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TEMEL ELEKTRİK I
Süperpozisyon Teoremi

Birden fazla kaynak bulunan doğrusal ve çift yönlü bir elektrik devresinde

herhangi bir koldan geçen akım veya kolun uçlarındaki gerilim süperpozisyon

yöntemi ile bulunur.

Doğrusal ve çift yönü bir elektrik devresinde herhangi bir koldan geçen akım veya

kolun uçlarındaki gerilim kaynaklardan her birinin ayrı ayrı bu koldan geçirdikleri

akımların veya kolun uçlarında meydana getirdikleri gerilimlerin cebirsel

toplamına eşittir.

Bu yöntem, devre çözümlerinde çok işe yarar. Gerilim veya akım kaynakları ile

beslenen lineer devrelere uygulanır.

 Devrede kaç aktif kaynak varsa, sıra ile kaynaklardan yalnız bir tanesi

devrede bırakılarak diğerleri,

• gerilim kaynakları ise kısa devre,

• akım kaynakları ise açık devre yapılır.
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TEMEL ELEKTRİK I
Örnek: Şekilde verilen gerilim kaynakları ve dirençlerden oluşan devre için R2

elemanının üzerinden geçen I2 akımını süperpozisyon yöntemi ile bulunuz.

I2 akımının bu yöntemle çözülebilmesi için kaynaklar ayrı ayrı uygulanacak.

Gerilim kaynakları olduğundan devre dışı bırakılacak kaynak kısa devre edilir.

Devredeki dirençlerin U1 kaynağından çektiği toplam akım; IT1=U1/RT1

U1 geriliminin R2 elemanı üzerinden geçirdiği akım, 

akım bölücüden;
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Devrenin eşdeğer direnci ve U2’den çekilen IT2 akımı:

U2 gerilimin kaynağından çekilen I2(2) akımı akım bölücüden;

R2 direnci üzerinden U1 ve U2 gerilim kaynakları I2(1), I2(2) akımları

akıtmaktadır. Burada yönlerine baktığımızda her iki kaynaktan çekilen

akımların yönleri aynı olduğundan I2=I2(1) +I2(2) bulunur.
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Örnek: Şekildeki devrede R3 elemanı üzerinden geçen akımı süperpozisyon

yöntemi ile çözünüz.

Bu akım sadece U1 gerilimi devrede iken R3 direncinin

üzerinden akan akımdır.



22.11.2022

4

6

TEMEL ELEKTRİK I

Bu akımın yönü yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Dikkat edilirse kaynakların bu

eleman üzerlerinden geçirdikleri akımların yönleri farklıdır.

Bu bulunan değerlerin skaler toplamı R3 üzerinden geçen akımı verecektir.

Değerin pozitif çıkması akımın yönün U1 kaynağının akıttığı akım yönünde

olduğunu gösterir.
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Örnek: Şekildeki devrede 1 kΩ direnç uçlarındaki gerilimi süperpozisyon teoremi

ile bulunuz.

Devrede üç tane aktif kaynak olduğu görülüyor. Süperpozisyon teoreminde her

kaynağın analizi yapılacak.
10mA’lik kaynak 4kΩ ve 1kΩ’luk direnç

üzerinden akar. Çünkü 3kΩ direnç 25V’luk

kaynağın kısa devre edildiğinden dolayı 3kΩ

üzerinden bu kaynak akım akıtmamaktadır.

Akım bölücüden I1kΩ üzerinden geçen akım

bulunur ohm kanunundan bu eleman

üzerindeki 10mA’lik kaynağın oluşturduğu

gerilim düşümü bulunur.
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1kΩ ile 4kΩ birbirleri ile seri bu serilik 25V

ve 3kΩ dirence paralel durumdadır. Gerilim

bölücüden 1kΩ direncin uçlarındaki U2

gerilimini;

Devreye dikkatli bakıldığında 1kΩ

üzerinden bu kaynağın akım akıtmadığı

görülür. Nedenine gelince çıkardığımız

25V’luk kaynağın uçlarındaki kısa

devreden dolayıdır. 1kΩ üzerinden akım

geçmediği içinde gerilim düşümü; U3=0

olur.

