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1.RAPOR ÖZETİ 

Temel kategoride Ön Tasarım Raporumuz geçtikten sonra okulumuz içerisindeki Robotik proje 

atölyemizde genel bir değerlendirme yaptık.  PDR’de bahsedeceğimiz başlıkları ele alırsak: 

Takım üyelerimizi tanıttık ve görev dağılımı yaparak şema oluşturduk. Daha sonra ÖTR’de 

aldığımız puanları baz alarak bazı değişiklikler yaptık ve bu değişikliklerle araç tasarımımızı 

şekillendirdik buna bağlı olarak yeni çizimlerimiz oluştu. PDR’de açıklamalarıyla beraber bu 

çizimlere yer verdik. Kullanacağımız malzemelerin listesini çıkardık, bu malzemeler hakkında 

detaylı bilgilere yer verme gereği duyduk. Algoritma, mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarım 

süreçlerinden detaylıca bahsettik. Robotta kullanacağımız arayüzümüzden ve yardımcı 

elemanlardan bahsettik. “Önce iş güvenliği” diyerek güvenlik önlemlerimizden detaylıca 

bahsettik ve oluşturduğumuz güvenlik tablo, şema ve afişlerimizi paylaştık. Yaptığımız 

testlerden ve bu testler sonucunda edindiğimiz tecrübelerden bahsettik. Her ihtimali göze 

almamız gerektiğini bildiğimiz için kendimize “Tehlike Önlem Kataloğu” oluşturduk. Bütçe 

hesaplaması yaptık. Kendimize detaylı bir zaman yönetim çizelgesi hazırladık ve “zaman 

yönetimi nedir?”, “bize faydaları nelerdir?” gibi başlıklara yer vererek Kritik Tasarım 

Raporunu detayı ve “Neden Biz?” sorusuna cevap olması için aracımızın özgün yönlerinden 

detaylıca bahsettik. Yukarıda bahsettiğimiz Robotik Proje atölyemizde hem mekanik aksamı 

oluşturup hem de Elektrik-Elektronik panomuz ile ilgili denemelerde bulunduk. Ayrıca 

çalışmalarımızda, mümkün olduğu kadar yerli üretim ürünler kullanmaya çalıştık. 

 

1. TAKIM ŞEMASI 

1.1 Takım Üyeleri 

Takımımız 3 kişi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencimiz, 3 kişi Makine Teknolojisi 

Alanı öğrencimiz (İkili Meslek Eğitim BOSCH TGA eğitim birimindeki, 9. Sınıftan 12. Sınıfa 

kadar haftada 3 Gün staj gören, 2 gün de okulda eğitim alan öğrencilerimizdir.), Yazılımcı 1 

öğrencimiz (Bilim Sanat Merkezinde çeşitli yazılım projelerinde görev almıştır.) ile 

çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

 

Danışman 

                                    İsim: Rüştü Çakır 

 

 

 

 

 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik –Elektronik Teknolojileri   öğretmeni aynı 

zamanda Endüstriyel Kontrol Lab. Şefiyim. Bursa Bilsem de Robotik Kodlama dersleri 

vermekteyim. Çeşitli yıllarda yapılan Proje Tabanlı beceri yarışmalarında danışmanlığını 

yaptığım projelerde il birincilikleri ve bölge dereceleri bulunuyor. TÜBİTAK 4006 da proje 

yürütücülüğüm ve danışmanlıklarım oldu. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Uluslararası Robotik 



yarışmalarında ve en iyi tasarım ve en iyi genç takım ödüllerini aldığımız yarışmalarda 

mentorluk görevinde bulundum. 

