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1. RAPOR ÖZETİ  

2022 Teknofest yarışmasında, ikincisi düzenlenecek olan, Sanayide Dijital Teknolojiler 

kategorisi konsepti ile ülkemizde yerli ve milli teknolojilerinin geliştirme çalışmalarına katkıda 

bulunmak ve ekip olarak mesleki becerilerimiz geliştirmek için yarışmaya katılmaya karar 

verildi. 

 Nisan ayında, ön tasarım raporu değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, 

tasarımımızın eksik yönlerinin revize kararı alındı. Geçen yıl ekibimizin aldığı birincilik 

derecesinin ardından, bu yıl da robot tasarımı elektronik mekanik ve yazılım yönünden 

geliştirildi. Robotun parkur becerilerinin iyileştirilmesi, başka yük taşıma platformlarına da 

uyumlu hale gelebilmesi için, mekanik tasarımı baştan yapılarak, birçok parçası okulumuz 

tezgahlarında işlenerek üretildi. Elektronik tasarımın ana bileşenleri olan motor sürücü, 

haberleşme ve kontrol üniteleri yenilenen yarışma kuralları, parkur şartlarına göre yeniden 

tasarlanarak, robota uygun hale getirildi. Kontrol yazılımını oluşturan alt paket programlar yeni 

parkur şartlarına göre güncellendi. 

 Projede, Raspberry Pi ve kamera ile görüntü işleme yapılarak, güdümlü aracın QR 

okuyucuları tespiti sağlanacaktır. Tespit edilen QR kodlara göre, güdümlü araç parkur yükleme-

boşaltma görevlerini yerine getirecektir. 

 

TAKIM ŞEMASI 

1.1. Takım Üyeleri  

Takımımız, okulumuz Makine Teknolojilerinden 3, Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojilerinden 2, Elektrik Elektronik Teknolojilerinden 2 öğrencinin bir araya gelmesi ile 

oluşmuştur. Danışmanımız, Yakup AKSOY, Özel Mostem Lisesinde, 8 yıldır Elektrik- 

Elektronik Teknolojisi bölümünde teknik öğretmenlik yapmaktadır. Manisa Celal Bayar 

Üniversitesinde Elektrik-Elektonik Mühendisliği ABD yüksek lisans eğitimine devam 

etmektedir. Daha önce Teknofest, yurt içinde düzenlenen MEB Robot Yarışması ve üniversite 

robot yarışmalarında okulumuz ekiplerine danışmanlık yapmıştır. 

1.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil.1: Organizasyon Şeması 
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       Takım üyelerinin görev tanımları:  

İbrahim ÜNLÜ,  11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Mekatronik 

dalı öğrencisidir. Takım kaptanıdır. Yapay zeka, Endüstri 4.0, Nesnelerin 

interneti konularına ilgi duymaktadır. Projede takım kaptanı olarak görev 

alacaktır. Raspberry Pi ile görüntü işleme ile Qr kod okuyucu tasarımını 

yapacaktır. 

Ömer Faruk UZDU, 10. Sınıf Makine Teknolojileri öğrencisidir. Solidworks 3 

boyutlu tasarım ve montaj konularında kendini geliştirmektedir.3B 

yazıcılar,yalın üretim, konularına ilgi duymaktadır. Projede robot gövde 

tasarımını yapacaktır.  

Beyazıt AKÇAĞLAR 10.Sınıf Makine Teknolojileri, Makine Ressamlığı 

öğrencisidir. İleride makine tasarımcısı olmak istemektedir. Projede malzeme 

tedarik süreçlerinin kontrol ederek, maliyet hesabı, planlama ve raporlama 

konularında çalışacaktır. 

 

Ermiya CEYHAN, 11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğrencisidir. 

Baskı devre tasarımına ilgi duymaktadır. Proteus programında baskı devre 

tasarlamaktadır. Pcb tasarımı yapacaktır. 

 

Efran Talha ÇOKBOZ, 11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

öğrencisidir. Kablosuz haberleşme konusuna ilgi duymaktadır. Projede XBEE 

ile kontrol kartının haberleştirilmesi, kullanıcı grafik arayüzü geliştirilmesi 

konularında çalışacaktır. 

 

Ata ŞENOL, 10. Sınıf Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğrencisidir. İleride 

IOT sistemlerde yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmak istemektedir. Proje 

kontrol kartı yazılımının geliştirilmesinden sorumludur. 

 

 

Mehmet Emirhan SÖNMEZ, 10.Sınıf Makine Teknolojileri, Bilgisayar 

Destekli Makine İmalatı dalı öğrencisidir. Mekanik üretim süreçlerine ilgi 

duymaktadır. CNC torna ve freze programlama konusunda bilgi sahibidir. 

 

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunun, hakem kurulu tarafından değerlendirmesi sonucunda, araç ön tasarımı, 

yazılım ve veri akış mimarisi, güvenlik önlemleri, özgünlük konularındaki eksiklikler tespit edildi. 

Ekip üyeleriyle, toplantılar düzenlendi. Ön tasarım ve proje detay raporunda yapılan değişiklikler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Ön Tasarım Raporu Proje Detay Raporu Değişiklik Sebebi 

 

 

Araç Ön Tasarımı 

Robotun el ile kaldırma, 

taşıma, itme çekme için, tutma 

kanal tasarımı yeniden yapıldı. 

Kolay tutuş için kauçuk 

kaplama yapılmasına karar 

verildi. 

İş güvenliğini arttırmak. 
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Tablo.1: Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Şekil.2: Ön Tasarım ve Son Tasarım Bütçe Karşılaştırması 

 

 

 

Yazılım ve Veri Akış 

Mimarisi 

Robotun algoritması, parkur 

şartları göz önünde 

bulundurularak yeniden 

düzenlendi. Lidar algoritması 

çıkarıldı. 

Algoritmayı detaylandırmak. 

