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DENEY 3. DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI 

 

Amaç:  

 

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 

2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi. 

 

Kuramsal Bilgi: 

 

Elektrik devrelerinde direnç; bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının 

karşılaştığı zorlanmadır. Direnç; “R” ile gösterilir ve birimi Ohm (Ω)’dur. Neredeyse tüm 

elektrik devrelerinde kullanılan dirençler; elektrik devrelerinde akımı sınırlayarak belirli bir 

değerde tutmaya yararlar. Ayrıca; hassas devre elemanlarının üzerinden yüksek akım 

geçmesini önlemek ve akımı bölmek için de kullanılırlar. Dirençler, seri ve paralel olmak 

üzere iki farklı şekilde bağlanabilirler. 

 

i. Seri Bağlı Dirençler: 

n tane direncin birbirleriyle Şekil 1.’deki gibi birer noktaları ortak olacak şekilde 

bağlanması durumuna seri bağlanma denir.  

 

 

Şekil 1. Dirençlerin seri bağlanması 

 

Seri bağlı durumda; her bir direnç üzerinden aynı akım geçecektir ve X1 ile Xn+1 

noktaları arasındaki potansiyel fark, tüm ardışık noktalar arasındaki potansiyel farkların 

toplamına eşit olacaktır. Bu nedenle; X1 ve Xn+1 noktaları arasındaki potansiyel farkı Ohm 

kanunu kullanılarak Denklem 1 ile şu şekilde yazılabilir. 

 

VX1Xn+1 = VX1X2 + VX2X3 +⋯+ VXnXn+1                                                                                                      (1) 
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Ardışık noktalar arasındaki dirençlerin gösterimi ile Denklem 1; Denklem 2’de 

verildiği şekilde ifade edilebilir. 

 

VX1Xn+1 = IR1 + IR2 +⋯+ IRn                                                                                                      (2) 

 

Tüm dirençler üzerinden aynı I akımı geçtiği için, Denklem 2; I ortak parantezine 

alınarak Denklem 3’de verildiği şekilde ifade edilebilir. 

 

VX1Xn+1 = I(R1 + R2 +⋯+ Rn)                                                                                                      (3) 

 

Bu durumda; n tane seri bağlı direncin eşdeğeri, Denklem 4 ile gösterildiği şekilde 

hesaplanacaktır. 

 

Reş = R1 + R2 +⋯+ Rn                                                                                                      (4) 

 

Seri bağlı dirençler ile kurulan devrelerde, gerilim bölünmesi kavramı 

incelenebilmektedir ve eşdeğer direncin değeri, devredeki en yüksek direnç değerinden daha 

büyüktür. 

 

ii. Paralel Bağlı Dirençler: 

n tane direncin birbirleriyle Şekil 2.’deki gibi ikişer noktaları ortak olacak şekilde 

bağlanması durumuna paralel bağlanma denir. 

 

Şekil 2. Dirençlerin paralel bağlanması 
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Paralel bağlı durumda; her bir direncin uçları arasındaki V potansiyel farkı aynıdır 

ve ana koldaki I akımı, dirençlerden geçen akımların toplamına eşit olacaktır. Bu nedenle; 

ana koldaki toplam I akımı; her bir koldaki akım değerinin toplamı şeklinde Denklem 5’de 

gösterildiği şekilde yazılabilir. 

 

I = I1 + I2 +⋯+ In                                                                                                              (5) 

 

Denklem 5; Ohm kanunu kullanılarak Denklem 6 şeklinde yeniden ifade edilebilir. 

 

I =
V

R1
+

V

R2
+⋯+

V

Rn
                                                                                                              (6) 

 

Her bir direncin uçları arasındaki V potansiyel farkı aynı olduğundan, Denklem 6; V 

ortak parantezine alınarak Denklem 7’de verildiği şekilde ifade edilebilir. 

 

I = V (
1

R1
+

1

R2
+⋯+

1

Rn
)                                                                                                              (7) 

 

Bu durumda; n tane paralel bağlı direncin eşdeğeri, Denklem 8 ile gösterildiği şekilde 

hesaplanacaktır. 

 
1

Reş
=

1

R1
+

1

R2
+⋯+

1

Rn
                                                                                                         (8) 

 

Paralel bağlı dirençler ile kurulan devrelerde, akım bölünmesi kavramı 

incelenebilmektedir ve eşdeğer direncin değeri, devredeki en küçük direnç değerinden daha 

küçüktür. 

 

Hazırlık Soruları: 

 

1) Ohm yasası nedir? Kısaca açıklayınız. 

