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1. RAPOR ÖZETİ  

   Sanayi sektörü fiziksel olarak yorucu ve zorlayıcı bir sektördür. Bu yüzden sanayi 

sektöründe bazı şeylerin yapımı oldukça uzun ve maliyetli olmaktadır. Bu yüzden biz 

de dahil bir çok insan buna çözümler üretmeye çalışmaktadır. Zaman içinde sanayi 

sektörü otomatikleşmeye ve dijitalleşmeye başlamış ve malzeme maliyetleri azalmaya 

başlamıştır, bu sayede toplumun her kesiminden insan her türlü ürüne erişelebilirlik 

kazamıştır. 

 

    Bizim de sanayide Dijital teknolojiler yarışmasına katılmak istememizin 

sebeplerinden biri budur. Takımımız GFLRobotics yarışma şartnamesini incelemiş 

bunun üzerine yaptığı araştırmalar üzerine yarışmaya katılmaya karar vermiştir. 

Yarışmaya katılamak üzere verilen kararlar sonrasında takımımız robotun yazılım ve 

mekaniği için çalışmaya başlamıştır. Çalışmalar sonucu düzenlenilenler ön rapora 

aktarıldı. Ön rapor sonrasında yapılan değişiklikler raporda belirtildiği gibi olmakla 

beraber özetle üç ana değişiklik yapıldı: Pistonların beraber kalkmasını sağlamak adına 

3 tane pistona dik birbirlerine paralel şekilde durucak platformlar eklendi, Çizgi izleyeni 

geliştirmek ve robotun yapımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hatayı engellemek 

için bir kamera eklendik. Kullandığımız uzaklık sensörünü RoboRIO’ya direk 

bağlanabilmesi ve bu sebeple de daha stabil olmasından ve ESP32 üzerindeki yükü 

azalttığı için değiştirdik. Bunlar dışında robotun tasarımı üzerinde hiçbir major 

değişiklik bulunmamaktadır. Bunun dışında iki rapor arasında çeşitli sebeplerden bazı 

üyelerimiz aramızdan ayrılmıştır.  

 

   Sonuç olarak takımızın koordineli ve istikrarlı çalışmları sayesinde robotun 

yapımında her geçen gün daha fazla motivasyonla devam etmekteyiz. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

   Takımımız, Gölcük Fen Lisesinde okuyan robotik alanıyla ilgilenen bireyleriyle ve 

danışman hocalarıyla 2019 yılında kuruldu ve o zamandan beri de yarışmalara ve 

etkinliklere büyük bir şevkle katılmakta. Ülkemizde düzenlenen en büyük havacılık, 

uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’e beş lise öğrencisi ve bir danışman hocayla 

katılarak yeni tecrübeler edinmek ve yeni bilgiler edinmek için bu sene Sanayide Dijital 

Teknolojiler Yarışmasına temel kategoride katılacağız.  

    Takımızdaki yedi öğrenciden beşi erkek, ikisi kız olmakla beraber üyelerimizin ikisi 

yazılım, ikisi halkla ilişkiler, üç üyesi de mekanik alanında görev almaktadır. Danışman 

hocamız olan İbrahim KILIÇ ilk diplomasını Uludağ üniversitesi Bilgisayar 

Öğretmenliği alanında aldıktan sonra Atatürk üniversitesi Elektrik-Elektronik bitirmiş 

ve yüksek lisansını da aynı bölümde yapmıştır. Kendisi şu an Gölcük Fen Lisesinde 

Bilgisayar Öğretmenliği yapmakla beraber gönüllü olarak okulun Robotik takımı olan 

GFLRobotics’in Danışman hocalığını yapmaktadır. 
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 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

            2022 Teknofest Sanayide Dijital Teknolojiler Kategorisi GFLRobotics Görev Dağılımı:  

 

 

  

 

      

Takım Şeması: 

 

 

Takım Kaptanı

İsmail AYDOĞDU

Halkla İlişkiler 
Kaptanı

Ece SALAZ

Mekanik 
Kaptanı

Efe ÖZLER

Mekanik 
Üyesi

Halit Yakup BAYHAN

Güvenlik 
Kaptanı
Burak KABADAŞ

Öğrenci İsmi Takımda Pozisyonu Görevleri 

İsmail AYDOĞDU Takım Kaptanı 

Toplantılara başkanlık yapmak, 

görev dağılımını sağlamaktan 

sorumludur. Ayrıca Robotun 

yazılımından da sorumludur. 

