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1. RAPOR ÖZETİ  

HAFIZ İHO STEAM 4.0 takımı olarak Teknofest 2021’de 7 farklı takımla katılım 

göstermekteyiz (2 roket ,3 İHA , elektrikli araba , sanayide dijital teknolojiler takımları). 

Raporlama aşamaları devam eden sürecimizde Sanayide dijital teknolojiler yarışması özelinde 

raporlamanın yanı sıra imalatında tamamlanmıştır. Bunun devamında Yazılım (Java, 

C++,Wplip suffleboard), Tasarım (SolidWorks ve fusion 360), Mekanik (el ve güç aletleri, 

atölye güvenlik önlemleri), Elektronik (orta düzey elektrik-elektronik) eğitimleri raporlama 

sürecinden önce planlanmış ve süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Raporlama ve imalat süreci tamamlanan güdümlü robotun yazılım ve fiziksel 

(dayanıklılık,kontrol ve sürüş) olarak denemeleri planlamalarımız çerçevesinde devam 

etmektedir. 

Yarışma alanında bize sunulacak imkanları atölye şartlarımızda oluşturarak aynı stres 

yönetimini ve alan tecrübesinin benzerini deneyimlemek için pist kurulacak ve tüm ekip üyeleri 

kendi alanıyla alakalı karşılaşılacak sorunlara çözüm bulacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

 

 

 

 

 

 2015 yılından bu yana Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL’ de Fen Bilimleri 

Öğretmen’i olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında ise okulu bünyesinde Hafız İHO 

Steam Merkezini kurarak TÜBİTAK, Teknofest gibi birçok yarışmada danışman 

öğretmen olarak görev almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 10. Sınıf öğrencisidir. 2017 yılından beri Hafız 

İHO Steam Merkezi bünyesinde TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara katılım 

göstermektedir. 2020 Teknofest Roket Yarışması 12.lik, 2020 Teknofest Uçan Araba 

Tasarım Yarışması 4.lük başarılarından bazılarıdır. 
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 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 10. Sınıf öğrencisidir. 3B tasarım araçlarına olan 

tutkusu 2019 yılında üyesi olduğu Hafız İHO Steam Merkezi FRC Takımı Anatolian 

Bees eğitim kampında başlamıştır. 2020 Teknofest Roket Yarışması 12.lik, 2020 

Teknofest Uçan Araba Tasarım Yarışması 4.lük başarılarından bazılarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 10. Sınıf öğrencisidir. Takımımızda Mekanik 

kaptanı olarak görev almaktadır. 2020 Teknofest’te İHA yarışmasında finale kalmış, 

akıllı ulaşım lise kategorisinde ise takımı ile beraber 6. olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 10. Sınıf öğrencisidir. Takımımızda 2019 

yılından itibaren İmalat kaptanı olarak görev almaktadır. 2020 Teknofest İHA 

yarışmasında finale kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 10. Sınıf öğrencisidir. Takımımızda 2019 

yılından itibaren Yazılım kaptanı olarak görev almaktadır. 2020 Akıllı Ulaşım 

yarışmasında 6. olmuştur. 
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 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 9. Sınıf öğrencisidir. Takımımızda Elektronik 

Kaptanı olarak görev almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 9. Sınıf öğrencisidir. Takımımıza bu sene yeni 

katılan üyemiz Elektronik alanında olarak görev almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 9. Sınıf öğrencisidir. Takımımıza bu sene yeni 

katılan üyemiz Tasarım alanında olarak görev almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 9. Sınıf öğrencisidir. Takımımıza bu sene yeni 

katılan üyemiz İmalat / Mekanik alanında olarak görev almaktadır.  
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 Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL 9. Sınıf öğrencisidir. Takımımıza bu sene yeni 

katılan üyemiz İmalat / Mekanik alanında olarak görev almaktadır.  

 

 

 

2.1 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

 

 

,Görev / Zaman Sorumlu Kişiler Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. 

Literatür Araştırması ve 

Görev Dağılımı 

Tüm Ekip 
       

Araç Boyutsal 

Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

Taha , Furkan  

       

Teknik Çizimler Furkan        

Proje Ön 

Değerlendirme Raporu 

Yazma ve Teslim 

Taha,Mahmut 

       

AVG Aracı Maaliyet 

Hesaplama 

Yasir Demirci 
       

Malzeme Seçimi Melih Bekdemir        

Malzeme Tedariği Hamza İnce        

Proje Detay Raporu 

Yazma ve Teslim 

Taha,Furkan, 

Mahmut 
       

Elektronik Sistemin 

Üretilmesi 

Melih Bekdemir 
       

Gövdenin Üretimi 
Ziyad , Reşat , 

Malik 
       

Testler 
Muhammet Ali, 

Furkan 
       

Yarışma Tüm Ekip        

Sponsor Arayışı Melih        
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu, Sürecin başlangıç kısmı olmasından dolayı tüm takım üyelerinin sürece 

adapte olması,literatür taraması ve bunların takım içinde değerlendirilmesi ile süreç başlamış 

oldu. Ön tasarım raporu sonuçları neticesinde ilk olarak eksiklerimizi tamamlamaya yönelik 

çalışmalarımızla PDR aşamasına giriş yapmış olup sonrasında aracın imalatı için çalışmalar 

peşi sıra başlamıştır.  