Devredeki aktif kaynakların 1kΩ direnç uçlarındaki oluşturdukları gerilim düşümü;
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Thevenin Teoremi

Thevenin teoremi; bir yada daha fazla gerilim kaynağı ile beslenen lineer devre

çözümlerini kolaylaştıran bir yöntem olup, şu biçimde tanımlanır. A ve B gibi uçları

olan bir devrenin bu uçlarına bir direncin bağlandığı zaman, bu dirençten geçen

akım

Burada UAB; A,B uçları arasında R

direnci yokken bu uçlar arasındaki

ölçülen potansiyel fark. RT; devredeki

bütün gerilim kaynakları, kısadevre,

akım kaynakları açık devre yapılarak

elde edilen A,B uçları arasındaki

toplam direncidir.

Böylece, RT ile UAB seri bağlanarak elde edilen devreye AB arasında gözüken

devrenin Thevenin Eşdeğer devresi denir.

Şekildeki devre için UAB gerilimine Thevenin eşdeğer gerilimi olan UTH=UAB

ve RT direncine ise Thevenin direnci RTH olarak kullanılır.
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Elektrik, elektronik devreler karışık olabilir. Devrenin analizini thevenin teoremi ile

yapılacak olursa hata yapma oranı sıfıra iner.

• Analizi yapılacak kol orijinal devreden çıkartılır. Çıkarılan bu noktalara bir isim

verilir (A,B veya 1,2 gibi). Devre analizi ile Thevenin eşdeğer gerilimi UTH

bulunur (UTH=UAB veya UTH=U12).

• Devreden bütün kaynaklar çıkartılır.çıkarılan gerilim kaynağı ise o uçlar kısa,

akım kaynakları ise açık devre yapılır. Çıkarılan (analizi yapılacak) kol

uçlarından bakılarak o uçların eşdeğer direnci bulunur. Bu bulunan eşdeğer

direnç, çıkartılan kol uçlarının thevenin eşdeğer direnci RTH dir.

• Analizi yapılacak kolun (1.maddede çıkarılan kol) uçlarının Thevenin eşdeğer

devresi çizilir.

• Çıkartılan kol Thevenin eşdeğer devresine (AB uçlarına) bağlanır.

Kirchhoff’un gerilimler kanunu uygulanarak kol akımı bulunur.
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Örnek: Yukarıdaki verilen prosedürü (maddeleri) uygulayarak şekildeki devrede R4

direncinin üzerinden geçen akımı bulunuz.

UTH gerilimin bulunması;

AB uçlarının gerilimi bulunur. Bu gerilim UTH

gerilimidir. UAB gerilimi ise R3 elemanı açık

devre durumunda, üzerinden akım

geçmeyeceğinden R3 direncinin uçlarındaki

gerilim 0V olduğundan UAB R2 direncinin

uçlarındaki gerilime eşittir.
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RTH direncin bulunması;

Akımı bulunacak kol (R4) devreden

çıkartılıp uçlar A, B olarak isimlendirilmişti.

Devredeki tüm kaynaklar devreden

çıkartılıp AB uçlarının Thevenin

eşdeğer direnci bulunur.

AB uçlarının Thevenin eşdeğer devresi aşağıda şekildeki gibi çizilerek R4 direnci

üzerinden geçen akım bilinen kanun(lar)dan faydalanarak bulunur.
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Örnek: Şekildeki devrenin AB uçlarının Thevenin eşdeğerini bulunuz.

UTH gerilimin bulunması; RTH direncin bulunması;

Thevenin eşdeğeri
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Örnek: Şekildeki devrede 8,65Ω üzerinden geçen akımı Thevenin teoremi ile

çözünüz.