Efe ÖZLER Mekanik Kaptanı  

Mekanik grubu içindeki görev 

dağılımdan sorumludur. Fusion 

360 ile tasarım yapmaktadır. 

Ece SALAZ Halkla İlişkiler Kaptanı  

Toplantıları ve zamanı 

düzenlemekten sorumludur. 

Ayrıca takım için yapılan 

sunumlardan sorumludur. 

Burak KABADAŞ Güvenlik Kaptanı  

Takımın robotu yaparken gerekli 

olan güvenlik kurallarına 

uyduğundan emin olur. Ayrıca 

mekanik alanıyla ilgilenir. 

Halit Yakup 

BAYHAN 
Mekanik Üyesi 

Robotun yapımında önemli bir 

bölüm olan mekanikte sorumlu 

olan üyelerdendir. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön rapordaki tasarıma göre belirli güncellemeler alan robota, taşıma işlemini iyileştirmek 

için yatay profiller eklenmiştir. Ayrıca elektronik tasarımı iyileştirilmiştir. Programlama 

konusunda belirli kararlar alınmış olup algoritmanın hazırlanmasında ilerlenmiş ve kodlama 

sürecine hazırlanılmaktadır. Malzemelerin bir kısmını sipariş verdik ve bir kısmını teslim 

aldık.  

AM14U4 şasesinin monte edilmesi işlemini tamamladık ve motorlarını test ettik. Bazı 

bakımları yaptık ve şase kısmını son haline getirdik. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Robotumuzun 3 boyutlu katı model tasarımı Fusion 360 programında resimde 

görüldüğü gibidir. 

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 
Yukarda görüldüğü gibi tasarımımıza yatay alüminyum profiller ekledik. Böylece 

pistonlar sistem tarafından çalıştırıldığında profillerin dengesi sağlanacaktır yani taşıma 

sistemi senkronize bir şekilde dikey hareket edebilecektir. 

 

 Bu problemi başka bir robotumuz üzerinde görmemiz bize bu fikri verdi. Pistonların 

çalışma hızı bize yüksek seviye bir avantaj sağlasa da dengeli olmadığı sürece bu 

avantajın etkisi ortadan kalkar. Fakat yeni eklediğimiz yatay profiller sayesinde iki 

pistonun çalışma hızı ve ağırlığa tepkisi mekanik olarak eşitlenir. Ayrıca yükle olan 

temas alanı artırılır ve farklı  yükle taşınması gerektiğinde robotun aynı 

konfigürasyonlarla, değişiklik yapılmadan kullanılabilmesini sağlar. 

4.2.2 Malzemeler   

MALZEM

E 

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ  

VE KULLANIM 

AMACI 

RoboRIO 

 

Xilinx Z-7020 çift 

çekirdekli ARM 

Cortex-A9 işlemcili 

FPGA olan 

RoboRIO bu 

boyutları robotlar 

için özel olarak 

üretilmiş ana 

kontrol merkezidir. 
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ESP32 

 

ESP32 iki çekirdek 

240Mhz bir 

mikrodenetleyicidir

. ESP32’ye Entegre 

edilmiş kablosuz 

Wi-Fi sayesinde 

veriler ikinci 

arayüze gönderilir. 

Open-Mesh 

OM5P-AC 

Router 

 

RoboRIO’nun 

kendi arayüzüne 

bilgisayardan 

erişimi sağlar. 

Üstünde Ethernet 

portları vardır ve 

bunlar ile 

RoboRIO’ya 

bağlanır. 

Victor SPX 

Motor 

Sürücüler(4 

adet) 

 

Şasedeki motorlara 

giden gücü kontrol 

etmeye yarar. 

RoboRIO’ya 

tarafından PWM ile 

sürülür. 60A sürekli 

ve 100A anlık 

akıma dayanıklıdır. 



 

 

8 

 

CIM Şase 

Motorları(4 

adet) ve 

Şanzıman(

2 adet) 

 

CIM motoru ve bu 

şanzıman AM14U4 

şasesiyle önceden 

de kullanılmış olup 

robota yeterli 

performansı 

sağlamaktır. 

