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Ön Koşul Dersleri Yok

Ders Sorumluları
Öğr. Gör. Oğuzhan KENDİRLİ

Ders Sorumlu Yardımcıları

Dersin Amacı

Alternating Current (A) Understanding the period and frequency with 
waveforms, in recognition of the load types, to the electrical circuits of 
basic concepts and the circuit is intended acquisition of solving the 
solution methods in the steady state.

Dersin Öğrenme Çıktıları 

A voltage waveforms of the grasp of the period and frequency
Understanding the behavior of native currents of different load
Gain the ability to solve the nating current circuit
Understanding the solution of the three-phase circuit
Alternating current is active, reactive and apparent power of 
understanding
Understanding the AA R-R-C and R-L-C circuit

EK-1



                                                                        DERS PLANI
Hafta Konular/Uygulamalar Metot

1

Alternating current (AC) and the native voltage definition, waveforms, 
period and frequency definitions, the sine wave of a sudden, the effective 
average value of the amplitude and shape factor, AA the phase difference, 
phase concept, Although the phase and waveform of the phase difference

course material.

2

Alternating current (AC) and the native voltage definition, waveforms, 
period and frequency definitions, the sine wave of a sudden, the effective 
average value of the amplitude and shape factor, AA the phase difference, 
phase concept, Although the phase and waveform of the phase difference

course material.

3
Alternating Current at different loads (resistors, inductors, and capacitors) 
steady-state behavior, the inductive and capacitive reactance circuit current-
voltage phasor, phase differences

course material.

4
Resistors connected in series coil (RL), resistor-capacitor (RC) and 
impedance calculation in RLC circuits, the application of Ohms Law and 
sample problems.

course material.

5
Resistors connected in series coil (RL), resistor-capacitor (RC) and 
impedance calculation in RLC circuits, the application of Ohms Law and 
sample problems.

course material.

6
Parallel RL, RC and RLC circuits in calculating impedance, ohms law 
practice, sample problems.

course material.

7
Parallel RL, RC and RLC circuits in calculating impedance, ohms law 
practice, sample problems.

course material.

8
Power calculation circuit in AC active power, reactive power, apparent 
power, power to draw the triangle, power factor, power factor correction.

course material.

9
Power calculation circuit in AC active power, reactive power, apparent 
power, power to draw the triangle, power factor, power factor correction.

course material.

10 Midterm Exam course material.
11 Operations with complex numbers. course material.
12 Circuit solutions in complex numbers course material.

13
Waveforms of three-phase voltage, drawing the phase diagram, 
instantaneous value equations of the phase voltages and phase currents.

course material.

14

Waveforms of three-phase voltage, phase connection of three-phase different
loads, star connection, delta connection, balanced load condition, line and 
phase voltages and akımları.çizil the sudden value equation of the phase 
voltages and phase currents.

course material.

                                                                                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