 

Üye-1 

                                  İsim: Ahmet Bektaş 

                                  Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                  Sınıf: 11  

 

 

 Nilüfer Robotik takımının kaptanıyım ve 17 yaşındayım. Endüstriyel bakım onarım dalında 

okuyorum ve 2 senedir Bosch fabrikasında TGA bölümünde İMEM sistemli olarak (İkili 

Mesleki Eğitim Merkezi) takım arkadaşlarımla beraber eğitim alıyorum. Excel, tiaportal gibi 

programlar biliyorum. MESS Uzaktan Temel Kodlama Yazılım Eğitimini tamamladım ve iki 

kez iş güvenliği eğitimi aldım. 1 senedir İngilizce dil kursu alıyorum. Endüstriyel ve dijital 

konulara meraklıyım ve kendimi bu konularda sürekli geliştiriyorum. Yüzme, futbol gibi 

sporlarla ilgileniyorum. 

 

Üye-2 

                                 İsim: Ömer Faruk Yıldırım 

                                 Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                 Sınıf: 11 

 

 

Nilüfer Robotik takımının elektrik-elektronik bölüm kaptanıyım ve 17 yaşındayım. Atatürk 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Bosch fabrikasında TGA (İkili Mesleki Eğitim 

Merkezi)’nde elektrik-elektronik alanı endüstriyel bakım onarım dalı okuyorum. Bursa Bilim 

Teknoloji Merkezi’nde arduino kodlama yazılım eğitimi gördüm, iki defa olmak üzere iş 

güvenliği eğitimi aldım ve MESS Uzaktan Temel Kodlama Yazılım Eğitimini tamamladım. 

Otomasyon konularına ilgiliyim. Bisiklet ve yüzme sporları ile lisanslı olarak ilgileniyorum. 

 

Üye-3 

                                 İsim: Yıldırım Beyazıt Uğur 

                                 Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                 Sınıf: 10 

 



Nilüfer Robotik takımının Elektrik Elektronik bölümüne sonradan katıldım ve 16 yaşındayım. 

Bosch fabrikasında TGA bölümünde İMEM sistemli olarak (İkili Mesleki Eğitim Merkezi) 

takım arkadaşlarımla beraber eğitim alıyorum. Proteus, Catia gibi programları 

kullanabiliyorum. Arduino ve İngilizce dil eğitimi alıyorum. Adope Pro, Picsart gibi fotoğraf 

editleme uygulamalarıyla ilgileniyorum. Kitap okumak, fotoğraf çekmek, bilgisayar oyunu 

oynamak ve kendimi elektrik/ yazılım bölümünde geliştirmek en sevdiğim aktivitelerimdir. 

 

Üye-4 

                                 İsim: Esranur Keleş 

                                 Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                    

    Sınıf: 11 

 Nilüfer Robotik takımında mekanik bölüm kaptanıyım. 17 yaşındayım ve Bosch fabrikasında 

Makine Teknolojisi alanında 2 senedir eğitim görüyorum. Bir senedir aktif olarak İngilizce dil 

eğitimi alıyorum ve pandemi sürecinde kendi imkanlarımla Almanca dilimi geliştiriyorum. 

MESS Uzaktan Temel Kodlama Yazılım Eğitimini tamamladım ve son iki senedir iş güvenliği 

eğitimi aldım. Solidworks bilgim var. Picsart, VSCO, Polarr gibi fotoğraf editleme 

uygulamalarını kullanıyorum. Makine alanına ilgiliyim, fotoğraf çekmek, kitap okumak, 

tiyatroya gitmek, dil öğrenmek, bisiklet sürmek hobilerim arasındadır.  

 

Üye-5  

                                    İsim: Melih Doğan 

                                 Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                  Sınıf: 11 

 

 

16 yaşındayım. Nilüfer Robotik takımının mekanik üyesiyim aynı zamanda mekanik kaptan 

yardımcısıyım. Solidworks bilgim var. Bir senedir aktif olarak İngilizce dil kursuna gidiyorum. 

Bosch spor kulübünde lisanslı olarak yüzme yapıyorum ve basketbolla ilgileniyorum. Tiyatroya 

ve sinemaya gitmeyi, satranç, mangala gibi zekâ ve bilgisayar oyunlarını seviyorum. 