Şanzıman devri 

düşürüp torku 

artırmakta ve iki 

motoru birbirine 

bağlamaktadır. Her  

bir CIM motoru 

yaklaşık 350W’dır. 
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PCM 

Pnömatik 

Modülü 

 

PCM modülü 

robotun pnömatik 

sistemleri kontrol 

eder ve kompresöre 

güç verir. Ayrıca 

solenoid valflerin 

bağlantı noktalarını 

bulundurur. CAN 

bağlantısı ile 

RoboRIO ve 

PDP’ye bağlanır. 

Yukarda 

bahsettiğim 

özelliklerin hepsini 

sağlaması için 

pnömatik 

devremizde 

kullanacağız. 

VRM 

Modülü 

 

VRM modülü 

elektronik 

elemanları akım 

korumalı belirli 

gerilimlerde güç 

sağlar. ESP32 ve 

modemin gücü için 

kullanacağız. 



 

 

10 

 

MB1013 

Uzaklık 

Sensörü 

 

MB1013 uzaklık 

sensörü nesneleri 5 

metreye kadar 

algılayabilen, 

PWM, Analog, RS-

232 bağlantılarının 

hepsi ile ortak 

olarak aynı anda 

çalışabilen 

sensördür. 

Anlaşılabildiği gibi 

engelleri algılamak 

için kullanacağız. 

12V Akü(2 

adet) 

 

12V 18Ah akü ile 

robota yarışma 

sürecinde yeterli 

güç 

sağlanmaktadır. 

İkinci akü şarj etme 

problemlerini 

ortadan kaldırmaya 

yarar. 

Pemaks X-

X Piston(2 

adet) 

 

Pemaks 40-10 

boyutundadır ve 60 

kg ağırlığı 

kaldırabilir. 

Projemiz için 

gerekli gücü 

sağlamaktadır. 

Ayrıca Pemaks bu 

ürünle beraber 

bağlantı parçaları 

sağlar.  



 

 

11 

 

Çizgi 

İzleyen 

Sensörü 

Pololu 

QTR-8A 

 

Çizgi izleyen 

sensörü QTR-8A 8 

algılayıcıya sahiptir 

ve analog veri 

iletir. Sensörler 

kızılötesi olarak 

çalışır. Çizgi 

izleme işleminde 

kullanılabilir. 

PDP Güç 

Dağıtıcı 

 

PDP yani Güç 

Dağıtım paneli 

aküden gelen akımı 

motor sürücülere, 

RoboRIO’ya, 

PCM’e, VRM’e 

akım korumalı 

resetlenebilir ve 

normal sigortalarla 

iletir. Üstüne 

40A’den 10A’e 

kadar sigortalar 

takılır. Ayrıca 

CAN bağlantısıyla 

güç dengesi 

sağlanır.  

Buzzer(2 

adet) 

 

Buzzer herhangi bir 

durumda uyarı 

verir. Başlangıçta 

veya acil 

durumlarda belirli 

sinyaller ulaştırılır 

ve ses elde edilir. 

Böylece uyarı 

sağlanır. 
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Kompresör 

 

12V DC hava 

kompresörü ile 

hava depolarımız 

önceden doldurulur 

ve pistonların güç 

harcanmadan 

çalışması sağlanır. 

Regülatör 

Valf 

 

Regülatör valf ile 

pistonların basınç 

ayarı yapılır. Bu 

cihaz bir ucundan 

kaynak alırken 

öbür ucunu belirli 

bir basınçta tutar. 

Bu şekilde hava 

deposunda yüksek 

basınç yani yüksek 

miktarda hava 

saklanabilir. 
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Solenoid 

Valf 

 

24V Solenoid Valf 

ile pistonların 

kontrolü sağlanır. 

PCM üzerindeki 

portlardan kontrol 

edilir. Güç 

verildiğinde piston 

ile regülatör 

arasındaki vana 

açılır ve hava 

geçişi sağlanır. 

Pnömatik 

Şalter 

 

Pnömatik şalter 

üretildiği belirli bir 

basınç seviyesine 

ulaştığında “ON” 

konuma gelip 

sistemi uyaran bir 

pnömatik devre 

elemanıdır. Bizim 

robotumuzda 

kompresör bu 

şalterin durumuna 

göre çalışır. 
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Hava 

Deposu 

 

Hava deposu 

pnömatik sistemin 

kullanıma hazır 

hale getirmek için 

gerekli bir parçadır. 

Sistem sadece 

kompresörün 

gücüyle çalışamaz. 

Hava deposu 

sayesinde pistonları 

gücü ve stabilitesi 

de artar. 
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AM14U4 

ŞASE 

 

AM14U4 şase 6 

teker ve 4 CIM 

motoru setiyle 

gelir. 

