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ÖLÇME YÖNTEMLERİ 



Ölçme Nedir? 
ÖLÇME, Bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir nicelikle karĢılaĢtırarak 

değerlendirme iĢlemidir.  

Ölçme tekniği, karĢılaĢtırma yöntemlerine dayanır, fiziksel büyüklükleri temel alır. 

Fiziksel büyüklüklerin matematik ile tanımlanıp, kontrol edilmelerine imkân verir.  

 

Ölçme iĢlemlerinin bütün mühendislik dalları ile yakından iliĢkisi vardır. Özellikle 

laboratuar çalıĢmalarında sıkça kullanılır. Mühendislikte ölçme fiziksel bir 

büyüklüğün niceliğinin, miktarının, sayısal değerlerle belirlenmesinin sağlar. 

 

Ölçme yapılırken; sistem seçimi, ölçme sonuçlarının çeĢitli istatistiki yöntemler ile 

değerlendirilmesi ve ölçmedeki hassasiyetlerin belirlenmesi, ölçme tekniğinin 

temel konularıdır. 

Ölçme tekniklerinde son yıllarda büyük geliĢim göstermiĢtir. 1950’li yıllarda 

elektronik devrelerdeki, 1960’li yıllarda laser ve optik cihazlardaki, 1970’li 

yıllarda fiber optik elemanlardaki yenilikler ve bilgisayar ve haberleĢmedeki 

geliĢmeler ölçme tekniğinin geliĢmeleri olumlu olarak etkilemektedir.  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiziksel_b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiziksel_b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiziksel_b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Matematik


Mühendislikte Ölçme (Measurement): 

 

 • Temel araĢtırmalarda, uygulamalı bilimde ve mühendislikte 

deneysel çalıĢmaların önemi büyüktür. 

 

 • Mühendislikte ölçme, fiziksel bir büyüklüğün niceliğinin, 

miktarının, sayısal değerlerle belirlenmesini sağlar. 

 

 • Deneyi yapan bir mühendis: ölçme aletlerini, ölçme 

yöntemlerini, ve deneysel sonuçların değerlendirilmesini iyi 

bilmelidir. 

 



Neden ölçme 
Makine parçalarının veya yapılan herhangi iĢin görevini yapabilmesi için 

istenen ölçülerde olması gerekir. Bu amacın gerçekleĢmesi içinde imalat 

sırasında ve sonrasında parçaların ölçülmesi gerekir. Bir anlaĢma ve ortak dil 

olarak kullanılan ölçme iĢlemine aĢağıdaki sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulur: 

Üretilen ölçü sınırlarını belirlemek,  

GeliĢtirilen diğer üretim yöntemlerini kontrol etmek,  

Üretimi yapılan parçanın büyüklüğünü bilimsel olarak ifade etmek için. 

Ölçme sistemleri ve araçları geliĢtirilmeden önce bir cismin varlığı, 

buyrukluğu ve benzeri özellikleri görme ya da dokunma yoluyla 

belirlenmekteydi. Ancak bu olçum yöntemi, gören ve dokunan kiĢilerin 

değerlendirme kabiliyetine göre değiĢmekte ve bu değiĢkenlerin belli bir sınırı 

bulunmaktaydı. Bu farklı değerlendirmeleri ortadan kaldırmak amacıyla ölçü 

sistemleri ve cihazları geliĢtirilmiĢtir. 

 



 Okunabilirlik (Readability) : Ölçme cihazının okuma skalasının 

geniĢliğidir. Aynı alt ve üst okuma sınırları olan ölçüm aletlerinden 

okunabilirliği büyük olanları tercih edilmelidir.  

Bir aletin kadranındaki ölçeğin küçük veya büyük olma özelliği. 

Örnek: Aynı karakteristiklere sahip 10 cm uzunluğunda kadranı olan aletin 

okunabilirliği, kadranı 5 cm olan aletin iki katıdır. 

 En küçük sayı (least count): Bir aletin en küçük gösterebildiği değer, ölçek 

birimi. (Ölçeğin iki çizgisi arasındaki en küçük fark) 

 Çalışma aralığı (Range span) 

Aletin çalıĢabileceği min. ve max. giriĢ değerleri arasındaki fark. 

 İşlenmemiş veriler (Raw data): Ölçü aletlerinden doğrudan alınan değerler. 

 Düzeltilmiş veya işlenmiş veriler (Processed data) 

Matematiksel iĢlemler sonucu gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra elde edilen 

değerler. ĠĢlenmiĢ veriler grafiği, çizilmiĢ bir eğri, bağımlı ve bağımsız 

değiĢkenler arası fonsiyonel bağıntı. 

Metroloji : ölçüm bilimidir. Ölçümle ilgili her Ģey metroloji alanının için de yer 

alır. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bulunmaktadır. 

TEMEL KAVRAM ve TERİMLER 



 Duyarlık (Sensitivity) : Ölçü cihazının ibresinin doğrusal hareket ettiği 

düĢünülürse, duyarlık, ibrenin hareket miktarının ölçülen fiziksel büyüklüğe 

oranı olarak tanımlanır. 

 Histerizis veya Seyirme (Hysteresis) : Bir ölçme cihazında herhangi bir 

değere artarak veya azalarak yaklaĢılması durumunda ortaya çıkan değer 

farkıdır. Sürtünme, manyetik etkiler, elastik deformasyon, termal etkiler gibi 

sebepler ile aletin ölçülen değerinin altında veya üzerinde değerler göstermesi. 

 Kesinlik veya Hassasiyet (Precision) : Bir ölçme aletinin aynı bir fiziksel 

büyüklüğe ait tekrarlanan çeĢitli ölçümler esnasında aynı değeri verebilme 

özelliğidir. 

