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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
Engelli bireylerin iş hayatına kazandırmak ve ağır yük kaldıran işçilerin sağlık sorunlarını en 

aza indirmek için Robot Sefa projesi geliştirildi. Yapılan tasarımda bacak araları dişi erkek iç 

içe geçmeli bağlantısından vazgeçilip cıvatalı sisteme geçildi. Paletli sistemi sayesinde rampa 

gibi bölgelerde yüksek çekiş sağlandı. Eklem sistemi sayesinde ise bileklerinde dengeleme 

sistemi için iki eksenli kontrol sağlandı. Böylece robotun devrilmesi önlendi.  Kalça ve diz 

sistemine merdiven gibi dik bölgelerden çıkması için eklem sistemi geliştirildi. Sepetin içindeki 

servolar sayesinde yük servonun ucuna bağlanan kol ile ittirildi. Geliştirilen uygulama 

sayesinde robotumuzun hareketlerinin kontrolünü kullanıcıya sunduk. Yazımını üstlendiğimiz 

uygulama sayesinde robotun her ortamda ve konumda yükünün dengede kalması sağlandı. 

Montaj basamaklarını incelersek, Palet montajı simetrik iki bölgeden oluşan parçalarla 

birleştirildi. Eklem sistemi kullandığımız bölgeyi inceleyecek olursak motor milleri sabit 

bölgenin üzerine hareketli bölge ile montajı sağlanmış olup  miller içerden rulman ile yataklanıp 

sıkı geçme olarak montajlandı. Kalça ve diz bölgesini M6 x 15, cıvata ve somun punta ile 

birleştirildi. Diz ile bilek arası geçiş iki taraflı dikdörtgen kademeli bir levha kullanılarak 

sağlandı. Kalçanın gövdeye montajında dikdörtgen bir alan içerisinde motorların tutturulması 

için iç içe geçen bir sistem tasarlandı. Motor milinin karşısına ise mil ile eş merkezli çalışan bir 

mil yerleştirildi. Gövdenin üzerine cihazların ve kablo bağlantılarının toplanabilmesi için kasa 

tasarladı. Kasada raflı bir sistem tercih edildi ve kasa gövdeye 4 adet m6x15 cıvata ile sabitledi.  

 
Çizim  1 Robotun Tam Çizimi 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Sorunumuz iki farklı kitleye hitap etmektedir. Bunlar engelli bireyler ve ağır yük kaldıran 

işçilerdir. Yapılan araştırmalar ağır yük altında çalışan işçilerin erken ölüm oranının 18 

arttırdığını göstermektedir [1]. Bunların en büyük sebeplerinden biri ağır yükün bel ve sinir 

hastalıklarına yol açmasıdır. Engelli bireyleri baz aldığımızda ise sorun iş yerinde yaşadığı 

sıkıntılar ve aktif rol alamamalarıdır. 

3. Çözüm  
Projemiz yukarıda belirtilen sorunlar doğrultusunda bireylerin yük taşımalarına yardımcı 

olacak çözümler geliştirmektir. Bu doğrultuda ürettiğimiz çözüm ise her ortama uyum 

sağlayabilen endüstriyel bir robot tasarımıdır. Tasarladığımız robot sayesinde yükü sepet 

şeklinde bir haznede topladık ve yükü gerek rampalı bölgede gerek merdiven gibi bölgelerde 

rahatça taşıyabildiğimiz bir sistem tasarladık. Bu robot sayesinde ağır yük kaldıran bireylerin 
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sağlıklarını korumaları ve engelli bireylerin iş hayatlarında daha aktif çalışabilmeleri 

amaçlandı. Çözüm, 7 başlık altında toplandı. 

3.1 Sepet Sistemi 
Kullanıcının yük taşımasına olanak sağlamak amacıyla kasaya 4 adet cıvata ile 

sabitlenmiş bir sistem geliştirildi. Yükün boşaltılması ise 2 adet servo motor ile tahrik 

edilen bir sistemin yük dışarı itmesi ile sağlandı. Sepetin arka bölgesi, kızaklı çıkartılabilir 

bir sistem olacak şekilde tasarlandı. 

3.2 Eklem Sistemi 
4 adet servo motordan oluşan eklem sistemi birbirleri arasında alt yüzeylerinin cıvatalı 

bağlantı yapılmasıyla birleştirildi. Kalça bölgesindeki servolar en üst bölgeden harekete 

olanak sağlarken orta bölgedeki servolar merdiven gibi bölgelerden kolay çıkabilmesi 

için adeta diz görevi görmektedir. Eklem sistemi sayesinde robotun Z ekseninde bacak 

kırma hareketi ile dengesine katkıda bulunuldu. 

