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DENEY 2: DİRENÇ 

Amaç: Direnç hakkında teorik ve pratik bilgi elde etmek 

Kullanılacak Kart: Breadboard 

1 GENEL BİLGİLER 

1.1 Giriş 

Elektrik–elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan eleman dirençtir. Direnç, elektronik devrelerde 

akımı sınırlayan ve gerilimi bölen, iki uçlu bir elemandır. Kısaca dirence; elektrik akımına gösterilen zorluk 

diyebiliriz.  Kullanım amaçlarına; akım sınırlamak, gerilim düşürmek, devrenin yükünü ve akımını ayarlamak gibi 

maddeleri örnek verebiliriz. Elektronik devrelerde kullanılan dirençler, çeşitli film malzemeler ve alaşımların 

(nikel-krom gibi yüksek dirençli alaşımlar) yanında tel gibi malzemelerden de yapılırlar. Tümleşik sayısal 

devrelerden analog devrelere kadar hemen hemen tüm elektronik devrelerde karşımıza çıkarlar. 

Direncin iki önemli parametresi vardır. Bunlar, direncin omik değeri ve direncin gücüdür. Piyasadaki 

dirençler birkaç ohm değerinden megaohm mertebelerine kadar üretilmektedirler. Piyasada çeşitli omik 

değerlerde ve güçlerde dirençler bulunmaktadır. Direncin omik değeri ile fiziksel boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

100 Ω değerindeki bir direnç ile 1 MΩ değerindeki bir direnç aynı boyutta olabilir. Direncin boyutunu belirleyen 

unsur direncin gücüdür. Yüksek güçlü dirençlerin boyutları da büyük olur. 

Dirençler, doğru akım ve alçak frekanslarda omik bir büyüklük olarak göz önüne alınabildikleri halde yüksek 

frekanslarda kaçak kapasite ve endüktif etkilerini de göz önüne almak gerekir. SI (Systeme international d'unites) 

birim sistemine göre direncin birimi ohm (Ω)'dur. R ile gösterilir. Direncin omik değeri, akıma karşı gösterilen 

zorluğu belirler. Direncin bir elektrik devresindeki davranışı Ohm Kanunu ile belirlenir:  

 

 
Şekil 1: Ohm kanunu 

Buna göre direncin değeri arttıkça, direncin akıma karşı gösterdiği zorluk artar ve dirençten geçen akım 

azalır. Buna karşılık direncin uçlarındaki gerilim artar. Direncin tersi için; bir iletkenin, içinden geçen akıma karşı 

gösterdiği kolaylığa iletkenlik (kondüktans) denir. Bir iletkende ne kadar çok serbest elektron bulunursa iletkenin 

direnci o kadar düşük olur ve akımın akması kolaylaşır. İletkenlik "G"  ile gösterilir. Direncin tersi olduğu için; 

 
ile ifade edilir. Birimi     (ters omega, veya mho) veya Siemens (S)'tir. Bir iletkenin direnci, aşağıdaki bağıntı 

ile hesaplanır:  

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/ohm-kanunu-atomik-seviyede-de-calisiyor/3856
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/topraklamada-direnci-dusuren-madde-gem/12175
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/kacak-akm-rolesinin-onemi/7897
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/statik-elektrik-alanda-iletkenler-elektromanyetik-alanlar-teorisi-3-bolum/15181
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektronlar-1-bolum/14859
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/ernst-werner-von-siemens/14565
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ρ = İletkenin özdirenci [Ω mm2/m] 

l = İletkenin uzunluğu [m] 

S = İletkenin kesidi [mm2] 
Özdirenç, bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitli parçasının direncidir. 

 
Şekil 2: Bazı iletkenlerin özdirençleri 

Tabloda görüleceği gibi en iyi iletken gümüştür. Ancak maliyetler gereği ve sağlamlık bakımından bakır en sık 

kullanılan iletkendir. Herhangi bir uygulama için direnç seçimi yapılırken direncin değeri belirlendikten sonra güç 

kaybı, kararlılığı ve toleransına dikkat etmek gerekir. 

