
DENEY 4: THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE 
TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI 
 
1. AMAÇ 
 
Thevenin, Norton, Doğrusallık ve toplamsallık kuramlarının deneysel olarak incelenmesi 
 
2. KURAM 
 
2.1 Thevenin Teoremi 
 
Bağımlı ve bağımsız kaynaklar ile pasif devre elemanları içeren iki uçlu bir doğrusal devre, bu 
iki uç arasında bir eşdeğer bağımsız gerilim kaynağı ile seri bağlı bir eşdeğer pasif daldan oluşan 
bir eşdeğer devre ile tanımlanabilir. Bu eşdeğer devreye Thevenin eşdeğer devresi denir. 
Eşdeğer gerilim kaynağının (Thevenin gerilim kaynağı) değeri doğrusal devrenin iki ucu 
arasındaki açık devre gerilimine eşittir. Pasif daldaki devre elemanının değeri ise, devredeki 
bağımsız kaynaklar sönük iken doğrusal devrenin iki ucu arasından görülen eşdeğer pasif devre 
elemanıdır. Devrede pasif devre elemanları olarak sadece dirençler varsa, bu durumda eşdeğer 
pasif devre elemanı devredeki bağımsız kaynaklar sönük iken devrenin iki ucu arasından 
görülen eşdeğer dirençtir. 
 
Şekil 2.1 (a)’daki doğrusal devrenin a-b uçları arasındaki Thevenin eşdeğer devresi Şekil 2.1 
(b)’de gösterilmiştir. Thevenin gerilim kaynağının değeri VTh=vab(açık devre)’dir. Thevenin gerilim 
kaynağının kutuplanma yönü, doğrusal devredeki açık devre vab geriliminin kutuplanma 
yönündedir. Thevenin eşdeğer direnci (RTh ya da Reş), bağımsız kaynaklar sönük iken a-b uçları 
arasından görülen eşdeğer dirençtir. 

 
 
2.2 Norton Teoremi 
 
Bağımlı ve bağımsız kaynaklar ile pasif devre elemanları ve dirençler içeren iki uçlu bir 
doğrusal devre, bu iki uç arasında bir eşdeğer bağımsız akım kaynağı ile paralel bağlı bir 
eşdeğer pasif daldan oluşan bir eşdeğer devre ile tanımlanabilir. Eşdeğer akım kaynağının 
(Norton gerilim kaynağı) değeri doğrusal devrenin iki ucu arasına yerleştirilen kısa devreden 
geçen akımına eşittir. Pasif daldaki devre elemanının değeri ise, devredeki bağımsız kaynaklar 
sönük iken doğrusal devrenin iki ucu arasından görülen eşdeğer pasif devre elemanıdır. 
Devrede pasif devre elemanları olarak sadece dirençler varsa, bu durumda eşdeğer pasif devre 
elemanı devredeki bağımsız kaynaklar sönük iken devrenin iki ucu arasından görülen eşdeğer 
dirençtir. 
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Şekil 2.1  (a) Doğrusal bir devre; (b) Thevenin eşdeğer devresi. 
 



Şekil 2.2 (a)’daki doğrusal devrenin a-b uçları arasındaki Norton eşdeğer devresi Şekil 2.2 
(b)’de gösterilmiştir. Norton akım kaynağının değeri, Şekil 2.2 (c)’de gösterildiği gibi doğrusal 
devrenin a-b uçları arasına yerleştirilen kısa devreden geçen akıma eşittir (IN= Ikısa devre). Norton 
akım kaynağının yönü, Norton eşdeğer devresinde a-b uçları arasına yerleştirilecek bir kısa 
devreden geçecek akımın, doğrusal devrenin a-b uçları arasına bağlanan kısa devreden geçen 
akım ile aynı yönde olmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Norton eşdeğer direnci (RN ya da 
Reş) bağımsız kaynaklar sönük iken a-b uçları arasından görülen eşdeğer dirençtir. 
 
 

 
 
Kaynak dönüştürme yöntemi uygulanarak Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri arasında 
dönüşüm yapıldığında 
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bağıntıları geçerlidir. Burada RTh= RN=Reş’dir. 
 
 
2.3 Doğrusallık Kuramı (Linearity Theorem) 
 
Doğrusal bir devrenin herhangi bir noktasındaki tepke (response) yani akım ya da gerilim 
değeri, kendisini oluşturan uyarı (stimulus) yani kaynak değeri ile doğru orantılıdır. 
Matemetiksel olarak doğrusal bir işlev şöyle ifade edilebilir: 
 

( ) ( )f ax af x=  

( ) ( ) ( )f x y f x f y+ = +  
 

Doğrusallığın matemetiksel ifadesi toplamsallık kuramını da kapsar. 
 
