OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO / UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI / UÇAK YAPI VE SİSTEMLERİNE GİRİŞ DERSİ
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 Dönem ödevi, geçme notunu %40 oranında etkileyecektir.
 Öğrenciler seçtikleri konuyu araştırıp sunum şeklinde anlatacaklardır.
 Dönemin son iki haftasındaki ders saatlerinde (29 Aralık ve 5 Ocak) ödev
sunumları yapılacaktır.
 Sunumun yaklaşık 15 dakika olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 Sunum dosya formatı “.ppt” veya “.pptx” (PowerPoint) olmalıdır.
 Sunum dosyasına ek olarak araştırma bilgilerini içeren, en fazla 30 sayfalık
bir rapor dosyası da, “.doc”, “.docx” veya “.pdf” formatında teslim
edilecektir.
 Süre ve sayfa sınırlaması dikkate alınarak sadece konunun özünü içeren
bilgilere yer verilmesi istenmektedir.
 Sunum ve raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka
belirtilecektir.
 Sunumlarda, şekil, çizim, video, animasyon, maket, model, numune gibi
konu anlatımını destekleyici unsurlara yer verilebilir.
 Ödevler, konu başlığında belirtilen kavramın tanımı, çeşitleri, kullanım
yerlerinden örnekleri, varsa malzeme özellikleri gibi bilgileri içermelidir.
 Ödev başlığının kapsamına bağlı olarak, öğrenciler bazı konuları 2 kişilik
gruplar halinde yapabilir.
 Öğrencinin listede yer alan konu başlıkları dışında bir konu önerisi olursa
değerlendirmeye alınacaktır.
 Öğrencilerin çalışma dosyalarını yükleyeceği yer daha sonra
duyurulacaktır.
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Ödev
No.
G201

Ödev Konusu
Uçaklara uygulanan testler, uçuşa elverişlilik testleri
(Uçak yapısal testleri, uçuşa elverişlilik ve onay testleri, testlerin içeriği)

G202

Hava araçlarında titreşim ve etkileri
(Titreşim tanımı / vibration, yapı ve sistemlere etkisi)

G203

Yorulma ve yorulma kırılmaları
(Yorulma tanımı / fatigue, yapı ve sistemlere etkisi, yorulma hasar ve kırılmalarının incelemesi)

G211

Hava aracı bakım faaliyetlerinde kalite kontrol
(Kalite kontrol kavramının açıklanması, hava aracı bakım uygulamalarında yeri)

G212

Hava aracı bakım emniyet ve güvenlik
(Hava aracı bakım çalışmalarında emniyet ve güvenlik uygulamaları)

G250

Uçak yapısal kusurları ve/veya hasarlarından kaynaklanan bir havacılık kazasının incelemesi
(Yapı kaynaklı 1 veya 2 kazanın incelenip, sebepleriyle anlatılması) Case Study

G251

Uçak motor kusuru veya arızası sebepli bir kazanın incelemesi
(Motor kaynaklı 1 veya 2 kazanın incelenip, sebepleriyle anlatılması) Case Study

G252

Uçak alt sistemlerinden biri sebepli bir veya iki kazanın incelemesi
(Uçak alt sistemi kaynaklı 1 veya 2 kazanın incelenip, sebepleriyle anlatılması) Case Study

M201

Uçak gövde yapısındaki ısı, ses ve titreşim yalıtım malzemeleri
(Hava aracı dış kaplaması altında yer alan izolasyon malzemelerinin tanıtımı ve incelemesi)

M202

Uçak yüzey boyaları, çeşitleri, incelemesi
(Boya malzemelerinin incelenmesi, çeşitleri, uygulama yerleri)

M203

Havacılıkta metal yüzey kaplama çeşitleri
(Boya harici yüzey koruma, korozyon önleyici tekniklerin tanıtımı ve incelemesi)

E101

Rulmanlar
(Temel makine elemanlarından bilyalı yatakların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları)

E102

Yaylar
(Temel makine elemanlarından yayların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları)

E103

Dişliler
(Temel makine elemanlarından dişli çarkların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları)

