
ALTERNATİF AKIMIN 

VEKTÖRLERLE GÖSTERİLMESİ
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Dönen vektörden alternatif akımın ani değerinin bulunuşu
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Fazör: Zamanla değişen gerilim ve akımın gösterildiği

vektörlerdir.

Vektör büyüklüğü maksimum değere eşit alınmayıp en çok

kullanılan etkin değere eşit alınır.



Faz ve Faz Farkı

Alternatif akım değişik zamanlarda değişik değerler alır.

Alternatif akımın sıfırdan başlayıp pozitif değerler almaya

başladığı noktanın başlangıç noktasına göre olan zaman veya

açı farkına Faz ve birden fazla alternatif akımın aralarındaki

başlangıç farkına Faz Farkı adı verilir. denir.

Alternatif akım pozitif değerler almaya başladığı ilk noktaya

göre

• Sıfır fazlı (başlangıç sıfır noktasında),

• Geri fazlı (başlangıç sıfır noktasının sonrasında) yada

• İleri fazlı (başlangıç sıfır noktasının öncesinde) olabilir.
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Sıfır Faz

Alternatif akımın sıfırdan başlayarak pozitif değer

almaya başladığı ilk nokta sıfır (başlangıç) noktası üzerinde

olduğundan sıfır fazlıdır.

𝒊 = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊𝒏 𝝎𝒕 + 𝟎° = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊𝒏𝝎𝒕 (Sıfır fazlı akım denklemi)

𝒖 = 𝑼𝒎. 𝒔𝒊𝒏 𝝎𝒕 + 𝟎° = 𝑼𝒎. 𝒔𝒊𝒏𝝎𝒕 (Sıfır fazlı gerilim denklemi)
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Sıfır fazlı alternatif akım ve vektör diyagramı
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Geri Faz

Alternatif akımın sıfırdan başlayarak pozitif değer

almaya başladığı ilk nokta başlangıç ekseninin gerisinde

(dikey eksenin sağ tarafı) olduğundan Geri Fazlıdır.

𝒊 = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 − 𝝋) (Geri fazlı akım denklemi)

𝒖 = 𝑼𝒎. 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 − 𝝋) (Geri fazlı gerilim denklemi)
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Geri fazlı alternatif akım ve vektör diyagramı
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İleri Faz

Alternatif akımın sıfırdan başlayarak pozitif değer

almaya başladığı ilk nokta başlangıç ekseninin ilerisinde

(dikey eksenin sol tarafı) olduğundan İleri Fazlıdır.

𝒊 = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 + 𝝋) (İleri fazlı akım denklemi)

𝒖 = 𝑼𝒎. 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 + 𝝋) (İleri fazlı gerilim denklemi)
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İleri fazlı alternatif akım ve vektör diyagramı
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Sıfır fazlı bir alternatif akımın 

denklemi

𝒊 = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊𝒏 𝝎. 𝒕 + 𝟎° = 𝑰𝒎 𝒔𝒊𝒏𝝎𝒕

Omik yükler sıfır fazlı olarak 

çalışırlar.
İleri fazlı alternatif akımın 

denklemi

𝒊𝟏 = 𝑰𝒎𝟏. 𝒔𝒊𝒏(𝝎. 𝒕 + 𝝋𝟏)

Kapasitif yükler ileri fazlı 

olarak çalışırlar. 

Geri fazlı bir alternatif 

akımın denklemi

𝒊𝟐 = 𝑰𝒎𝟐. 𝒔𝒊𝒏(𝝎. 𝒕 − 𝝋𝟐)

Endüktif yükler geri 

fazlı olarak çalışırlar.
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• İlk sinyal şekli sıfır fazlı akım (sıfırdan başlayıp pozitif

değerler almaya başlamış)
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• İkinci şekildeki sinyallerden i1 akımı1 açısı kadar ileri

fazlı (başlangıç noktasından önce pozitif değer almış)

• İkinci şekildeki sinyallerden i2 akımı2 açısı kadar geri

fazlı (başlangıç noktasından sonra pozitif değer almış)

• i1 ve i2 akımları arasında  = 1 + 2 kadar faz farkı

vardır.

• i1 akımı i2 akımına göre  açısı kadar ileri fazlıdır.

• i2 akım i1 akımından  açısı kadar geri fazlıdır.



