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Problem 1. (30 puan) Aşağıdaki otomatik çay otomatına ait PLC kodunu yazınız. 

 
 
Görevler: 
1- Bardak sensörü “ON” ve Çay Koyma butonu “basılı” ise çay besleme valfi 
çalışacaktır. 
2- Çay koyma butonuna basıldığı sürece işlem yapılır.(Çay koyma butonu serbest 
bırakılır ise çay koyma işlemi durur) Bardak sensörü “OFF” olduğu sürece çay koyma 
butonuna basılırsa çay koyma işlemi yapılamaz. 
3- Su seviyesi düşerse ise alt sınır anahtarı “ON” olacak ve su besleme valfi çalışacaktır. 
4- Su seviyesi üst sınır anahtarını “ON” yaptığında su besleme valfi kapanacaktır. 
5- Su besleme valfi beş kez çalışır ise çay değişimi ihtiyaç lambası “ON” olacak. 
6- Çay değişimi sonrasında çay değişim bitiği butonuna basılacak ve ihtiyaç lambası “OFF” 
olacaktır. 

 
 

Resim1: Otomatik Çay Makinası 

Su besleme valf işlemi 
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Cevap 1)  

 
 
 
Problem 2. (30 puan) Bir imalat sisteminde otomatik depolama sistemi kullanılmak isteniyor. Bu 
sistemde toplam 400 depo alanı olması ve saatte 125 işlem yapması istenmektedir. Tercih için iki farklı 
sistem düşünülüyor. Bunlardan biri tekli karuzel sistemi, ötekisi de ikili karuzel sistemidir. Her iki 
durumda da karuzelin eni 4.0 metre ve taşıyıcılar arası mesafe 2.5 metre olması istenmektedir. Tekli 
karuzel için bir operatöre, iki karuzel sistem için ise iki operatöre ihtiyaç bulunacaktır. Sistemlerde 
ilerleme hızı 75m/dakika’dır. Sistemlerde üst üste en çok 5 sepetin olması isteniyor. Yükleme boşaltma 
istasyonuda alma/boşaltma işlemi tek parça veya sepette 1 parça olduğunda 0.4 dakika, eğer birden çok 
parça varsa 0.6 dakika almaktadır. İşlemlerin %50sinin birden çok parçalı işlemlerden oluştuğunu 
düşünelim.  
A) Tekli karuzel sisteminin uzunluğu ve işlem hacmi ne olmalıdır? b) Çiftli karuzel sisteminin uzunluğu 
ve işlem hacmi ne olmalıdır?  c) Hangisi istenen özellikleri daha iyi sağlar? 
 
 
 
 

Görevler 
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Cevap 2)  
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Problem 3. (20 puan) Aşağıdaki uygulamalarda hangi depolama tekniğini kullanmayı önerirsiniz? Sadece en 
uygun tek sistemi önermelisiniz. Puan alabilmek için nedenleri ile açıklayınız.  
a) Büyük para kasaları imal eden bir fabrikada bitmiş ürünlerinin depolanması 
b) Just-in-time üretim yapan bir fabrikada montaja yönelik çalışan, erişim zamanının düşük olması istenen bir 

depolama sistemi 
c) Bir mühendislik firmasında sık erişim gerektiren evrakların depolanması için fazla yer kaplamayan, erişim 

zamanının düşük ve maliyetin çok yüksek olmaması gereken bir depolama uygulaması 
d) Ufak el aletleri, bakım cihazlarının depolanması 
e) Otomasyon sistemleri satan bir firmanın ürün kolilerinin depolanması 
 
Cevap 3)  
a) Toptan depolama (ucuzluk, kolaylık ve ürünlerin ağırlıkları nedeniyle),  
b) AS/RS veya Karuzel (yüksek işlem hacmi ve diğer avantajlarından dolayı tercih edilirler),  
c) Karuzel (dersimizde gördüğümüz videoyu hatırlayınız),  
d) Çekmece (ufak el aletleri gibi malzemelerin depolanmasında tercih edilir),  
e) Raf sistemi (yüksek işlem hacmine sahip bir otomasyon sistemine gerek olmadığı durumlarda tercih edilir.) 
 
Problem 4. (20 puan) Aşağıdaki uygulamalar için ne tür otomatik veri okuma, tanımlama teknolojisi kullanmayı 
tavsiye edersiniz? Sadece en uygun tek sistemi önermelisiniz. Puan alabilmek için nedenleri ile açıklayınız. 
a) Ameliyathane girişlerini kontrol etmek amacıyla kullanılabilecek, sterilizasyonu tamamlamış tıbbi personelin 

herhangi bir cihaza temasına gerek kalmadan tanınmasını gerçekleştirebilecek bir sistem 
b) Kâğıt sinema biletlerin gerçek olup olmadıklarını kontrol edebilmek için kullanılacak, barkottan daha 

güvenli, taklidi zor, ucuz bir yöntem 
c) Bir devlet hastanesi laboratuarında hasta kan toplama tüplerinin karışmasını engellemek için 

kullanılabilecek, maliyeti düşük bir otomatik veri toplama sistemi 
d) Bankamatik cihazına yatırılan parayı inceleyerek gerçek olup olmadığını anlayan bir tanımlama sistemi 
e) Vahşi Anadolu vaşağının avlanma alışkanlıkları üzerine olan bir bilimsel çalışmada hayvanların uzaktan 

tanımlanıp, takip edilebilmesini sağlayacak bir otomatik veri toplama uygulaması. 
 
Cevap 4: 
a) Biyometrik (çünkü sterilizasyonun korunması ve sadece yetkili personelin girişinin sağlanması çok önemli), 
b) Manyetik Kart (ucuz ve güvenli, takliti zor, barkot ise kolayca taklit edilebilir),  
c) 1D Barkot (ucuz, kolay uygulanabilir bir sistemdir),  
d) Görüş Sistemi (Aslında kağıt paranın gerçekliğinin sorgulanmasında görüş sistemi tek başına kullanılıyor 
olmasa da, tanımlama ağırlıklı olarak görüş sistemi bilgisine dayanır),  
e) RFID sistemi (uzaktan takip etmeye imkan sağlaması, olabildiğince hayvanın hayatına müdahale etmemiş 
olmak gibi avantajlar sebebiyle tercih edilir. Sınavda bu soruya “hayvanın alnına barkod çizdirirdim” cevabını 
yazan bir arkadaşınız olmuştu ☺) 
 