Literatür taraması sonucunda tüm takım üyelerimizin fikirleri ortak bir havuzda 

değerlendirilerek bir tasarım ortaya kondu. Yapmış olduğumuz tasarım, ÖTR yüklendikten 

sonra üretim kolaylığı, sağlamlık ve estetik görünüm kriterleri ile gerekli revizeler 

doğrultusunda son halini aldı.  
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Takımımızın bütçesini sponsor ve 

kişisel bütçe olarak 2 ayrı isim 

altında karşılaştırdık. ÖTR 

sürecinde ortada herhangi bir aracın 

fiziksel olarak olmamasında ve 

başlangıç süreci olmasından 

kaynaklı olarak kişisel bütçenin 

sponsor bütçesinden daha fazla 

olduğunu görebilmekteyiz. Ancak 

hızlandırmış olduğumuz sponsor 

arayışları , ÖTR’den alınan güzel 

sonuç ve ortaya konulan fiziksel bir 

yapı ile sponsor bütçesi PDR 

kısmında ciddi bir şekilde artışa 

geçmiş ve aracımız için gerekli olan 22.662 TL’yi  sponsorlar ve takım üyeleri sayesinde 

takımımıza kazandırmış bulunmaktayız. 

 

No Değişim Adı Değişim Nedeni (Detaylı) 

1 Manyetik 

Bant Sensörü 

Otkon markalı sensörün maliyetinin fazla olmasından dolayı maliyeti 

daha makul olan ve ürün özelliği olarak da isterlerimizi karşılayan 

……. sensörüne geçiş yapılmıştır. 

 

 

 

2 

 

 

Gövde de 

kullanılacak 

malzeme 

Ön Tasarım Raporunda alüminyum kutu profiller ile yapılması 

planlanan gövdemiz perçin veya cıvatalardan dolayı fazla bileşenden 

oluşacağı için yarış alanında bir problem esnasında sökme-takma 

işleminde sorun yaşanacağı öngörülmüştür. Bu nedenle kullanılan 

gövde malzemesi  alüminyum saç levha olarak üretim yöntemi ise 

büküm olarak belirlenmiştir. Bu sayede üretim kolaylığı, maliyet ve bir 

bütünden oluşacağı için sağlamlık açısından daha avantajlı bir gövde 

tasarımı oluşturulmuştur. 

3 Lineer motor 

kapasitesi 

Almayı planladığımız 40 kg kapasiteli lineer motorların stokta 

kalmamasından dolayı stokta olan 50 kg kapasiteli olanlar tedarik 

edilmiştir.   

4 2 adet paralel 

bağlanmış 

Akü 

2 adet 12V- 18A akünün birbirlerine paralel bir şekilde bağlanması ile 

uzun süre sağlıklı bir çalışma ve lineer motorların yükselme hızının 

arttığı test edilmiştir. 

No Değişiklik 

Bölümü 

Ön Tasarım 

Raporu 

Proje Detay Raporu Değişim 

Nedeni(Kısaca) 

1 Elektronik Otkon manyetik 

bant sensörü 

...... manyetik bant 

sensörü 

Maliyet 

2 Mekanik Kutu 

Alüminyum 

Profil 

Saç Levha Görünüm 

konforu,üretim 

kolaylığı ve 

sağlamlık 

3 Elektronik Lineer motor 

kapasitesi 40 kg 

Lineer motor kapasitesi 

50 kg 

Tedarik Durumu 

4 Elektronik 1 adet Akü 2 adet paralel bağlanmış 

Akü 

Uzun süre 

sağlıklı bir 

kullanım  

5

15

7 7

0

5

10

15

20

 ÖTR Süreci PDR Süreci

Bütçe Karşılaştırması

Sponsor Bütçesi (bin TL) Kişisel Bütçe (bin TL)
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4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