Alternatif akımda faz ilişkisi
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• u1 ve u2 gerilimleri birbirine göre aynı fazlı

• Akım gerilimlerden 1 kadar ileride

• Gerilimler akımdan 1 kadar geride

Sinyallerin başlangıç noktaları aynı olduğunda faz farkı

olmayacağından Aynı Fazlı olurlar. Aynı fazlı sinyaller çakışık

vektörler olarak gösterilirler.



Örnek: Şekilde verilen gerilim ve akım denklemlerini

yazınız. Bu iki büyüklüğün arasındaki faz farkını bulunuz.

Şebeke frekansı 50Hz ‘dir.
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Akım ve gerilim geri fazlı (başlangıç ekseninden sonra

pozitif değer almış)

𝑼𝒎 = 𝟏𝟎𝟎𝑽 𝑰𝒎 = 𝟒𝑨 𝒇 = 𝟓𝟎𝑯𝒛
𝝋𝟏 = 𝟑𝟎° 𝝋𝟐 = 𝟕𝟎°
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Gerilim denklemi

𝒖 = 𝑼𝒎. 𝒔𝒊𝒏 𝝎𝒕 − 𝝋
𝒖 = 𝟏𝟎𝟎. 𝒔𝒊𝒏 𝟐𝝅. 𝟓𝟎. 𝒕 − 𝟑𝟎°
𝒖 = 𝟏𝟎𝟎. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 − 𝟑𝟎°)

𝒖 = 𝟏𝟎𝟎. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 −
𝝅

𝟔
)

Akımın denklemi

𝒊 = 𝑰𝒎. 𝒔𝒊 𝒏 𝝎𝒕 − 𝝋
𝒊 = 𝟒. 𝒔𝒊𝒏(𝟐𝝅. 𝟓𝟎. 𝒕 − 𝟕𝟎°)

𝒊 = 𝟒. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎. 𝝅. 𝒕 −
𝟕𝝅

𝟏𝟖
)

Bu iki büyüklüğün faz farkı  = 1 - 2 = 70 – 30 = 40

bulunur. Buna göre gerilim akımdan 40 ileride ya da akım

gerilimden 40 geridedir.



Örnek: Şekilde A, B ve C alternatif gerilim eğrileri

çizilidir. Alternatif gerilimlerin fonksiyonlarını, faz durumlarını

yazarak 90° deki gerilim değerini bulunuz.
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Sinüssel Büyüklüklerin Toplanması

• Aynı fazlı büyüklükler cebirsel olarak toplanır.

Aynı fazlı iki akımın toplanması

 i1 ve i2 akımları aynı fazlıdır.

 i1 akımının maksimum değeri im1 =11,3A

 i2 akımının maksimum değeri im2 =17A

 i3 akımının etkin değeri I3=20A

 i3 akımının maksimum değeri Im3=28,3A
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• Faz farklı büyüklükler vektöriyel olarak toplanırlar.

Faz farklı iki akımın toplanması

 i1 akımı sıfır fazlı etkin değeri I1=12A

 i2 akımı 60º geri fazlı etkin değeri I2=8A

 i3 akımının maksimum değeri Im3=24,7A

 i3 akımının etkin değeri I3=17,45A



Örnek: Aşağıdaki vektör diyagramına göre akım ve

gerilimin sinüsoidal gösterimlerini yaparak ani değer

denklemlerini yazınız. (f=50Hz)
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6
0
° 2
0
°

I=0,141A

U=1,41V

Verilen vektör diyagramından

𝑼 = 𝟏, 𝟒𝟏𝑽 𝑰 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟏𝑨 (Akımın ve gerilimin etkin değeri)

𝝋𝟏 = 𝟐𝟎° 𝝋𝟐 = 𝟔𝟎° (Akımın ve gerilimin faz açıları)

𝒇 = 𝟓𝟎𝑯𝒛
 Akım 𝝋𝟏 = 𝟐𝟎° ve gerilim 𝝋𝟐 = 𝟔𝟎° geri fazlı

Gerilimin maksimum değeri 𝑼𝒎 =
𝑼

𝟎,𝟕𝟎𝟕
=

𝟏,𝟒𝟏

𝟎,𝟕𝟎𝟕
= 𝟐𝑽

Akımın maksimum değeri 𝑰𝒎 =
𝑰

𝟎,𝟕𝟎𝟕
=

𝟎,𝟏𝟒𝟏

𝟎,𝟕𝟎𝟕
= 𝟎, 𝟐𝑨
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Gerilimin denklemi

