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Problem 1. (25 puan) Aşağıda yük kaldırmak amacıyla tasarlanan bir sistem görülmektedir. Bu 
sistem makaralar ve hidrolik silindirden oluşur. 5 metre yüksekliğe kaldırılmak istenen yükün 5 
ton olduğu bilinmektedir. Bu kaldırma işlemi 50 saniye almaktadır.    

a) Maksimum basınç 150 bar ise bu iş için uygun silindiri belirleyiniz. Silindirin bu işlem 
için kullanacağı güç kaç beygir gücüdür? 

 
 

b) Hidrolik silindir yerine makaralar çıkartılarak bir hidrolik motor kullanılırsa ve yarıçapı 20 
cm olan bir tekerlek kullanılırsa aynı işlem için ne kadarlık bir hidrolik sıvı akış gerekir? 
Motorun gücü kaç beygir gücü olmalıdır?  

c) Hangisinin kullanımı güç, boyut, maliyet ve yükü tutabilmek açılarından tercih edilmelidir?  
 
Cevap 1: 
Yük kaldırmak amacıyla tasarlanan bir sistemde makaralar ve hidrolik silindirden oluşur. 5 metre 
yüksekliğe kaldırılmak istenen yükün 5 ton olduğu bilinmektedir. Bu kaldırma işlemi 50 saniye 
almaktadır.    

a) Maksimum basınç 150 bar ise bu iş için uygun silindiri belirleyiniz. Silindirin bu işlem 
için kullanacağı güç kaç beygir gücüdür? 
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deltP* pistonAlanı = 25000* 9.81 => rp = 72 mm. Cylinder= d>15cm ve L=1m. Seçilebilir. (Ar 
=0 varsayılırsa, aksi takdirde Ar=Aa/3 alınarak d>17cm’de seçilebilir.) 
 
Yük hızı= 0.1 m/s, Silindir hızı = v= 0.02 m/s. 
P= F v = 25000* 9.81* 0.02 = 4905 Watt = 6.577 hp. 
 

b) Hidrolik silindir yerine makaralar çıkartılarak bir hidrolik motor kullanılırsa ve yarıçapı 
20 cm olan bir tekerlek kullanılırsa aynı işlem için ne kadarlık bir hidrolik sıvı akış 
gerekir? Motorun gücü kaç beygir gücü olmalıdır?  

 
Pmotor = T w  burada T=F r= 5000 9.81 0.2 = 9810 NM, w= 2pi n /60, n’i belirlemek için: 2pi r 
n = toplam mesafe =5 => n= 3,97 dönüş => n=3,97 *60/50 = 4,77 dönüş/dak. 
Değerler yerlerine koyulursa Pmotor=4905W=6,57 hp bulunur. 
Q=Pfluid/deltaP = Pmotor * verim / deltaP = 4905 * 1 / (150 10^5) = 3.27 10^-4 m3/s. 
 

c) Hangisinin kullanımı güç, boyut, maliyet ve yükü tutabilmek açılarından tercih 
edilmelidir?  
 

Hidrolik silindir gereken güç, maliyet ve yükü tutabilmek açılarından hidrolik motordan daha iyi sonuç 
vermekte ve bu uygulamada tercih edilmelidir. 
 
 
Problem 2. (25 puan) Bir PLC uygulamasında tankın doldurulması ve boşaltılması kontrol ediliyor. 
Sistemin aşağıdaki tabloda belirtilen dört girdisi ve dört de çıktısı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen 
kuralları göz önünde bulundurarak bu PLC’nin merdiven diyagramını bulunuz. 
 

1. Başlama tuşu PB1’e basıldığında MV1 açılacak ve tanka su dolmaya başlayacaktır. Tam 
bu esnada M motoru çalışmaya başlayarak karıştırma işlemi başlayacaktır.  
2. Su seviyesi TLB2 algılayıcısını geçip TLB1’e vardığında MV1 kapanmalı ve karıştırıcı 
motor M durmalıdır.  
3. Bu işlemden sonra MV2 açılarak suyun boşaltılması başlayacaktır. Su seviyesi TLB2’ye 
vardığında MV2 kapanmalıdır.  
4. Yukarıda bahsedilen doldurma ve boşaltma döngüleri dört kez tekrar ettikten sonra bitiş 
ışığı (End) yanmalı ve PB1’e basılsa bile doldurma veya boşaltma işlemi başlamamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Girdiler Çıktılar 
Başlama Tuşu PB1 
Üst seviye algılayıcısı TLB1  
Alt seviye algılayıcısı TLB2 