3.3 Bilek Sistemi 
Alt ve üst bilek sistemi olarak ikiye ayrılır. Üst bilek sistemi sayesinde robotun Y 

ekseninde dengesini sağlandı. Alt bilek sisteminde ise robotun X ekseninde 

dengelenmesine katkıda bulunuldu. Merdiven gibi bölgeleri tırmanırken ayakların daha 

yukarı çıkmasına olanak sağlanmıştır. 

3.4 Palet Sistemi 
Robot, düz zeminde hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak ve sürtünme katsayısı 

yüksek zeminde hareketi için palet sistemi geliştirildi. Açılı rampalarda dengeleme 

sistemi ile ortak çalışan palet sistemi bu bölgelerde ilerlemeyi kolaylaştırdı. 

3.5 Haberleşme Sistemi 
Bluetooth ile haberleşme sağlanmış olup yazılımını üstlendiğimiz ROBOT10 

uygulamamız sayesinde robotun kullanıcıyla iletişimi sağlandı. 

3.6 Dengeleme Sistemi 
Sensörlerden aldığımız veri sayesinde bilekteki servoların sensör verisi ile eş zamanlı 

çalışmasından dolayı 2 eksende (x ve y) denge kontrolü sağlandı. 

3.7 Kasa Sistemi 
Motorları sabit tutmak ve kalça hareketini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış sistemdir. 

Elektronik eşyaların depolanması için raf benzeri iki kattan oluşan her rafı delikli ve 

menteşeli kapak açılıp kapanabilecek şekilde tasarlandı. 

4. Yöntem 
Mekanik sistemimizi palet, bilek, eklem (diz ve kalça), sepet, dengeleme ve elektrik sistemi 

olarak 6 bölümde inceleyebiliriz. Robotumuzun eklem sistemindeki deformasyonuna bakmak 

için robotu gerçek boyutlarında modelledik. Modelde sadece bacak bölümü yapılandırıldı. 

Robotumuzun merdiven çıkma işleminin simülasyonu yapıldı. Bir adımlama periyodu 12 

saniyede gerçekleşmektedir. Robotun bütün motorların kontrolü Hc-06 Bluetooth haberleşmesi 

ile kullanıcıya bırakıldı.  

Grafikleri okumak için çizim1 de gösterilen ROBOT10 yazısı referans alınır. Bacak 

sistemindeki analiz grafiklerinde görülen sarı çizgiler sol bacak, mavi çizgiler ise sağ bacağı 

temsil etmektedir. 
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Şekil 1 Robotun Merdiven Çıkma Anı 

Bacak hareketlerin pozisyon ve hız değişimlerin analizleri yapıldı. Bu analizler Matlab 

Simulink ortamında gerçekleştirildi. Şekil1 de örnek animasyonu verildi.  

4.1 Palet Sistemi 
  

 

4 adet 6v 250RPM tahrik motoru kullanılan bu sistemde 

motorlar ortak artı ve eksi hat ile birleştirilip L298N sürücü 

kartı ile Arduinoya bağlanmıştır. Arduinoya bağlanan 

motorların kontrolü HC-06 bluetooth modülü ile ROBOT10 

adlı uygulamamız sayesinde paletin kullanıcı tarafından 

kontrolü sağlandı. Tasarımda kullanılan dişli palet sisteminin 

tercih edilmesinin sebebi pürüzlü yüzeyler ve rampa gibi 

bölgelerde güçlü çekiş sağlamaktır. Robotun dengeleme 

sistemi palet sistemi aracılığıyla sağlandı. Palet gövdesinin 

alt bölmesine MPU6050 ivme sensörü bağlanmıştır. 

Robotun denge sistemi için yere paralel olacak şekilde referans noktası belirlendi. Açı 

değişimlerini algılayıp bilek sistemi sayesinde robotun denge durumunda kalması ve 

referans noktasına göre robot vücudunun hareket etmesi sağlandı. 

Paletlerin yapı malzemesinin PLA olmasının sebebi hafiflik ve dayanıklı bir malzeme 

olmasıdır. 

4.2 Bilek Sistemi 
  

Bilek sisteminde çift ekseni kontrol etmek amaçlandı. 