ASEL_AGV 
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Gövde  

Civata Somun Bağlantı Elemanları 

Alüminyum Sac Levha 

Aküler 

Elektronik Konumu Yerleşmesi 

Şase 

Dişli ve Kasnaklar 

Alüminyum Sac Levha 

Motorlar 

Gearboxlar 

Görev Mekanizmaları 

Lineer Motorlar 

Motorların 

Sabitlenmesi 

Platform İskeleti 

ve Yüzeyi 

Tekerler 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

  Ön tasarım raporunda, yarışma isterlerini değerlendirerek düşünülen tasarım PDR aşamasında 

görev gereksinimlerinin haricinde imalat yöntemleri üzerinden de değerlendirilmelere 

tutulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda ise robot, lazerde kesilen  sac levhaların 

bükülmesiyle ortaya çıkmıştır. Tasarımı sonlanan robota gerekli animasyonlar yapılmış olup 

imalat aşamasında karşılaşılacak sorunların önüne geçilmiştir. Böylece kesilip bükülen parçalar 

cıvata-somun bağlantı elemanları ile alt sistem yapısallarımızın bütünlükleri sağlanmıştır.  

  

Şase tasarım sürecine kutu profil ile başlayan takımımız üretim ve montaj bölümlerinde 

yaşanabilecek olağan problemleri ortadan kaldırmak , daha temiz ve sağlıklı bir imalat süreci 

gerçekleştirmek için sac levha büküm stratejisini kullanarak şase imalat kısmını başarılı bir 

şekilde tamamlamıştır.  

 

                                                      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Kutu Profil Şase Tasarımı 

Şekil 3 Sac Levha Şase Tasarımı 

Şekil 1 Kutu Profil Gövde Tasarımı 

Tercih Edilen Tasarımlar 
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SolidWorks üzerinden tasarlanan robotun bünyesinde yer alan alt bileşenlerin ölçülerden 

kaynaklanan herhangi bir kesim hatası ile karşılaşmamak ve gerçek mühendislik deneyimi elde 

etmek için ilk olarak alt bileşenlerin karton yapı malzemesiyle prototip çalışması yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karton ile modellenen sistemlerimiz üzerinde bazı mantık hataları ve eksiklerimizi görüp  

tasarımımızı yeniden revize ettik. 
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Lazerde kesilen sac levhalar büküm işlemine uğradıktan sonra hatasız bir şekilde robota entegre 

edilmiştir. Karton ile önceden modellediğimiz için karşılaşacağımız sorunları öngörerek 

hazırlıklarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Böylece minimum vakit kaybı ile imalat sürecini 

kayıpsız atlattık. 

 

ELEKTRONİK RESİMLERİ GELECEK 

 

Elektronik bileşenlerin, lazerde işlenen pleksi üzerine entegrasyonu 

gerçekleşecek ve şaseye saplama çubuklar sayesinde direkt olarak 

montajı tamamlanacaktır. Yarışma alanında elektronik bileşenlere 

Herhangi bir müdahale gerektiği zaman kolay bir şekilde şaseden 

ayrılması gerçekleşecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Görev Videosu: 

https://youtu.be/zHg01-Y3SUE 

 

 

 

Şekil 4 Robotun Sac levha ile üretilmiş hali 

https://youtu.be/zHg01-Y3SUE
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Şekil 5 Kamera verisi 

Şekil 6 Platform Havada 
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4.1.2 Malzemeler  

Aşağıda belirtilen tablo da elektronik ve mekanik bileşenlerin neden seçildiği hakkında detaylı 

bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

Elektronik Bileşen Tablosu 

No Parça İsmi Hazır/Geliştirilen Seçilme Nedeni 

1  

 

Cim motor 

 

 

Hazır 

Kendisine ait bir dişli sistemi 

bulundurmasından ve dişli 

sisteminin istediğimiz torku 

kaldırmasından dolayı tercih 

edilmiştir. 

2 Lineer Aktiatör Motor Hazır Yapılan projede gerekli eylem 

yükseltme ve indirme olduğu için 

bu motorlar tercih edildi. 

3 SikoLineeerenkoder Hazır Normal bir manyetik bant takip 

sensörüne göre malşyet ve kalite 

açısından daha avanatajlı olduğu 

için tercih edilmiştir. 

4 RoboRio Hazır Birden fazla haberleşme 

protokolüne erişim sağlaması, 

gerçek zamanlı işlemciler 

içermesi ve temel FPGA 

mimarisine sahip olması tercih 

sebebidir. 

5 OpenmeshRadio Hazır Wifi ile kurulan bağlantının daha 

sağlam ve daha güvenli 

olmasından dolayı tercih 

edilmiştir. 

6 Color V3 renk sensörü Hazır  

7 Spark Motor Sürücü Hazır Sürekli olarak 60A çıkış akımı 

sağlaması sayesinde lineer 

motorların kontrolünü 

gerçekleştirmesi tercih nedenidir.  

8 12V Kurşun Asit Akü Hazır Şarj edilmesinin kolay olması ve 

sisteme enerji vermesi tercih 

nedenidir. 