Güç Kaybı 

Direncin diğer parametresi güçtür. Direncin içinden geçen akım ısınmaya yol açar. Direncin dayanabileceği ısı 

miktarı direncin gücü ile orantılıdır. Direncin gücünün birimi watt (W)'tır. P ile gösterilir. Dirençte harcanmasına 

müsaade edilen maksimum elektrik güç kaybı; 

 

bağıntısı ile hesaplanır. Belirli bir süre içerisinde direncin verdiği enerji:  

 

denklemi ile belirlenir. Piyasadaki dirençlerin büyük bir bölümü 1 W'ın altında güç değerlerine sahiptir. Tipik 

dirençlerin güçleri 1/10 W, 1/8 W ya da 1/4 W değerindedir. 

Özellikle güç kaynakları, güç amplifikatörleri gibi yüksek akımlı uygulamalarda kullanılan dirençler, güç 

dirençleri olarak adlandırılırlar. Bunlar genellikle 1 W ve üstü dirençlerdir ve piyasada bulunan düşük güçlü 

dirençlerden daha farklı standart omaj değerlerine ve kılıflarına sahiptirler. Ayrıca güç değeri büyüdükçe direncin 

fiziksel boyutu da artar. 

Dirençteki güç kaybı ısıya dönüşeceğinden, direnç üzerinde harcanan güç arttıkça direncin sıcaklığı da 

yükselir. İmalatçı firmalar tarafından belirlenmiş olan güç kaybı, 2000C ile 4000C arası sıcaklıklar için geçerlidir. 

Daha yüksek sıcaklıklardaki güç kayıpları yine imalatçı firmalar tarafından yayınlanmış karakteristikler yardımı ile 

bulunur. Örneğin 7000C'de müsaade edilen güç kaybı, 20-4000C arasındaki güç kaybının % 50'si kadardır. 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/topraklama-direnci-nedir-topraklama-olcumu-nasil-yapilir/11413
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/direncler-4-bolum/4169
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/atik-isi-geri-kazanimi/8796
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/kullanclara-enerji-tasarrufu-onerileri/8081
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-nasil-olusur/8652
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/enerji-iletim-hatlari-1-bolum/4176
http://www.elektrikport.com/universite/ac-tek-fazl-sistemde-guc/4473
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Kararlılık 

Kararlılık, belirli bir depolama süresi sonuna kadar ve bundan sonraki kullanma süresince direncin kararlı bir 

değerde kalabilme özelliğidir. Direncin kararlılığına etki eden değişkenler çok olduğundan bunu basit bir şekilde 

ifade etmek mümkün değildir. Ancak gerilim seviyesi, sıcaklık katsayısı ve yük değişimi gibi büyüklüklerin 

verilmesi ile kararlılık hakkında fikir edinilebilir. 

Toleranslar 

Tolerans, herhangi bir direncin maksimum ve minimum değerlerini belirten bir büyüklük olup, yapım hatası 

şeklinde yüzde olarak belirtilir. Direnç toleransları; % 20, % 10, % 5, % 2, % 1 değerlerinde olabilir. 2 W'tan küçük 

dirençler % 1 ve % 0,5'ten daha küçük toleranslarda imal edilebilir. 

1.2 Sabit Dirençler 

Sabit dirençler iki uçlu olup, uçlar arasındaki direnç değeri değişmez. Sabit direncin sembolü aşağıdaki 

gibidir: 

 

Şekil 3: Direnç sembolü 

Sabit dirençler yapıldıkları maddelere göre aşağıdaki gibi tanımlanır: 

a) Karbon dirençler: 

En yaygın olarak kullanılan dirençlerdir. Karbonun iyice öğütülüp toz haline getirilmesinden sonra yapıştırıcı 

bir madde ile karıştırılıp bir kalıba dökülmesi ile elde edilir. Karbon–yapıştırıcı oranı, direncin omik değerini 

belirler. Direncin boyutlarını ise omik değeri değil, gücü belirler. 

 

Şekil 4: Karbon direnç 

Karbon dirençler, ucuz olmaları bakımından tercih edilirler. 1 Ω - 20 MΩ arasında çeşitli değerlerde 

üretilmektedir. Güçleri ise 1/8, 1/4, 1/2, 1, 5 ve 10 watt olur. Genellikle düşük güçlü uygulamalarda kullanılırlar. 