Doldurma vanası MV1 
Boşaltma vanası MV2 
Karıştırma Motoru M 
Bitti ışığı End 
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Cevap 2: 
 
Belirtilen kurallar göz önünde bulundurarak oluşturulan PLC merdiven diyagramı aşağıda verilmiştir. 
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Problem 3. (25 puan) Aşağıda Pnömatik silindirler ve bir PLC’yi içeren bir fabrika otomasyon 
sistemi gösterilmektedir. Bu sistemde pnömatik silindirler parçaları kısa veya uzun olmalarına 
göre belirli kutulara atmaktadır. Parçalar konveyöre diğer bir sistem tarafından yerleştirilir.  
 
• Tüm sistemi başlatan normalde açık X10 tuşu, tüm sistemi durduran normalde açık X11 tuşu 

ve normalde kapalı Acil durum tuşu X12 bulunmaktadır. 
• Eğer X11 veya X12 tuşlarına basılırsa, sistem hemen durmalı, silindirleri geri çekmeli ve 

konveyörü durdurmalıdır. 
• Silindirlerin konumları şekilde gösterilen normalde açık yakınlık algılayıcılar (X1 – X4) ile 

bilinmektedir.  
• Kısa parçalar normalde açık optik yakınlık algılayıcının (X5) ışınını kestiğinde algılanarak 

konveyör durmalı ve Y1 çalıştırılarak parça konveyörden kutuya aktarılmalıdır.   
• Uzun parçalar normalde açık optik yakınlık algılayıcının (X6) ışınını kestiğinde algılanarak 

konveyör durmalı ve Y2 çalıştırılarak parça konveyörden kutuya aktarılmalıdır.   
• Silindirler parçayı attıklarında geri çekilirler. Konveyör Y0 motoru ise silindir geri 

çekildikten 1 saniye sonra çalışacaktır.  
 

PLC merdiven diyagramını yazarak bu sistemin çalışma mantığını ve silindirlerin çalışma 
durumunu satır satır detaylı olarak anlatınız. Açıklamalarınızı merdiven diyagramının yanına 
yazarak her adımda neyin gerçekleştirildiğini belirtmelisiniz.  

 
 

 
 
Cevap 3: 
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(Normalde açık) 

X12 

• X11 veya X12 basılı => Durur 
• X5 basılı => Konveyör durur, 

Y1 çalışır 
• X6 basılı => Konveyör durur, 

Y2 çalışır 
• Konveyör, silindir döndükten 

1s. Sonra çalışır. 
 

Uzun Parça 
Tanıma,  
Silindir çalıştırma 

Kısa Parça 
Tanıma,  
Silindir çalıştırma 

Konveyör  
Motor  
Kontrolü 
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Problem 4. (25 puan) Bir fabrikada otomatik taşıma cihazları (AGV ler) istasyonlar arasında 
parça taşıma amacıyla kullanılmaktadır. Teslim oranı 40 işlem/saattir. Ortalama yüklü ve boş 
taşıma mesafesi 200 metredir. Araçların ortalama hızı 200 m/dak dır. Ortalama yükleme süresi 1 
dakika ve ortalama boşaltma süresi  0,75 dakikadır. Trafik faktörü Tf=1-0,05 (nc -1) olarak 
verilmiştir. Taşıyıcı sayısı, nc, bir tam sayıdır. Verimlilik değeri E=0,9, A=1,0 alınacaktır. Böyle 
bir durumda; 
 
a) İstenen akış oranını sağlayabilecek en küçük araç sayısı nedir?  
b) Çok sayıda AGV yerine n adet römorku çeken bir adet AGV kullanıldığını düşünelim. 
Bu aracın ortalama hızı 400m/dak, yükleme ve boşaltma zamanı toplam 0,1n olduğuna göre, 
gereken en küçük römork sayısı ne olmalıdır?  
 
 
Cevap 4: 

 
 


