
Merhaba Arkadaşlar, 
 
Bu dönemki dersimizde tüm öğrencilerimiz aşağıda tanımladığım projeyi yapacaktır: 
Projenin Adı: Kızılötesi ile Haberleşme 
Projenin Amacı: Kızılötesi ile sayısal veri iletişiminin kavranması 
 
Proje Detayları: 
 

 Proje 2 ayrı devreden oluşmalıdır. Devrelerden biri verici, diğeri alıcı olacaktır. 
 Verici devredeki bir butona basıldığı zaman, alıcı devredeki Led yanacak ve röle 

aracılığı ile 220V bir lambayı açacaktır. Buton bırakıldığı zaman alıcıdaki Led ve 220V 
Lamba sönecektir. 

 Aradaki haberleşme Kızılötesi Led lerle sağlanmalıdır. 
 
Projenin Hazırlanması ve Gönderilmesi: 
 
Proje 2 aşamada hazırlanacaktır. Birincisi Proje raporu, ikincisi devrelerin yapılması. 
Proje Raporunda olması gerekenler: 
 

 Öğrenci Numarası, Adı Soyadı, Bölümü, Dersin kodu ve adının yer aldığı bir sayfa 
Hazırlanan devrenin nasıl kullanılacağını, hangi bağlantıların nereye bağlanması 
gerektiğini hiç anlamayan birisine anlatır gibi izah etmeli. (Kullanım kılavuzu tarzında) 

 Devrenin çalışma prensibi anlatılmalı 
 Devre şeması açık olarak çizilmeli 
 Kullanılan devre elemanlarının hangi voltaj ve amper aralıklarında çalışabileceği 

hakkında bilgi yer almalı 
 Bu projeyi hazırlarken karşılaştığınız teknik problemler ve çözümleri 
 Bu projeden edindiğiniz bilgiler 

 
Devre yapılırken dikkat edilmesi gerekenler: 
 

 Baskı devrenin üzerinde Öğrenci numarası yer almalıdır. Öğrenci numarası yazılmamış 
devreler değerlendirmeye alınmayacaktır! 

 Devre tasarımı esnasında kullanıcı güvenliği düşünülmeli. Özellikle de 220V luk 
lambanın bağlantı noktalarındaki izolasyonlara dikkat edilmeli. Voltaj kaynağı ile 
yapılacak bağlantıların güvenliği (pil bağlantısı ve trafo bağlantısında soketler 
kullanılmalı) 

 Bağlantı kablolarının eksiksiz olarak sağlanması 
 Devrenin çalışıyor durumda olmasına dikkat edilmelidir. 

 
Proje raporunu UEYS üzerindeki Sistem Analizi I Proje Ödevi kısmından göndermeniz 
gerekmedir. Proje raporunu UEYS üzerinden göndermeyen öğrencilerin projeleri 
değerlendirilmeyecektir. 
Devreyi aşağıdaki adrese kargo ya da posta yolu ile iletebilirsiniz. İsteyen öğrenciler projelerini 
yüksekokulumuza bizzat da teslim edebilirler. 
 
 
 
 



 
Adres: 
 
Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Dersi 
Mersin Üniversitesi 
Mersin Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) 
Tece Kampüsü 
33335 Mezitli/MERSİN 
 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 
Proje Dosyalarının UEYS ile Gönderilmesi 19 Kasım 2018 14 Aralık 2018 
Proje Devresinin Kargo/Posta ile Teslim Tarihi 19 Kasım 2018 14 Aralık 2018 