𝒖 = 𝟐. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 − 𝟐𝟎°)

𝒖 = 𝟐. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 −
𝝅

𝟗
)

Akımın Denklemi

𝒊 = 𝟎, 𝟐. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 − 𝟔𝟎°)

𝒊 = 𝟎, 𝟐. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 −
𝝅

𝟑
)
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Örnek: Sinüsoidal olarak verilmiş akım ve gerilimi ait

vektörel olarak gösteriniz. (f=50Hz)
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t(ms)

u,i

i

u

360

180 27090

110V

7A

𝑼𝒎 = 𝟏𝟏𝟎𝑽 𝑰𝒎 = 𝟕𝑨 (Akım ve gerilim maksimum değeri)

𝒇 = 𝟓𝟎𝑯𝒛

Verilen sinyal şeklinden akım ve gerilim sıfır fazlı

oldukları görülür. Vektör diyagramlarında etkin değerler

kullanıldığından ilk önce akım ve gerilimin etkin değerleri

hesaplanır.
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Gerilimin etkin değeri

𝑼 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕.𝑼𝒎 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟏𝟏𝟎 = 𝟕𝟕, 𝟕𝟕𝑽

Akımın etkin değeri

𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝑰𝒎 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟕 = 𝟒, 𝟗𝟒𝟗𝐀

I=4,949A

U=77,77V

Ani değer denklemi yazılırken maksimum değerler için

akım ve gerilim eğrilerinden yararlanılır.

Gerilim denklemi Akım denklemi

𝒖 = 𝟏𝟏𝟎. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 − 𝟎°) 𝒊 = 𝟕. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 − 𝟎°)
𝒖 = 𝟏𝟏𝟎. 𝒔𝒊𝒏𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 𝒊 = 𝟕. 𝒔𝒊𝒏𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕



Örnek: Sinüsoidal olarak verilmiş akım ve gerilimi ait

vektörel olarak gösteriniz. (f=50Hz)
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t(ms)

u,i

i

u
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2,8A

90

Gerilimin etkin değeri

𝑼 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕.𝑼𝒎

𝑼 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟏𝟎 = 𝟕, 𝟎𝟕𝑽
Akımın etkin değeri

𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝑰𝒎
𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟐, 𝟖 = 𝟏, 𝟗𝟖𝑨

𝑼𝒎 = 𝟏𝟎𝑽
𝑰𝒎 = 𝟐, 𝟖𝑨
𝒇 = 𝟓𝟎𝑯𝒛
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4
5
°

I=1,98A

U=7,07V

Akım ve gerilim eğrileri incelendiğinde akımın 45° ileri

fazlı gerilimin sıfır fazlı olduğu görülür.

Gerilim denklemi Akım denklemi

𝒖 = 𝟏𝟎. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎. 𝝅. 𝒕 − 𝟎°) 𝒊 = 𝟐, 𝟖. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 + 𝟒𝟓°)

𝒖 = 𝟏𝟎. 𝒔𝒊𝒏𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 𝒊 = 𝟐, 𝟖. 𝒔𝒊𝒏(𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 +
𝝅

𝟒
)



DEVRE ANALİZİNDE 

VEKTÖRLER
22
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Vektör veya yöney, sayısal büyüklüğü ve birimi

yanında, skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan

niceliktir. Hız, kuvvet, ivme ve ağırlık örnek birer vektörel

niceliktir. Vektörler bir sayı (skaler) ile veya başka bir vektör ile

çarpılabilir ve bölünebilir. Aynı zamanda yönü değiştirilmemek

şartı ile ötelenebilirler.

Bir vektör çok çeşitli şekillerde gösterilebilir. En yaygın

gösterimler, üzerinde bir ok işareti (𝑨) ya da koyu harf (A)

gösterimidir. Oklu gösterimin avantajı el yazılarında kolaylıkla

kullanılabilir olmasıdır. Ancak baskı ve sayısal metinlerde koyu

harf kullanmak adettir.