 

Üye-6 

                                    İsim: Ömer Faruk Kaya 

                                 Okul: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                 Sınıf: 11 



İlk defa Teknofest 2021 yarışmasında Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde yarışan 

Nilüfer Robotik takımının mekanik bölüm üyesiyim. Müzik dinlemeyi ve düşünmeyi çok 

severim. Boş zamanlarımda müzik eşliğinde yürüyüşler yaparım. Bir senedir İngilizce dil kursu 

alıyorum. Daha önce 9. sınıfta okulumun sınıflar arası münazara yarışmasında takımım ile 

ikincilik kazanmıştık.  

 

Üye-7 

                                    İsim: İbrahim Lemahmutoğlu 

                                 Okul: Bursa Tofaş Fen Lisesi 

                                 Sınıf: 9 

 

 

15 yaşındayım ve Nilüfer Robotik takımın tek yazılım üyesiyim. Daha önceden TEKNOFEST 

2019 yarışmasına “Afet Yönetimi” alanından katıldım. 2014 yılından itibaren yazılımla 

uğraşıyorum ve Teknoloji Fen okullarında kodlama eğitimi aldım. BİLSEM (Bilim ve Sanat 

Merkezi)’de eğitim görüyorum. Bunun yanında 2017 ve 2018 yıllarında Tales Matematik 

Yarışmasına katıldım. 

 

1.2 Organizasyon Şeması 

 

NİLÜÜFER 
ROBOTİK

ELEKTRİK

ELEKTRONİK

AHMET BEKTAŞ

(KAPTAN)

SİSTEM KONTROL VE 
ARIZA

ÖMER FARUK 
YILDIRIM

KONTROL KARTI VE 
UZAKTAN 

HABERLEŞME 
BAĞLANTILARININ 

YAPILMASI

YILDIRIM 
BEYAZIT UĞUR

PANO AKÜ SÜRÜCÜ 
MOTOR 

BAĞLANTIRLARIN 
YAPILMASI

MEKANİK

MELİH

DOĞAN

MONTAJ

ÖMER FARUK

KAYA

MEKANİK ÇİZİMLERİN 
YAPILMASI

ESRA NUR

KELEŞ

GENEL MEKANİK

YAZILIM

İBRAHİM

LEMAHMUTOĞ
LU

YAZILIM VE 
ALGORİTMA 

HAZIRLANMASI



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

ÖTR Hakem Değerlendirmemizi incelediğimizde proje özetinden 0,5 puan eksik aldığımızı 

gördük ve bu durumu düzeltip tam puan alabilmek için daha çok örnek rapor inceledik, 

raporumuzu güçlendirdik ve bunlardan PDR özet kısmında daha detaylı bir şekilde bahsettik. 

Takım organizasyonumuzdan kırılan 0,5 puanın sebebini takım arkadaşlarımızı yeterli düzeyde 

anlatamadığımızı düşündük, bunun üzerine tartıştık ve sonuç olarak daha iyi bir organizasyon 

şeması oluşturduk. Araç ön tasarımımızdan kaybettiğimiz 2,5 puanı, tasarımımızı güçlendirerek 

telafi ettik bu tasarımlara örnek vermek gerekirse kaldırma mekanizması için tasarladığımız 

elektrik motorlu kriko yerine makas sistemi kullanmayı tercih ettik. Teknofest’in düzenlediği 

