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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bu projede günümüz teknolojisinde duvar baskı makinaları sayesinde duvara, düz zeminlere resim 

yapmak çok kolay hale gelmiştir. [1.1] Bunun yanı sıra sütunlar üzerine baskı yapan bir cihazın 

olmadığını gözlemleyen Dostek sanat takımı öğrencileri tarafından bu soruna çözüm oluşturmak için 

ergonomik ve ekonomik otomasyon kontrollü  dijital bir baskı robotu geliştirilecek, prototiplerini 

üreteceklerdir 

.                                                                       . 

Tanıtım videomuz için lütfen  TIKLAYINIZ 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Düz zemin üzerine resim ve baskı yapmak kolaydır ama Eğrisel yüzey üzerine baskı ile resim yapmak 

yazılım ve donanım açısında oldukça zordur. [1.2] Sektörde bu alanda büyük bir açık bulunmaktadır. 

Geleneksel düz duvara baskı yapan makinen görseli şekil 1’de verilmiştir.Şekil 2 de ise Mevcut 

sistemlerin kullanılamayacağı bir sütün yapı görseli verilmiştir. 

https://drive.google.com/file/d/1mhObQfTv-Trw1NGS3jjdbpITVAruOaik/view
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Şekil 1. Mevcut duvar baskı sistemleri. 

 

 
Şekil 2. Mevcut sistemlerin kullanılamayacağı bir sütün yapı 

 

3. Çözüm  

Proje kapsamında düzlemsel duvarlarda çalışacak bir robot yerine dairesel kesitli sütunlar üzerinde polar 

olarak çalışacak bir mekanizma özelliğine sahip bir robot ile çözülecektir. Geliştirilecek olan baskı 

robotunun ön katı modellemesi Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Geliştirilecek olan robot ön tasarımı 

4. Yöntem 
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Projemizi iki ana başlık altında inceleyecek olursak; 

1.1.Mekanik; 

Kil tasarımı gerçekleştirilen ürün, tersine mühendislik yöntemleriyle lazer tarayıcı cihaz ile stl formatında 

bilgisayar ortamına alınacaktır. Stl dosya formatındaki robot tasarımının yüzey modelinin düzenlenme 

işlemlerinin yapılması, hareket sisteminin ve ilgili mekanik parçaların tasarlanacağı CAD programı ve 

programın çalıştırılacağı yüksek performansa sahip dört adet masa üstü bilgisayar belirlenerek temin 

edilecektir. İlgili CAD programı olarak piyasada çok yaygın olarak kullanılan Solidworks yazılımı 

kullanım kolaylığı açısından tercih edilecektir . Örnek olarak gövdenin hareket sistemini sağlayacak DC 

motorların sabitlenebilmesi için Solidworks programının Skecth, Part Design ve Drawing modülleri 

kullanılarak üretim için ilgili teknik resim dosyaları çıkartılacaktır. Gövde ve yürür mekanizma da ilgili 

diğer aksamların çizimi ve teknik resim dosyaları aynı modüller ile tasarlanacaktır. Bu tasarlanan gövde 

aksamları ve yüzey modelleme yani gövdenin kabuk kısmı CAD programının Assembly Design 

modülünde montajının yapılarak simülasyonu gerçekleştirilecektir. Montaj simülasyonları yapılırken 

gövde de gövdenin parçalarının birleştirilmesi için hazır olarak temin edilecek cıvata, somun, rulman gibi 

parçaların boyutlarına ve sayılarına karar verilerek temin edilmesi sağlanacaktır. Gövde ve mekanik 

aksanların hizmet koşullarında görevlerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda ilgili mukavemet 

analizleri Solidworks Simulation modülünde gerçekleştirilecektir. Gövde ve mekanik akşamların stl 

formatına dönüştürülerek fdm teknolojisine sahip 3d printer makinesi temin edilerek baskı işlemi 

gerçekleştirilecektir. Baskı işlemleri bitirilen robotun gövde parçalarının birleştirmesi için gereken cıvata 

somun rulmanlar ile montajı yapılacak mekanik sistemin bütünü ortaya konacaktır. Baskı işlemlerinde 

farklı özelliklerde flamentler kullanılarak optimum malzeme belirlenecektir . 

1.2.Elektronik ve Yazılım 

Yazılımlarımızı bu mikro denetleyici kartlar üzerinde deneyerek hangi kartın optimum olarak projeyi 

gerçekleştirebileceğine karar verilecektir. Çeşitli mikro denetleyici kartlar denenirken robotumuzun 

sahip olacağı özellikleri yerine getirebilmesi için mikro denetleyiciye dış ortamdan bilgi 

aktarılabilmesine olanak sağlayacak olan kameralar, sensörler ve girdi elemanları tespit edilerek karar 

verilecektir. Mikro denetleyici, sensörler ve kamera gibi giriş elemanları en uyumlu şekilde birbirleriyle 

çalışabilenleri projemizi hedeflerine ulaştıracak şekilde en uygun kombinasyon belirlenerek bu 

malzemeler temin edilecektir. Adetleri ve özellikleri belirtilen mikro denetleyici ve sensörlerin 

