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ì Neden akımın yönü ile elektronların yönü terstir?

Akımın yönü
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h1 h2

akış hızı

Potansiyel fark = |h1 – h2|
Direnç = vana

Akım = akış hızı



Ohm Kanunu ve Güç
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Adını Alman fizikçi George Ohm’ dan alan Ohm Kanununa göre; bir 
direncin terminalleri arasındaki potansiyel farkı ile üzerinden geçen 
akım doğru orantılıdır.
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Ohm Kanununa göre, 1Ω direncin terminallerine uygulanan 1V bir 
gerilim farkı ile direnç üzerinden 1A akım geçer. 

ì Ohm Kanunu hesaplamalarında akım, direnç ve gerilim değerlerinin 
çarpanlarına dikkat etmek gerekir (mili, mikro, kilo vb.). 
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Şekildeki devrede güç kaynağı 5V ve direnç değeri 10Ω olduğuna 
göre devreden geçen akım miktarı ve akımın yönü:
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! = #
$ =
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10 = 0,5)



Ohm Kanunu ve Güç

ì Şekildeki devrede direnç değeri 100Ω ve dirençten geçen akım 
miktarı 10mA olduğuna göre direncin terminalleri arasındaki 
gerilim farkı:
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! = #$% = 0,01$100 = 1!

V



Ohm Kanunu ve Güç

ì 220V gerilim ile çalışan bir ampul üzerinden geçen akım 100mA 
ise, ampulün direnci:
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! = #
$ =

220
0,1 = 2200Ω = 2,2*Ω



Ohm Kanunu ve Güç

ì Akım ile gerilim (I-V) grafiği ile direnç doğrusu gösterilir. Tüm dirençler 
için gerilim 0V ise akım 0A’ e eşittir ve akım 0A ise gerilim 0V’ a eşittir.
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I

V

ì Direnç doğrusunun eğimi !"‘ ye 
eşittir. 

ì Direnç değeri ile eğim ters 
orantılıdır. 

ì R1 < R2

ì Bir iletkenin direnci 0 ise, gerilim 
uygulandığında üzerinden geçen 
akım ne olur?



Ohm Kanunu ve Güç

ì Elektriksel güç, elektrik enerjisinde elektrik devresi tarafından 
taşınan güç olarak tanımlanır. Gücün birimi Watt'tır. Elektrikli 
cihazların birim zamanda harcadığı enerji miktarı olarak da 
bilinir. 

ì Bir devrede birim zaman boyunca elektrik akımı aktığında 
oluşan elektrik enerjisi mekanik veya termodinamik enerjiye 
dönüştürülebilir. Aygıtlar elektrik enerjisini, ısı, ışık, devinim 
(hareket), ses veya kimyasal dönüşümler gibi birçok kullanışlı 
biçime dönüştürür. 
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Gücün miktar sembolü P’dir. 
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ì 1V gerilim kaynağı olan devrede 1A akım akıyorsa, devrenin 
gücü 1Watt’tır.



Ohm Kanunu ve Güç

Bilinen Değerler Direnç (R) Akım (I) Gerilim (V) Güç (P)

Akım ve Direnç - - ! = #$% & = #'$%

Gerilim ve Akım % = !
# - - & = !$#

Güç ve Akım % = &
#' - ! = &

# -

Gerilim ve 
Direnç - # = !

% - & = !'
%

Güç ve Direnç - # = &
% ! = &$% -

Gerilim ve Güç % = !'
& # = &

! - -
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ì Ohm kanunu hesaplama tablosu



Ohm Kanunu ve Güç

ì Soru: Şekildeki devrede güç kaynağı 12V ve direnç değeri 100Ω 
olduğuna göre devrede taşınan elektriksel güç miktarı nedir?
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Elektrik Enerjisi, elektriksel gücün iş yapma kapasitesidir ve 
birimi Joule (J) 'dir. 

ì Elektrik enerjisi, tüketildiği süre ile çarpılan gücün ürünüdür. 
Dolayısıyla, Watt cinsinden ne kadar güç tüketildiğini ve 
kullanıldığı süreyi saniye cinsinden bilirsek, kullanılan toplam 
enerjiyi watt-saniye cinsinden bulabiliriz.

ì Bir joule enerji bir watt-saniyelik enerji demektir.
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Elektrik enerjisi sembolü J’dir. 
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ì 1 saniyede 1 Joule enerji harcayan elektrikli alet 1 Watt
gücündedir.



Ohm Kanunu ve Güç

ì Enerjinin birimi Joule ise neden elektrik faturalarında kWh ifadesi var?

ì Harcanan enerji miktarının yüksekliği nedeniyle Watt-saniye yerine 
Watt-saat ifadesi Kilo çarpanı ile kullanılıyor. Söz konusu bir enerji 
santrali ise, daha büyük enerji miktarından bahsedildiği için Mega 
çarpanı kullanılır.

ì Eğer enerji miktarı Joule ile belirtilseydi, hesaplanan rakamların 
büyüklüğünden dolayı yine Kilo, Mega gibi çarpanların kullanılması 
gerekirdi.
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Örnek: 220V gerilim ile sabit 1A akım çeken bir cihaz günde 5 
saat, ayda 20 gün çalışıyor. Bu durumda ay sonunda harcanan 
enerji miktarı (Joule ve kWh saat cinsinden):

! = #$% = 220(1 = 220*+,,
ì Joule cinsinden: 

, = 20$5$60$60 = 360,0001+2345
6 = *$, = 220$360,000 = 79,200,00069:;5 = 79,2<6

ì kWh cinsinden: 
, = 20$5 = 1001++,

6 = *$, = 220$100 = 22,000*ℎ = 22>*ℎ
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Soru: 19V gerilim ile sabit 3A akım çeken bir laptop şarj cihazı 
günde 8 saat, ayda 24 gün çalışıyor. Bu durumda ay sonunda 
harcanan enerji miktarını hesaplayınız (Joule ve kWh saat 
cinsinden).
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Ohm Kanunu ve Güç

ì Soru: 800Watt gücündeki elektrikli ısıtıcı günde 8 saat, ayda 30 
gün boyunca çalışıyor. 1kWh saat elektrik enerjisinin fiyatı 1,5 TL 
olduğuna göre ay sonunda gelecek olan elektrik faturasını 
hesaplayınız.
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