Şanzımanların 

monte edilmesi için 

belirli noktalar 

bulunmaktadır. 

Boyutu için farklı 

konfigürasyonları 

vardır. Ağırlık 

kaldıracak bu 

robotun sağlamlığı 

için idealdir. 

HD 3000 

Kamera 

 

Çizgi izleyen 

sensörüne yardımcı 

olmak ve hız 

ölçümü de 

sağlamak için 720p 

USB HD 3000 

kamera kullanılır.  
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Termal 

Sigorta 

 

120A Termal 

sigorta aküye 

direkt olarak 

bağlıdır ve üstünde 

mekanik acil 

durum butonu da 

vardır. Robotun dış 

kısmında bir yere 

monte ederek 

önlem alınır. 

RC522 

RFID NFC 

Okuyucu 

 

RC522 RFID NFC 

Kart okuyucu ile 

alandaki etiketleri 

okumayı 

amaçlıyoruz. Bu 

devre ESP32’ye 

bağlı çalışacaktır. 

NavX2 9 

eksen 

navigasyon 

sensörü 

 

NavX2 9 eksen 

navigasyon sensörü 

I2C, SPI ve USB 

ile RoboRIO ile 

bağlantı 

kurabilmektedir. 

Çizgi izleyen 

sensörüne yardımcı 

olarak hareket 

doğrultularının 

doğru işlenmesine 

onları 

ölçümlerinden 

kontrol ederek 

yardımcı olucaktır. 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Pistonların üzerinde yer aldığı parçalar lazer kesim ile oluşturulmuş olup 

çelikten imal edilmiştir. Yükü taşıyacak olan parçalar alüminyum profillerin 

birbirine vidalanarak imal edilmiştir. Şase ise AM14U4 paketindeki levhaların 

vidalanıp ayrıca tekerlerin paketteki aparatları ile kayışlara bağlanması ile 

hazırlanır. Ayrıca şanzıman altıgen milleriyle kayışlara monte edilir. Şanzıman 

dişlileri bu işlem öncesi yağlanmış olmalıdır. 

 

4.2.4  Fiziksel Özellikler 

Robotun boyutları aşağıdaki resimde belirtilmiştir. 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci    

RoboRIO ile kullanılabilen motor sürücüler, sensörler ve pnömatik kontrol kartı 

sayesinde aktüatörlerin devresi kurulur. ESP32 için RoboRIO’nun VRM’inden 

alınan 5V çıkışı kullanılır. 12V aküden güç alınır.  
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CIM motorları ve motor sürücülerin bağlantısı aşağıda gösterilmiştir. 
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Pnömatik devresi aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Aşağıda basit bir algoritma şemasıyla sistem anlatılmıştır. Fakat detaya 

adımların detayına girildiğinde şunlar söylenmelidir: 

Çizgi verilerinin analiz edilip izlenmesi: 

ESP32’nin çizgi izleme sensöründen verileri alması, RoboRIO’ya hangi yöne 

gitmesi gerektiği verisini göndermesi, verinin motorları iletilip hareketin 

sağlanması, NavX2 sensörünün hareketi veri ile karşılaştırması, bu sonuca göre 

kodun sistem tarafından yeniden konfigüre edilmesi. 

Engel olup olmaması: 

RoboRIO’nun uzaklık sensöründen veri alması. 

Beklenip sonrasında devam edilmesi: 
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RoboRIO’nun 15 saniye boyunca hareketi kesmesi, sensörün tekrar kontrol 

edilip engelin etrafından dolaşılması ya da direkt oalrak devam edilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım kısmında RoboRIO’nun ve ESP32’nin ayrı ayrı programlanması gerekir. 

RoboRIO kolayca çalıştırılabildiği WPILib kütüphanesiyle programlanır. NavX2’de 

RoboRIO’ya I2C ile direkt olarak bağlanır. İkincil plan olan kamera ile çizgi izleme de 

ise RoboRIO’nun kendi OpenCV sistemi kullanılması planlanmaktadır. 

 

ESP32 ise Arduino IDE üzerinden programlanırken Wireless için gerekli kütüphane ve 

ayrıca çizgi izleyen ve kart okuyucu sensör için kütüphanelerde yüklenir. ESP32 Wireless 

sistemi üstüne direkt olarak entegre edilmiştir bu yüzden kendi özel kütüphanesi ve kendi 

özel kodları vardır. Sensörler için ise üreticileri tarafından Arduino kullanımı için 

üretilmiş kütüphaneleri bize yardımcı olur. 