9 PDP Hazır Roborio ile CAN haberleşmesi ile 

hızlı bir şekilde haberleşmesi, 

çoklu çıkışları ile ünitelere enerji 

dağıtımı sağlaması tercih 

nedenidir. 
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4.1.3 Üretim Yöntemleri 

 Güdümlü robotun üretiminde 2 farklı montaj ve üretim 2 farklı üretim yöntemi vardır. 

1- Cıvata, somun ve perçinli montaj; Güdümlü robotun şasesi Alüminyum levhaların 

bükümü ile yapılması durumunda kullanılacak montaj yöntemidir. 

 

2- Kaynaklı montaj; Güdümlü robotun şasesi kutu profiller ile oluşturması durumunda 

kullanılacak montaj yöntemidir. 

 

3- Kutu profil Şase üretimi; Kutu profiller belirlenen ölçüler ile lazerde kestirildikten 

sonra alüminyum kaynak ile birleştirilecektir. 

 

4- Alüminyum levha büküm ile şase üretimi; Alüminyum levha belirli ölçüler ile lazer 

kesim yapılır ve ardından büküm yapıldıktan sonra cıvata ve somun ile montajı 

yapılacaktır. 

      Güdümlü robotun üretiminde Alüminyum levha büküm ile cıvata, somun yöntemi Ağırlıklı 

kullanılacaktır. Kutu profiller ile oluşturan platform kaynak ile yapılacaktır. 

      Güdümlü robotun üretiminde levha büküm yöntemi kullanmamızın sebebi; levhaların 

bükümler ile dirsek oluşturarak aracın mukavemetini arttırmak, ağırlığı en aza indirmek, 

kapladığı alan ve montaj kolaylığı sağlaması. Levha büküm ile şase üretimini seçmemizin 

nedenleridir.  

 

Aracın mekanik olarak üretimi 3 ana başlık altında gruplandırılmaktadır. 

1- Şase: SolidWorks üzerinden tasarlanan şase alüminyum levhalardan oluşmaktadır. 

Levhaların teknik resimleri lazerde kestirildikten sonra verilen ölçüler doğrultusunda 

bükümleri gerçekleştirilecektir. İstenilen formu alan Alüminyum levhalar M5 cıvata ve 

somunlar ile montajı gerçekleştirilecektir. 

 

2- Gövde: Güdümlü robotun gövdesi alüminyum levhalardan oluşmaktadır. SolidWorks 

tasarım programı üzerinden tasarlanan gövdenin teknik resimleri çıkartılarak 

alüminyum levhalar lazer kesim ve büküm işlemleri üzerinden geçtikten sonra Şase 

Üzerine M5 somun ve cıvatalar ile montajı yapılacaktır. 

Elektronik Bileşen Tablosu 

No Parça İsmi Hazır/Geliştirilen Seçilme Nedeni 

 

 

1 

 

 

Gearboxlar 

 

 

Hazır 

Kendisine ait bir dişli sistemi 

bulundurmasından ve dişli sisteminin 

istediğimiz torku kaldırmasından dolayı 

tercih edilmiştir. 

2 Tekerlek Hazır 200 kg yük taşıyabilecek mukavemet 

değerlerine sahiptir. 

3 Kayış Hazır Tekerlekler ile birlikte gelmektedir. 

4 Kasnak Hazır Tekerlekler ile birlikte gelmektedir. 
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3- Görev mekanizması: Görevi gerçekleştirmek için Lineer aktüatör motorlar 

kullanılmıştır. lineer aktüatör motorlar M8 saplama ile şaseye sabitlenmiştir. 

Alüminyum levhalar ile güçlendirilen lineer motorların üzerine kutu profiller ile kaynak 

ile  oluşturulan platform oturtulacaktır ve M6 cıvata ve somunlar ile sabitlenecektir. 

 

 

4.1.4 Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikdörtgen şekline sahip olan şase geometrimiz 557 mm genişlik 665 mm uzunluğa sahiptir. 

Yükseklikte ise aracımızın yerden yüksekliği 480 mm’dir. Yaklaşık tüm bileşenler üzerinde 

iken sahadaki ağırlık 45 kg olacak şekilde imalatı ve testleri gerçekleştirilmiştir. Alacağımız 

yük ile beraber teker üzerine binecek yük hesaplanmış olup gerekli malzeme seçimi ve 

tedariği bu hesaplama çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEL-AVG Fiziksel Özellikler Tablosu 

X Uzaklığı (mm) Y Uzaklığı (mm) Z Uzaklığı (mm) Ağırlık (g) 

557 mm 665 mm 480 mm 4500 g 
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Tasarımı birebir yapılan ASEL-AGV,  SolidWorks güvencesi ile görevi güvenli bir şekilde 

tamamlamak ve formülleri,hesaplamaları kullanarak  kötü senaryoların önüne geçmek 

hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede ağırlık merkezinin hesaplanmasında ekstra olarak yapılmış ve belirtilmiştir. 