 

 

Güvenlik Önlemleri 

Robot, bant takibini yapmayı 

bırakırsa yazılımsal olarak ani 

duruş yapacaktır. Sesli ve 

görsel uyarı yapılacaktır. 

İş güveliğini arttırmak. 

 

 

Özgünlük 

Aracın yük taşıma aparatı 

özgünlüğü, elektronik ve 

yazılım yönünden özgün 

yönleri proje detay raporunda 

detaylı anlatıldı. 

Robotun özgün yönlerini 

vurgulamak. 

Elektronik Tasarım QR kod okuyucu yerine 

Raspberry Pi ile kamerada 

görüntü işleme yapılarak zemin 

üzerindeki QR kodlar 

okunacaktır. 

QR kodların bant üzerinde yer 

alması. 

Yazılım ve Veri Akış 

Mimarisi 

Ana kontrol kartı, 

Raspberry’den gelen QR 

okuyucu verileri 

değerlendirerek, güdümlü 

robotun hareketine yön 

verecektir. 

Elektronik tasarıma eklenen 

Raspberry ve kamera modülüne 

uygun yazılım ve algoritma 

tasarımı güncellendi.  
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Robot ön tasarım sürecinin ardından, mekanik üretim süreçlerinde, son tasarım maliyetinde 

bir değişiklik olmamıştır. Elektronik tasarım süreçlerinde ise geliştirdiğimiz motor sürücü kart 

tasarımının ilk versiyonunda, uygun çalışma gerilimleri elde edilemediğinden ikinci versiyonu 

üretildi. QRCode okuyucular tasarıma eklendi. Bunun yanında robota eklemeyi planladığımız 

LİDAR sensörlerin fiyat artışları incelendiğinde, tasarımdan çıkarılmasına karar veridi. LİDAR 

sensörünü tasarımdan çıkarılması, toplam bütçenin 6203.00 ₺ azalmasına neden oldu. 

3. ARAÇ TASARIMI 

3.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.3:Blok şeması 

3.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

3.3. Mekanik Tasarım Süreci  

Robotun tasarımı için kapsamlı araştırma yapıldı. Teknik şartnameyi detaylı olarak 

inceleyerek maksimum uzunluk, genişlik ve yükseklik boyutlarının içinde kalarak dış tasarım 

oluşturuldu.  

 

 

 

 

Şekil.4: Robot gövde tasarımı 
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Daha önce yapılmış AGV taşıma sistemleri üzerinde araştırmalar yapıldı. Hareket 

mekanizmasını 4 ayrı noktada birbirinden bağımsız şekilde planlayarak robotun zemin 

sıkıntılarını aşabilmesi planlandı. Robotun yerden yüksekliği iç kısımda kullanacağımız 

ekipmanlar göz önünde bulundurularak minimum seviyede olması planlandı. Taşıyıcı şase 

olarak birleştirilmiş konstrüksiyon yerine zeminde taşıyıcı ünite kullanıldı. Bu ünite için 

mukavemet özellikleri ve imalat kolaylığı göz önünde bulundurularak 7075 serisi alüminyum 

malzeme seçildi. Taşıyıcı ünite montajı Şekil.3 te belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil.5: Taşıyıcı Ünite Tasarımı 

         Taşıma sisteminin hesaplamalarını yaparken yük kaldırma açısı, sonsuz vida ve karşılık 

dişlisi malzemeleri,yağlama şekli,yük ağırlığı ,kaldırma hızı,vida hatvesi ,vida bölüm dairesi 

çapı ,vida ağız sayısı ,hesap emniyet faktörü, tahrik sisteminin verimi gibi değerlere dikkat 

edilmiştir. Kaldırıcı tahrik sistemi ve hareket mekanizması tasarımı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil.6: Hareket Mekanizma Tasarımı ve Kaldırıcı Tahrik Sistemi 

Güç kaynağı için seçilen ürünün yerini tasarım içerisinde kolaylıkla müdahale 

edilebilecek bölgeye yerleştirildi. Montajlama işleminde sac malzemeler kullanıldı. Tehlikeli 

bir durum oluşturmaması için güç kaynağı koruyucu kafes içerisine alınması planlandı. 

Robotun taşıyıcı ünitesi, hareket, taşıma ve güç kaynağı grubunu tasarıma ekledikten 

sonra dış giydirme grubunun imalata uygun tasarımı yapıldı. 3D tasarım programında sac-metal 

tasarımı bölümünde dış sacı imalat kurallarına uygun olarak tasarlandı. Dış saç imalat 

modelinin tamamlanmış hali Şekil 7’te verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil.7: Dış saç imalat modeli 
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Robot iç kısımlarına ve elektronik devrelere hızlı müdahale edebilmek için dış sacın sağ 

ve sol kısımlarına ağırlık merkezinde sabit kalabilen açılır kapaklar tasarladık. Açılır kapak 

sistemi tasarımımız daha önce AGV sistemlerinde hiç kullanılmamış bir yöntemde olmasını 

planladık. Açılır yan kapakların tasarımı Şekil 6’da belirtilmiştir.  

 

Şekil.8: Açılır yan kapaklar 

3.1.1. Malzemeler  

 

MALZEME 

ADI 

GÖRSEL  AÇIKLAMA 

MEKANİK MALZEMELER VE EKİPMANLAR 

 

 

 

Taşıyıcı Ünite 

 

 

 

 

Taşıyıcı Ünite tüm robotun gövdesi rolünü 

üstlenmektedir. Tüm parçalar taşıyıcı gövde üzerine 

sabittir. Malzemesi 10mm’lik 7075 serisi 

alüminyumdur. İmalatı komple kendi okulumuz 

tezgahlarında yapılacaktır. 

Tasarımı yapıldı. – İmalatı yapıldı. 

 

 

 

 

Dış Saclar 

 

 

 

 

Dış saclar robotumuzun vereceği ilk izlenimin en 

önemli parçalarıdır. Hem dış çizgimizi iyi tutmalı hem 

de iç mekanizmaları iyi koruma altına almalılar. 