2.4 Toplamsallık Kuramı (Superposition Theorem) 
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Şekil 2.2  (a) Doğrusal bir devre; (b) Norton eşdeğer devresi; 
(c) a-b uçları kısa devre yapılmış doğrusal devre. 
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Birden fazla kaynak içeren doğrusal bir devrede, devrenin herhangi bir noktasındaki tepki 
(response) yani akım ya da gerilim değeri her uyarı (stimulus) yani bağımsız kaynak tek başına 
devrede iken (diğer bütün bağımsız kaynaklar sönük iken) oluşan tepkilerin toplamına eşittir. 
Örneğin, Şekil 2.3’de gösterilen doğrusal pasif devre 1I  ve 2V  kaynakları ile besleniyorsa, vo 
geriliminin değeri: 

1 1 2 2ov K I K V= +  

dir. Burada 1K  ve 2K  sabit değerlerdir. 
 
 
3. ÖN ÇALIŞMA 
 
Not: Deney raporunda “Sonuçların İrdelenmesi” bölümünün cevaplandırılmasında 
kullanmak ve Devre Teorisi dersinin sınavlarına hazırlanırken çalışmak amacıyla ön 
çalışmanın bir nüshasını kendiniz için saklayınız. 
 
 
3.1 Şekil 3.1’deki devrenin a) Thevenin eşdeğer devresini, b) Norton eşdeğer devresini elde 

ediniz. 

 
3.2 Şekil 3.2’deki devrede vg gerilim kaynağının 0, 3, 6, 9, 12 ve 15 volt değerleri için vab 
gerilim değerini hesaplayınız ve vg’ye karşı vab grafiğini çiziniz ve grafiğin doğrusal olup 
olmadığını belirtiniz.  
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4. KULLANILACAK CİHAZLAR VE MALZEMELER 

• Sayısal multimetre (digital multimeter) 
• Deney tahtası (breadboard) 
• Dirençler: Bir adet 270Ω, bir adet 390Ω, üç adet 1kΩ. 

 
5.  DENEY 
5.1 Thevenin ve Norton Eşdeğer Devrelerinin Deneysel Olarak Elde Edilmesi 
 
5.1.1 Şekil 3.1’de verilen devreyi deney tahtası üzerine kurunuz. 
5.1.2 a-b arasındaki Thevenin geriliminin (VTh) değerini ölçünüz ve kaydediniz. (1) 
5.1.3 a-b arasındaki Norton akımının (IN) değerini ölçünüz ve kaydediniz (akımın referans 

yönünü a’dan b’ye doğru olacak şekilde seçiniz). (2) 
5.1.4 Gerilim kaynaklarını devreden çıkartarak bunların yerine kısa devre yerleştiriniz.  

(1) a-b uçları arasına 10 V’luk bir gerilim kaynağı uygulayınız. Kaynak üzerindeki 
akım değerini ölçünüz ve kaydediniz. (3) Ölçülen gerilim ve akım değerinden 
yararlanarak, a-b arasındaki eşdeğer direncin değerini hesaplayınız ve kaydediniz. 
(4) 

(2) Test kaynağını devreden çıkarttıktan sonra, a-b uçları arasındaki eşdeğer direnci 
ommetre kullanarak ölçünüz ve kaydediniz. (5) 

5.1.5 Şekil 3.1’deki devreyi yeniden kurunuz ve devrenin a-b uçları arasına 1 kΩ’luk bir yük 
direnci bağlayınız ve bu yük direnci üzerindeki akım ve gerilim değerlerini ölçünüz ve 
kaydediniz. (6), (7) 

5.1.6 Paragraf 5.1.2 ve 5.1.4(2)’de bulduğunuz ölçüm sonuçlarını kullanarak, Şekil 3.1’deki 
devrenin Thevenin eşdeğer devresini kurunuz. Bu eşdeğer devrenin a-b uçlarına 1 kΩ’luk 
bir yük direnci bağlayınız ve bu direnç üzerindeki akım ve gerilim değerlerini ölçünüz 
ve kaydediniz. (8), (9) 

 
5.2 Toplamsallık Kuramın Deneysel Olarak İncelenmesi 
 
5.2.1 Şekil 3.1’deki devreyi kurunuz ve a-b uçlarına 1 kΩ’luk bir yük direnci bağlayınız. 
5.2.2 vab gerilimini ölçünüz ve kaydediniz. (10) 
5.2.3 Toplamsallık ilkesini uygulayarak vab geriliminin elde edilmesi: 

(1) 10V’luk gerilim kaynağının yerine kısa devre bağlayınız. Yalnız 5V’luk gerilim 
kaynağı devrede iken abv′  gerilimini ölçünüz ve kaydediniz. (11) 