 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM motor: Gearbox dişli kutusu ile güdümlü robotumuzun hareket faaliyetini gerçekleştirir.  

Lineer Aktüatör Motor: Yük platformunu otonom olarak kaldırmamızı sağlayacaktır. Lineer 

motorları sparklar kontrol etmektedir. 

 Spark Motor Sürücü: Güdümlü robotun görev mekanizmasındaki motoruna entegre edilecek 

spark motor sürücüler, motorun RoboRio aracılığı ile arayüzden yazılacak olan kod ile kontrol 

edebilmemizi sağlar.  
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Pdp (Güç dağıtım paneli): Pdp güdümlü robotun tüm elektronik elemanlarının güç dağıtımını 

yapmaktadır. Çıkışı 12V-40A besleme sağlamaktadır.  

Voltaj regülatör modülü: Elektronik bileşenlerde bazı elemanların sabit akımda çalışması 

gerektiği için voltaj regülatör modülü kullanılmaktadır. Kullanılan malzemelerden dolayı 

regülatör bacağının 12V- 2A’lik çıkışı kullanılmıştır. 

Renk sensörü: Güdümlü robotumuz yük almaya gittiğinde yük alma noktasına ulaştığını 

algılaması için kullanılmıştır. Fotoelektrik malzeme ışık yoğunluğunu algılayarak işlemciye 

gerekli sinyalleri I2C haberleşme protokolü ile iletir. 

AGV manyetik sensör: Aracımızın yük almak için izleyeceği yoldaki manyetik şerit bantın 

takip işlemini gerçekleştirecektir. 11ms’lik şok direnci ile ani tepki vermektedir. Çıkışı analog 

sinyal vermektedir. 20m/s seyahat hızından az hızlarda çalışmaktadır. 

Batarya konnektörü: Batarya ve pdp güç dağıtıcının birbirleri olan bağlantısını sağlar.  

RoboRio: Güdümlü robotun tüm fiziksel işlevinin gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır. 

Aracın beynidir.  

Robot Sinyal Işığı: Aracın görev sırasında durumunu belirtmesi için üç adet sinyal ışığı 

kullanılmaktadır.  

Devre kesiciler (40A): Güç dağıtıcı üzerine montajı yapılan devre kesiciler yüksek bir akım 

geçme ihtimaline karşı kullanılacaktır.  

Open Mesh Radio: Aracın kablosuz iletişimini gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. 

 12V Kurşun Asit Akü: 2 Adet kullanılacaktır ve paralel bağlanacaktır. Bir tane akü 12V 

18A/8h besleme vermektedir. 

Mesafe sensörü: Robotumuz yük almak için hedefe yaklaşırken anlık veri akışı ile mesafeyi 

bildirir. 3cm-80cm arası mesafe algılar. İstenen mesafe değerine geldiğinde lojik 1 veya lojik 0 

olarak dijital çıkış verir. 

Webcam Kamera: Araca eklenen harici kamera ile anlık olarak görüntülerden istifade 

edilebilmektedir. 

Elektronik Güç hesabı 

Parça İsmi Çalışma Gerilimi/Amperi Güç(W) 

Mesafe Sensörü   5V - <100mA 0.5W 

Manyetik Sensör  :5V - <=30mA 0.15W 

Renk Sensörü : 3.3V - <100mA 0.33W 

CIM Motor : 12V – 14A(nominal) 168W 

Linear Motor : 24V – 1.8A(nominal) 43.2W  

 

Harcanan Toplam Güç 212,18W 

 

Toplam Güç Miktarı 

2x Akü 12V -36A/20H  432W 

 



 
 

20 
 

Toplam Güç Miktarı * VRMS = Giriş Gücü 

                      432W  * 0,707        =     305,4      

 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

 

Algoritma birden fazla sürecin 

birleşiminden oluşmaktadır. 

Algoritma aracın gerekli 

görevleri yerine getirmek ve 

malzemeleri optimize şekilde 

kullanmak amacıyla 

oluşturulmuştur. Manyetik alan 

sensörü aracın hareket 

kabiliyetini maksimum 

düzeyde iyileştirirken Renk 

sensörü yükü alıp bırakma 

işleminde yardımcı olacaktır. 

Ayrıca manyetik alan sensörü 

sağa ve sola dönüşlerde bize 

ekstra hareket kabiliyet 

sunacaktır.  