2) Dirençler kaç şekilde birbirine bağlanabilir? Bu durumlarda devrenin eşdeğer direnci 

nasıl hesaplanır?  

3) Seri bağlı dirençlerden oluşan bir devrede, dirençler üzerindeki akım ve potansiyel farkı 

yorumlayınız. 

4) Paralel bağlı dirençlerden oluşan bir devrede, dirençler üzerindeki akım ve potansiyel 

farkı yorumlayınız. 
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Araç ve Gereçler: 

 

 Seri ve paralel bağlı durumlar için modül. 

 Ayarlı güç kaynağı. 

 Dijital multimetre (DMM) ve kabloları. 

 

Deneyin Yapılışı: 

 

i. Seri Bağlı Dirençler (Kirchoff Gerilim Kanunu’nun İncelenmesi): 

- Bu deneyde Şekil 3 ile gösterilen Y-0016/002 modülü kullanılacaktır. Devre 

bağlantılarını Şekil 4’de gösterildiği gibi modülde “Deney 3” olarak belirtilen kısım 

için yapınız. 

 

 
 

Şekil 3. Y-0016/002 modülü 
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Şekil 4. Seri bağlı dirençler deneyi için devre bağlantı şeması 

 

- Şekil 5 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. 

 

 

 

Şekil 5. Ayarlı güç kaynağı 

 

- Devreye sırasıyla 4.0 V, 8.0 V ve 12.0 V gerilim uygulayarak her bir direnç 

üzerindeki gerilimi DMM ile ölçünüz. Bulguları Tablo 1’de ilgili alana kaydediniz. 

 

Tablo 1. Seri bağlı dirençler için ölçülen değerler 

Uygulanan gerilim (V) R1 üzerindeki gerilim (V1) R2 üzerindeki gerilim (V2) R3 üzerindeki gerilim (V3) 

4.0    

8.0    

12.0    
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- Dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamı ile devreye uygulanan gerilimi 

kıyaslayınız. 

- Ayarlı güç kaynağının devre ile olan bağlantısını kesiniz!!! 

- Her bir direncin değerini ve devrenin eşdeğer direncini DMM ile ölçünüz 

- Devrenin eşdeğer direnç değerini Denklem 4 ile hesaplayınız ve ölçüm sonucu 

bulunan değer ile kıyaslayınız. 

 

ii. Paralel Bağlı Dirençler (Kirchoff Akım Kanunu’nun İncelenmesi): 

- Bu deneyde Şekil 3 ile gösterilen Y-0016/002 modülü kullanılacaktır. Devre 

bağlantılarını Şekil 6’da gösterildiği gibi modülde “Deney 2” olarak belirtilen kısım 

için yapınız. 

 

 
 

Şekil 6. Paralel bağlı dirençler deneyi için devre bağlantı şeması 

 

- Ayarlı güç kaynağında “VOLTAGE” kısmını minimuma (düğmeleri sola çevirerek), 

“CURRENT” kısmını ise maksimuma (düğmeleri sağa çevirerek) ayarlayınız. 

- Devreye sırasıyla 4.0 V, 8.0 V ve 12.0 V gerilim uygulayarak ana koldaki ve her bir 

direncin olduğu koldaki akımı DMM ile ölçünüz. Bulguları Tablo 2’de ilgili alana 

kaydediniz. 

 

Tablo 2. Paralel bağlı dirençler için ölçülen değerler 

 
Uygulanan gerilim 

(V) 

Ana koldaki akım 

(I) 

R1 kolundaki akım 

(I1) 

R2 kolundaki akım 

(I2) 

R3 kolundaki akım 

(I3) 

4.0     

8.0     

12.0     
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- Uygulanan her bir gerilim değeri için kollardaki akımların toplamı ile ana kol 

akımının ölçülen değerini karşılaştırınız. 

- Ayarlı güç kaynağının devre ile olan bağlantısını kesiniz!!! 

- Her bir direncin değerini ve devrenin eşdeğer direncini DMM ile ölçünüz 

- Devrenin eşdeğer direnç değerini Denklem 8 ile hesaplayınız ve ölçüm sonucu 

bulunan değer ile kıyaslayınız. 

 

Analiz Soruları: 

 

1. Dirençlerin seri bağlandıkları durumda, dirençler üzerine düşen gerilimlerin toplamı ile 

devreye uygulanan gerilim değeri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

2. Dirençlerin paralel bağlandıkları durumda, kollardaki akımların toplamı ile ana koldaki 

akım arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 
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