 

5. DIŞ ARAYÜZLER 

Bilgisayar tarafından RoboRIO’nun bağlantısı hazır iken ESP32 için Python Tkinter ile bir 

arayüz yazılması planlanmaktadır. Bilgisayara Wi-Fi üzerinde oluşturulan bir porttan veri 

gelicektir ve bu veri Python’da en başta işlenip sonrasında Tkinter ile görsel hale getirilip 

gösterilecektir. Tkinter bu konuda basit ve modern bir temaya ayrıca kolayca 

düzenlenebilir açık kaynak koduna sahip olmasıyla yararlı bir kütüphanedir. Aşağıda 

Tkinter tema tasarımına ait bir örnek gösterilmiştir. 
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6. GÜVENLİK 

6.1 Genel Güvenlik Önlemleri 

Olası bir kazayı engelleme adına iş güvenliği uzmanları tarafından proje ekibine iş 

güvenliği eğitimleri verildi. 

 

Çalışma alanında mutlaka yangın söndürme cihazı bulunmalı cihazların periyodik 

bakımı unutulmamalıdır. 

 

Çalışma alanında iş güvenliği uyarı levhaları kullanılan makine ve teçhizatlar da 

bulunmalıdır 

 

Robot üzerindeki tüm devre, kullanılan güç ve akıma uygun kablo seçimi yapıldı. 
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Kablo uçlarına kablo pabucu ve soketler kullanılarak kısa devre ve yangın önlemleri 

alınmış olacaktır. 

 

Aküler robotun arka kısmında rahatlıkla sökülüp takılabilecek olduğu için el sıkışma ve 

benzeri durumlar en aza indirilmiştir. 

 

6.2  Üretim alanlarındaki güvenlik önlemleri 

Sigorta ile sistemde oluşabilecek kısa devre ve aşırı akımlara karşı otomatik sigorta 

kullanılmıştır. 

 

Okulumuzda üretim yapılırken kişisel koruyucu donanımlar kullanılmasına dikkat 

edilmiştir 

 

Robotta yapacağımız birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan 

korunmak için maske, gözlük ve eldiven takılmalıdır. 

 

Robotumuzda herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda robotumuza 

eklediğimiz acil durum butonuyla anında müdahale edebileceğiz ayrıca aracımızda 

sigorta bulunacağız. 

 

Robotun çalıştığını gösteren uyarıcı işaret olarak led grubu ve buzzer kullanılmıştır. 

 

7. TEST 

Robotumuzun profilleri için kesin bir karar bulunmadığından şase dışındaki kısımların 

kurulumuna başlanmamıştır. Şase ise kurulmuş ve test edilmiştir. Motorlar yüksek 

performansta stabil bir şekilde dönmektedir. Ayrıca RoboRIO ve motor sürücülerin sistemi 

de kurulu durumdadır. Robot hazırlandıktan sonra onu okulumuzdaki atölyemizde örnek 

test yükleri ile test etmeyi planlıyoruz. Fakat okulumuz Fen Lisesi olması sebebiyle atölye 

çalışmalarımızı düşük seviyelerde tutmak zorundayız.  

8. TECRÜBE 

Robotun mekanik çalışmaları yavaş yavaş başlamış olduğu için, elimizdeki fiziksel düşük 

olmakla beraber, rapor ve algoritma için araştırma yapılmıştır ve birçok veri elde edilmiş, 

tecrübe kazanılmıştır. 

 

Ayrıca pistonların arasındaki yatay profiller başka bir robotta yaşadığımız bir kaza 

sebebiyle yapma fikri elde ettiğimiz bir durumdu. Bu robotta pistonlar senkronize hareket 

etmedi ve sistemin büyük bir kısmı zarar gördü. Burdan yola çıkarak pistonların senkronize 

çalıştığını garantileyebilecek bir yatay profil sistemi hazırladık. 
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9. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

9.1  Zaman Planlaması: 

 

 

Not: Taboda kullanılan mavi, yeşil ve sarı renkleri sırasıyla; ön rapor öncesi ile ön rapor, 

detaylı rapor öncesi ile detaylı rapor ve detaylı rapor sonrası zamanları temsil eder. 