Robot içerisindeki döner aksamların iş güvenliği riski 

yaratmaması içinde koruyucu rolü üstelenmektedir. 

Malzemesi 0.5mm’lik St37 dir. 1250x2500mm lik 

tabakadan okulumuzdaki lazerkesim ve abkant 

tezgahlarında üretilecektir. Daha sonra elektrostatik 

boyama işlemi ile hazır hale gelecektir.  

Tasarımı yapıldı. – İmalatı yapıldı. 

 

 

Hareket tahrik 

mekanizması 

 

 

 

Hareket tahrik mekanizmasının çalışma prensibi; 

motordan aldığı tahriği elastik dişli tip kapline aktarır, 

kaplin ise aldığı tahriği tekerleğe aktararak robotun 

ileri- geri hareket etmesi sağlar. Bu mekanizma 

içerisindeki yataklama parçaları ve yan duvarlar 6000 

serisi alüminyum malzemeden imal edilecektir. 

Montaj sırasında havşa başlı ve silindirik başlı imbus 

civatalar kullanılacaktır.  
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Tasarımı yapıldı. – İmalatı yapıldı. 

 

Teker 

mekanizması 

hareket 

motorları 

 

 

Tekerlere tahrik verecek motorlar %100 yerli üretim 

yapan firmadan seçilmiştir. Redüktörlü akuple 

motordur. Özellikleri ,24V DC, 115 rpm, nominal 

çalışma torku 6Nm, kilitleme torku 20Nm, Redüktör 

oranı 30:1 ‘dir. 

Hazır alındı. 

 

 

 

Tekerlekler 

 

 

Hareket mekanizması tekerleri %100 yerli üretim 

yapan firmadan seçilmiştir. Yedek teker serisi ile 

standart olarak satılmaktadır. Çapı 100mm , genişliği 

35mm, 250 kg Taşıma kapasitesi olarak seçilmiştir. 

Alüminyum kasnak, balık sırtı poliüretan kaplama (95 

Shore A), ağır sanayi tipi tekerleğidir. 

Hazır alındı. 

 

Hareket tahrik 

mekanizması 

yataklama 

parçaları ve 

yan duvarlar 

 

 

Hareket tahrik mekanizması yataklama parçaları ve 

yan duvarlar 6000 serisi alüminyum malzemelerden 

planlanmaktadır. İmalatları tasarıma uygun bir 

biçimde okulumuzdaki talaşlı üretim tezgahlarında 

yapılacaktır. Montajında havşa başlı ve silindirik başlı 

imbus civatalar kullanılacaktır. 

Tasarımı yapıldı. – İmalatı yapıldı. 

Yuvarlanmalı 

yataklar 

 

 

Hareket tahrik mekanizması içerisinde SKF marka 

plastic kapaklı 6202 ve 6005 serili rulmanlar 

kullanılacaktır.    

Hazır alındı. 

 

Elastik dişli tip 

kaplin 

 

 

Tahrik mekanizmalarında hareketin aktarılması 

noktasında kullanılmaktadır. Standart olarak 

satılmaktadır. 

(Hazır alındı– üzerinde kama kanalı açma işlemi 

vardır.) 

 

 

 

 

Kaldırma 

mekanizması 

 

 

 

 

 

Kaldırma mekanizması tamamen kendi 

tasarımımızdır, robotumuzun merkezinde yer alarak 

taşınacak yükün merkezine geldiği anda sistemi 

çalışarak yükü yerden kaldıracak ve istenilen 

koordinata gelindiğinde aşağı inerek bırakma işlemini 

yapacaktır. Çalışma prensibi şöyledir; Redüktörlü 

elektrik motoru tahriğini elestik tip dişli kapline 

aktaracak, kaplin aldığı tahriği vidalı kaldırıcıya 

yöneltecek, vidalı kaldırıcı 4 yönlü yataklaması ile 

rijit bir şekilde yukarı- aşağı hareketini 

gerçekleştirecektir. Hareketin sonlandırma görevini 

ise limit switchler üstlenecektir. Montajında havşa 

başlı ve silindirik başlı imbus civatalar kullanılacaktır. 

(Tasarımı yapıldı – Montajı yapılacak) 

Kaldırma 

mekanizması 

yataklama 

parçaları ve 

yan duvarlar 

 

 

Kaldırma mekanizmasındaki tahrik sistemlerinin rijit 

bir yapıda olması ve düzgün bir şekilde 

yataklanabilmesi için bu özel imalat parçaları 

kullanılacaktır. Bu parçalar 6000 serisi alüminyum 
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malzemelerden okulumuzdaki talaşlı imalat 

tezgahlarında işlenerek imal edilecektir. 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı-Montajı 

yapılacak) 

 

 

 

 

Dişli kaldırıcı 

 

Kaldırma mekanizmasındaki dairesel hareketi 

doğrusal harekete dönüştürecek dişli kaldırıcı 

mekanizmasıdır. Sistemimize uygun olarak seçimi 

yapılmıştır. 

Maksimum taşıma kapasitesi 5 k N dur.  

Standard malzeme olarak satılmaktadır. 

(Hazır alındı) 

 

 

Doğrusal 

Rulman 

 

Kaldırma mekanizmasındaki doğrusal hareketin rijit 

bir biçimde yataklanmasını sağlamaktadır. Kaldırma 

merkezinin çevresinde çap16mm lik indüksiyonlu 

krom kaplı miller ile 4 adet olarak çalışması 

planlanmaktadır.  

(Hazır alındı) 

 

 

 

Limit switch 

 

Kaldırma mekanizmasındaki hareketin 

sonlandırılması işini limit switchler ile yapılması 

planlanmaktadır. 

(Hazır alındı) 

Robot bilgi 

ekranı 

 

Bilgilendirme Ekranı için 10” hazır panel 

kullanılacak. 