çevrimiçi eğitimler ve grupta sorular sorarak programlama planı daha net oluşturuldu. Temel 

seviye kategorisine göre algoritma daha anlaşılır hale getirildi. Bu sayede yazılım ve veri akışı 

mimarisinden kaybettiğimiz 4 puanı telafi etmiş olduk. Güvenlik önlemleri konu başlığından 

kaybettiğimiz 1 puanı telafi edebilmek adına, çalışma ortamımızda ve robot atölyemizde 

kullandığımız bazı güvenlik levhalarımızın fotoğraflarını paylaştık, güvenlik önlemlerimize 

yeni maddeler ve konu başlığı ekledik. Özgünlükten kaybettiğimiz 2 puanı telafi edebilmek için 

tasarımımızda değişikler yaptık, yeni maddeler ekledik ve buna ek olarak çalışmalarımız halen 

devam etmektedir. Referanslar konu başlığımızdan kırılan 1 puanı daha fazla araştırma yaparak, 

kaynak kullanarak telafi etmiş bulunmaktayız.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

 

Manyetik Sensör 

Lidar Sensör 

Optik Sensör 

Limit Siwtch 



4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Projede sağ tarafta 3 sol tarafta 3 olmak üzere simetrik şekilde toplam 6 tekerlek bulunmaktadır. 

Bu tekerleklerden her iki tarafta da ortada kalan tekerlekler, motorlara bağlı olmakla beraber, 

aynı dikey eksendeki tekerlekler birbirine kasnakla bağlıdır. Bu tasarım sayesinde robot kendi 

ekseni etrafında 360° dönebilmekte olup daha keskin dönüşler sağlayabilmektedir. Bu şasiye 

ek olarak 4 adet sarhoş teker kullanarak dönüşlerin daha sağlıklı gerçekleşmesini planladık. 

Platform altına rahat girebilmesi ve çıkabilmesi için uygun ebatlarda şasi kullandık. Hareketi 

sağlayan motorları, güdümlü robotun ortada bulunan tekerlerine redüktör bağlantısıyla monte 

ettik.  

Tasarımını yapmakta olduğumuz güdümlü robotumuzu ön tasarım raporunda sunduğumuz 

tasarımla karşılaştırırsak bizi daha özgün kılacak değişikliklere gittik. Bu değişiklerden bizim 

için en önemlisi yükü kaldırmak için makas sistemi kullanmak oldu. Yaptığımız çalışmalar ve 

denemeler doğrultusunda yükü kaldıracak makas sistemimizin tasarımını en verimli hale 

getirdik. Kriko sisteminden makas sistemine geçiş yapmamızın sebebi, yükü dengeli bir şekilde 

kaldırma hareketi kriko sistemine göre verimlidir. Makas sistemi bunun aksine bize hem 

dengeli bir kaldırma hem de düşük maliyetle özgünlük sağlıyor. Makas sistemini mekanik grup 

olarak araç şasimizle beraber denediğimizde hem motordan dolayı hem de aradaki açıdan dolayı 

istediğimiz güvenlikte kaldırma yapamadı. Bu yüzden son kararlaştırdığımız makas sistemini 

kullanmaya karar verdik.  

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                               

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sağlıklı kaldırma için hesaplamalar yaptık ve makası yaparken iki alüminyum plakanın 

ekseninden birleştirme yapmak yerine daha yukarısında monte ettik ki daha az enerji kullanarak 

daha sağlıklı bir şekilde kaldırma işlemini gerçekleştirebilsin. İkinci çizimde de görüldüğü gibi 

makas sisteminde tekerlek kullandık fakat yeni tasarımımızda tekerlek yerine yataklama sistemi 

kullanmayı tercih ettik bu sayede tekerleklerin yük kaldırma esnasında herhangi bir sarsıntıda 

ray sisteminden çıkması gibi bir tehlikeyi de ortadan kaldırmış oluyoruz. Makas sisteminin eşit 

zamanlamada çalışabilmesini garantiye almak amacıyla karşılıklı iki makası birbirine 

birleştirdik. 

