İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak2015
İki tane proje yapılacaktır (50+50). İsteyen Ekstra projede yapabilir (+ 10p).

1. Proje: Vinç Tasarım ve Hesaplama Programı (50 p)
Masaüstü programlama olarak (C# kullanılacak) aşağıdaki programı yazınız.
Vinç üretimi yapan bir fabrikada kullanılabilecek motor güç hesabını yapan, kullanılacak kasnak çapı, halat
çapı, kayış boyunu hesaplayan bir program yazınız. Hesaplamanın nasıl yapılacağı ve programda neler
olacağı ile ilgili aşağıdaki adımları takip edin.
a) Motorun devri kayış kasnak ile şekildeki gibi düşürülecek. Gerçekte bir kayış kasnakla devri çok
düşürmek zordur. Bu nedenle motor içinde dişli sistemi ile önce devri düşürdüğümüzü varsayalım (yani
redüktörlü motor kullanalım. Böylece motor devri 200 d/d ile 1000 d/d arasında değişebilsin.). A kasnağı
motor miline bağlanmıştır. B kasnağı halatın sarıldığı C tamburuna bağlanmıştır.
A kasnağı ile B kasnağı arasındaki hız dönüşümleri için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz. Açısal hız
(ω=rad/s=1/s) yada devir (n=devir/dakika) olarak dönüşüm formülleri

b) Yük kaldırılırken halata gelen Fc kuvveti hem yükün ağırlığını taşıyacaktır hemde kalkışta ivmeden dolayı
oluşan atalet kuvvetini taşıyacaktır. Bu iki kuvvetin toplamı Fc kuvvetini oluşturur.

c) Yük sabit bir hızla yükselirken C tamburunun açısal hızı ve devri şu şekilde bulunur. Bir tekerin çevresel
hızı o tekerin açısal hızı ile yarıçapının çarpımına eşittir.

C tamburu ile B kasnağı aynı mil üzerinde olduğu için Açısal hızları yada Devirleri eşittir.
yada
Açısal hız (rad/s=1/s) ile devir (devir/dakika) arasındaki dönüşüm ise aşağıdaki formülle yapılır.

d) Halata gelen Fc kuvveti Newton olarak bulunduktan sonra kasnak yarıçapları kullanılarak motora gelen
moment bulunur. Motor milini zorlayan moment ve açısal hızı biliniyorsa gücü hesaplanabilir.
[N.m]

e) Gerekli halat çapı hesaplanırken Standart tablolar kullanılabilir. Halat çap seçimlerinde aşağıdaki tabloyu
kullanınız. Yük taşıyan halatlar emniyet katsayısı 5 kat, İnsan taşıyanların emniyet katsayısı ise 8 kat
alınır. Buna kaldırılacak ağırlık 1000 kg ise 5000 kg kopacak halat seçmelisiniz. En yakın değer olan 10
mm halat kullanılmalıdır. Bunun gibi halat seçimlerini tablodan yapınız.

Örnek Hesaplama
Şekildeki gibi bir vinç ile maksimum 1000 kg yük kaldırılacaktır. Motor devri kayış kasnak ile düşürülecektir.
Halatın sarıldığı C tamburu B kasnağına sabitlenmiştir. Vinç ile kaldırılacak maksimum yük 1000 kg olacaktır. Yük
kaldırılırken 2m yükselene kadar hızı 1m/s çıkarılacaktır. Daha sonra yük sabit bir hızla yükselecektir. Motor
miline bağlı A kasnağının yarıçapı 100 mm, Halatın sarıldığı C tamburunun yarıçapı 150 mm alınacaktır. B
Kasnağının yarıçapı da 300 mm olsun. Hesaplanan motor gücü sürtünme ve emniyetde göz önünde
bulundurularak %25 daha fazla alınacaktır. Buna göre;
a) Kullanılacak motor gücü kaç kW lık olmalıdır ve motor mili hangi devir/dakika ile dönmelidir?
b) Motor ekseni ile tambur ekseni arasındaki mesafe (L mesafesi) A ve C kasnak çaplarının toplamı kadar
alınacaktır. Buna göre kullanılacak kayışın boyu ne olmalıdır?
c) Gerekli halat çapı ne olmalıdır?

Çözüm
a) Motor gücü ve devri
Motora gelen momenti bulalım.
Kalkış esnasında halata gelen yük en fazla oldudurumdur. Dolayısı ile motor gücü de bu ana göre
hesaplanmalıdır. Yükün atalet etkisini de hesaplamak için ivmeyi bilmeliyiz. 2 metre yükselene kadar hızı 1m/s
olacağına göre ivmesi fizik derslerinden hatırladığımız ve dinamik dersinde tekrar öğreneciğiniz formülden
hesaplayabiliriz.

ilk hız 0, son hız 1m/s olacak. Alınan yol ise 2 m dir. Buna göre ivme

İvme bulunduğuna göre kalkış esnasında halata gelen yük

Olur. İvmeden dolayı ekstra 25 kg kadar ek bir yük geldi.
C tamburunda oluşan moment MC= FC . rC =10060 N . 0,15 m = 1509 Nm olur.
C tamburu ile B kasnağı birbirine bağlı olduğuna göre B kasnağında da aynı moment olacaktır. MB = 1509 Nm
olur.

FB kayışa gelen kuvvet ise MB =FB . rB den bulunur. FB=MB/rB = 1509 Nm /0,30 m = 5030 N = FA dır.
Motora gelen moment MA=FA . rA dan MA=5030 N. 0,100 m = 503 Nm olur.
Motorun açısal hızını (devrini) bulalım.
Yük 1m/s ile hızla çıkarken C tamburu hangi açısal hızla dönmelidir?