(Hazır alındı) 

Ekran 

koruyucu 

çerçevesi 
 

Bilgilendirme ekranının çerçevesi kendi 

tasarımımızdır. Okulumuzdaki 3D yazıcıda flament 

malzemesi ile imal edilecektir. 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı) 

 

 

Yükseltici 

 

 

 

Yükseltici ; robot ile yük sehpası arasında kalan 

mesafeyi ortadan kaldırmak için planlanmıştır. Bu 

parçada diğer taşıyıcı robotlarda olmayan bir 

özelliktir. Robotumuzun kaldırılacak yükün değişken 

olan yerden yükseklik ölçülerine uyum sağlamasına 

yarayacaktır. Mukavemeti ve işleme kolaylığı 

düşünülerek 6000 serisi Alüminyum malzemeden 

imal edilecektir. 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı) 

Çizgi izleyen 

sensör 

mekanizması 

 

 

 

Çizgi izleyen sensörünün çizgi okuma mesafesi çok 

minimum seviyede olduğu için ve zemin sıkıntılarında 

okuma problemi yaşamaması için zemin ile hep aynı 

mesafede kalması beklenmektedir. Bunun için yaylı 
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 Tablo.2:Malzemeler 

Motor Seçim Kriterleri 

Mekaniksel güç gereksinimi için hem robotun ağırlığı hemde taşıyacağı maksimum 

yükleri emniyetli bir şekilde taşınabilmesi için aşağıdaki hesaplar yapılmıştır. Sonuçlara göre 

uygun motor seçimi yapılmıştır.  

bir mekanizma tasarladık bu sayede yerdeki çizgi ile 

hep aynı mesafede kalması planlandı. 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı) 

Sensör 

mekanizması 

tekerleği 
 

Sensör mekanizması tekerleği zemin ile sadece 

noktasal sürtünme yaşaması için standart bilyalı 

masaüstü taşıyıcı kullanmayı planladık.  

(Hazır alındı) 

Sensör 

mekanizması 

yayı 

 

Sensör mekanizması yay sayesinde hep zemine 

basması için bu yayı kullanacağız. Yayı imalatçı 

firmaya sardırarak üretmeyi planladık. 

(Hazır alındı) 

Mosfet Sürücü 

Kartı 

 

 

 

 

Elektronik kartlar ile robotun otonom çalışmasını 

sağlayan motorlar, ana kartta yazılan programa göre 

kontrol edilir. Tamamı okulumuzda tasarlandı. 

Malzemelerinin montajı, yüzey montajlı olarak,  

okulumuzda yapıldı. 

 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı) 

Haberleşme 

Kartı 

Ana Kart 

 

 

Kontrol paneli 

 

 

Kontrol paneli robotumuzun açma, kapama, acil stop, 

sesli ve ışıklı uyarıcı ve şalter anahtarlarını üzerinde 

bir bütün olarak toplaması için tasarlanmıştır. 

Üzerindeki merkezi kısma okulumuzun logosu 

kabartma olarak yerleştirilmiştir. Panel gövdesi 

alüminyum levhadan imal edilecektir. 

(Tasarımı yapıldı – İmalatı yapıldı) 
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Tablo.3:Motor Seçim Tablosu 

Fʆ = m.g.{2/D.( µL.D/2+f)+c formülü ile yuvarlanma kuvvetini 72,1N olarak bulundu.Doğrusal 

sistemlerde gerekli olan güç hesabında; 𝑃=𝑣.𝐹/ɳ.1000 formülü ile ileri ve  geri harekette 

toplamda 200W güç gereksinimi hesaplandı.Dairesel harekette kullanılan yük  torku hesabında, 

ML=9550.P/n1 formülü ile yük torkumuz nominal olarak 0,6Nm olarak  hesaplandı. 

Bulduğumuz değerlere göre en uyumlu ve yerli üreti olan akuple motor redüktör  grubu seçildi. 

3.1.2. Üretim Yöntemleri 

Şase: Robot şasesi hazır üretilmiş alüminyum sigma profiller kullanılarak 

oluşturulacaktır. Profil kesimleri şerit testere tezgahlarında ve tasarımda belirlenen ölçü ve 

açılarda kesilerek son şekli verilecektir. Profil ara bağlantıları sigma profil tırtıllı somunları 

kullanılarak yapılacaktır. 

Dış Sac Gövde: Dış sac gövde sacları öncelikle lazer tezgahında tasarıma uygun olarak 

kesimleri yapılacaktır. Kesimi tamamlanan sac parçalar, abkant tezgahlarında tasarımdaki 

belirlenen ölçü ve açılarına uygun olarak bükümleri yapılarak son şekilleri verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil.9:Cnc ile üretim aşamaları 

Motor Taşıyıcı ve Vidalı Kriko Grubu Taşıyıcı Plakaları: Aluminyum malzemeden 

üretilecek olan bu plaka öncelikle freze tezgahında kaba ölçülerine taranacaklardır. Daha sonra 
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CNC Dik İşlem Merkezinde nihai ölçülerine getirilip üzerlerindeki bağlantı kanalları, kablo 

kanalları, cıvata bağlantı delikler delinip tamamlanacaktır. 

 

Asansör Plakası: Plakanın çevre kesme işlemi 

lazer kesim tezgahında yapılacaktır. Sonrasında 

üzerinde bulunan cıvata bağlantı delikleri CNC Dik 

İşlem merkezinde oluşturulacaktır. 

Buton ve Panel Bağlantı Plakaları: Butonların 

ve gösterge panellerin bağlanacağı alüminyum plakalar 

öncelikle freze tezgahında kaba ölçülerine taranacaktır. 

Sonrasında CNC Dik İşlem Merkezinde kanal ve havuz 

kısımları açılıp cıvata bağlantı delikleri delinecektir. 

 

 

 

 

Güç Kaynağı Taşıma ve Koruma Sacları: 

Sac parçaların öncelikle lazer kesim tezgahında 

çevre kesme ve delme işlemleri yapılacaktır. 