Vektörlerin gösterişi
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Bir vektör yatay düzlem üzerinde, başlangıç noktası (A

noktası) ve büyüklüğü kadar uzaklıktaki (B noktası)

doğrultusunu gösteren bir ok ile gösterilir. Böyle bir vektör 𝑨𝑩
ile sembolize edilir. Düzleme dik hareket eden vektör için okun

geliş ve gidişlerindeki görüntüsü kullanılır. Vektör düzleme

giriyorsa yuvarlak içinde artı (+) yada çarpı (X); düzlemden

çıkıyorsa yuvarlak içinde bir nokta (.) ile temsil edilir.

Vektörlerin düzlem üzerindeki gösteriliş şekilleri
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Vektörel toplama işleminde vektörlerin, aynı doğrultulu

yada aralarında açı olup olmadığına dikkat edilir. Buna

vektörler;

• Aynı doğrultulu vektörler

 Aynı doğrultulu aynı yönlü vektörler

 Aynı doğrultulu ters yönlü vektörler

• Aralarında açı bulunan vektörler

 Aralarında 90° açı bulunan (birbirine dik) vektörler

 Aralarında 90°’den farklı açı bulunan vektörler
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Aynı Doğrultulu Vektörler

Eğer vektörler aynı doğrultulu ve yönleri de aynı ise

sonuç vektör iki vektörün cebirsel toplamına eşittir.

Aynı fazlı 𝑨 ve 𝑩 vektörlerinin toplamı 𝑪 olan vektördür.

𝑪 = 𝑨 + 𝑩 = 𝑨 + 𝑩 olur.

Eğer vektörler aynı doğrultulu ve zıt yönlü ise sonuç

vektör 𝑪, vektörlerin birbirinde cebirsel olarak çıkarılmasına

eşittir. Sonuç vektör büyük olan vektör yönünde olur.

𝑪 = 𝑨 + 𝑩 = 𝑨 − 𝑩 ‘dir.
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Aralarında 90 Açı Bulunan Vektörler

90 faz farklı (birbirine dik) olan 𝑨 ve 𝑩 vektörlerinin

toplamı için paralelkenar yöntemi kullanılır. Toplam 𝑪 vektörü

pisagor teoreminden;

𝑪𝟐 = 𝑨𝟐 + 𝑩𝟐

𝑪 = 𝑨𝟐 + 𝑩𝟐

𝑪 = 𝑨 + 𝑩 = 𝑨𝟐 + 𝑩𝟐

ile hesaplanır. 𝑪 vektörünün yatayla yaptığı  açısı aşağıdaki

gibi bulunabilir.

𝒕𝒂𝒏𝜶 =
𝑲𝒂𝒓şı 𝑫𝒊𝒌 𝑲𝒆𝒏𝒂𝒓

𝑲𝒐𝒎ş𝒖 𝑫𝒊𝒌 𝑲𝒆𝒏𝒂𝒓
=

𝑩

𝑨

𝒄𝒐𝒔𝜶 =
𝑲𝒐𝒎ş𝒖 𝑫𝒊𝒌 𝑲𝒆𝒏𝒂𝒓

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏ü𝒔
=

𝑨

𝑪

𝒔𝒊𝒏𝜶 =
𝑲𝒂𝒓şı 𝑫𝒊𝒌 𝑲𝒆𝒏𝒂𝒓

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏ü𝒔
=

𝑩

𝑪
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Aralarında 90’den Küçük Açı Bulunan Vektörler

Toplanacak olan 𝑨 ve 𝑩 vektörleri arasında  gibi bir açı

varsa 𝑪 vektörü paralelkenar yöntemi ile bulunur. 𝑪 toplam

vektörü her iki şekil için;

𝑪 = 𝑨𝟐 + 𝑩𝟐 + 𝟐.𝑨.𝑩. 𝒄𝒐𝒔𝝋

𝑪 = 𝑨𝟐 + 𝑩. 𝒄𝒐𝒔𝝋 𝟐 + 𝑩. 𝒔𝒊𝒏𝝋 𝟐 ile bulunur.

Bileşke vektörün (𝑪) yatayla yaptığı açı

𝒕𝒂𝒏𝜶 =
𝑩.𝒔𝒊𝒏𝝋

𝑨+𝑩.𝒄𝒐𝒔𝝋
ile bulunur.



Yatayla Açı Yapan Vektörler

Yatay ile açı yapan bir F vektörünün yatay eksendeki

izdüşümü, vektörün yatayla yaptığı açının kosinüsü ile

çarpımına, dikey eksendeki izdüşümü vektörün yatay ile

yaptığı açısının sinüsü ile çarpımına eşittir.

