
HİDROLİK-PNÖMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

Aşağıda belirtilmiş olan Hidrolik-Pnömatik dersi proje dosyaları, 27.05.2019 Pazartesi 

günü 23.59’a kadar ilgili mail adreslerine gönderilmelidir. Geç gönderilen ödevler 

kabul edilmeyecektir. Ödevler, en fazla dört kişilik gruplar halinde yapılmalıdır. Her 

iki öğretimdeki tüm grupların yaptığı projeler karşılaştırılarak kontrol edilecek, 

benzerlik olması halinde tüm benzer projeleri yapan gruplardaki kişiler 

notlandırılmayacaktır. 

Birinci öğretim mail adresi : mekatronik.orkun@gmail.com  

İkinci öğretim mail adresi : kou.mekatronik.odev@gmail.com  

Not : Gruplar birinci ikinci öğretim karışık şekilde olabilir. Gruptaki çoğunluk hangi 

öğretimdense ilgili maile proje gönderilmelidir. Eğer grupta her iki öğretimden de eşit 

sayıda öğrenci bulunuyor ise belirtilen adreslerden herhangi birine proje gönderilebilir. 

Projede olması gerekenler: 

- En az üç tane hareket eden komponent olmak koşulu ile endüstride kullanılan hidrolik-

pnömatik bir sistem ele alınacaktır. 

- Ele alınan sistemin gerçekleştirdiği proses tanımlanacak ve çeşitli resimlerle(3D 

modelle) şemalarla açıklanacaktır. 

-Fluidsim programı kullanılarak sistemin hidrolik-pnömatik devre şeması 

oluşturulacaktır.(Problemi gerçekleştiren hem saf hidrolik veya pnömatik devre hem de 

elektrohidrolik-elektropnömatik devre yapısı ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Yapılan 

devreler tersinir olmalı yani başlatıldıktan sonra bittirildiğinde tekrar başa geri dönmeli 

ve butona basıldığında aynı işlemler tekrarlanabilirmelidir.)  

- Sistemin çalışmasını gösterecek şekilde bir 3D katı modeli Solidworks programında 

oluşturulacaktır. İsteğe bağlı olarak hareket etüdü de gerçekleştirilebilir. 

- Yapılan çalışmayı en iyi şekilde raporlandırarak bir pdf dosyası oluşturulacaktır. 

(Raporda problem en iyi şekilde tanımlanmalı, 3D model açıklanmalı, hidrolik-

pnömatik devreler aşama aşama anlatılmalı, rapor kapağında tüm öğrencilerin adı 

soyadı ve numarası bulunmalıdır. Raporda 12 punto Times New Roman fontu 
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kullanılmalı, satır aralıkları 1,5 satır olmalı, iki tarafa yaslı metin kullanılmalıdır. 

Düzgün hazırlanmayan raporlardan puan kırılacaktır.) 

- Hazırlanan tüm dosyalar (Rapor dosyası, Fluidsim Dosyası, Solidworks Dosyası) 

grupta projeyi gönderecek kişinin öğrenci numarasını içeren bir rar dosyasıyla yukarıda 

belirtilen mail adresine gönderilmelidir. 

Puanlama 

Fluidsim Devre Şemaları 60 

Solidworks 3D modeli 20 

Rapor Açıklayıcılığı ve Düzeni 20 

Solidworks Hareket Etüdü(Bonus) 20 

 

Not : Zorunlu olan bölümlerden biri bile eksik olduğu takdirde proje 

notlandırılmayacaktır. 

 

 

 

Arş. Gör. Tuğçe YAREN   Arş. Gör Orkun YILMAZ 

 