Hall ve Renk sensörüyle araç 

istenen fonksiyonları RGB renk 

düzeni ile renk sensörü 

tarafından algılanıp gerekli 

şekilde yük alma bırakma ya da otonom gidiş ve manevraları tamamlayabilecek yapıda 

olacaktır. Hall sensöründen alınan dijital veri aracın seyrine doğrudan etki edecek. Alınan 

veriler işlendikten sonra verilere göre dijital çıkış 1 ise yolun seyrine göre sağa sola veya düz 

şekilde devam edebilecek yapıda olucaktır. Renk sensörü üzerinden alınan analog veri işlenip 

RGB kanalında 0-255 arası bir sayı değerine dönüştürülecektir. Sensörler, motorlar ve 

algoritma çalışma sahasına göre seçilmiş olup mevcut problemler en iyi bu şekilde çözüldü. 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım sürecinde ekipçe yaptığımız istişare neticesinde Java dilinde algoritmamızı 

kodladık. Java; nesne yönelimli bir dil olduğu ve gömülü sistemleri de kodlamayı sağladığı için 

tercih edildi. Süreç boyunca yazılımlarımız algoritmamızı en hızlı ve kararlı sürdürecek şekilde 

kodlandı.  

4.4 Dış Arayüzler 

Araçtan Dış arayüze gönderilen veriler usart haberleşme protokollerine göre yapıldı. Dijital 

olarak gönderilen sinyallere göre araç istenen işlevini yerine getirmesi sağlandı. Arayüzde araç 

hakkındaki kritik verilerin gösterilmesi sağlanılmıştır. C# ile arayüz ve otomasyon 

uygulamaları C, C++ ve Java’ya nazaran daha kolay ve rahat olduğu için arayüz C# ile yazıldı.  

Giriş Gücü / Harcanan Toplam Güç  =  Maksimum Çalışma 

Süresi 

305,4W    /     212,8W                        =            1,43(saat) 
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5 GÜVENLİK 

Şase Güvenliği: 

Güdümlü Robotumuz engellere veya herhangi bir şeye çarptığında hem çarptığı şeye hem de 

bizim robotumuza zarar gelmemesi için robotumuza imal ettiğimiz bumperleri(tampon) 

ekledik. Robotumuzun alt bileşenlerine zarar gelmemesi için robotumuzun dışın olabildiğince 

kapattık. Robotumuzun Ön kısmında kızılötesi mesafe sensörümüz bulunuyor. Bu sensörün 

işlevi engeli tespit etmek. Engele çarpmamaktır. Aracımız engele fazla yaklaştığında ve 

çarptığında buzzer ile aracımız bize sesi uyarıda bulunacaktır. 

 

 

 

                                   

Batarya Güvenliği;                                buzzer                                bumper(tampon) 

 Batarya robotumuzun güç kaynağı olduğu için korunması gereken önemli elemanlardan 

biridir. Olası herhangi bir darbe aldığında patlama, akma yapma ihtimali yüksektir. Bu yüzden 

bataryanın konumu ve bağlantı kabloları yalıtımı bizim için çok önemlidir. Bataryamız 

Robotumuzun en güvenli bölgesinde bulunmaktadır. Robotumuzda aküye özel bir bölme 

tasarlanmış ve bataryamızı bu bölmeye sabitlenmiştir. Etrafı Alüminyum plaka ile kaplı, üstü 

ise polikarbon ile kaplı bölmelerde robotumuzun 2 tarafına ağırlık dengesini bozmayacak 

şekilde yerleştirilmiştir Hareket halindeki bir araç için bataryanın sabit olması güvenlik 

açısından önemlidir. Bataryamızın kablo çıkışları yalıtımı yapılmış 6 ölçü teli ile, bağlantıları 

anderson konektörü ile yapılmıştır. Anderson konektörleri çıkarmak için müdahale 

etmediğiniz sürece birbirinden ayrılmazlar. 

 

 

 

 

 

                            

 

                                                                                          6 ölçü teli ve anderson konektörü 
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Elektronik Devre Güvenliği:                                                

Elektronik devre robotumuzun hareket edebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için zaruri 

bir ihtiyaçtır. Bu nedenle elektronik devremizi korumamız gerekir. Devremizin tasarımını 

daha az yer kaplaması ve korunaklı bir yapıya sahip olması için 2 katlı olarak tasarladık. 

Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ise elektronik devremizin etrafını alüminyum plaka ve 

polikarbon plaka ile kapladık. 

 

 

 

Görsel Uyarı: 

 Güdümlü robotumuzda 3 adet sinyal ışığı kullanmaktayız. Bu ışıklar robotun yaptığı işlemleri 

görsel olarak tanımlayabilmemizi sağlar. 

 Sarı Işık: Sarı İkaz ışığı robotta sorun yok ise yanmaya devam eder. 