(2) 5V’luk gerilim kaynağının yerine kısa devre bağlayınız. Yalnız 10 V’luk gerilim 
kaynağı devrede iken, abv′′  gerilimini ölçünüz ve kaydediniz. (12) 
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(3) 1. ve 2. adımlardaki ölçüm sonuçlarını toplayarak vab gerilimini hesaplayınız ve 
kaydediniz ( ab ab abv v v′ ′′= + ). (13) 

 
5.3   Doğrusallık Kuramının Deneysel Olarak İncelenmesi 
 
5.3.1 Şekil 3.2’deki devreyi deney tahtası üzerine kurunuz. 
5.3.2 Devrede vg gerilim kaynağının değerini sırayla 0, 3, 6, 9, 12, 15 V değerlerine 

ayarlayınız ve her seferinde vab gerilimini ölçünüz, kaydediniz ve grafik üzerine çiziniz. 
(14), (15), (16), (17), (18), (19)  

 
 

 
6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR 
 
Çizelge 1: Ölçüm ve hesaplama sonuçları.  

 Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi 

Thevenin ve Norton Eşdeğerlerinin Elde Edilmesi (Şekil 3.1’deki devre üzerindeki deney sonuçları): 
1 vab (ölçülen)  

2 IN (ölçülen)  

3 i(ölçülen), v (ölçülen)  

4 Reş (hesaplanan) = v (ölçülen)/i 
(ölçülen)  

5 Reş (ommetre ile ölçülen)  

6 iL (ölçülen)  

7 vL (ölçülen)  
Şekil 3.1’deki devrenin Thevenin eşdeğeri üzerindeki deney sonuçları: 

8 iL (ölçülen)  

9 vL (ölçülen)  
Şekil 3.1’deki devre üzerindeki toplamsallık uygulaması deney sonuçları: 

10 vab (ölçülen)  

11 abv′  (ölçülen)  

12 abv′′  (ölçülen)  

13 ab ab abv v v′ ′′= +  (hesaplanan)  

Şekil 3.2’deki devre üzerindeki doğrusallık uygulaması deney sonuçları: 



14 vg=0 için vab (ölçülen) 

 

15 vg=3 V için vab (ölçülen)  

16 vg=6 V için vab (ölçülen)  

17 vg=9 V için vab (ölçülen)  

18 vg=12 V için vab (ölçülen)  

19 vg=15 V için vab (ölçülen)  
 
7. SONUÇLARIN İRDELENMESİ 
 
7.1 Paragraf 5.1.5 ve 5.1.6’da ölçtüğünüz akım ve gerilim değerlerini karşılaştırınız ve sonucu 

yorumlayınız. 
7.2 Elde edilen ölçümlere göre Şekil 3.1’de verilen devrenin Thevenin ve Norton eşdeğer 

devrelerini değerlerini belirterek çiziniz; Paragraf 3.1’deki ön çalışmada elde ettiğiniz 
değerlerle karşılaştırınız. 

7.3 Paragraf 5.2.2 ve 5.2.3(3)’de ölçtüğünüz vab gerilimlerini karşılaştırınız. 
7.4 Paragraf 5.3.2’de elde ettiğiniz değerleri kullanarak, vg’ye karşı vab grafiğini çiziniz ve 

doğrusallığını yorumlayınız.  
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DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ 
(Deney bitiminde bu çizelgeyi laboratuvar sorumlusuna onaylatılıp teslim ediniz) 

Deney 6: Thevenin, Norton, Doğrusallık ve Toplamsallık 
  Kuramlarının Uygulamaları 
Lab. Grup No.:  

Hazırlayanlar :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
Çizelge 1: Ölçüm ve hesaplama sonuçları. 

 Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi 

Şekil 3.1’deki devre üzerindeki deney sonuçları: 
1 vab (ölçülen)  

2 IN (ölçülen)  

3 i(ölçülen), v (ölçülen)  

4 Reş (hesaplanan) = v (ölçülen)/i (ölçülen)  

5 Reş (ommetre ile ölçülen)  

6 iL (ölçülen)  

7 vL (ölçülen)  
Şekil 3.1’deki devrenin Thevenin eşdeğeri üzerindeki deney sonuçları: 

8 iL (ölçülen)  

9 vL (ölçülen)  
Şekil 3.1’deki devre üzerindeki deney sonuçları: 

10 vab (ölçülen)  

11 abv′  (ölçülen)  

12 abv′′  (ölçülen)  

13 ab ab abv v v′ ′′= +  (hesaplanan)  

Şekil 3.2’deki devre üzerindeki deney sonuçları: 

14 vg=0 için vab (ölçülen) 
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15 vg=3 V için vab (ölçülen)  

16 vg=6 V için vab (ölçülen)  

17 vg=9 V için vab (ölçülen)  

18 vg=12 V için vab (ölçülen)  

19 vg=15 V için vab (ölçülen)  

  
 
 
 
 
 
 
 