𝑭𝒙 = 𝑭. 𝒄𝒐𝒔𝝋 (Yatay Bileşen)

𝑭𝒚 = 𝑭. 𝒔𝒊𝒏𝝋 (Dikey Bileşen)

𝑭 vektörü ile yatay eksen arasındaki açının değeri elde

edilen dik üçgende açısının tanjantının yazılması ile

bulunabilir.

𝜶 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏
𝑭𝒚

𝑭𝒙
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Hesap Makinesi Kullanımı (Açı değeri bulma)

Tanjant değeri verilmiş olan ifadenin açısının derece

cinsinden bulunması

SHIFT tan değer )
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Birim çember ve Trigonometrik ifadeler



33Derece ve Radyan Dönüşümleri



SHIFT MODE 1

SHIFT MODE 2

Hesap Makinesi Kullanımı (Rasyonel Sayılarda İşlemler)

CASIO fx-82ES Hesap makinesi ile matematik işlemlerinin

yapılabilmesi için “Matematiksel İşlem” moduna alınması

gereklidir. Rasyonel işlemlerde hesap makinesinde parantez

işlemlerine özellikle dikkat edilmelidir.

CASIO fx-82ES Hesap makinesini “Normal Çalışma”

moduna almak için aşağıdaki işlem yapılır.
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Örnek: Şekilde görülen lamba 9A, motor 12A akım

çekmektedir. Lambanın çektiği akım gerilimle aynı fazlı ve

motorun çektiği akım gerilimden 45 geri fazlıdır. Gerilimi sıfır

fazlı kabul ederek gerilim ve akım vektörlerini çiziniz. Her iki

alıcının çektiği toplam akımı bulunuz.

𝑰𝟏 = 𝟗𝑨 𝑰𝟐 = 𝟏𝟐𝑨 𝝋𝟏 = 𝟎° 𝝋𝟐 = 𝟒𝟓°
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Akkor flamanlı ampul 𝑰𝟏 = 𝟗𝑨
Akkor flamanlı ampul omik yük olduğundan sıfır

fazlıdır. 𝝋𝟏 = 𝟎° (Sıfır fazlı)

Elektrik motoru 𝑰𝟐 = 𝟏𝟐𝑨
Elektrik motoru endüktif yük olduğundan geri fazlıdır.

𝝋𝟐 = 𝟒𝟓° (Geri fazlı)

Devre akımının hesaplanması

𝑰 = 𝑰𝟏
𝟐 + 𝑰𝟐

𝟐 + 𝟐. 𝑰𝟏. 𝑰𝟐 . 𝒄𝒐𝒔𝝋

𝑰 = 𝟗𝟐 + 𝟏𝟐𝟐 + 𝟐. 𝟗. 𝟏𝟐. 𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓
𝑰 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟑𝟓𝑨



Örnek: Şekilde verilen vektör diyagramından

yararlanarak bileşke vektörü ve yatayla yaptığı açı değerini

bulunuz.

NOT: Bileşke vektörün elde edilmesi için paralelkenar

yönteminden yararlanılır. Her iki vektör ucundan diğer vektöre

paralel çizgiler çizilip keşişim noktası başlangıç noktası ile

birleştirilerek bileşke vektör elde edilir.
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3
0
°

I2=7,7A

I1=10A

I=17,107A

I1=10A

I2=7,7A

3
0
°

𝑰𝟏 = 𝟏𝟎𝑨 𝑰𝟐 = 𝟕, 𝟕𝑨
𝝋𝟏 = 𝟎° 𝝋𝟐 = 𝟑𝟎°



38

Devreden çekilen akımın hesaplanması

𝑰 = 𝑰𝟏
𝟐 + 𝑰𝟐

𝟐 + 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐𝒄𝒐𝒔𝝋

𝑰 = 𝟏𝟎𝟐 + 𝟕, 𝟕𝟐 + 𝟐. 𝟏𝟎. 𝟕, 𝟕𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎°
𝑰 = 𝟏𝟕, 𝟏𝟎𝟕𝑨