İlk tasarladığımız makas sistemimizi test ederken yaşadığımız olumsuzlukları gidermek adına 

hesaplamalar yaptık ve lineer motor kullanmayı uygun gördük bu sayede yükü 

kaldırabileceğimiz gerekli mekanizmayı oluşturmuş olduk. İlk tasarladığımız makası test 

ettiğimizde oluşan dengesizliği gidermek adına aşağıdaki örnek hesaplamayı yaptık ve makası 

köşeden köşeye monte etmek yerine tam ortaya alarak ağırlık merkezini dengeledik. Makas 

sistemini bulunduğu son haline güncellememizin sebeplerinden biri de; 

X=motor ilerleme hareketi  

Y=makasın yükselme mesafesi olmak üzere;  

X= 3 cm ise Y= 9 cm’dir. Yani 1/3 oranında yol kazancı sağlamaktır. 



 

 

4.2.2. Malzemeler 

4.2.2.a.Mekanik Malzemeler 

 

MEKANİK 
MALZEMELER 

MİKTAR MALZEME FOTOĞRAFI MALZEMEYİ 
KULLANMA 
NEDENİ 

Alüminyum 
sigma profil 

30metre  

 
 

Şasi ve Makas 
sistemini 
oluşturma. Pratik 
montaj özelliği 

Bağlantı 
elemanları 

20adet  

 
 

Sigma profillerin 
birbirine 
bağlantılarının 
sağlanması. 
 

KANAL SÜRGÜ 

SETİ 30*30 K08 

SOL 

 

2adet  

 
 

Makas sistemi 
hareketi 

Lineer rulman 
ve yatakları 

2adet  

 
 

Makas sistemin 
ray bağlantısı 

Motor dişli kutusu 

Robot şasisinde ve lift sisteminde aşağıda 

gösterilen AndyMark firmasının CIM motorlar 

için tasarlamış olduğu Toughbox Mini dişli 

kutusu kullanılmıştır. Dişli oranı 10.71:1’dir. 

Dişli kutuları ile motorlardan alınan tork 

arttırılmıştır.      

 



Muhtelif  
T somun civata 

200adet  

 
 

Çeşitli bağlantı 
ekipmanları 

Şasi Kayış 4adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Şasi Teker  6adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Şasi Kayış 
Dişlisi  

4adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Teker mili 1metre  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Şasi Rulman 12adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 



Yataklı rulman 4adet  

 
 

Makas sisteminin 
birleştirilmesi 

Vidalı Mil 1metre  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Muhtelif pullar 250adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Muhtelif 
Segman  

20adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 

Setüskür 4adet  

 
 

Alt şasinin 
birleştirilmesi 



4.2.2.b.Elektronik Malzemeler 

 

Motor Özellikleri: 

• Yüksüz Akım: 2.7 A 
• Yüksüz Hız: 5310 RPM 
• Maksimum Güç: 337 Watt 

• Durma Torku: 2.5 Nm 
• Voltaj: 12 Volt DC 

• Ağırlık:1,25 kg 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

Robotun sağa, sola, ileri ve 
geri hareketlerini sağlayan 

motordur. 

Ergonomik ve estetik olması 
tercih etmemizin sebebidir. 

Sürücü Özellikleri: 

• Malzeme Türü: Plastik 
w/Alüminyum Soğutucu 

• İletişim Protokolleri: PWM, 
CAN 
• Boyutlar: 2,5" x 1,16" x 

0,77" 
(63,5 mm x 29,4 mm x 19,5 
mm) 

• Ağırlık: [54,4 g] (kablolar 
olmadan) 

• Nominal Gerilim: 12V 
• Min/Maks Gerilim: 6-16V 
• Sürekli Akım: 60A 

• Dalgalanma Akımı (2 sn): 
100A 

• PWM Giriş Darbesi (yüksek 
zaman): 1 - 2 ms nominal 
• PWM Giriş Hızı (dönem): 

2,9 - 100 ms 
• PWM Çıkış Kesme Oranı 

(Anahtarlama Frekansı): 15 
kHz 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 

 

 

Motorları hız ve frekansını 

ayarlaya bilmemiz için motor 
sürücüleri koyduk. Böylelikle 

motorları kontrol etmeyi 
planladık. 