Sonrasında abkant tezgahında tasarımda belirlenen 

ölçü ve açılara uygun olarak büküm işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Tekerlek Grubu Taşıyı Plakaları ve 

Hareket Milleri: Tekerleklerin bağlanacağı 

aluminyum taşıyıcı plakalar CNC Dik İşlem 

merkezinde işlenecektir. Hareket milleri ise CNC 

Torna tezgahında işlenerek tamamlanacaktır. 

 

Elektronik Kartların Üretimi :Motor sürücü kartı, 

mikrodenetleyici kartı, robot uzaktan kumanda kontrol kartı, baskı 

devre tasarım programlarında tasarlanıp, pcb baskı merkezlerinde 

üretilecektir.Uygun elektronik malzemeler satın alınıp, pcb 

üzerine lehimleme işlemleri yapılacaktır.  

 

 

 

3.1.3.  Fiziksel Özellikler 

Araç, toplam ağırlığı 60 kg, eni 720 mm, boyu 980 mm, yüksekliği 490 mm olarak 

planlanmaktadır.  

 

Şekil.10:Mekanik Üretim Süreci-1 

Şekil.11:Mekanik Üretim Süreci-2 
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3.4. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

3.4.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Kontrol Kartı:  

 

Şekil.12: Kontrol Kartı Şeması 

MALZEME ADI NO AÇIKLAMA 

Li-on Pil 1 Lityum iyon pil (Li-ion) ,enerji kayıpları azdır.  Ağırlıklarına 

oranla yüksek enerji verebildiğinden tercih edilmiştir. 

(Hazır alındı) 

Koruma Elemanları ve 

Butonlar 

2 Enerji iletiminin kaliteli ve kesintisiz olması için koruma 

elemanları ve başlatma ve durdurma butonları eklenmiştir. 

(Hazır alındı) 

Kullanıcı Grafik Arayüzü 3 Bilgisayardan robotun kontrolünde kullanılacak yön tuşlarının 

bulunduğu, anlık verilerin izlendiği kullanıcı panelidir. 

(Tasarımı yapıldı) 

XBEE 4 ZigBee bir kablosuz haberleşme teknolojisi, Xbee ise bu 

teknolojiyi kullanarak haberleşme yapan bir 

modüldür.Güçlendirilmiş anten modülü ile yüksek çekim 

alanına sahiptir.(Hazır alındı) 

Cisim Sensörü 5 Engelleri algılamak için kullanılır.Dijital çıkışlıdır.Tepkime hızı 

yüksektir.Hassas algılama yapabilir. 

(Hazır alındı) 

Sinyal Lambası ve Buzzer 6 Engel algılandığında, uyarı ikaz lambası yanar, buzzer öter.İş 

güvenliği için kullanılır. 

(Hazır alındı) 
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Tablo.4 Kontrol kartı bileşenleri tablosu 

Rapberry Pi QR Code Okuyucu:  

Zemin üzerinde bulunan QR kodlar, Raspberry Pi’ye bağlanan kamera ile görüntü işleme 

yapılarak algılanacaktır.Raspberry Pi’den gelen veriler , kontrol kartı ile seri haberleşme 

yaparak, ana kontorlcü yazılıma dahil edicektir. 

 

Şekil.13: Qr Kod Okuyucu Şeması 

 

Yük kaldırma motoru 7 Parkur üzerinde tanımlanan bölgelerde yükleri taşımak için 

kullanılır. 

(Hazır alındı) 

Yön kontrol motoru 8 Robot ileri,geri,sağa,sola hareket ettirerek yön kontrolü için 

kullanılır. 

(Hazır alındı) 

Akım sensörü 9 Robotta, anlık enerji sarfiyatının tespiti için kullanılır. 

(Hazır alındı) 

Çizgi sensörü 10 Beyaz zemin üzerindeki, siyah renk şerit takibini sağlayan 

analog çıkışlı sensördür. 

(Hazır alındı) 

Raspberry Pi 11 Parkur yükleme-boşaltma alanlarındaki QRCode’ları okuyup 

anakarta bilgi aktarımını sağlar. 

(Hazır alındı) 

Nextion Ekran 12 Kolay programlanabilir, dokunmatik ara yüzü ile robot gövdesi 

üzerinden, anlık verilerin izlenmesi için kullanılır. 

(Hazır alındı) 

Kamera 13 Qr kodların okunmasını sağlar. 640 x 480 Piksel,30 frame/sn 

görüntü okuyabilir.(Hazır alındı) 
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3.4.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Veri akışı sistem içerisinde yer alan bölümlere 

göre oluşturulmuştur. Her algoritma kendi içerisinde 

bağımsız çalışarak sistemin bütünlüğünü 

sağlamaktadır.  

Sistemde var olan algoritmalar; 

1. Güvenlik Algoritması 

2. Haberleşme Algoritması 

3. Kalibrasyon Algoritması 

4. Çizgi takip Algoritması 

5. Engel algılama Algoritması 

6. Yük alma-bırakma Algoritması 

Güdümlü robot hareketi, iki ana başlık 

içerisinde planlanır. Robot otonom hareketinde önüne 

çıkan engellere çarpmadan yön belirleyerek çizgiyi 

takip edecektir.  

QRCode’lar ile robotun yük alma-bırakma 

noktaları belirlenecektir. GUI üzerinde bulunan yön 

tuşları ile uzaktan kumanda edilebilecek, gelen 

veriler ekran üzerinden izlenecektir. Bu senaryoya 

göre, akış diyagramı aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.14:Algoritma Tasarım Süreci 

Başla 

Güvenlik 
Algoritması 

Haberleşme 
Algoritması 

Kalibrasyon 
Algoritması 

Çizgi takip 
Algoritması 

Engel 
Algılama 

Algoritması 

Yük alma 
bırakma 

Algortiması 

BİTİR 
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Şekil.15: Robot Hareket Algoritması 
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3.4.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım sürecinde, robot C dilinde, algoritma tasarımına göre programlandı. Gömülü 

sistemlerde çok tercih edildiğinden, kolay kodlanabilir ve kolay ulaşılabilir kütüphane yapısından 

dolayı yazılımların, C dilinde yazılmasına karar verildi. 

