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DENEY 2. OHM KANUNU 

 

Amaç:  

 

  Elektrik devrelerinde gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkinin Ohm kanunu ile 

incelenmesi. 

 

Kuramsal Bilgi: 

 

Bir iletkenden geçen elektrik akımına karşı, iletken maddenin içyapısına bağlı olarak 

gösterilen zora direnç adı verilir. İletkenin, iki ucu arasındaki potansiyel farkın, iletkenden 

geçen akım şiddetine oranı sabittir ve bu değer iletkenin direnci olarak bilinir. Direnç; “R” 

ile gösterilir ve birimi Ohm (Ω)’dur. Devredeki elektrik akımı “I”, potansiyel fark (gerilim) 

ise “V” ile gösterilirler. Elektrik akımının birimi amper (A) iken potansiyel farkın birimi ise 

volt (V)’dur. Ohm kanunu, bir direncin değeri ile üzerinden geçen akım ve iki ucu arasındaki 

potansiyel fark arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılır ve Denklem 1.’de gösterildiği 

şekilde ifade edilir. 

 

V = I. R                                                                                                                                                                           (1) 

 

Bu tanım baz alınarak; 1 Ω’luk direnç değerinin, bir iletkenin iki ucu arasına uygulanacak 1 

V’luk potansiyel fark sonucunda ölçülen 1 A’lik akım ile oluşacağı söylenebilir. Şekil 1 ile 

basit bir devre gösterilerek, direnç üzerinden geçen akım ve direncin iki ucu arasındaki 

potansiyel farkın ölçülmesi için bağlantıların nasıl yapılacağı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. R dirençli basit bir devre 
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Elektrik devrelerinde akım, “ampermetre” ile ölçülür. Ampermetrelerin iç 

dirençleri çok küçüktür ve devreye seri olarak bağlanırlar. Şekil 1.’de “A” ile gösterilen 

ampermetre, devreye seri olarak bağlanmıştır ve devreye uygulanan V potansiyel farkına 

göre R direnci üzerinden geçecek olan akım değerini ölçmek için kullanılacaktır. 

 Elektrik devrelerinde gerilim ise “Voltmetre” ile ölçülür. Voltmetrelerin iç 

dirençleri çok büyüktür ve devreye paralel olarak bağlanırlar. Şekil 1.’de “V” ile 

gösterilen voltmetre, R direncine paralel olarak bağlanmıştır ve bu direnç üzerindeki 

potansiyel farkı okumak için kullanılacaktır. 

  

Hazırlık Soruları: 

 

1) Potansiyel fark (gerilim) ve akım şiddeti tanımlarını açıklayınız. Bu büyüklüklerin SI 

birim sistemindeki birimlerini açıklayınız ve üst katlarını belirtiniz. 

2) Voltmetre ve ampermetre cihazlarının özelliklerinden bahsediniz ve devreye nasıl 

bağlanarak kullanıldıklarını açıklayınız.  

3) Direncin birimini MKS birim sistemindeki temel birimler cinsinden bulunuz. 

 

Araç ve Gereçler: 

 

 Ohm kanunu için modül. 

 Ayarlı güç kaynağı. 

 Dijital multimetre (DMM) ve kabloları. 

 

Deneyin Yapılışı: 

 

- Bu deneyde Şekil 2 ile gösterilen Y-0016/002 modülü kullanılacaktır. Devre 

bağlantılarını Şekil 3’de gösterildiği gibi modülde “Deney 1” olarak belirtilen kısım 

için yapınız. 

- Şekil 4 ile gösterilen ayarlı güç kaynağında “VOLTAGE” (potansiyel fark, voltaj, 

gerilim) ve “CURRENT” (akım) kısımlarında “FINE” (ince ayar) ve “COARSE” 

(kaba ayar) düğmeleri bulunmaktadır. “VOLTAGE” kısmını minimuma (düğmeleri 

sola çevirerek), “CURRENT” kısmını ise maksimuma (düğmeleri sağa çevirerek) 

ayarlayınız. 
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- Modülde O-A arasındaki bağlantıyı sağlayarak devreye sırasıyla 1.0 V, 2.0 V, 5.0 V, 

10.0 V ve 12.0 V gerilim uygulayınız. Her gerilim durumu için DMM ile ölçülen 

akım değerlerini Tablo 1’de ilgili alana kaydederek V/I oranını hesaplayınız. Bu 

işlemi; O-A arasındaki bağlantıyı açıp, O-B arasındaki bağlantıyı sağlayarak 

tekrarlayınız ve Tablo 2’de ilgili alanları Tablo 1’dekine benzer şekilde doldurunuz.  

 

 
 

Şekil 2. Y-0016/002 modülünü 

 

 

 

 

Şekil 3. Ohm kanunu deneyi için devre bağlantı şeması 
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Şekil 4. Ayarlı güç kaynağı 

 

Tablo 1. Ohm kanunu deneyi için O-A bağlantısı durumunda ölçülen değerler 

Uygulanan gerilim (V) Ölçülen akım değeri (IO-A) O-A durumu için hesaplanan V/I değeri 

1.0   

2.0   

5.0   

10.0   

12.0   

 

Tablo 2. Ohm kanunu deneyi için O-B bağlantısı durumunda ölçülen değerler 

Uygulanan gerilim (V) Ölçülen akım değeri (IO-B) O-B durumu için hesaplanan V/I değeri 

1.0   

2.0   

5.0   

10.0   

12.0   

 

- Tablo 1 ve Tablo 2’de elde ettiğiniz değerlere göre O-A ve O-B bağlantı durumları 

için ayrı ayrı I-V grafiklerini çizerek bu grafiklerin eğimlerinden direnç değerlerini 

hesaplayınız.  

- Tablo 1 ve Tablo 2’de elde ettiğiniz veriler için lineer regresyon yöntemi ile direnç 

değerlerini ve lineer regresyonlar için R2 değerlerini hesaplayınız. 
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Analiz Soruları: 

 

1) Tablo 1 ve Tablo 2’deki verilerden faydalanarak çizdiğiniz grafikler için eğim değerlerini 

kıyaslayınız. 

2) Yapılan ölçümler sonucu bulunan direnç değerlerinin doğruluğunu hangi parametreler 

belirlemektedir? 
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