 Doğruluk (Accuracy): Bir fiziksel özelliğin ölçümünde gerçek değer ile 

cihazın gösterdiği değer arasındaki farktır.  Bir aletin kaç kere ölçme yapılırsa 

yapılsın gerçek veya tahmin edilmiĢ büyüklükten belirli bir miktar sapmasına o 

aletin doğruluğu denir. Diğer bir değiĢle aletin doğruluğu , bilinen bir giriĢ 

değerinden bir miktar sapmayı gösterir. 

• Doğruluk hatası sabit bir hatadır.  Belirli bir sayıda ölçmenin ortalaması ile gerçek 

değer arasındaki fark olarak ifade edilir. 

 

 

TEMEL KAVRAM ve TERİMLER 



Kalibrasyon (Calibration) :  
Bir ölçme aletinin doğruluğunun bilinen değerler ile karĢılaĢtırılarak hataların 

azaltılması iĢlemidir. Cihazın ayarlanmasıdır. 

 Bir cihazın üç Ģekilde kalibrasyonu yapılabilir: 

• Temel standartlara göre, 

• Daha yüksek doğruluktaki bir cihaz ile, 

• Bilinen bir giriĢ değerine göre, kontrolü, ayarlanması, tamiri ile yapılır. 
 

Kalibrasyon özellikle bilimsel çalıĢmalarda hata değerlerinin minimum 

tutulması, deney güvenirliği  ve ölçümlerin doğruluğu açısından çok önemlidir. 

 



    Bir ölçme aleti şunlar için kullanılabilir: 

 - Bir değiĢimi gözlemleme : (gaz ve elektrik 

sayaçları, hava durumu gözlemleme) 

 - Bir değiĢimi kontrol etme (kazan basıncının 

veya sıcaklığının ölçümü) 

 - Deneysel mühendislik iĢleri (Yeni 

geliĢtirilen bir makinanın güç tüketiminin 

ölçülmesi) 



Boyut ve Birimler 
Fiziksel büyükler boyutlarla ve boyutlara keyfi atanan değerlerde birimlerle 

ifade edilir. 

En çok kullanılan boyutlar : Uzunluk, Kütle, Sıcaklık, Zaman, ve Akım  (temel 

boyutlar, birincil boyutlar) 

Temel boyutlar kullanılarak oluĢturulan TüretilmiĢ Boyutlar (Ġkincil Boyutlar): 

alan=uzunluk*uzunluk, Hız=uzunluk/zaman, ivme=hız/zaman, 

Kuvvet=kütle*ivme, basınç=kuvvet/alan 

 
1- Uluslar arası Birim Sistemi- Metrik-SI Sistem 

2- Ġngiliz Birim Sistemi 



Boyut ve Birimler 



Boyut ve Birimler 



Boyut ve Birimler 

2555000 kW=2555 MW=2.555 GW 

 

0.0000025 m=0.00025 cm=0.0025 mm= 2.5 μm 



ÖLÇME SĠSTEMLERĠNĠN GENELLEġTĠRĠLMESĠ 

Genel bir ölçme sistemi: 

1. Duyarlı ölçü elemanı (Detector): Fiziksel değiĢkeni 

algılayarak kullanıĢlı bir sinyal haline dönüĢtürür. 

-Sinyal çevirici (Transducer) 

 

2. Düzenleyici kısım: Alınan sinyali amplifikasyon, 

filtrelemegibi değiĢiklikler ile daha kullanıĢlı hale getirir. 

 

3. Değerlendirme kısmı: Ölçülen değerin kayedilmesi, 

kontrol cihazına verilmesi, göstergeden okunması için 

gerekli teçhizatı ihtiva eder. 
 



ÖLÇME SĠSTEMLERĠNĠN GENELLEġTĠRĠLMESĠ 



ÖLÇME SĠSTEMLERĠNĠN GENELLEġTĠRĠLMESĠ 

Bourdan tipi basınç 

ölçerler mekanik  

ölçme sistemlerine ait 

bir örnektir. 



ÖLÇME SĠSTEMLERĠNĠN GENELLEġTĠRĠLMESĠ 



Elektriksel bir gerilimin ölçülmesi voltmetre 

 Dedektör kademesi: Ġki tel ve iki uygun terminal  

 Orta kademe: yükseltici (amplifikatör) 

 Son kademe: voltajın ölçüldüğü bir voltmetre 

 

Günümüzde elektronik voltmetreler yükseltici ve ölçme 
kısımları tek bir parça halinde yapılmaktadır. 

ÖLÇME SĠSTEMLERĠNĠN GENELLEġTĠRĠLMESĠ 



STATĠK ve DĠNAMĠK ÖLÇME 

 • Statik ölçme: zamanla çok yavaĢ değiĢen veya değiĢmeyen fiziksel 

büyüklüklerin ölçülmesi 

Örnek: Sabit yük altında bir kiriĢin deformasyonunun ölçülmesi 

• Bir ölçme cihazının ölçme süresi, fiziksel büyüklüğün değiĢme süresinden 

daha kısa ise ölçme statiktir. 

 • Dinamik ölçme: ölçme esnasında ölçülen fiziksel büyüklüğün değiĢimi 

söz konusu iken yapılan ölçüm 

Örnek: Bir borudan akan akıĢkanın hızı; titreĢen bir kiriĢin deformasyonunun 

ölçülmesi 

• Dinamik ölçüm sistemleri, 0., 1. ve 2. mertebeden diferansiyel denklemlerle 

ifade edilebilecek Ģekilde davranıĢ gösterir. 

 Fiziksel büyüklüğün değeri zamanla değişmiyorsa bu sistem statik olarak 

adlandırılır. 

Fiziksel büyük zamanla değişiyorsa Dinamik sistem olarak adlandırılır.  



 