B kasnağıda aynı açısal hıza sahiptir (aynı devirle döner). ωB =6,66 rad/s olur.
B kasnağının çevresel hızı vB= ωB . rB = 6,66 rad/s .0,30 m = 1,998 m/s
Dönerken kayışın ilerleme hızı 1,998 m/s oldu dolayısıyle A kasnağıda aynı çevresel hıza sahiptir. VB=VA = 1,998
m/s dır.
A kasnağının bu çevresel hızda dönebilmesi için açısal hızı ne olmalıdır. Bu hız aynı zamanda motor hızı olacaktır.
vA= ωA . rA => ωA =vA/ rA = 1,998 m/s /0,1 m = 19,98 rad/s olur.
Bu açısal hızda dönerken devri ne olur?
formülünden
Tabi bir elektrik motorunun devri bu kadar düşük olmaz. Motorun çıkış milinden önce araya bir hızı düşürmek
için redüktör (dişli kutusu) koyduğumuzu varsayalım. O zaman motor çıkış devri bu hızları sağlayabilir.
Motorun Gücü’nü bulalım.
Artık motora gelen moment ve dönmesi gereken açısal hızı biliyoruz. Motorun gücünü buradan bulabiliriz.
P= MA . ωA = 503 Nm . 19,98 rad/s = 1049, 94 Nm/s (Watt) olur.
%25 motor gücünü daha fazla alacağımıza göre olması gereken güç P=10049,94 .1,25 = 12562 W = 12,5 kW
b) Kayış Boyu
Kayışın boyunu yarıçaplara ve aradaki mesafeye bağlı olarak geometrik yollarla bulunur. Kayış boyunu veren
formülü kendiniz çıkarıp programda kullanınız. L mesafesini kasnakların çapının çapının toplamı şeklinde alınız.
Yani L=dA + dB şeklinde olsun.

c) Gerekli Halat Çapı

Halat çapı kaldırılan yüke göre tablodan seçilecektir. Eğer vinç yük kaldırıyorsa 5 kat emniyet, insan kaldırıyorsa 8
kat emniyet alınacak. Yani yük ona göre daha fazla alınacak.
Burada yük kaldırdığımıza göre 1000 kg * 5 = 5000 kg da kopacak bir halat seçmeliyiz. Tabloda buna en yakın
halat çapı 10 mm dir. Programda tabloyu kodların içine eklenmiş dizi şeklinde atın. Oradan okusun.
int Caplar ={6,8,10,12,13,14...};
int Yukler ={1990,3540,5350};
gibi. Caplar[2] dediğimizde 10 mm gelecektir. Yukler[2] dediğimizde ise 5350 gelecektir.

Programda Sizden İstenenler
Programda dışarıdan alınacak parametreler HscrollBar nesnesinden ayarlanacak.. Yani sürgü hareket ettirilerek
Kasnak çapları, yük miktarı, vs dışırıdan istenecek. Butona tıklayınca Girilen parametrelere göre Picturebox
üzerinde temsili bir sistem resmi çaplara vs bağlı olarak çizilecek. Sürgüden değerler değiştirildiğinde çizimde
ona göre farklı görünümler alacak. Yani çizim dinamik olacak. Daha sonra başka bir botuna tıklanıldığnda
yukarıda verilen hesaplama tekniğine göre motor gücü, Kayış boyu ve Halat çapı hesaplanıp kulanıcıya
gösterilecek. Yaklaşık bir ekran görünümü aşağıda verilmiştir. Kendinizden ekstra başka şeylerde katabilirsiniz.

2. Proje: Otobüs Bilet Satış Otomasyonu (50 p)
Programı kullanacak kişiler iki farklı kişi olsun. Bunların karşılarına gelecek ekran yetkilerini aşağıdaki
anlatılanlara göre belirleyiniz.
Ziyaretçiler: Ziyaretçiler siteye girdiğinde Nereden, Nereye, Tarih seçimlerini yaptıktan sonra karşısına
seferler listelensin. Bilet almak istediği sefere tıklayınca karşısına Otobüs oturma düzeni gelsin. Koltuk
numarasını tıklayarak alacağı koltuğu belirlesin. Bileti alırken kişinin adını, soyadını, kimlik numarasını,
Cinsiyetini ve koltuk numarasını (tıklanan ekrandan seçilecek) saatini (sefer saatinden) kaydetsin.
Kaydettikten sonra başka bir ekranda Bilet çıktısı almak üzere çerçeveli bir görünüm gelsin.

Görevliler: Sefer bilgilerini kaydeden görevliler şifreli giriş yaparak sisteme girebilsin. Şifre girişinden önce
kendisini kaydedebilsin. Kayıt ekranlarında Validation (doğru yazım kontrolü) kullanın. Şifre girişi yaptıktan
sonra görevlinin karşısına Otobüs seferlerini kayıt ekranı gelsin. Otobüsün Nereden Nereye, ve Saat
bilgilerini kaydetsin.
Daha başka eklentileride kendiniz yapabilirsiniz. En az bu özellikleri barındırsın.

3. Serbet Proje (Artı 10 puan):
İsteyen merak ettiği bir konuda serbestbir projede yapabilir. Projenin zorluğu ve kapsamına göre +10 puan
eklenecektir. İnternetten indirdiğiniz herhangi bir programı proje olarak göndermeyin kopya işlemi görür.

