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Güç elektroniği teknolojisinin tanıtımı ve öneminin vurgulanması, yarı iletken
anahtarlama elamanlarının tanıtımı ve organizasyonu, güç dönüştürücülerinin
analizi ve tasarımı için gerekli olan temel kavramlar ve tanımlamalar, kontrolsüz
diyotlu ve kontrollü ac/dc doğrultucular, dc/dc çeviriciler, dc/ac eviriciler.
Anahtarlamalı güç dönüştürücülerinin tasarım, kontrol ve analizini yapmak üzere
daha iyi, güvenilir ve doğru tekniklerin geliştirilmesi.
Bu derste öğrenciler elektrik gücünün bir formdan başka bir forma kontrollü
dönüşümünü gerçekleyen temel devre mimarilerini tanıyacak, bu devrelerin
analizlerini ve çalışma prensiplerini öğreneceklerdir. Bu bilgiler öğrencilere güç
elektroniği endüstrisin ihtiyaç duyduğu farklı güç ve özelliklerde özgün güç
dönüşüm sistemlerinin tasarımını yapma ve gerçekleme yeteneği kazandıracaktır.
1) Öğrenciler güç yarı iletken anahtarlama elemanları hakkında bilgilenir
2) ac/dc doğrultma devreleri mimarilerini tanır ve analizini yapar.
3) dc/dc çeviricilerin devre mimarilerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir.
4) dc-ac eviricilerin devre mimarilerini tanır, çalışma ve kontrol prensiplerini
öğrenir.
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İŞLENEN KONULAR
Güç elektroniği teknolojisinin tanıtımı
Güç yarı iletken anahtarlama elemanları: Diyot ve Tiristör
Güç yarı iletken anahtarlama elemanları: BJT, MOSFET, GTO ve IGBT
Kontrolsüz diyotlu doğrultucular
Tiristör kontrollü doğrultucular
Alçaltıcı dc/dc çevirici
Yükseltici dc/dc çevirici
Ara sınav
Alçaltıcı-yükseltici dc/dc çevirici
Cuk ve Sepic çeviriciler
Yarım-köprü ve tam-köprü dc/dc çeviriciler
Yarım-köprü ve tam-köprü dc/ac eviriciler
Kesikli akım modu çalışma
Yarıyıl sonu sınavı

PROGRAM ÇIKTISI

Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Elektrik-Elektronik
Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve
modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri kapsayacak şekilde ElektrikElektronik Mühendisliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü
modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin
analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü
konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları
analiz etme ve yorumlama becerisi
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi.
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. Etkin rapor yazma ve
yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum
yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik
uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar
hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma
hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal
sonuçları konusunda farkındalık.
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