Kararlılıkları zayıf olup ömürleri boyunca çalışma ömürlerindeki değişme % 10 civarındadır. 

b) Tel dirençler: 

Tel dirençler, yüksek güçlü uygulamalarda kullanılırlar. Bu dirençler, nikel-kadmiyum ya da bakır-nikel alaşımı 

bir telin, bir yalıtkan nüve üzerine sarılması ile elde edilirler. Telin uzunluğu ve kesiti direncin omik değerini 

belirler. 
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Şekil 5: Tel direnç ve sarım şekilleri 

Yalıtkan nüve olarak genellikle porselen veya bakalit kullanılır. Direnç teli nüve üzerine sarıldıktan sonra tüm 

yapı yine bir yalıtkan madde ile kaplanır. 

Tel dirençler genellikle yüksek akım geçen noktalarda kullanılırlar. Genellikle 1 W ile 100 W aralığında çeşitli 

güçlerde üretilirler. Omik değerleri 1 Ω'dan birkaç bin ohm'a kadar çeşitli değerler üretilirler. 

Bunların dışında tel dirençler, çok hassas değerlerin elde edilmesinde de kullanılırlar. Örneğin avometrelerde 

çok hassas ve standart dışı değerler gerekir. Bu değerlerdeki dirençler, tel dirençler vasıtası ile üretilirler. Tel 

dirençler, yüksek frekanslı devrelerde iyi sonuç vermezler. Çünkü tel sarımı, yüksek frekansta bobin özelliği 

göstererek toplam direnci arttırır. 

c) Film dirençler: 

Film dirençler, iki tipte üretilirler: karbon film ve metal fim. Film dirençlerle çok hassas değerde dirençler 

elde edilebilir. Daha çok yüksek frekans uygulamalarında kullanılırlar. 

 

Şekil 6: Karbon-Film direnç 

1.2.1 Direnç Renk Kodları 

Dirençlerin omik değerleri, büyük güçlü dirençlerde üzerlerindeki yazı ile anlaşılır. Küçük boyutlu dirençlerde 

ise renk kodları ile belirlenir. Bu yöntemde direncin üzerinde çeşitli renklerde bantlar vardır ve bu renklere 

bakılarak direncin omik değeri ve toleransı bulunabilir. 

Uygulamada 3, 4 ve 5 bantlı dirençler bulunmaktadır. Bantları okumaya, herhangi bir bacağa en yakın olan 

renkten başlanır ve bu bant 1. banttır. 

 3 ve 4 bantlı dirençler: 

Bu tip dirençlerin üzerinde 3 veya 4 bant bulunur. 3 bant olması halinde 1. ve 2. bantlar rakam, 3. bant ise 

çarpandır. Bu dirençlerin toleransı %20'dir. 

4 bantlı dirençlerde 1. ve 2. bantlar rakam, 3. bant çarpan, 4. bant ise toleranstır. Tolerans bantı, altın ya da 

gümüş yaldızdır. Altın yaldız %5, gümüş yaldız %10 toleransı gösterir. 
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Şekil 7: Direnç renk okuma 

 5 bantlı dirençler: 

Bu tip dirençlerde 1., 2. ve 3. bantlar rakam, 4. bant çarpan ve 5. bant toleranstır. 5. bant kahverengi ise 

tolerans %1, kırmızı ise tolerans %2'dir. Aşağıda 5 bantlı dirençleri için renk kodları verilmiştir. 

 

Şekil 8: Direnç renk kodu tablosu 

Ölçü aletinin olmadığı durumlarda renk kodları için bir tekerleme kullanılmaktadır. Tekerlemedeki sessiz 

harflerin sırası, direnç renk kodlarının karşılıklarını verir. 
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Şekil 9: Renk kodu için kısaltma 

1.2.2 Direnç Standartları 

Piyasada her değerde direnç bulmak mümkün değildir. Ticari olarak büyük miktarlarda üretilen standart 

değerlerde dirençler bulunmaktadır. Buna karşılık herhangi bir firmanın, ürettiği özel bir cihaz için kullanılan özel 

değerli dirençler de vardır. Ancak bunlar cihaz için özel olarak üretilmiştir ve piyasada bulmak mümkün olmaz. 

