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BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ 

3. Proje: Kule Vinç (Tower Crane) 
Resimlerde gösterildiği gibi bir kule vinç tasarlayın. Kule vincin dışında farklı tasarım olan diğer vinç (kren)lerde 

olabilir. Başka tasarım yaparsanız yüksek puan için iş yükü aynı seviyede olmalı.  

Neler yapılacak 

1. Önce vincin tonajını en uç noktasına bağlanacak maksimum ağırlık olarak tesbit edin. (500 kg-5000 kg) 

arasında alabilirsiniz. 

2. Kulenin yüksekliğini, kısa ve uzun köprülerin uzunluklarını tesbit edin. Kule yüksekliği en fazla 40 m olsun. 

Yani binaya herhangi bir noktadan bağlanmadan kendi ayakları üzerinde 40 m yüksekliğe sahipken 

durabilsin.  

3. Gövde ve köprü kısımları birbirini tekrar eden kontsrüksiyon parçaları çoğaltarak yapabilirsiniz. Ölçüleri 

kendiniz belirleyin. Çelik kontsrüksiyonu oluştururken içi boş profil demirler kullanın. İçi dolu olursa ağır 

olur, kendi ağırlığı ile yıkılır. 

4. Resimler incelenirse kule en yüksek noktada iken ve uzun kenarın uçuna maksimum yük yük asılı iken vincin 

ayakta durabilmesi için taban kısmına ve kısa köprünün arkasına ağırlıklar (balast ağırlığı) bağlanmıştır. Bu 

ağırlıkların ne kadar olması gerektiğini bulun. Yük asılı iken ve boşta iken vinç dengede durabiliyor mu, analiz 

edin. 

5. Yükün emniyet katsayısını iki kat alın. Yani taşıyacağı maksimum yükü iki kat fazla alarak analiz edin yada 

maksimum yükü bağlayın fakat Von Mises Safety Factor 2 yi göstersin.  

6. Analiz yöntemi olarak “Statik Structural” altında çizgi ve “Cross section” (kesit) kullanarak konstrüksiyonu 

oluşturun.  

7. Kontstrüksiyonun esnememesi için hep üçgen şekillerden oluşması gerektiğini unutmayın.  

8. Ödev sayfasına yüklenecek bilgiler: Gerilme dağılımını (Von mises) gösteren ekran, Esnemeleri gösteren 

ekran (Total Defarmosyon), Genel ölçüleri gösterin, Toplam ağırlık nedir? Kule tabanına yıkılmaması için ne 

kadar ağırlık bağlandı?, kısa köprünün ucuna devrilmemesi için ne kadar ağırlık bağlandı? Konstrüksiyonu 

oluştururken kullandığınız boru ve profillerin kesit ölçüleri yaklaşık nedir? Bu konularda olabildiğince öz ve 

açıklayıcı bilgi verin.  
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