Atmega 2560 mikrodenetleyicisi, çevre birimlerle haberleşerek kontrol ve hareket 

algoritmasını çalıştıracaktır. Program, alt programlar ve ana program döngüsünden oluşmaktadır. 

Programda, dokunmatik ekranı programlayabilmek için ekran kütüphanesi <Nextion.h>, SPI 

haberleşme kütüphanesi <SPI.h>,Hafıza kartı kütüphanesi <SD.h>, Kablosuz haberleşme için 

Xbee kütüphanesi <XBee.h>, sensör kütüphanesi <QTRsensors.h> kullanılır. 

Raspberry’de python yazılım sistemi ile Open Cv kütüphanesi çalıştırılır. OpenCV açık 

kaynak kodlu bir görüntü işleme kütüphanesidir. Open cv ile algılanan QR kodlar, seri haberleşme 

protokolü ile ana kontrol kartına aktarılır. 

3.5. Dış Arayüzler 

Araç dış ara yüzü 

 Robot üzerinde hareketiyle ilgili parametlerin görülebileceği ve yön kontrol tuşları olan 

Nextion HMI ekran olacaktır. Nextion editor kullanarak istediğimiz arayüzü tasarlayıp robotun 

anlık olarak hareket ve verilerini HMI üzerinde görebilmemiz mümkün olacaktır. Veri aktarımı 

I2C seri haberleşme protokolü kullanılarak yapılacaktır.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.16: GUI 

Dış ortamdan veri alma yolları 

Optik sensörler ile engelleri algılamak için dijital çıkışlı cisim sensörü kullanılır. Sınır 

anahtarları yük kaldırma platformunun ilk ve son konumunu algılayarak, parkur görevlerinin 

yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Zemin renginin algılanması için 5 adet analog kontrast 

sensörü robot tabanında bulunacaktır. Akım ve gerilim sensörleri ile motorların çektiği akımlar 

mikrodenetleyici analog girişinden okunacaktır. 

Robotun uzaktan kumanda edilmesi için 2.4 GHz lik radyo dalgalarıyla çalışan Xbee 

teknolojisi kullanılacaktır. Veri alışverişi için mesafeyi arttırmak için PRO3 model RP-SMA 

anten ile birlikte kullanılacaktır.  

Dış ortamdan bir müdahale ile robotun herhangi bir anda durdurulması için robotun ön 

ve arka bölümlerinde yer alan acil stop butonları mikrodenetleyici dijital girişlerinden 

okunacaktır. 
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Şekil.17: Dış Ortamdan Veri Alma Yolları 

Yazılım Dilleri 

 

Aracın dışarıdaki takip sistemine verileri gönderebilmesi için XBEE haberleşme 

protokolüne uygun yazılım dili kullanılmıştır. Aktarılan verilerin dijital olarak bir 

arayüzde gösterilebilmesi için Nextion Editör programı, C dilinde programlanabilir 

olduğundan kullanılması tercih edildi.  

 

Yazılım geliştirme süreçlerinde, kütüphaneler sayesinde hem zaman 

kazanabilir hem de başlangıçtaki geliştirme sürecini kısaltabilir. Çok sayıda 

işlevsel kütüphaneleri olduğundan Python dili tercih edildi. 

4. GÜVENLİK 

Robotun mekanik tasarımı yapılırken, güvenlik önlemleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

sebeple, tasarımda köşe kenarlara radüs oluşturulmuştur. Gövde üzerinde robotu tutabilmek 

için kanallar açılmış, kanalların içi kauçuk ile kaplanmıştır.  

Elektronik tasarımda da, güvenlik gereği, yalıtılmamış kablolar kullanılmayıp, açıkta hiçbir 

iletkenin kalmamasına özen gösterilmiştir. Devre kartı üzerinde yüksek akım geçen yerler 

belirtilmiştir. Kablolalar standartlara uygun bir şekilde kablo kanallarında taşınmıştır. 

Karışıklık oluşmaması için tasarım planına uygun şekilde ekipmanlar yerleştirilmiştir. 

Motorların çektiği akımlar anlık olarak takip edilip, yüksek akım çekme durumu, akım 

sensörleri ile takip edilip, istenildiğinde kapatılmak üzere programlanmıştır. Gövde üzerinde 

ikaz lambaları ve sesli uyarıcı olan buzzer bulunmaktadır. Hareket esnasında, çizgi takibi 

bırakılırsa robotun aniden durmakta, alarm vermektedir. Pil gövde üzerinde güvenli bir noktada 

bulundurulmaktadır. 16 AWG silikon kablo ile, pile bağlanan güç kablolarının güvenliği 

arttırılmıştır. Robot tasarımı yapılırken de güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir. Bu 

sebeple, 

Atölyede, temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlanarak değişkenlikler azaltıldı. 5S’e uygun 

hale getirildi. Atölyede, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıldı. Yarışma 
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esnasında ve test sırasında, yangın söndürme kiti bulundurulmalıdır.1000 ° C’ye kadar 

sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış yangına dayanıklı çanta, yangın söndürücü, yangına 

karşı koruma gözlüğü, güvenlik eldivenleri bulundurulmalıdır. 

5. TEST 

 

Test Adı Senaryo Sonuç 

 

Statik Dayanım Testi 

Solidworks programında 

montajı tamamlanan robot 

gövdesinin, yük altında 

çalışırken dayanım testi yapıldı.  

Şase malzemesi, robot ağırlığını 

ve yükleri kaldırmaya uygundur. 

 

 

 

Mosfet Sürücü Testi 

DC 24V gerilim altında 

nominal akım değeri 5A olan 

hareket motorları ile yük 

kaldırma motorunun uygun 

çalışma frenkansları ve çalışma 

anında çektiği akımlar tespit 

edildi. 