Lidar Sensör Özellikleri: 
 

• Çözünürlük: 1 cm 
• Tipik doğruluk: 2 metreden 
uzun mesafelerde +/- 2,5cm 

(Tüm çalıştırma özellikleri 
için kullanım kılavuzuna 

bakın) 
• Menzil: 5 - 40 m 
• Güncelleme oranı: 1kHz'den 

büyük 
• Arayüz: I2C veya PWM 

• Güç (çalışma voltajı): 4,75-
5VDC; 6V Max 
• Akım tüketimi: 65m boşta; 

Satın alma sırasında 85ma 
• Çalışma sıcaklığı: -20 ° C 

ila 60 ° C 
• Lazer dalga boyu / Tepe 
gücü: 905nm / 1.3W 

• İkiz sapması: 8m Radyan 
• Optik açıklık: 12.5mm 

• Su derecesi: IPX7 
• Birim boyutlar: 24,5 mm x 
53,5 mm x 33,5 mm (1,0 inç 

x 2,1 inç x 1,3 inç) 
• Ağırlık: 34 g (1.2 oz) 

 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robotun önündeki cisimleri 

algılayabilmesi için lidar 
sensör kullanmayı tercih ettik. 

RoboRio Özellikleri: 

• RoboRIO da bulunan Xilinx 
Z-7020 çift çekirdekli ARM 
Cortex-A9 işlemcisinin hızı 

667 MHz’dir. 
• Kalıcı belleği 512MB Ram 

belleği ise 256 MB 533MHz 
16 bitliktir. 
• 10 adet djital giriş-çıkış 

• 10 adet PWM  
• 5 adet röle çıkışı 

• Analog giriş kanalı sayısı 
8’dir.  
• Haberleşme I2C, CAN ve 

RS-232 ve Ethernet ile 
sağlanıyor.  

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 
 
 

 
 
 

ROBORİO’ yu seçmemizin 
sebebi ergonomik estetik ve 

fonksiyonlu olmasıdır. 
Robotu daha kolay kontrol 
etmek için kullanılacaktır. 



Kamera Özellikleri: 

• Çözünürlük: 2304 × 1296 
• Piller: 1 Lityum polimer pil 

gereklidir. 
• Ürün Boyutları: 12.2 x 7.8 x 

7,8 cm; 380 gram 
• Dönüş Açısı: 360 ° 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 

Parkurda nereye gittiğimizi 
anlayabilmek için IP kamera 

kullanmayı tercih ettik. 

Regülator Özellikleri: 

• Giriş Voltajı:12V/2A-
5V/2A 
• Çıkış Volatjı:5V/500mA-

5V/500mA  

 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 

 
 

 
 
Robotumuzda kullanacağımız 

gerilimi sağlayabilmek için 
voltaj regülatörü koyduk 

Optik Sensör Özellikleri: 

• Algılama yöntemi: 
Cisimden yansımalı 

• Algılama mesafesi: 5 mm 
ila 100 mm (Beyaz kağıt 100 
x 100 mm) 

• Işık kaynağı: Kızılötesi 
LED (Emisyon dalga 

uzunluğu: 860 nm) 
• Besleme gerilimi: 12 ila 24 
VDC 

• Kontrol çıkışı: NPN açık 
kollektör çıkışı  

26.4 VDC maks.  
Yük akımı: 100 mA maks.  

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 
 

Platformun altına girdiğimizi 
anlayabilmemiz için 2 optik 

sensör (başta ve sonda) 
kullanmayı tercih ettik. 



Proop Panel Özellikleri: 

• Ad: EMKO 7C 
• Ekran Tipi: LCD 
• Çözünürlük:800×480 

• LCD Aydınlatma: LED 
• Güç Tüketimi:6W 

• Ethernet:10/100 Mbps 
• Ekran Renkleri:260K renk 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 

Sensör ve robottan elde 
ettiğimiz bilgileri 

görüntüleyebilmek için proop 
panel kullanmayı tercih ettik. 