Çekilen akımın yatay ile yaptığı açı değerinin

hesaplanması

𝒕𝒂𝒏𝜶 =
𝑰𝟐.𝒔𝒊𝒏𝝋

𝑰𝟏+𝑰𝟐.𝒄𝒐𝒔𝝋
=

𝟕,𝟕.𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎°

𝟏𝟎+𝟕,𝟕.𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎°
=

𝟑,𝟖𝟓

𝟏𝟔,𝟔𝟔𝟖
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟏

𝝋 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏
𝑰𝟐.𝒔𝒊𝒏𝝋

𝑰𝟏+𝑰𝟐.𝒄𝒐𝒔𝝋
=𝒕𝒂𝒏−𝟏(

𝟕,𝟕.𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎°

𝟏𝟎+𝟕,𝟕.𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎°
)

𝝋 = 𝟏𝟑°, 𝟎𝟎𝟔 olarak hesaplanır.



Örnek: Ani değer denklemleri verilen iki akıma ait

vektör diyagramını çizerek toplam akımı bulunuz. Bileşke

akıma ait ani değer denklemini yazınız. (f=50Hz)

𝒊𝟏 = 𝟐𝟕. 𝒔𝒊𝒏 𝟑𝟏𝟒𝒕 𝒊𝟐 = 𝟏𝟔. 𝒔𝒊𝒏 𝟑𝟏𝟒𝒕 + 𝟔𝟎°

𝑰𝒎𝟏 = 𝟐𝟕𝑨 𝑰𝒎𝟐 = 𝟏𝟔𝑨 𝝋𝟏 = 𝟎° 𝝋𝟐 = 𝟔𝟎°

Vektör diyagramı çizilirken etkin değerler

kullanıldığından iki akımın etkin değerleri hesaplanır.

𝑰𝟏 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝑰𝒎𝟏 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟐𝟕 = 𝟏𝟗, 𝟎𝟖𝟗𝑨
𝑰𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝑰𝒎𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕. 𝟏𝟔 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏𝟐𝑨
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I2=11,312A

I1=19,089A

60° 2
2
°

I=26,614A
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Kosinüs teoremi ile bileşke akımın hesaplanması

𝑰 = 𝑰𝟏
𝟐 + 𝑰𝟐

𝟐 + 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐𝒄𝒐𝒔𝝋

𝑰 = 𝟏𝟗, 𝟎𝟖𝟗𝟐 + 𝟏𝟏, 𝟑𝟏𝟐𝟐 + 𝟐. 𝟏𝟗, 𝟎𝟖𝟗. 𝟏𝟏, 𝟑𝟏𝟐𝒄𝒐𝒔𝟔𝟎°

𝑰 = 𝟒𝟗𝟐, 𝟑𝟓𝟏 + 𝟐𝟏𝟓, 𝟗𝟑𝟓 ⇒ 𝑰 = 𝟐𝟔, 𝟔𝟏𝟒𝑨

Bileşke akımın yatayla yaptığı açının hesabı

𝝋 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏(
𝑰𝟐.𝒔𝒊𝒏𝝋

𝑰𝟏+𝑰𝟐.𝒄𝒐𝒔𝝋
)

𝝋 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏(
𝟏𝟏,𝟑𝟏𝟐.𝒔𝒊𝒏𝟔𝟎°

𝟏𝟗,𝟎𝟖𝟗+𝟏𝟏,𝟑𝟏𝟐.𝒄𝒐𝒔𝟔𝟎°
) ⇒ 𝝋 = 𝟐𝟏, 𝟓𝟗°

I2=11,312A

I1=19,089A

60° 2
2
°

I=26,614A



41

Ani değer denkleminde maksimum değer

kullanıldığından sonuç akımın maksimum değeri bulunmalıdır.

𝑰𝒎 =
𝑰

𝟎,𝟕𝟎𝟕
=

𝟐𝟔,𝟔𝟏𝟒

𝟎,𝟕𝟎𝟕
= 𝟑𝟕, 𝟔𝟒𝟒𝑨

Toplam akımın ani değer denklemi

𝒊 = 𝟑𝟕, 𝟔𝟒𝟒. 𝒔𝒊𝒏 𝟏𝟎𝟎.𝝅. 𝒕 + 𝟐𝟏, 𝟓𝟗°

(21,59°’lik ileri fazlı akım)



Örnek: Üç adet alıcı, bir kablo üzerinden 220V-50Hz’lik

alternatif kaynaktan besleniyorlar.