Yapılan testlerde mosfet sürücü 

kartı 100 watt güce dayanım 

göstertmiş, çalışma frekansları 

tespit edilmiştir. 

 

 

Sensör Testi 

Zemini algılayacak olan QTR 

sensörleri, siyah- beyaz zemin 

üzerinde kalibrasyonu 

yapılarak, çıkış gerilimleri 

tespit edildi. 

Sensörler, beklenen çıkış çalışma 

gerilimleri elde edilmiştir. 

 

Motor Testi 

DC 12V gerilim altında, 

motorların boşta ve yük altında 

çektiği akımlar ampermetre ile 

ölçüldü. 

Motorların çıkış akımları ve  

devir sayıları beklenen 

düzeydedir. 

Haberleşme Testi 5V DC gerilim altında alıcı-

verici XBEE güçlendirilmiş 

anten ile çekim mesafesi 

ölçülmüştür. 

200 metrekarelik alan içersinde, 

haberleşme sağlanarak, veri 

transferi sağlanmıştır. 

 

 

 

Güvenlik Testi 

 

 

Robot montajı yapıldıktan 

sonra, hareket anında koruma 

elemanları test edildi. 

Cisim sensörüne belirtilen alan 

içerisinde herhangi bir cisim 

yaklaştığında robot durmuştur.  

Akım sensörü motorlar 

zorlandığı anda robotu 

durdurmuştur.  

Otomatik sigorta kısa devre 

anında enerjiyi kesmiştir. Acil 

stop butonuna basıldığında 

sistemin enerjisi kesilmiştir. 

 

 

Tablo.5: Testler 
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6. TECRÜBE 

 

Tablo.6: Tecrübeler 

 

 

 

 

 

 

SÜREÇ 

 

TECRÜBE 

Mekanik 

Üretim 

İmalat işlemleri bitmiş 

parçalar üzerinde yapılan 

revizyonlar yüzey kaplama 

gibi boya gibi işlemlerin zarar 

görmesine neden olmuştur.  

Planlama tam olarak olarak 

tamamlandıktan sonra imalata 

başlanmaldır. 

 

Satın Alma Satın alınan malzemelerin 

tedarikçiler tarafından yanlış 

veya eksik gönderilmesi iş 

akış çizelgelerinde 

aksamalara neden olmuştur. 

Tedarik edilen ürünler aynı gün kontrol 

ve sayımı yapılarak, hata en aza 

indirilmelidir. 

Motor Sürücü 

Kartı 

Projemizde motorları sürmek 

için tasarlanan mosfet 

kartında, pin bağlantılarının 

hatalı yapılması sebebiyle 

istenilen gerilim çıkışları elde 

edilememiştir. 

Mosfet katalog okuma ve malzeme bilgisi 

detaylıca incelenmelidir. 

Xbee 

Haberleşme 

Modülü 

Xbee üst versiyonu 

kullanılarak, xbee antenine 

güçlendirici modül 

eklenerek, şase dışına 

taşınmıştır. 

 

 

Kablosuz haberleşme konusunda sorun 

çözebilme yeteneği geliştirildi. 

Yazılım  Projede QR kodları 

okuyabilmek için Python 

yazılım dilinde, Open Cv 

kütüphanesi çalıştırılmıştır. 

Python dilinde programlama becerisi 

geliştirildi. 
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7. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

1: İbrahim ÜNLÜ, 2: Ömer Faruk UZDU, 3: Mehmet Emirhan SÖNMEZ, 4: Beyazıt 

AKÇAĞLAR, 5: Ermiya CEYHAN, 6: Efran Talha ÇOKBOZ, 7: Ata ŞENOL 

 

Tablo.7: İş zaman yönetim çizelgesi 

 

İŞ-ZAMAN-YÖNETİM ÇİZELGESİ (İş Paketleri , Görev Dağılımı ve Süreleri) 

İP İŞ PAKETİ ADI  

SORUMLULAR 

AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sistem Analizi ve Tasarımı 1,2,3,4,5,6,7 X X      

2 ÖTR yazımı 1,2,3,4,5,6,7  X X     

3 Robot şase tasarımı ve üretimi 2,3,4   X X    

4 Malzeme Seçimi 1,2,3,4,5,6,7 X X X     

5 Tahrik sistemi ve hareket 

mekanizması tasarımı 

2    X    

6 Dış saç imalat modeli tasarımı 

ve üretimi 

2,3,4    X    

7 Kontrol kartı pcb tasarımı ve 

üretimi 

1,5   X X    

8 Mosfet sürücü kartı tasarımı ve 

üretimi 

1,5  X X     

9 GUI tasarımı ve haberleşmesi  6,7   X     

10 Elektronik ve mekanik montaj 1,2,3,4,5,6,7    X X   

11 Deneme parkurunun 

oluşturulması 

1,2,3,4,5,6,7     X   

12 PDR yazımı 1,2,3,4,5,6,7    X    

13 Algoritma tasarımı 6,7    X X   

14 Programlama 6,7     X X  

15 Parkur testleri 1,2,3,4,5,6,7      X X 
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Tablo.8: Risk Matrisi 

Hazırlanan risk matrisinde yer alan faaliyetler, etki derecesi ve olasık durumları göz 

önünde bulundurularak değerlendirildi.Puan, etki derecesi ile olasılık çarpılarak 

hesaplandı.Puan tablosuna göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılırsa, 

1 ve 2 puan ; Kabul edilebilir, önlem gerektirmeyen risk 

3, 4 ve 6 puan ; Dikkat edilmesi gereken, uzun dönemde önlem alınabilecek risk 

7, 8, 9 ve 10 puan; Önemli, kısa sürede önlem alınması gereken risk 

12, 15 ve 16 puan; Yüksek derecede önemli, derhal önlem alınması gereken risk 

20 ve 25 puan; Kabul edilemez, önlem alınmadan işe başlanmaması gereken risk 

1,3,7,9 numaralı faaliyetler, dikkat edilmesi gereken, uzun dönemde önlem alınabilecek 

riskler , 2,5,6,8,10,11 numaralı faaliyetler ise önemli kısa sürede, alınması gereken riskler, 4 

numaralı risk ise yüksek derecede önemli, derhal önlem alınması gereken risktir. 