Robotumuzun dengeleme sistemine destek olmak için 

180 derece dönebilen mg995 servo motorlar tercih 

edildi. MPU 6050’den alınan veriler ile tasarladığımız 

çift eksenli bilek sisteminde robotun dengelenmesi 

sağlandı. Altta kalan bilek sistemi iki parçadan 

oluşturuldu. İlk parça palete sabitlendi. İkinci parça 

birinci parçaya eş merkezli hareket edecek şekilde 

bağlandı. Üstteki bileğin sabit parçası M6X15 cıvata-

somun ile alt bileğin hareketli parçasına bağlandı. Bilek 

sistemi en fazla basınca maruz kalan sistemdir. 

Dayanımının yüksek olması sebebiyle alüminyum levha Şekil 3 Bilek Sistemi 

Şekil 2 Palet Sistemi 
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tercih edildi. Analiz programı (Ansys) kullanılarak bilek sisteminin deformasyon ve 

gerilme miktarlarına bakıldı. 4 N.m (Newton.metre) moment ile dönen ve sepete 4 

kilogramlık yayılı yük yüklediğimiz anda motor mil bölgesinde oluşan gerilmeyi ve 

deformasyonu analiz aracılığıyla hesapladık. 

 

Analiz sonuçlarına göre sepet 

bölgesinden yüklenen 4 

kilogramlık yayılı yük sonucu 

oluşan robotun bilek sisteminde 

oluşan deformasyon 2x10-6’dir. 

 

 

Maksimum düzeyde 0.16MPA’lık 

bir gerilmeye maruz kaldığı 

görüldü.Robotumuzun mil 

bölgesindeki yük kaldırma 

kapasitesinin yeterli olduğu tespit 

edildi. 

 
 

 

Dinamik Hareket değişimine bakacak 

olursak grafikte de görüldüğü gibi 2. 

Saniyede harekete başlayan robotumuz 0.4 

radyan açı yapmaktadır. Ardından 8. 

Saniyede sağ bileğin kendini yere paralel 

hale gelme hareketi mevcuttur. 

 

 
Şekil 7 Sol ve  Sağ Bilek Hız Değişim 

Sol bilekte 2-4 saniyeleri 0.2 rad/s hızla, 10-12 saniye arasında ters yönde 0.2rad/s hızla 

hareketi gerçekleştirdi. Sağ bilekte ise 8-10 saniye aralığında 0.2rad/saniye hızla hareket 

ederken 10-12 saniye arasında 0.2rad/s hızla ters yönde hareketi gerçekleştirdi. 

Şekil 4 Bilek Sistemi Genel Deformasyon Değerleri 

Şekil 5 Bilek Sistemi Von-Mises Gerilmesi Değerleri 

Şekil 6 Sol-Sağ Bilek Pozisyonu Değişim Değeri 
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Üst bilek konum değişiminde sağ bilekte 

hareket tanımlanmadı. Sol bilekte ise 4-6 

saniye arası 0.3 radyanlık bir hareket 

sağlandı. Hareketin denge kaybını önlemek 

için ek olarak 6-10 saniye arası 0.03 

radyanlık bir değişimden sonra başlangıç 

konumuna getirildi. 

 

 

 

 

 

 

Üst bilekte sağ bileğe herhangi bir hareket 

tanımlanmadığı için hız değişimi 

olmamıştır. Sol bilekte ise 4-6 saniye 

aralığında 0.15 rad/s lik hızlanma olmuştur. 

10-12 saniyeleri arasında 0.15 rad/s hızla 

ters yönde hareketi ile başlangıç konumuna 

gelmesi sağlandı. 

 

 

 

 

En yüksek oluşacak moment sol bilek 

bölgesindedir. Çünkü robotun yüke en uzak 

ve en uzun süre açılı kalan bölgesidir. Bu 

bölgeden alınan moment ve frenleme grafiği 

sonucuna göre kullanılacak dişli sistemi 

geliştirildi. Grafiğe göre yaklaşık 2.5 N.m lik 

bir kalkınma momenti yeterli görülmektedir. 

Bu kalkınmayı frenlemek içinde aynı 

miktarda moment yeterlidir. 