Akımı bulunacak direnci devreden çıkartarak o uçlara AB ismi verilerek, bu uçların

Thevenin gerilimi aşağıdaki şekilde bulunur.
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AB uçlarının eşdeğer direnci, devredeki tüm kaynaklar çıkartıldıktan sonraki

direncidir.

Thevenin eşdeğer devresi
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Norton Teoremi

Norton teoremi, Thevenin teoreminin değişik bir biçimi (dualı) olup A ve B gibi iki

ucu olan lineer aktif bir devrenin bir RN direnci ile paralel bir IN akım kaynağı

biçimi ile gösterme olanağı verir. Bu biçimde elde edilen devreye Norton Eşdeğer

devresidir. Norton akım kaynağının eşdeğer gerilim kaynağı ise Thevenin eşdeğer

gerilim kaynağıdır. Norton eşdeğer akım kaynağı devresinde;

IN: Verilen devrenin AB uçları kısa devre yapılması ile oluşan çevre akımıdır.

RN: Devredeki gerilim kaynaklarının kısa devre, akım kaynaklarının açık devre

yapılmalarından sonra AB arasındaki devrenin toplam direncidir.

Bir elektrik devresinde her hangi bir kolun analizi norton teoremi ile bulunması

gerekirse aşağıdaki adımlar uygulandığı zaman devrenin çözümü daha sağlıklı

olacaktır.

• Analizi yapılacak kol devreden çıkartılır. Çıkartılan bu noktalara bir isim verilir.

• Devreden bütün kaynaklar çıkartılır. Çıkartılan gerilim kaynağı ise kısa devre,

akım kaynağı ise açık devre yapılır. Çıkarılan(analizi yapılacak) kol uçlarından

bakılarak o uçların eşdeğer direnci bulunur. Bu bulunan eşdeğer direnç aynı

zamanda RN eşdeğer direncidir.
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• Devreden çıkartılmış olan akım ve gerilim kaynakları devreye tekrar aynı

yerlerine bağlanarak devreye bilinen konunlar veya teoremler uygulanarak

analizi yapılacak kolun uçlarının kısa devre akımı bulunur. Bu bulunan kısa

devre akımı aynı zamanda IN akımıdır eşittir.

• Analizi yapılacak kolun (1.maddede çıkarılan kol) Norton eşdeğer devresi

aşağıdaki gibi çizilir.

• Çıkartılan kol Norton eşdeğer devresine (AB uçlarına) bağlanarak Kirchhoff’un

akımlar kanunu uygulanır, kol akımı bulunur.
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RTH direnci ile RN direnci aynıdır. Çünkü devredeki dirençlere her iki teoremde de

aynı işlem uygulanmaktadır. Değişen sadece bağlantı şekilleridir. Kaynak

dönüşümü konusunda bir gerilim kaynağı ve ona seri dirençten, akım kaynağı ve

ona paralel dirence dönüşümü gerçekleştirilmişti. Bundan dolayıdır ki Thevenin ve

Norton teoremleri biri birinin dualidir. Birbirine dönüşüm yapılabilir.

Devredeki herhangi bir kolun analizini Norton eşdeğer devresinden

yapılmışsa aynı işlem için Thevenin eşdeğer devresinin oluşturulması

gerekmez. Birbirine dönüşüm yapılabildiğine göre basit bir işlemle

Thevenin eşdeğer devresi oluşturulabilir.
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Örnek: Şekilde verilen devrede 100Ω üzerinde gerilimi Norton teoremi ile çözünüz.

100Ω’luk direnci ve devredeki gerilim kaynaklarını devreden çıkartarak aşağıdaki

şekilde AB uçlarının RN direnci bulunur.
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Norton akımını bulmak için kaynak tekrar devreye bağlanır, AB uçları kısa devre

edilerek bu kaynağın kısa devre akımı bulunur. Bu bulunan akım Norton akımına

eşittir.

Norton eşdeğer devresinin şeklini ve

analizi yapılacak kolu norton eşdeğer

devresine bağlıyarak uçlarındaki gerilim

bulunur.