E104

Kayış-Kasnak Mekanizmaları
(Temel makine elemanlarından kayış kasnakların incelenmesi, çeşitleri, varsa havacılıktaki kullanımları)

E105

Zincir Mekanizmaları
(Temel makine elemanlarından zincir mekanizmalarının incelenmesi, çeşitleri, varsa havacılıktaki kullanımları)

E106

Sızdırmazlık elemanları, contalar, o-ringler
(Temel sızdırmazlık elemanlarının incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları)

E107

Mil, şaft, perno
(Temel makine elemanlarından millerin incelenmesi, çeşitleri, hava araçlarındaki kullanımları)

B201

Perçinler, perçin çeşitleri, havacılık perçinleri
(Bağlama elemanlarından perçinlerin incelenmesi, çeşitleri, malzemeleri, havacılıktaki kullanımları)

B202

Cıvatalar, vidalar, çeşitleri, havacılıkta kullanım yerleri
(Vidalı bağlama elemanlarının incelenmesi, çeşitleri, malzemeleri, havacılıktaki kullanımları)

B204

Gövdede kullanılan braket ve klipsler (air frame brackets and clips)
(Yapısal elemanların montajında kullanılan yardımcı parçaların tanıtılması, çeşitleri, malzemeleri)

B205

Çözülmeye karşı emniyetli bağlantı uygulamaları, yöntemler, örnekler
(Bağlama elemanlarının çözülmesine karşın alınan tedbirler, çeşitleri, malzemeleri, havacılıktaki kullanımları)
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T101

İnce sac kesme ve kıvırma teknikleri
(İnce levhaların kesilmesi ve kıvrılarak şekillendirilmesinde uygulanan teknikler, araç ve gereç)

T102

Kompozit malzeme tamir teknikleri
(Kompozit malzemelerin tamir teknikleri, kullanılan malzeme, araç ve gereç)

T202

Havacılıkta yapıştırma tekniği ve uygulama alanları
(Yapıştırma tekniği, çeşitleri, kullanılan malzemeler, araç ve gereç)

T203

Havacılıkta metal kaynak tekniği
(Havacılıkta kullanılan metallerin kaynak teknikleri, çeşitleri, kullanılan malzemeler, araç ve gereç)

T204

Lehimleme ve sert lehimleme teknikleri
(Havacılıkta uygulanan lehim ve sert lehim tekniklerinin tanıtılması, kullanılan malzemeler, araç ve gereç)

P101

Uçak Lastikleri
(Uçak iniş takımlarındaki lastikler, malzemeleri, yapısı, çeşitleri, içerik gazı)

P102

Helikopter swash plate
(Helikopterlerde kullanılan swash plate parçasının tanıtımı, yapısı, malzemesi, 3 adet örnek uygulama)

P103

Vidalı miller
(Kanatlarda flapların açılıp toplanmasını sağlayan vidalı millerin incelemesi, çeşit, malzeme, örnek uygulama)

P104

Pervane
(Uçak pervanelerinin genel incelemesi, şekli, yapısı, malzemesi, örnek uygulamalar)

P105

Helikopter palleri
(Döner kanatlı hava araçlarındaki palaların incelenmesi, yapısı, malzemesi, örnekleri)

P106

İniş takımı fren diskleri, malzeme, şekil, çeşitleri
(İniş takımı tekerlek fren disklerinin yapısı, şekli, malzemesi, uygulama örnekleri)

G101

Pistonlu motorlar
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler)

G102

Gaz türbinleri
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler)

G103

Turbofan motorlar
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler)

G104

Wankel motorlar
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler)

G105

Turbojet motorlar
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler)

S101

İniş takımı toplama ve açma mekanizmaları (3 farklı örnek)
(İniş takımı mekanizmalarının tanıtımı, 3 farklı örneğin incelenmesi)

S105

Uçuş kumanda yüzeyleri tahrik elemanları
(Uçuş kumanda yüzeylerinin hareket ettirilmesinde kullanılan mekanizmalar, en az 2 örnek verilmelidir)