özellikleri genel amaçlara uygundur. Fakat uygulamada karşılaşılabilecek problemler göz önüne 

alındığında bu malzemelerin bazı özellikleri değişkenlik gösterebilir. Sensörler aracılığıyla dışardan elde 

edilen bilgiler ve fiziksel müdahaleler mobil uygulama ile gönderilen komutlar ve mikro denetleyici 

kartın içerisinde gömülü olarak bulunan algoritmalar mikro denetleyici tarafından çıkış elemanları 

örneğin; DC motorlar, motor sürücüler, servo motorlar ve step motorlara gönderilerek çalışma sisteminin 

optimizasyonu gerçekleştirilebilecektir. Bu proje ar-ge projesi olduğu için çeşitli çıkış elemanları 

belirlenmiştir. Fakat nihai ürün için mikro denetleyici kart ile en uyumlu çalışabilecek çıkış elemanları 

belirlenerek temin edilecektir. Girdi elemanları mikro denetleyici platform, çıktı elemanları ve çeşitli 

elektrik elektronik malzemeler bir araya getirilip devre kurulduktan sonra sistemin çalışıp çalışmadığı 
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kontrol edilerek nihai devre bağlantıları gerçekleştirilecektir. Bu aşamalarda çeşitli makine teçhizat 

örneğin güç kaynağı ve osiloskop gibi   ve eloktronik devre elemanları diyot, kondansatör (Proforma 

5)gibi malzemeler temin edilecektir. Bu bağlam da elektrik elektronik devrenin bütün elemanlarının 

devre şeması Solidworks PCB  modülünde çizilecektir. Devre şemasının optimizasyonu yapılarak PCB 

kartının ISIS şeması çıkartılarak baskı devresi gerçekleştirilecektir. Proje de diğer alınması gereken 

ürünleri örneğin direnç, kondansatör, potansiyometre gibi elemanlar temin edilerek devrenin 

optimizasyonu için robota entegre edilecektir. Projelendirme aşamasında belirlenen robot kitinin 

görevlerini yerine getirebilmesi için oluşturulan algoritmalar mikro denetleyici kart ile girdi ve çıktı 

ürünlerinin sistematik çalışabilmesi için gömülü yazılım C++ dilinde yazılacaktır. Yazılım kısmının 

ikinci aşaması olan görüntü işleme ve ses işlemenin geliştirilmesi machine learning ve deep learning 

alanlarında opencv, keras gibi kütüphaneler için python programlama  dili kullanılacaktır. Yazılım 

kısmının üçüncü aşaması olan mobil uygulama geliştirilmesi Android işletim sistemi için Java, IOS 

işletim sistemi için Swift dilinde yapılacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür çalışması sonucunda eğrisel yüzeyler üzerine (sütun)  baskı yapan bir cihazın olmadığını 

tespit ettik. [1.3] 

Projemizin özgünlük ve yerlilik tarafı: projenin yerli ürün olarak meslek lisemizde multidisipliner 

(bölümler arası) olarak üretilmesidir. [1.1] Üretiminin tamamının okulumuz makine teknolojileri, 

elektrik elektronik teknolojileri ve otomasyon teknolojileri öğrencileri tarafından tamamlanacak bir 

projedir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ile meslek liselerinin ülkemiz adına yüksek ürün geliştirme 

konusunda başarısının farkındalığı arttırılacaktır. Geliştirilmesi düşünülen robotun görselleri şekil 2’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 4. Geliştirilecek olan baskı robotunun eskiz çalışmaları 

6. Uygulanabilirlik  

Modern yapılar silindirik ve eğri sel yapılar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sektörde 

kullanılan mevcut duvar print makinelerinin mekanizmasal ve yazılımsal yapıları geliştirilerek 

üretilebilecek bir üründür. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Proje gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme listesi Şekil 5.’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. Malzeme listesi 

 
 

                                            Şekil 6. İş-Zaman Çizelgesi 

Bu projede her adımın planlanması şekil 4’de belirtilmiştir. Her 10 dönem bir aya tekabül etmektedir 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz son kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabileceği için 15 yaş üstü bireyler için uygun 

olacaktır. Kullanım alanları ise tüm bina ve yapıların sütunlarında kullanılabilecektir. Sektörde 

özellikle dijital baskı yapılan alanda büyük bir kitleye hitap edecektir. 

 

9. Riskler 

Risk analizi amacıyla Swot analizi gerçekleştirilmiştir ve aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 

9.1.Güçlü Yönleri; 
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• Türkiye’de, kendi imkânlarımız ile üretilmesi 

• Otonom olması 

• Tek seferde etrafı haritalandırıp göreve başlayabilmesi 

• Doğruluk oranı yüksek algoritmaların kullanılması 

• Türk malı olması 

• Testlerden başarı ile geçmesi 

Zayıf Yönleri; 

• İlk hareketi bireyden alması  

• Hata yapma olasılığının az da olsa varlığının olma 

Fırsatlar; 

• Teknoloji ile birlikte robotların günlük hayata katılımındaki artış  

• Benzer ürünlerin azlığı 

 • Sektördeki kuruluşların ciddi düzeyde ihtiyacı olması ve bu alanda yapılan ar-ge yatırımları 

Tehditler; 

Çevrenin robotları karşı negatif algısı •  

Çevresel düzende günümüzdeki otonom sistemlerin gelişmesi 
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