A alıcısı(omik yük-elektrikli ısıtıcı) gerilim ile aynı fazlı

1,25A

B alıcısı gerilimden 30° geri fazlı (endüktif yük-elektrik

motoru) 0,75A

C alıcısı gerilimden 90° ileri fazlı (kapasitif alıcı) 0,5A

akım çektiği ampermetre ile ölçülüyor. Devreye ait vektör

diyagramını çizerek kablo akımını bulunuz.
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Alıcıların çektikleri akım

ve devre açılarına göre vektör

diyagramı yandaki gibi çizilir.
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Yatay ile açı yapan akım vektörlerini (sadece B alıcısı)

yatay ve dikey bileşenlere ayıralım.

Devre Akımlarının Vektör Diyagramı

B vektörününYatay Bileşeni

𝑩𝒙 = 𝑩. 𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎° = 𝟎, 𝟕𝟓. 𝟎, 𝟖𝟔𝟔 = 𝟎, 𝟔𝟒𝟗𝟓𝑨

B vektörünün Dikey Bileşeni

𝑩𝒚 = 𝑩. 𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎° = 𝟎, 𝟕𝟓. 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓𝑨

A=1,25A

B=0,75A

C=0,5A

Bx=0,6495A

By=0,375A

3
0
°

B Vektörünün Yatay ve Dikey 

Bileşenlerine Ayrılması
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Sonuç Diyagramın Yatay bileşeni

𝑨 + 𝑩𝒙 = 𝟏, 𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟔𝟒𝟗𝟓 = 𝟏, 𝟖𝟗𝟗𝟓𝑨

Sonuç Diyagramın Dikey bileşen  

𝑪 − 𝑩𝒚 = 𝟎, 𝟓 − 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝑨

A+Bx=1,8995A

I=0,75A
C-By=0,125A

Sonuç Vektör Diyagramı

Pisagor teoreminden devre akımının hesabı 

𝑰 = 𝟏, 𝟖𝟗𝟗𝟓𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟐 = 𝟏, 𝟗𝟎𝟑𝟔𝑨

Devre açısının hesabı

𝒕𝒂𝒏𝝋 =
𝟎,𝟏𝟐𝟓

𝟏,𝟖𝟗𝟗𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝟖

𝝋 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝟖 ⟹ 𝝋 = 𝟑, 𝟕𝟔𝟓°



45

Deneysel Çalışma3

Üç adet alıcı;

• 40W elektrik ampulü,

• 1 fazlı gölge kutuplu asenkron motor,

• 5μF’lık kondansatör

Teorik bilgi: Omik yük olan elektrik ampulü (A alıcısı)

gerilim ile aynı fazlı akım, endüktif yük olan elektrik motoru (B

alıcısı) gerilimden geri fazlı akım, kapasitif yük olan

kondansatör (C alıcısı) gerilimden ileri fazlı akım çeker.
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Deneyin Yapılışı

1. Her bir alıcıyı şebeke gerilimine bağlayarak değerleri

tabloya kaydediniz.

2. Ampul ile motoru paralel bağlayıp şebeke gerilimi

uygulayınız. Değerleri tabloya kaydediniz.

3. Devreye ait vektör diyagramını çizerek kablo akımını

ve devre açısını hesaplayarak bulunuz.

4. Ampul ile motora kondansatörü bağlayarak deneyi

tekrarlayınız.

5. Yeni devreye ait vektör diyagramını çizerek yeni kablo

akımını ve devre açısını hesaplayarak bulunuz.

6. Alınan değerleri karşılaştırınız.

7. Ampul ile motorun devre tek başına çalışırken çektikleri

aktif güçlerin toplamının, beraber çalıştıklarındaki aktif

güce eşit olduğunu gözlemleyiniz.

8. Ampul ile motorun devre tek başına çalışırken çektikleri

reaktif güçlerin toplamının, beraber çalıştıklarındaki

reaktif güce eşit olduğunu gözlemleyiniz.
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Yük
Gerilim 

(U)

Akım

(I)

Güç 

katsayısı

(cosϕ)

Devre 

Açısı

(ϕ)

Aktif Güç

(P)

Reaktif 

Güç

(Q)

Görünür 

Güç

(S)

Ampul

Motor

Kondansatör

Ampul-Motor

Ampul-Motor-

Kondansatör

Deneyde Alınan Değerler
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