 

                                                                                                                

 Yeşil Işık: Yeşil İkaz ışığı robot görevi tamamladığında yanar.                                                

sarı ışık 

 

 

 Kırmızı Işık: Kırmızı İkaz ışığının yanması bir problem olduğun gösterir.                              Yeşil 

ışık                         
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5 TEST 

 

Test Videosu Linki : https://youtu.be/zHg01-Y3SUE 

7 TECRÜBE 

Tasarım; İlk başta kutu profil olarak düşündüğümüz robot tasarımı alüminyum kaynak zorluğu 

ve diğer bağlantı elemanlarınının güvenli birleşimleri sağlayamaması nedeniyle sac levha 

yöntemine geçiş yaptık. 

Sac levha lazerde kesildikten sonra büküm sonrası kaybedilen kayıpların 

hesaplayamadığımızdan dolayı ilk büküm işlemimiz hatalı oldu. Sonrasında kaybı hesaplamak 

için gerekli formülleri öğrendikten sonra geri kalan büküm işlemlerimizi başarıyla tamamladık. 

 

Test İsmi Yöntem Mekan Yorum 

Lineer motor 

kaldırma testi 

Elektronik donanıma 

bağlanan Lineer 

motorların üzerine 

kademeli bir şekilde 

ağırlık konulacak ve 

optimum sınırlar 

belirlenecektir. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

100 kg’ı başarılı bir 

şekilde kaldırmış ve 60 

metre yol katetmiştir. 

Cim motor 

Çalışma Testi 

Elektronik donanıma ve 

şaseye bağlanan motorlar 

yazılan kod ve joystick 

eşliğinde taksi hareketi 

yapması sağlanacaktır. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

Spor salonunun içinde 

denenmiş herhangi bir 

soruna denk 

gelinmemiştir. 

Şase dayanıklılık 

Testi 

Şase üzerine toplamı ….. 

kg olan 2 takım üyesi 

çıkarılacak ve sürüş 

gerçekleştirilecektir. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

160 kg’ı 30 dakika 

rahatlıkla 

taşıyabilmektedir. 

Alüminyum Saç 

Dayanıklılık 

Testi 

Temin edilmiş olan 3mm 

saç üzerinde bükme  ve 

ağırlık uygulama işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

60kg’lık bir ekip üyesi 

üstüne çıktığı anda 

herhangi bir büküm söz 

konusu değildir. 

Elektronik kart 

Fonksiyonellik 

Testi 

Atölyede bağlantı 

gerçekleştirildikten sonra 

görüntü ve veri akışı 

sağlanmıştır. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

Araç çalıştırıldığı anda 

tüm elektronik 

sistemler birbirleri ile 

uyumlu bir şekilde 

çalışmıştır. 

Batarya Ömrü 

Testi 

Aracın aküsünün sınır 

noktasına kadar 

kullanılacaktır. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

Boş ağırlığında 1 saat 

43 dakika hesabı 

doğrulanmıştır. 

Manyetik Bant 

Takip Sensörü 

İşlevsellik testi  

Manyetik bantlar ile 

oluşturulmuş bir alanın 

içerisinde motorlar ile 

sensöeğn eş çalışıp 

çalışmadığı kontrol 

edilecektir. 

Hafız İHO 

Steam Merkezi 

Tedarik aşamasındadır. 

PDR teslim edildikten 

sonra test edilecektir. 

https://youtu.be/zHg01-Y3SUE
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Üretim; Tasarımı yapılan robotun kesme ve büküm işlemleri ilk olarak karton üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Karşılaşacağımız sorunları ve çözümleri önceden fark edebildik. 

Böylece vakit ve maddi kaybı minimuma indirgemeyi başardık. Herhangi bir olumsuzluk ile 

karşılaşmadan süreci tamamladık.  

 

Test; Alüminyum levhalar çekme ve esneme testlerine,elektronik bileşenler 

ömür,fonksiyonellik ve işlevsellik testlerine tabii tutulmuştur.Testler sonucunda alüminyum 

levhalarımıza herhangi bir kırılma, sorun teşkil edecek bükülme ve esnemeye rast 

gelinmemiştir.Elektronik bileşenlerde ise sorunsuz süreç tamamlanmıştır. 

 

9 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Elektronik Bileşenler 

No İsim Adet Fiyat 

1 Lineer Aktüatör Motor 4 2060TL 

2 Cim Motor 4 1100TL 

3 AGV Manyetik Sensör  1 4000TL 

4 RoboRio 1 3600TL 

5 pdp (Güç dağıtım paneli) 1 1700TL 

6 OpenMesh Radio 1 1100TL 

7 12V Kurşun Asit Akü 2 1600TL 

8 Devre Kesiciler(40A) 8 448TL 

9 Robot Sinyal Işığı 3 400TL 

10 Voltaj Regülatör Modülü 1 400TL 

11 Spark Motor Sürücü 8 330TL 

12 Renk sensörü 1 252TL 

13 Batarya konnektörü 4 144TL 

Toplam 39 17134TL 
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,Görev / Zaman Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. 