 
 

 

4.3 Eklem Sistemi 
 

Eklem sistemi, diz ve kalça olmak üzere iki bölgeden 

oluşturuldu. Diz ve kalça bölümü senkronize bir şekilde 

çalışarak robotumuzun insansı hareketler yapabilmesi 

sağlandı. Kalça bölgesinde yüke en yakın noktadan kontrol 

sağlaması amacıyla kullanılan mg995 servolara ek bağlantı 

ile gövdeye sabitlendi. Ansys ortamında gerçekleştirilen 

analizler ile eklem sisteminin toplam deformasyon ve 

Şekil 11 Eklem Sistemi 

Şekil 8 Üst Bilek Konum Analizi 

Şekil 9 Üst Bilek Hız Analizi 

Şekil 10 Kalkınma Hareketi İçin Gerekli Olan Moment 
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gerilme analizleri yapıldı. 

 

 

Dik konumda 4 kilogramlık yayılı yük ve 

her delik çıkışına 4 N.m moment 

uygulanması sonucu toplam 

deformasyon 1x10*-6m dir. 

 

 

 

Yukarıda belirtilen yüklemeler 

gerçekleştirildikten sonra robotun 

analizinde en fazla gerilmenin şekil 

13’de görülen delikler ve çevresinde 

yaklaşık 4,4 MPA olduğunu tespit edildi.  

 

 

 

4.3.1 Diz Bölgesi Analizi 

 
Sol dizde herhangi bir hareket 

tanımlanmadığı için konum değişimi 

olmamıştır. Sağ diz için 6-8 saniyeler 

arası 0.3 radyan hareket değişimi 

verilmiştir.10-12. Saniyeler arasında 

başlangıç konumuna geri getirildi. 

 

 

 

Sol dizde konum değişikliği olmadığı 

için herhangi bir hız değişimi de 

mevcut değildir. Sağ diz bölgesi için 

6-8 saniyeler arası 0.15 rad/s lik bir 

değişim söz konusudur.10-12. 

Saniyeler arasında tersi yönde 0.15 

rad/s lik hız değişimi ile başlangıç 

konumuna gelmesi sağlandı. 

 
 

 

4.3.2 Kalça Bölgesi Analizi 

Şekil 12 Eklem Sistemi Genel Deformasyon Değerleri 

Şekil 13 Eklem Sistemi Von- Mises Gerilmesi Değerleri 

Şekil 14 Diz Bölgesi Konum Değişimi 

Şekil 15 Diz Bölgesi Hız Değişimi 
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Kalça bölgesindeki servolar aynı 

yönde hareket etmektedir. Bunun 

sebebi adım atma işlemi sırasında 

yerden kalkan ayağı 

desteklemektir. Sol kalça 4-6 

saniyeleri arasında 0.5 radyan 

hareket gözlenirken eş zamanlı 

olarak sağ kalçada 0.33 radyanlık 

bir pozisyon değişimi görülmüştür. 

 

 

 

 
Şekil 17 Kalça Bölgesi Hız Değişimi 

Sol kalça ve sağ kalça eş zamanlı olarak benzer hareketler sergilemektedir. İki 

bacakta 4-6. Saniyeler arası hareketine başlayıp 10-12 saniyeler arası hareketini 

bitirmektedir. Aralarındaki tek fark sol kalça 0.23 rad/s ile hareket sağlarken sağ 

kalça 0.17 rad/s hareket sağlamaktadır. 

4.4 Sepet ve Kasa Sistemi 
Sepet, kasaya M6X15 4 adet cıvata-

somun ile gövdeye sabitlenmiş 

bölümden oluşturuldu. Fabrikada 

banttan gelecek yükün boşaltılması 

için iki adet servo ile kullanılarak yük 

dışarı itildi. Yük boşaltıldıktan sonra 

kızak şeklinde olan kapak kapatıldı.  

 

Elektriksel malzemelerin yerleştiği 

kasa sistemi tam orta bölgesinden 

delikli rafla ikiye bölünmüştür. 

Böylece gelen kablolama 

sistemlerinin arasından geçilmesi 

sağlandı. Önüne menteşe ile kapak 

eklendi. İçerisinin toplam hacmi 

1.476.416 mm3’ (236x68x92mm)’tür. 

 

Çizim 2 Sepet Sistemi 

Çizim 3 Kasa Sistemi 

Şekil 16 Kalça Bölgesi Konum Değişimi 
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4.5 Dengeleme Sistemi 
Kullandığımız dengeleme sistemi mpu6050 ivme sensörü ile gerçekleşmektedir. 