Akü Özellikleri: 

• Voltaj:12V 
• Akım:24Ah 

 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 
 

Robotumuzun gerilim  
Kaynağı. 
 

GYRO Özellikleri: 

• Arayüz(ler): I2C, SPI ve 
TTL UART 

• Eksen Sayısı:9 
• Dakikada ~1 derecelik 
minimum sapma kayması ile 

yüksek hassasiyetli poz 
(yalpalama/eğim/yuvarlanma) 

• Manyetik bozulma 
algılamalı eğim düzeltmeli 
mutlak pusula yönü 

• 9 eksenli rota birleştirme 
pozu ve manyetik olarak 

geçerli pusula rota verileri 
• Omnimount teknolojisi, 
yatay, dikey ve hatta baş 

aşağı kuruluma izin verir 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 
 

Robotun parkurda düz 
gitmesini sağlayabilmek için 

kullanılacaktır. 



Linear Motor 

Özellikleri: 

• Giriş gerilimi:12 V/24 
V/110VDC  

• Yük kapasitesi: Max 5000N 
(itme)/3000N (çekme) 

• Hızlı:4 ~ 36 mm/sn 
• Zamanlı (S):30mm ~ 
1000mm 

• Görev döngüsü:10% 
• Limit anahtarları: Dahili, 

Fabrika Önceden Ayarlanmış 
• Çalışma sıcaklığı: -20 ° c ~ 
+ 40 ° c 

• Koruma sınıfı: IP20 
• Minimum kurulum 

mesafe(A):155mm 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 

Yük kaldırma motoru olarak 
kullanacağız. Kendi ağırlığı 

ve üstüne gelecek ek ağırlığı 
kaldırabilmesi için daha güçlü 
olan bu motoru 

kullanılacaktır. 

Joystick Micro Limit 

Switch Özellikleri: 

• Max gerilim: 380V 
• Max akım:15A 

• Koruma sınıfı: IP67 
• Çalışma sıcaklığı: -25℃ 

+85℃ 
• Malzeme: Plastik veya 
Metal 

 

 
 
 
 
 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 

Lift motorunun istediğmiz 
sınırlar içerisinde çalışması 

için kullanılacaktır. 

Acil Stop Butonu 

Özellikleri: 

• Max: 250V 

 

 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 

Robotu herhangi bir arıza ve 
soruna karşı durdurmak için 
kullanılacaktır.  
 
 



Manyetik Çizgi Sensor 

Özellikleri: 

• 12-24 v çalışma gerilimi 
• 3 adet digital çıkış 

• Çalışma akımı: 50 mA 
• NPN çıkışlı 

• Hassasiyet: 400 μT ±100 
μT 

• Model Adı: MGM-

3N401-MC 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 

Parkura konulan manyetik 
bantı robotumuzun takip 

edebilmesi için manyetik çizgi 
sensörü kullanılacaktır. 

Access Point Özellikleri: 

• Kablosuz Frekans 
BantlarI:2,4 GHz, 5 GHz 
• Anten Sayısı: 2 

• WLAN Modu: Wi-Fi 5 
(802.11ac) 

• İletim Gücü:19 dBm 
• Anten Yerleşimi: İç 
• İşlemci: 720 MHz 

QCA9557, QCA9882 MIPS 
74K 

• Desteklenen İstemciler:50 
• Desteklenen Maksimum 
SSID Sayısı: 4 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 
 

Robot ile robotu kontrol 
etçeğimiz platformun arasında 

iletişim kurmak için 
kullanılacaktır. 