Değişik toleranslarda farklı standart değerlerde dirençler piyasada bulunmaktadır. Aşağıda %10 ve %5 toleranslı 

dirençlerin standart değerleri verilmiştir: 

 

Şekil 10: Standart direnç değerleri 

Bu tablodaki rakamların değeri dirençleri değil, katsayıları gösterir. Buna göre her satırdaki rakamlar 10 ve 

10'un katları ile çarpılarak (veya bölünerek) o seride üretilen standart dirençler bulunur. 

Örneğin %5 toleranslı dirençlerin olduğu soldaki tabloda ilk satırda 10 sayısı var. Buna göre piyasada mevcut 

olan direnç değerleri 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1K, 10K, 100K 1M' şeklindedir. 

Tablonun 3. satırında ise 15 sayısı bulunmaktadır. Buna göre piyasadaki 15Ω, 150Ω, 1.5K, 150K değerlerinde 

dirençler bulunmaktadır. 
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1.3 Ayarlı Dirençler 

Ayarlı dirençler, direnç değerleri ayarlanabilen dirençlerdir. Potansiyometreler ve reostalar olmak üzere ikiye 

ayrılır. Potansiyometreler üç, reostalar iki uçludur. Aşağıda, potansiyometre ve reostaların sembolleri 

görülmektedir: 

 

 

Şekil 11: Ayarlı direnç sembolü 

1.3.1 Ayarlı Direnç Yapısı 

Ayarlı dirençler karbon ya da telden yapılırlar. Şekil 20'ye göre, potansiyometrenin mili döndürüldüğünde 

karbon bölge üzerindeki kontak noktasının yeri değişmekte ve böylece orta uç ile yan uçlar arasındaki direnç 

değişmektedir. Kontak hangi yan uca daha yakınsa orta uç ile yan uç arasındaki direnç küçük olur. Bu durumda 

diğer tarafın direnci büyük olur.  

 

Şekil 12: Potansiyometrenin içyapısı 

1.3.2 Ayarlı Direnç Çeşitleri 

a) Potansiyometre 

Potansiyometreler üç uçlu elemanlar olup düşük güçlerde üretilirler. Temel fonksiyonları gerilimi bölmektir. 

En dış iki ucu arasındaki direnç sabit olup direnç değişimi orta uç ile yan uçlar arasında değiştirilir. 

 

Şekil 13: Potansiyometrenin görümü 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/potansiyometrenin-ic-yaps/4260#ad-image-0
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Bazı potansiyometrelerde milin çevrilme oranı eşit miktarda direnç değişimine neden olur. Bu tip 

potansiyometrelere lineer potansiyometre denir. Diğer tip potansiyometrelerde ise milin dönme oranı eşit 

miktarda değiştirmez. Bu tiplere logaritmik potansiyometre denir. Logaritmik potansiyometrelerde mil 

çevrilirken ilk anlarda direnç yavaşça değişir. Belirli bir çevirme açısından sonra ise mildeki küçük bir değişiklik 

dirençte büyük değişikliklere neden olur. Bunun nedeni potansiyometrenin yapımında kullanılan karbon 

tozunun, potansiyometrenin her bölgesine eşit olarak dağıtılmamasıdır. Direnç değerleri sıfırdan itibaren 

logaritmik (üstel) olarak artar. Ayar milinin ileri hareketiyle direncin değişiminin logaritmik olabilmesi için karbon 

maddesinin yoğunluğu da logaritmik olarak değişecek şekilde ayarlanmıştır. İnsan kulağı logaritmik yapıda 

olduğundan sesle ilgili elektronik devrelerde (radyo, TV, yükselteç vb.) bu tip dirençler kullanılır. Gövdelerinde 

LOG ya da POZ. LOG sözcüğü ya da B harfi bulunur. Volüm (ses) kontrolünde lineer bir pot kullanılırsa, ses yavaş 

yavaş açılırken, önceleri hiç artmıyormuş gibi olur. Potansiyometrenin son bölmesinde ise ses birden artar. 

Bunun nedeni insan kulağının logaritmik bir organ olmasındandır. Aslında ses lineer bir potta eşit olarak 

artmaktadır. Ancak insan kulağı zayıf seslere karşı hassas, kuvvetli seslere karşı giderek daha az duyduğundan 

algılama hatası söz konusu olmaktadır. Logaritmik bir potansiyometre ile yapılan ses ayarı ise kulak tarafından 

çok iyi algılanabilmektedir. 

