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Ders Sorumlu Yardımcıları

Dersin Amacı

Alternatif Akım (AA) dalga şekilleri ile periyot ve frekans tanımlarının 
kavranması, AA yük çeşitlerinin tanınması, AA elektrik devreleri ile 
ilgili temel kavramların ve AA devrelerinin sürekli durumdaki çözüm 
yöntemlerinin çözme becerisinin kazanılması amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

AA gerilim dalga şekillerinin, periyot ve frekans tanımlarını kavramak
Değişik yüklerin natif akımdaki davranışlarının anlaşılması
Alternatif akım devrelerinin çözümlerini yapabilme becerisini kazanmak
Üç fazlı AA devrelerin çözümlerinin öğrenilmesi
Alternatif akımda aktif, reaktif ve görünür güçlerin kavranması
AA’da R-L R-C ve R-L-C devrelerinin kavranması
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                                                                        DERS PLANI
Hafta Konular/Uygulamalar Metot

1

Alternatif akım (AA) ve natif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve 
frekans tanımları, sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri, genlik ve 
şekil katsayıları, AA´ da faz farkı, fazör kavramı, faz farkının fazör ve dalga 
şekli ile göst

Ders Materyali

2

Alternatif akım (AA) ve natif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve 
frekans tanımları, sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri, genlik ve 
şekil katsayıları, AA´ da faz farkı, fazör kavramı, faz farkının fazör ve dalga 
şekli ile göst

Ders Materyali

3
Alternatif Akım da değişik yüklerin (direnç, bobin ve kapasitör ) sürekli hal 
davranışları, indüktif ve kapasitifreaktanslı devrelerde akım-gerilim 
fazörleri, faz farkları 

Ders Materyali

4
Seri bağlı direnç- bobin (R-L), direnç- kondansatör (R-C) ve R-L-C 
devrelerinde empedans hesaplaması, ohm kanununun uygulanması ve örnek 
problemler. 

Ders Materyali

5
Seri bağlı direnç- bobin (R-L), direnç- kondansatör (R-C) ve R-L-C 
devrelerinde empedans hesaplaması, ohm kanununun uygulanması ve örnek 
problemler. 

Ders Materyali

6
Paralel R-L, R-C ve R-L-C devrelerde empedans hesaplanması, ohm kanunu 
uygulamaları, örnek problem çözümleri. 

Ders Materyali

7
Paralel R-L, R-C ve R-L-C devrelerde empedans hesaplanması, ohm kanunu 
uygulamaları, örnek problem çözümleri. 

Ders Materyali

8
Alternatif akım devrelerinde güç hesabı aktif güç, reaktif güç, görünür güç, 
güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi. 

Ders Materyali

9
Alternatif akım devrelerinde güç hesabı aktif güç, reaktif güç, görünür güç, 
güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi. 

Ders Materyali

10 Vize Sınavı Ders Materyali
11 Kompleks sayılarla işlemler. Ders Materyali
12 Kompleks sayılarda devre çözümleri Ders Materyali

13
Üç fazlı gerilimlerin dalga şekilleri, fazör diyagramının çizilmesi, faz 
gerilimlerinin ve faz akımlarının ani değer denklemleri. 

Ders Materyali

14
Üç fazlı değişik yüklerin bağlanması, yıldız bağlantı, üçgen bağlantı, dengeli
yük durumu, hat ve faz gerilimleri ve akımları. 

Ders Materyali

                                                                                KAYNAKLAR

Ders Kitabı veya Notu Alternatif Akım (AC) Devre Analizi Seçkin Yayıncılık

Diğer Kaynaklar

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi

Ara Sınav 50
Kısa Sınav -
Ödev, Proje -
Yarıyıl Sonu Sınavı 50
Toplam 100



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Çıktıları Katkı Düzeyi

1 2 3 4 5
1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. X

2
Matematik,  fen bilimleri  ve  kendi  alanlardaki  kuramsal  ve uygulamalı  bilgileri
mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

3
Problemleri  saptar,  tanımlar,  formüle  eder  ve  çözer,  bu  amaçla  uygun  analitik
yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

4
Endüstriyel  uygulamalar  için  gerekli  olan  modern  teknik  ve  araçları  seçer  ve
kullanır.

X

5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar X
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. X

7
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi
kaynaklarını kullanır.

X

8
Yaşam  boyu  öğrenmenin  gerekliliği  bilincindedir,  bilim  ve  teknolojideki
gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

X

9
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar, bu doğrultuda modern tasarım
yöntemlerini uygular.

X

10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. X
11 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. X

12
Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki 
etkilerinin bilincinde olur, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve 
çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

X

13
Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri 
yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine 
sahiptir.

X

14
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği 
konularında bilinç, endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında 
farkındalığa sahiptir.

X

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat)

Ders İçi Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42

Ders Dışı
Ödev -
Araştırma -
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 18

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 10

Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 3.05
Dersin AKTS Kredisi 3