S201

Frenler
(İniş takımı tekerlek frenlerinin genel tanıtımı, çalışma prensibi, parçaları)

S202

Folyo-Hava yatakları (gas bearing)
(Uçak turbo motorlarındaki kaymalı yatakların tanıtılması, çalışma ilkesi, yapısı, örnekleri)

S203

Flaperon
(Çalışma prensibi, kullanım yerleri, örnekler)

S204

Elevon
(Çalışma prensibi, kullanım yerleri, örnekler)

S205

Kablo (airwire) ve makaralar ile kumanda
(Çalışma prensibi, kullanım yerleri, örnekler)

S206

Hareketlendiriciler (aktüatörler / actuators) hidrolik, mekanik, elektrikli
(Uçakta çeşitli hareketler yapan sistemlerin (kumanda yüzey, iniş takımı) çalışma prensibi, örnekler)
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S207

Uçak motorlarında alternatörler
(Uçaklarda elektrik üreten sistemlerin tanıtımı)

S208

Hava frenleri
(Uçaklardaki hava frenlerinin tanıtımı, incelemesi, çeşitleri, uygulama örnekleri)

S209

Reverse thrust sistemi (en az 3 örnek)
(Uçaklardaki ters itki sistemlerinin incelemesi, çalışma prensibi, 3 örnek uygulama)

S210

Yakıt pompaları
(Yakıt sistemindeki pompaların incelemesi, çeşitleri, yerleri, örnek sistem)

S211

Uçak yakıtları
(Uçak yakıtlarının inecelemesi, çeşitleri, yakıtın içeriği)

S212

Yakıt boruları, manifoldları, bağlantıları
(Boru malzemeleri, çeşitleri, parçalar, bağlantı türleri)

S213

Yakıt ikmal ve boşaltma sistemleri
(Yakıt ikmal sistemi tanıtım, valfler, sviçler, örnek sistem inceleme)

S222

Aviyonik sistemler (genel)
(Uçaktaki genel aviyonik sistemlerin tanıtımı, yerleri)

S225
S233
S244

Uçak dış ışıkları (external lighting), yerleri, çeşitleri, yapısı, örnekler
Hava araçlarında dişli kutuları
Yapısal profiller
(Yapısal profil çeşitleri, profil dayanım ve atalet momenti hesaplarının tanıtılması)

S252

Trim sistemlerinin incelemesi
(Kumanda yüzeylerindeki trim elemanlarının tanıtımı, çeşitleri, 2 farklı örnek inceleme)

S261

Yolcu uçaklarında kapılar
(Kabin kapıları menteşe ve kilit mekanizmaları, kapı sistemleri, 2 örnek inceleme)

S270

Uçak hidrolik sistemlerinde kullanılan pompalar
(Uçak hidroliklerine basınç sağlayan pompa çeşitleri, tanıtım, inceleme)

S277

Kabin iklimlendirme sistemlerinde kullanılan filtreler
(Kabin klima sistemindeki filtreler, çeşitleri, yapısı)

S278

Kabin iklimlendirme sistemi hava kanalları
(Klima hava kanallarının yapısı, şekli, malzemesi, örnek inceleme)

S281

Kanatlardaki buz ve yağıştan korunma sistemleri
(Kanat üstünde ve içinde yer alan koruma sistemleri tanıtımı, parçaları, yapısı, 2 farklı örnek inceleme)

S291

Motor yangın koruma sistemleri
(Motor yangın koruma sistemi tanıtım, pistonlu ve türbin motorlarda iki ayrı örnek inceleme)

S292

Kargo kompartımanı yangın koruma sistemleri
(Kargo bölümündeki yangın koruma sistemleri, tanıtım, iki ayrı tip uçaktan örnek inceleme)

A101

Atölyede kullanılan ölçme aletleri
(Bakım ve onarım atölyelerinde kullanılan ölçme aletleri, mekanik, dijital vb.)

A105
A209
A201

Atölyelerde kullanılan temel el aletleri
Atölyelerde kullanılan fikstürler ve özel aletler
Atölyelerde iş güvenliği tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
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