Risk tablosu analizi sonucunda, mosfet sürücü kartı tasarımının projenin başarılı 

olmasında  en büyük riski taşıdığı tesit edilmiştir. 

 

 

 

 FAALİYETLER ETKİ 

DERECESİ 

OLASILIK PUAN 

1 Tasarlanan modelin parkur görevlerini yerine 

getirebilecek esnek bir yapıda olmaması 

4 1 4 

2 Gerekli malzeme tedariğinin yapılamaması 5 2 10 

3 Robot şasesinin tasarlanan ölçülerde 

üretilememesi 

3 2 6 

4 Mosfet elektronik kart tasarımının 

çalışmaması 

5 3 15 

5 Kartların kısa devre olması 5 2 10 

6 Robotun çizgi takibini yapamaması 5 2 10 

7 Robotun çevre birimlerine veri aktaramaması 3 2 6 

8 Parkuru tamamlayabilecek güç ünitesinin 

yeterli olmaması 

4 2 8 

9 QRCode okuyucu algoritmasının 

geliştirilememesi 

3 2 6 

10 Yük kaldırma mekanizmasının yükü 

kaldıramaması 

3 3 9 

11 Sensörün ortam ışığından etkilenmesi 5 2 10 

ETKİ DERECESİ 

 

 (1) Çok Hafif (2) Hafif (3) Orta 

Derece (4) Ciddi  (5) Çok Ciddi 

 

OLASILIK 

 

(1) Çok Küçük  (2) Küçük  (3) Orta Derece  

(4) Yüksek (5) Çok Yüksek 
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    ÖN TASARIM  SON TASARIM  

1 Elektronik Kart Üretim Maliyeti  ₺              600,00   ₺          1.050,00  

2 Pil   ₺          1.100,00   ₺          1.700,00  

3 RFID Okuyucu  ₺              120,00   ₺                       -    

4 Lidar Sensör  ₺          7.583,00   ₺                       -    

5 Kontrol Kartı Komponent  ₺              450,00   ₺             650,00  

6 Motor Sürücü Kartı Komponentleri  ₺          1.000,00   ₺          1.000,00  

7 3D Yazıcı Giderleri  ₺              182,00   ₺             182,00  

8 Güvenlik ekipmanları  ₺              500,00   ₺             500,00  

8 Motorlar  ₺          6.750,00   ₺          6.750,00  

10 Haberleşme Modülleri   ₺          1.200,00   ₺          1.200,00  

11 Ekran  ₺          2.490,00   ₺          2.490,00  

12 Robot Şase Malzemeleri  ₺        11.100,00   ₺       11.100,00  

13 Tekerlek  ₺              600,00   ₺             600,00  

14 Raspberry Pi 3B  ₺                       -     ₺             951,67  

15 Kamera  ₺                       -     ₺             255,00  

16 Galvaniz saç   ₺              337,00   ₺             337,00  

  TOPLAM  ₺        34.012,00   ₺       28.765,67  

 

Tablo.9: Maliyet Tablosu 

8. ÖZGÜNLÜK 

Projede, Agv anakontrol kartı, motor sürücü kontrol kartı, dışardan hazır satın 

alınmamıştır. Ekibimiz üyelerince tasarlanıp, üretildiğinden yerli teknolojinin gelişimine katkı 

sağlanmış, üyelerin yetkinlikleri bu proje ile artmıştır. Kullanılan kablosuz haberleşmenin 

kalitesinin arttırılması için gövde üzerine ekstra anten modülü eklenmiştir. Yazılım 

geliştirilirken programda alt paket programlar kullanılarak, kolay güncelleme yapılabilir hale 

gelmiştir. 

Yük kaldırma sistemimiz robotumuza özgü tasarlanmıştır. Redüktörlü motordan alınan 

dönme hareketini kaplin aracılığı ile vidalı kaldırma mekanizmasına aktarmaktadır. Bu sayede 

yukarı-aşağı hareketi elde etmiş oluyoruz. Kaldırma hareketinin sorunsuz gerçekleşmesi için 

çevrede 4 adet klavuzlama mili bulunmaktadır, millilerimiz doğrusal hareket rulmanları 

sayesinde minimum sürtünme ile görevlerini yerine getireceklerdir. Kaldırma sistemimizin 

diğer robot mekanizmalarında olmayan bir başka özelliği ise yükseltici eklentisi ile fabrika 

içerisindeki farklı boydaki sehpalarında altına girip yükü istenilen yerde taşımasını 

gerçekleştirecektir.  

9. YERLİLİK 

 

Yerli Mekanik Tasarımı: Mekanik tasarımımız farklı taşıma aparatlarıyla yük taşıyabilir, 

özgün yapısı ile Solidworks’te tasarlanmıştır. Solidworks’te dayanım testleri yapılmıştır. 

 

Yerli Motor Sürücü Tasarımı: Projede kullanılmak için yeni bir mosfet sürücü kart 

tasarımı yapılmıştır. 25 A kadar, yüksek akım çeken motorları sürebilme kabiliyetine sahiptir. 
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Yerli Kontrolcü Tasarımı: Robotun tüm giriş ve çıkışlarını kontrol eden kontrolcü 

tasarımı Proteus baskı devre tasarımı programında yapılmıştır. 

 

Yerli Agv Robot GUI Ekran Tasarımı: XBEE haberleşme teknolojisi kullanılarak, GUI 

ekranı ile robot anlık durumları izlenebilir ve kumanda edilebilir hale getirilmiştir. 

 

Yerli Yazılım: Teknolojinin gelişimi ve sürdürülebilirliği açısında düşük ya da hiç maliyet 

oluşturmadan kullanılabilen, açık kaynaklı kodlara sahip, yazılım mimarisi oluşturulmuştur. 
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