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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUARI 

DENEY-6 

Seri RLC Devresinin AC Özelliklerinin İncelenmesi 

ÖN ÇALIŞMA ve OrCAD-PSpice ANALİZLERİNİ YAPIP, ÇIKTISINI ALINIZ 

Ön bilgi: 

Seri RLC devrelerinin incelenmesi, seri RL ve RC devrelerinde görülen esaslar ele alınarak 
yapılır. Bir seri RLC devresi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1 

Devrenin vektör diyagramını çizerek akım ve gerilimler arasındaki bağıntıyı daha iyi görmek 
mümkündür (Şekil 2). Devreden akan akım bütün elemanlar üzerinde aynı olduğu için referans 
olarak alınmıştır. Direnç gerilimi , akım ile aynı yöndedir.  gerilimi akımdan 90° lik bir faz açısı 
ile ilerde olduğu için  vektörü i(akım) vektöründen 90° önde çizilmiştir.  gerilimi ise, yine 
kondansatörün akım gerilim özelliğinden dolayı, 90° lik açı ile geride bir vektörle gösterilmiştir. , 

 ve  gerilimlerinin toplamı  gerilimini verecektir. O halde ,  ve  vektörlerinin 
toplamından,  vektörü elde edilebilir. 

Şekil 2         Şekil 3 
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 vektörü ile i akımı arasındaki Ф açısı, akımın faz açısıdır. Şekil 2’deki diyagramda, akımın 
faz açısı, Ф , giriş geriliminden ilerdedir. Seri RLC devresi, Şekil 3’de görülen vektör diyagramına 
sahip olabilir. Yani i akımı giriş geriliminden Ф açısı kadar geride bulunabilir. Dikkat edilecek 
olursa akımın Ф faz açısının ileride ya da geride oluşu  ve  gerilimlerinin genliklerine bağlıdır. 
 

 durumunda Ф açısı negatif ve akım giriş geriliminden önde,  durumunda Ф 
açısı pozitif ve akım giriş geriliminden geridedir. Diğer bir deyişle  durumunda devre 
kapasitif özellik göstermekte;  durumunda ise devre endüktif özellik göstermektedir.  ve 

’nin frekans ile bağıntıları hatırlanacak olursa, 
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Frekans arttıkça devrenin endüktif, frekans azaldıkça devrenin kapasitif özelliğe sahip olacağı 

açıkça görülmektedir. 
Seri RLC devresinin toplam empedansı; 
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Devrenin faz açısı da; 

Ф tan  

olarak hesaplanır. 
 
Ön Çalışma: 
 

 
Şekil 4 

Şekil 4’deki seri RLC devresinde  giriş geriliminin genliği 5V(t-t) tur. Tablo 3.'deki frekanslar iin

devreyi ºzerek tabloyu doldurunuz.  Her frekans iin devrenin  endüktif mi yoksa kapasitif mi olduğunu belirleyiniz. 
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Metin Kutusu
Kaynak Frekansının hangi değerinde faz açısının sıfır olacağını bulunuz. Bu frekansa ne denir?Bu frekans değeri için de, Tablo 3'de istenenleri bulunuz. Tüm frekanslardaki VR çıkış gerilimi değerlerine bakarak devrenin nasıl bir filtre özelliği gösterdiği ile ilgili yorum yapınız.




