FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı
Ulaşı Mühe disliği de CAD.
Kodu
İMÜ……
Bölüm/A.B.D.
Dersin Türü
Dersin
Önkoşulu
Sorumlu
öğretim üyesi
Dersin
Mesleki
Bileşen
Katkısı, %

Yarıyıl

Kredisi

AKTS
Kredisi

4
1
İnşaat Mühendisliği
Seçmeli

Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Ders
Uygulama Laboratuar
0
2
0

Doç. Dr. Levent TAŞÇI (I. ve II. Öğretim )
Temel Bilim

Temel
Mühendislik
30

Mühendislik İnsan ve Toplum
Tasarımı
Bilimi
70

Sıfır poligonunun çizilmesi, Güzergahın çizilmesi, Yatay kurba hesabı, Kırmızı
Dersin İçeriği çizginin geçirilmesi, Enkesit okumalarının yapılması, Dever hesabının yapılması,
enkesitlerin çizilmesi, hacim tablosunun hazırlanması, Brükner eğrisinin çizilmesi
1. Öğrencilere yol topoğrafyanın tanıtılması,
2. Standarlara uygun yol projesi hazırlama becerisi kazandırılması
3. Öğrencilere proje uygulamaları çalışmalarında ekip halinde ortak çalışabilme
Dersin Amacı
yeteneğinin kazandırılması

No

Dersin
Öğrenme
Çıktıları

DÇ 1
DÇ 2
DÇ 3
DÇ 4
DÇ 5
DÇ6

Ders Çıktıları

Program
çıktıları ile
ilişkisi
PÇ1
PÇ1, PÇ3, PÇ6
PÇ1, PÇ3, PÇ6

Karayolu geometrik standartlarının belirleyebilme becerisi
Geçki seçme, geçki hesabı ve çizimi becerisi
Yatay kurba hesabı ve çizimi becerisi
Boykesit, düşey kurba ve kırmızı çizgi hesabı ve çizimi
PÇ1, PÇ3, PÇ6
becerisi
Enkesit, Brükner hesaplarını yapabilme ve çizebilme
PÇ1, PÇ3, PÇ6
becerisi
Şevli kotlu plan, plan profil paftalama
PÇ1, PÇ3, PÇ6
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Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Ödevler ve Projeler
Laboratuar
Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Diğer Uygulamalar

Netcad firması eğitim notları
.
Haftalık ödevler verilir.
Öğrencilere laboratuvar ortamında uygulamalar yapılır.
Öğrenciler bu ders için ileri seviyede bilgisayar kullanımı gerçekleştirmelidir
Faaliyetler

Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Başarı Değerlendirme
Projeler
Sistemi
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar uygulaması
Diğer Uygulamalar
Final Sınavı
Toplam
DERS PLANI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Değerlendirmedeki katkısı,
(% 100)
20

1

20

1
3

60
100

Adedi

Giriş; Te el Pre sipler
Proje Uygula ası; Yol ekse i geçiril esi ve e kesitleri çizil esi
Proje Uygula ası; Yol ekse i geçiril esi ve e kesitlerin çizilmesi
Proje Uygula ası; Boykesit çizi i
Proje Uygula ası; Boykesit çizi i
Proje Uygulaması; Platform tanımı
Proje Uygulaması; Platform tanımı
ARASINAV
Proje Uygulaması; Yol şevi ve enkesitlerinin oluşturulması
Proje Uygulaması; Yol şevi ve enkesitlerinin oluşturulması
Proje Uygulaması; Alan ve hacim hesapları, Brükner
Proje Uygulaması; Alan ve hacim hesapları, Brükner
Proje Uygulaması; Plan profil paftalama, şevli kotlu plan çizimi.
Proje Uygulaması; Plan profil paftalama, şevli kotlu plan çizimi.
MAZERET SINAVI
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Dersin çıktıları ile
ilişkisi
DÇ1
DÇ2, DÇ3
DÇ2, DÇ3
DÇ4
DÇ4
DÇ1,DÇ4
DÇ1,DÇ4
DÇ5
DÇ5
DÇ5
DÇ5
DÇ6
DÇ6

Dersin İnşaat Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Fırat Ü iversitesi Mühe dislik Fakültesi İ şaat Mühe disliği Bölü ü Progra
Çıktıları
PÇ1 Mate atik, fe ili leri ve i şaat ühe disliği ala ı da yeterli ilgi iriki i;
u ala lardaki kura sal ve uygula alı ilgileri i şaat ühe disliği
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
PÇ2 Kar aşık ühe dislik pro le leri i sapta a, ta ı la a, for üle et e ve
çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme
ve uygulama becerisi.
PÇ3 Kar aşık ir siste i, süre i, ihazı veya ürü ü gerçekçi kısıtlar ve koşullar
altı da, elirli gereksi i leri karşılaya ak şekilde tasarla a e erisi; u
a açla oder tasarı yö te leri i uygula a e erisi.
PÇ4 Mühe dislik uygula aları içi gerekli ola
oder tek ik ve araçları
geliştir e, seç e ve kulla a e erisi; ilişi tek olojileri i etki ir
şekilde kulla a e erisi
PÇ5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma,
veri topla a, so uçları a aliz et e ve yoru la a e erisi.
PÇ6 Disipli içi ve çok disipli li takı larda etki içi de çalışa il e e erisi;
ireysel çalış a e erisi.
PÇ7 Türkçe sözlü ve yazılı etki iletişi kur a e erisi; e az ir ya a ı dil
bilgisi.
PÇ8 Yaşa
oyu öğre e i gerekliliği ili i; ilgiye erişe il e, ili ve
tek olojideki geliş eleri izle e ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
PÇ10 Proje yö eti i ile risk yö eti i ve değişiklik yö eti i gi i iş hayatı daki
uygula alar hakkı da ilgi; girişi ilik, ye ilikçilik ve sürdüre ilir kalkı a
hakkı da farkı dalık.
PÇ11 Mühe dislik uygula aları ı evre sel ve toplu sal oyutlarda sağlık, çevre
ve güve lik üzeri deki etkileri ile çağı soru ları hakkı da ilgi; ühe dislik
çözü leri i hukuksal so uçları ko usu da farkı dalık.
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek
Tarih: 23.11.2014
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Katkı Seviyesi

4

4

4

