niceliklerini bilimsel gösterimle tekrar yazınız. 



3) Aşağıda renk kodları verilen dirençlerin değerlerini yazınız. 

Kahverengi – Siyah – Kahverengi – Gümüş 

Kahverengi – Gri – Kırmızı – Altın 

Kırmızı – Kırmızı – Sarı – Altın 

Mavi – Gri – Kahverengi – Turuncu – Kahverengi 

Kahverengi – Siyah – Siyah – Gümüş – Kırmızı 

 

Araçlar ve Gereçler: 

 

1) Farklı dirençler içeren deney seti. 

2) Dijital multimetre (DMM) ve kabloları. 

 

Deneyin Yapılışı: 

 

DMM’nin direnç ölçmede kullanım şekli laboratuvar sorumluları tarafından anlatılacaktır. 

 

1) DMM’yi direnç ölçmeye hazır hale getiriniz. 

2) Deney setindeki her bir direncin değerini ölçünüz ve Çizelge 2’ye kaydediniz. 

3) Her direnç için Çizelge 2’deki alanları doldurunuz. Tabloya birimleri bilimsel gösterim 

kurallarına uyarak yazınız. 

 

Çizelge 2. Deney setindeki dirençler için ölçülen ve hesaplanan değerler. 

Direnç Ölçülen Renk kodu Sayı karşılığı Rüst Ralt 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