Lineer potansiyometrelerin üzerinde Lin yazısı ya da A harfi bulunur. Logaritmik potansiyometrelerin 

üzerinde ise B harfi ya da Log yazısı bulunur. Örneğin potansiyometrenin üzerinde A10K yazıyorsa bu 

potansiyometre 10K'lık lineer bir potansiyometre demektir. 

Stereo ses devrelerinde kullanılmak üzere stereo potansiyometre bulunmaktadır. Burada aynı yapı içersinde 

iki ayrı potansiyometre vardır ve değerleri aynı milin çevrilmesi ile değişir. Bu potansiyometreler altı uçludur. 

Bundan başka olarak çok turlu olanları da bulunmaktadır. Bunlarda milin özelliği 3600 dereceden fazla 

dönebilmesidir. Böylece çok küçük direnç değişiklikleri için mil daha fazla döndürülür, böylece hassas ayar 

yapılabilir. 

 

Şekil 14: Stereo potansiyometre 

b) Trimpot 

Çok düşük güçlü bir potansiyometre grubu trimpot olarak adlandırılır. Trimpotlar genellikle baskı devrelere 

monte edilirler ve dirençleri bir tornavida ile ayarlamak sureti ile değiştirilebilir. 

 

Şekil 15: Trimpot 
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c) Reostalar: 

Reostalar iki uçlu değişken dirençlerdir ve temel görevleri devre akımını değiştirmektir. Reostalar genellikle 

tel direnç tipi ile imal edilirler. Buna karşılık karbon tipleri de vardır. Potansiyometreler gibi milli olanları olduğu 

gibi sürgülü olanları da vardır. Reostalar genellikle düşük omik değerli ve yüksek güçlü olarak yapılırlar. 

1.4 Dirençlerin Bağlanması 

Dirençler seri, paralel olmak üzere iki türlü bağlanırlar. 

a) Seri bağlantı: Birden fazla direncin ard arda bağlanmasıyla elde edilen bağlantı türüne seri bağlantı 

denir. Dirençlerin seri bağlı olduğu bir devrede toplam direnç, dirençlerin aritmetiksel  toplamına eşittir. 

 

Şekil 16: Seri bağlantı 

 

b) Paralel bağlantı: Birden fazla direncin ayni yöndeki uçlarının birbirleriyle birleştirilmesi sonucu elde 

edilen bağlantı türüne paralel bağlantı denir. Paralel devrelerde toplam (eşdeğer) direnç aşağıdaki 

formül ile hesaplanır. 

 

Şekil 17: Paralel bağlantı 
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2 UYGULAMA 

a) Aşağıda renkleri verilen dirençlerin değerlerini yazınız. 

1. Renk 2.Renk 3.Renk 4.Renk 5.Renk Direnç 
Değeri 

Kahverengi Kırmızı Turuncu Altın --------------------  

Sarı Mor Yeşil Gümüş --------------------  

Kahverengi Siyah Siyah Altın --------------------  

Kahverengi Siyah Siyah Kırmızı Gri  

Mavi Gri Kırmızı Altın --------------------  

b) Aşağıda değerleri verilen dirençlerin renk kodunu sırasıyla yazınız. 

Direnç Değeri Renk kodu 

100K %5  

5.6K %1  

27K %5  

7.5R %10  
c) Breadboard üzerine şekilde verilen devreyi kurunuz. A-B noktaları arasındaki eşdeğer direnci önce hesaplayarak, 

daha sonra multimetre ile ölçüp sonucu tabloya yazınız. Matematiksel hesap ile ölçüm sonucu arasında fark var 

mıdır? Fark var ise bu farkın nedenini açıklayınız. 

 

 Hesaplanan Ölçülen Aradaki Fark Nedeni 

Eşdeğer Direnç    

d) Kurduğunuz devrenin A-B noktaları arasına 12V gerilim uygulayınız. Her bir direnç üzerindeki gerilimi 

önce hesaplayıp, daha sonra multimetre ile ölçerek tabloya yazınız. 
 Hesaplanan Gerilim Ölçülen Gerilim 

    (47R)   

    (100R)   

   (1K5)   

   (6K8)   
 