Sensöre verilen başlangıç referans noktası sayesinde robotumuzdaki herhangi bir 

eksenel değişim sonucu tekrardan kendisini başlangıç konumuna toplamasına yardımcı 

oldu. Sensörü yerleştirdiğimiz nokta ise palet sisteminde kasanın hemen altıdır. Buraya 

yerleştirilmesinin sebebi rampa gibi bölgelerden çıkarken oluşacak değişimi algılayıp 

robotun vücudunu tersi yönde hareket ettirmesidir. İleri geri ve sağa sola yatma 

durumları da göz önünde bulundurulup üç eksenli dengeleme yapıldı. 

4.6 Elektrik Sistem 
Projede kullanılan elektrik sisteminin 

şeması verilmiştir. Pil kaynağı olarak 

sadece L298N sürücüye giden kaynak 

gösterilmiştir. Sisteme5400 mAh 7.2V 

bir kaynak ilave edilecektir.  

 

 

 

 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bu süreçte Amazon, SqUID gibi firmaların yanı sıra KOSGEB, İTÜ gibi kurumların 

tasarladıkları sistemleri inceledik. Bu sistemlerin ortak özellikleri sadece düz zeminde yük 

taşımaları ve banttan gelen yükü aynı hizada bulunan başka bir banda iletmek üzere olduğunu 

gördük. SqUID firmasının farklı yanı raflarla yükü ray sistemleri ile taşımasıdır. Tasarımı 

yapılan robotta bacak sistemi ile palet sistemi birleştirilmiş, Böylece basamak çıkması ve kötü 

zeminlerde rahat hareket etmesi kolaylaştırılmıştır. Böyle bir tasarıma açık literatürde 

rastlanmamıştır. Tasarımın bize sağladığı en büyük avantaj ise birden fazla eksenel hareketi tek 

sistemde toplanmasıdır. Bunlara ek olarak bacak sisteminde kullandığımız denge yazılımı ile 3 

eksende de robotumuzun hareketi sağlandı. Alt bölgesine yerleştirilen paleti ile de tüm 

bölgelere uyumlu hale getirilmiştir.   

6. Uygulanabilirlik 
Tasarlanan robot yükü bir bantlı konveyörden almaktadır. Gözlemlerimiz sonucu banttan yük 

aktarılan bütün sistemlerde, yükün bir çalışan aracılığıyla başka bir yere aktarımı söz 

konusudur. Robot Sefa sayesinde insanlar sadece bir uygulama ile yük alıp taşıma işlemini 

merdivenli, rampalı ve düz zeminlerde sağlayabilir. 4857 sayılı iş kanunu 30. Maddesi uyarınca 

işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli kamu iş 

yerlerinde ise %4 engelli işçiyi meslek beden ve ruhi durumlarda çalıştırmakta yükümlüdürler. 

Dolayısıyla projemiz özellikle engelli bireylerin işyerlerine uyum sürecini desteklemektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Şema 1 Elektrik Sistemi Şeması 
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Çizelge 1 İş Çizelgesi 

Malzeme Adı Kullanıldığı/

Kullanılacağı 

Aylar 

Adet x Birim 

Fiyatı 

Malzeme Adı Kullanıldığı/

Kullanılacağı 

Aylar 

Adet x Birim 

Fiyatı 

Arduino Uno R3 

 

Nisan-Ağustos 1x341,47 TL Arduino Nano 

 

Nisan- 

Ağustos 

1x339,5 TL 

Alüminyum Levha Haziran-

Temmuz 

1x118 TL M5X15  cıvata- 

somun(40LI PAKET) 

Haziran- 

Temmuz 

1X18,99 TL 

HC06 Arduino Bluetooth 

Modül 

 

Nisan- 

Temmuz 

1X54,65 TL MPU6050 6 Eksen İvme ve 

Gyro Sensörü  

 

Nisan- 

Temmuz 

2X35,26 TL 

M8 Düz Rulman(608zz) Haziran- 

Temmuz 

4x5,23 TL M8Yataklı Rulman Haziran- 

Temmuz 

12x29,84 TL 

7.4V  5000 mAh Li-Polymer 

Pil - Soketli 

 

Temmuz- 

Ağustos 

1x971,92 TL MG995 Servo Motor - 

12KG 180 Derece 

 

Nisan-

Ağustos 

10x69,53 TL 

M8 Kamalı Mil Haziran-

Temmuz 

1x128 TL Filament 1.75 mm PLA  

 

Nisan-

Temmuz 

3x194,70 TL 

Tablo 1 Malzeme Listesi 

Projemiz yaptığımız analizler sonucu minimum düzeyde ekipman ve alet gereksinimi ile 

tasarlanmıştır. Toplam maliyet 3701,45 Türk lirasıdır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Proje fikrimizin hedefi ağır yük kaldıran işçiler ve engelli bireylerdir. Ağır yük kaldıran işçilerin 

erken yaşta yaşadıkları sağlık problemleri ve engelli bireylerin iş hayatında daha aktif çalışma 

olanakları sağlanması bu fikrin ortaya atılmasındaki unsurlardır. 