Literatür Araştırması ve Görev 

Dağılımı 
       

Araç Boyutsal Parametrelerinin 

Belirlenmesi 
       

Teknik Çizimler        

Proje Ön Değerlendirme Raporu 

Yazma ve Teslim 
       

AVG Aracı Maaliyet Hesaplama        

Malzeme Seçimi        

Malzeme Tedariği        

Proje Detay Raporu Yazma ve 

Teslim 
       

Elektronik Sistemin Üretilmesi        

Gövdenin Üretimi        

Testler        

Yarışma        

Sponsor Arayışı        

 

Mekanik Bileşenler 

No İsim Adet İşçilik Fiyat 

1 Gearbox 2 0TL 987TL 

2 Tekerlekler 8 0TL 301TL 

3 Kayış 4 0TL 803TL 

4 Kasnak 6 0TL 953TL 

5 Perçin 100 0TL 104TL 

6 Alüminyum plaka 3 400TL 900TL 

7 Polikarbon kabuk 1 300TL 600TL 

8 M6 saplama 5 0TL 60TL 

9 M4, M5, M6 cıvata, 

somun 

100 0TL 70TL 

10 MDF plaka 1 0TL 50TL 

Toplam 210 5528TL 
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Risk Bölüm Olasılık Çözüm 

Elektronik devre 

kablolarının kopası 

Elektronik Orta Yanımızda bulundurduğumuz 

Yedek kablolar ile kopan 

kabloları değiştirmek. 

Güç kayağımızın 

enerjisinin bitmesi 

Elektronik Düşük Yanımızda bulunan yedek 

aküleri biten aküler ile 

değiştirmek. 

Akü bağlantı 

kablolarımızın kopması 

Elektronik Düşük Yedek kabloların 

bulundurulması ve yedek 

kablolar ile kopan kabloların 

değiştirilmesi 

Kayışların kopması Mekanik Düşük Yedek kayış bulundurulması 

ve yedek kayış ile kopan 

kayışın değiştirilmesi. 

Güç kaynağının yanlış 

bağlanması sonucunda 

sigortaların yanması 

Elektronik Düşük Yedek sigortaların 

bulundurulması ve yedek 

sigortalar ile yanan sigortaları 

değiştirmek. 

Takım üyelerinden 

birinin rahatsızlanıp 

alana gelememesi 

Yarışma Düşük Tüm takım üyelerinin robota 

hakim olması nedeniyle 

herhangi bir sorun 

yaşanmayacaktır. 

Alt şasenin bütün olarak 

kalmasını sağlayan 

cıvataların kırılması 

Mekanik Düşük Yedek cıvataların 

bulundurulması ve kırılan 

cıvataların yerine yanımızda 

bulunan yedek cıvataları 

takmak. 

Algoritmanın 

çalışmaması 

Yazılım Düşük Alternatif kodların 

bulundurulması. 

Motor sürücülerinin 

arızalanması 

Elektronik Düşük Yedek sürücülerin 

bulundurulması ve bozulan 

sürücü ile değiştirilmesi. 
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9 ÖZGÜNLÜK 

         Aracımızın özgün yönleri ; 

• Motor sistemi gearbox ile güçlendirilmiştir. 

                                                                                                                     

• kayış ve kasnaklar ile 2 motordan 3 tekere itki yardımı.            

 

• Şaseye sabitlenmiş 4 adet lineer motor ile platformu kaldırmak için özgün görev 

mekanizması. 

• Kullanacağımız Higrip tekerler. 

 

• Şasenin korunmasını sağlayan bumper(tampon). 

 

• Görsel uyarı kısmında birden fazla görsel uyarı lambası kullanmak. 
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• Alüminyum levhadan oluşan, dış bütünlüğü ve iç kısmın güvenliğini sağlayan gövde 

kısmı. 

 

 

• Kullanılan çift akü sayesinde daha uzun sürüş olanağı 

 

 • Bataryanın ve elektronik sistemin güvenliği için polikarbon malzemesinin kullanılması  

 

• Paket kodlar ile seri programlama yapılması 

 • Gövde üzeri bağlantı parçaları ve sistemler cıvata yerine perçin ile montajlanması  

 

 

 

 

10 YERLİLİK 

• Şasenin korunmasını sağlayan bumper kendi üretimimizdir. 

• Robotumuzun dış şasesi kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 

• Batarya konumlandırma ve koruma sistemimiz kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 

• Yük kaldırma platformu kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 

• Elektronik devre konumlandırma sistemimiz kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 
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