 

 

 

1H 2H 3H 4H 1H 2H 3H 4H 1H 2H 3H 4H 1H 2H 3H 4H 1H 2H 3H 4H 1H 2H 3H 4H

Yarışmaya başvuru tarihi

Kuralların incelenmesi

Projeya odaklı araştırma 

süreci

Algoritmanın hazırlanması

Algoritmaya yönelik 

mekanik tasarım

Ön raporun hazırlanması

Malzemelerin araştırılması

Malzemelerin siparişi

Aracın yapımı

Kodların yazılması

Kodların test edilmesi

Kodların test edilmesi 

sonucu çıkan sorunların 

Elektronik tasarım süreci

Detaylı raporun 

hazırlanması

Pnömatik devrenin 

hazırlanması ve kurulması

İlk testlerin yapılması

Aracın son haline gelmesi

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
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9.2   Nihai Bütçe Planlaması: 

Malzeme Listesi 

Malzeme Adı Adet Ortalama Birim Fiyat Ortalama Toplam Tutar 

Microsoft HD 3000 Kamera  720p 1 299,99 299,99 

Breadboard  1 17,99 17,99 

Buzzer  2 4,99 9,98 

ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth Geliştirme 

Kartı 
1 124,49 124,49 

Çizgi İzleyen Sensörü QTR-8A Pololu 1 144,99 144,99 

40 adet Male-Male Jumper Kablo 20cm  2 9,51 19,02 

40 adet Female-Male Jumper Kablo 

20cm  
2 9,51 19,02 

40 adet Female-Female Jumper Kablo 

20cm  
2 9,51 19,02 

RC522 RFID ve NFC Modulü 2 19 38 

Victor SPX Motor Controller  4 1478 5912 

MB1013 Uzaklık Sensörü 1 591 591 

Orion 12V 18AH Kuru Bakımsız Akü 1 533 533 

NavX2 Navigasyon Sensörü 1 2453 2453 

CIM Motor 4 979 3916 

DMCE-A 40-100 Silindir Piston* 2 480,11 960,22 

PV-1 Solenoid Valf* 1 211,13 211,13 

PS1- Regülatör 1/4* 1 312,54 312,54 

63-200 HAVA TANKI* 1 1183,2 1183,2 

Susturucu, Uzun Sinter 1/4* 2 15,63 31,26 

Düz Rakor 1/4-8* 5 9,38 46,9 

Hız Ayar 1/4-8* 4 42,53 170,12 

Toplam Tutar 17012,87TL 
 

*Yıldızla işaretlenmiş olan malzemeler özel yapım olup elimizde bulunmaktadır, bu ürünlere 

KDV dahil değildir 

9.3  Risk Planlaması: 

Olası Riskler Buna Karşılık Alınacak Önlemler 

Sipariş edilen malzemelerin geç 

veya bozuk gelmesi olasılığı 
Alternatif malzeme temini  

Motorların yüksek akım çekmesi 

olasılığı 
PDP üzerinde bulunan sigorta  

Robotun üzerinde bulunan 

kabloların zarar görmesi olasılığı 
VRM ve RoboRIO'ya ait sigortalar 

PDP'nin yanması veya arıza 

vermesi 
120A ana termal sigorta  

Rapor ve zamana bağlı gecikmeler Yeni bir iş planlaması  

Yarışma esnasında bataryasının 

azalması 

Yarışma süresine ve robotun işlevine uygun bir 

batarya seçilmesi ve yarışma arasında batarya 

değişimi 
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10. ÖZGÜNLÜK 

Robotta pistonların kullanımı çok görülmemekle beraber yatay profilleri senkronize 

sistemi iyileştirmesi bu konuda not edilebilecek noktalardan biridir.  

 

NavX2 sensörü ile çizgilerin üstünde düz hareketin tespiti, Tkinter’de hazırlanan ikincil 

ESP32 bağlantılı arayüz, kamera ile RoboRIO’nun işlemcisi ile sağlanan çizgi takibi ayrıca 

eklenebilir. 

 

11. YERLİLİK 

Basit mekanik parçalar(vida, somun vb.) yerli olmakla beraber pnömatik sistemin 

büyük bir kısmı yani pistonlar, hortumlar, valfler, rekorlar Pemaks tarafından üretilen 

yerli malzemelerdir. Ayrıca atölyemizde kullandığımız mekanik ekipmanların büyük 

bir kısmı yerli üretim markalardandır. 
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