9. Riskler 
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Mevcut tasarımda risk, robota yüklenen 

yükün fazla olması sonucu robotun 

vereceği tepkilerdir. Bu tepkileri ve 

çözümlerini 9 başlık altında 

inceleyebiliriz; 

• Belirlenen Kullanım Sınırlarının 

Aşılması: hc-06 modülü etkileşim alan 

çapı 50,26 m2’ dir. Robotun bluetooth 

sınırının aşması sonucu veri iletim hızında 

düşmeler yaşanabilir. Bu durumda 

etkileşim alanında kalınmalıdır. Uyarı 

sistemi geliştirilebilir.  

Robotun Parçalarında Kırılma: Robotun 

belirlenen yükleme kapasitesinden fazla 

yük yüklenmesi ve hesaplanan koşullardan çok daha ağır şartlar altında çalıştırılmasından 

kaynaklı parçalar kırılabilir. Buna ilave olarak, farklı çalışma koşulları için farklı modeller 

tasarlanabilir. Böylece kullanıcıya kullanım yerine göre farklı ürün yelpazesi sunulabilir. 

• Bütçe Yetersizliği: Kullanılacak malzemelerin tedariğinde ve fiyatlandırılmasında 

yaşanacak sorunlardır. Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. sponsorluğunda gerekli 

bütçenin büyük kısmını karşılandı. 

• Enerji Kaynağının Tükenmesi: Robotta kullanılan bataryanın şarj edilme ihtiyacından 

dolayı robotun şarj edilme sürecinde kullanılamaması iş sürecini aksatabilecek bir 

durumdur. Robotun şarj durumu kontrol edilmeli bitmeye yakın bir dilimde tekrar şarja 

takılmalıdır veya yedek batarya bulundurulmalıdır. 

• Yük Boşaltma Esnasında Oluşacak Riskler: Boşaltılan yükün kontrolü kullanıcıdadır. 

Yük boşaltılırken çevresinde herhangi bir canlı olup olmadığı dikkat edilir ardından yük 

boşaltma işlemi yapılır. 

• Yükleme Esnasında Oluşacak Riskler: Gelen yükün kontrolsüzce yüklenmesi 

durumunda robot devrilebilir. Yüksek bir bölgeden ivmeli yükleme gerçekleştirilirken 

dengelemede sorunlar yaşanabilir. Yükün yüklenme şekli yük bandı üzerinden robotun 

sepetine aktarılmalı, kullanıcı robotun konumunu bandın özelliklerine uygun olacak 

şekilde ayarlamalıdır. 

• Teknik Riskler: Yükün fazla olmasına bağlı olarak bacak bölgesinde oluşan esneme 

payları aşılabilir. Bu durum robotun bacaklarının deformasyona uğramasına, PLA 

bölgelerinin kırılmasına, alüminyumun esnemesine yol açabilir. Bu durum robotun 

denge sisteminin kaymasına sebep olabilir. Robotun yükleme kapasitesinin 

aşılmamasına dikkat edilmelidir. 

• Yazılımsal riskler: Robotun kullanım amaçlarının dışına çıkarılmamasına özen 

gösterilmelidir. Robotun gövdesinde kullanımla beraber oluşabilecek yapısal 

bozukluklardan kaynaklı olarak mevcut yazılımın, robotun şekil değiştirmiş yeni gövde 

yapısıyla uyumlu olmamasından kaynaklı tutarsız hareketler yaşanabilir. 

• Elektriksel Riskler: Yüklenen yükün fazla olmasından kaynaklı kullanılan motorların 

yüksek akım çekmelerine sebep olur. Bu durum motorun kontrolsüzce hareket etmesine 

ve denge sisteminin sağlıklı çalışmamasına yol açar. Robotun kendi bataryası 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı bataryalar fazla akım çekmesinden dolayı 

sisteme zarar verebilir. 
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