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DERS İÇERİĞİ 

Mekatronik sistem tasarımındaki temel ilke ve kavramlar, örnek projeler ve başarı ölçütleri (ilk dört hafta). Proje 
seçimi ve öğrencilerin proje takımlarına ayrılması. Proje çalışması. Proje sunuşları. 
REFERANSLAR 

1. Shetty, D., Kolk, R.A., Mechatronics System Design, 2011. 
DERSİN AMAÇLARI 

Mekatronik yüksek lisans programındaki öğrencilere mekatronik sistem tasarımının temel ilke ve kavramlarını 
aktarmak ve bu ilke ve kavramları bir proje çalışmasında kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere temel ilke ve 
kavramlar ilk dört hafta anlatıldıktan sonra Makina ve Elektrik gruplarının karışık olarak yer aldığı proje takımları 
oluşturulacak ve böylece öğrencilerin takım çalışmasına dayalı bir mekatronik sistem tasarımı projesini 
gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. 
DERS ÇIKTILARI 

1. Mekatronik sistem tasarlanırken gerekli olan pratik bilgi ve beceriyi kazanmak 
2. Eyleyici, duyarga ve işlemcileri entegre edip arayüzlerini oluşturmayı öğrenmek ve programlama sayesinde 

akıllı/programlanabilir sistemler tasarlamak. 
3. Projelendirme ve proje yönetimi hakkında bilgi ve beceri kazanmak.  

 

 

 



DERS PLANI 

Hafta  Konu 
1 Mekatronik tasarım ilkeleri, örnek projelerin sunumu, dersin yürütülme şekli hakkında bilgilendirme, 

proje listesinin ilanı ve yapılacak proje sayısının oylama ile iki veya bir projeye kadar indirgenmesi 
(EA, PB) 

2 Mekatronik tasarım ilkeleri, örnek projelerin sunumu, proje grupları oluşturma ve bildirme (EA, PB) 
3 Mekatronik sistemler için yazılım ve arayüz bilgisi, gömülü sistem, modelleme-kontrol ve görüntü 

işleme uygulama örnekleri. Alıştırma ödevleri (PB) 
4 Çeşitli mekatronik tasarım öğeleri (algılayıcılar, eyleyiciler, PLC, v.b.), mekatronik tasarım örnekleri, 

Otomasyon laboratuvarı ziyareti (EA) 
5 Ders yapılmayacaktır.  

Ara rapor 1: Proje konusu seçimleri, takım listesi, proje planı ve takım üyeleri görev paylaşımı, 
literatür taraması ve bütçeleme . (Cuma günü 20:00’a kadar Ninova’dan teslim edilecek) 

6 Proje toplantısı 1 (11:00 – 12:00): Ara rapor 1’deki bilgiler kontrol edilip sorunlar giderilecek. (EA, 
PB) 

7 Ders yapılmayacaktır.  
Ara rapor 2: Ön tasarım,  3B çizim, mühendislik hesapları (mukavemet, boyutlandırma, motor seçimi, 
duyarga seçimi, varsa kinematik hesaplar, hareket planlama , (Cuma günü 20:00’a kadar Ninova’dan 
teslim edilecek) 

8 Proje Toplantısı 2 (11:00 – 12:00): Komponent seçimi ve temin edilmesindeki sorunların giderilmesi, 
tasarım problemlerinde danışmanlık (EA,PB) 

9 Ders yapılmayacaktır.  
Ara rapor 3: Mekanik tasarımın ilk hali (Prototip 1), mümkünse duyarga ve eyleyiciler entegre edilmiş 
halde raporlanacak, tasarımda karşılaşılan problemler, analiz ve çözümleri ile birlikte raporda 
açıklanacak. (Cuma günü 20:00’a kadar Ninova’dan teslim edilecek) 

10 Proje Toplantısı 3 (11:00 – 12:00): Mekanik tasarımın/ Prototip 1’in kontrolü, öneriler, Ara rapor 2 ve 
Ara rapor 3’te belirtilen tasarımlardan farklılıkları ve başarım ölçütlerini sağlama yüzdesine gore 
notlandırma. (EA, PB) 

11 Ders yapılmayacaktır.  
Ara rapor 4: Prototip 1 üzerindeki iyileştirmeler, elektronik, elektrik bileşenlerin entegrasyonu, arayüz 
oluşturma ve programlama detayları. (Cuma günü 20:00’a kadar Ninova’dan teslim edilecek) 

12 Proje Toplantısı 4 (11:00 – 12:00): Projenin tamamlanma (%100) ve entegrasyonun performansı 
değerlendirilecek. Mekanik tasarım tamamlanma oranı (%20), Eyleyicilerin montajı ve kontrolü (%20), 
Duyargaların montajı ve kontrolü (%20), Tüm sistemin çalışması (%40). (EA, PB) 

13 Ders yapılmayacaktır.  
Ara rapor 5: Prototip 2’nin imal edilmesi, optimizasyon, kusur giderme, performans ölçümleri. (Cuma 
günü 20:00’a kadar Ninova’dan teslim edilecek) 

14 Proje Toplantısı 5 (9:30 – 12:30): Optimizasyon üzerine öneriler, problemlerin çözümü için öneriler, 
kapanış. 

 

 FINAL: www.sis.itu.edu.tr adresinden ilan edilen final tarihinde prototiplerin sunuşları gerçekleşecektir. Aynı 

tarihte akşam 20:00’e kadar Ara-raporlardan derlenen, teknik yazım kurallarına göre yazılmış proje sonuç raporları 

Ninova üzerinden teslim edilecektir. Geciken raporlar kabul edilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  

Ara raporlar (%5x5) %25 
Proje toplantılarında devamlılık ve sunum (%5x5) %25 
FINAL SUNUMU ve SONUÇ RAPORU: %50 (%30 teknik, %10 sunum, %10 özgünlük) 
Derse devam projenin tamamlanabilmesinde önemli rol oynadığı için %80 olarak belirlenmiştir. 