Kamera Özellikleri: 
 

• Görüntü sensörü: Aptina 
MT9M114, 296X976 

çözünürlük (tümleşik görüntü 
akış işlemcisiyle birlikte) 

• Lenslere ait field-of-view 
(FOV): 60 derece yatay, 40 
derece dikey 

• Len tipi: standard M12 (çok 
farklı tipleri mevcuttur) 
• Mevcut veri iletim yollları: 

UART seri, SPI, I2C, USB, 
dijital, analog 

Malzeme Fotoğrafı:  Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 

Manyetik çizgi takibe 
alternatif yöntem. 
 



Enkoder Özellikleri: 

• İzin verilen Devrim: Max. 
5000 rpm 
• Akım Tüketimi: Max. 5 mA  

• Çıkış Faz Farkı: A ve B faz 
arasındaki çıkışı: T / 4 ± T / 8 

(A fazının T = 1 döngü) 
• Cevabı Frekans: Max. 180 
kHz 

• Çıkış Faz: A-A, B, B-, Z, Z- 
• Güç Kaynağı: 5 VDC 

Malzeme Fotoğrafı: 
 

Malzemeyi Kullanma 

Nedeni: 

 
 
 

Robotun gittiği mesafeyi 
ölçmek için kullandık. 
 
 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Matkapla Vidalama Yöntemi: 

Matkap kullanımındaki en önemli konu “deleceğiniz malzemedir”. Deleceğimiz malzemeler 

genellikle orta sertliklerdeki metaller olacağı için çoğunlukla HSS matkaplarla bu işlemleri 

rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Kullanacağımız somun ve cıvata türleri şu şekildedir: 

 

Cıvatalar: 

 

 

Somunlar: 

• Altı köşeli somun 

• Şapkalı somun 

• Tırtıllı somun 

• T kanal somunu 



Şerit Testere ve Daire Testere: 

Uzun metal parçaların kesilip uygun boyuta getirilmesi için kullanılan şerit testereyi ve açılı 

parçaları işlemek için kullanacağımız gönye testereyi sigma profilleri kesmek için uygun 

önlemler alarak kullandık. Aşağıda kullandığımız şerit testereyi ve gönye testeresini 

görebilirsiniz.  

    

 

Frezeleme: 

Talaşlı imalat yöntemlerinden bir diğeri olan frezeleme yöntemini parçaları gerekli ölçü, 

hassasiyete ve belirli geometrik şekillere getirmek için kullanırız. Daha önceden defalarca kez 

kullandığımız emniyet switchli tezgahlarımızda gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

kullanılması bizim en öncelikli hedefimizdir. Aşağıda kullandığımız freze tezgahını  

görebilirsiniz. 

 

 

Tornalama ve Delik Delme: 

En temel ve günümüzde de en çok kullanılan talaşlı imalat yöntemlerinden tornalamayı 

parçaları silindirik işlemek için kullanırız. Frezede de olduğu gibi emniyet switchli torna 

tezgahlarımızı deneyimlediğimiz tecrübeler ve aldığımız iş güvenliği eğitimleri doğrultusunda 

gerekli güvenlik önlemleri alınarak ve KKD’ler ile beraber kullanırız. Aşağıda robotumuzu 

imal ederken ve daha öncelerinde de kullandığımız torna tezgahımıza ulaşabilirsiniz.  



 

               

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Güdümlü Robotun, Makasın ve Şasinin Ebatları  

 

Güdümlü Robot: En:690 mm Boy:820 mm Yükseklik:440 mm 

                                                                                   

                                                                                                                         Makas: 

                                                                                                                         En:690 mm 

                                                                                                                         Boy:820 mm 

                                                                                                                        Yükseklik:280 mm                                                                                                                             

 

                                                                                                                         Şasi: 

                                                                                                                         En:690 mm 

                                                                                                                         Boy:820 mm      

                                                                                                                        Yükseklik:160 mm 

                                                                                                                                    

 

4.3 Elektronik tasarım, algoritma ve yazılım tasarımı  

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Robotumuzun ana bileşenleri ana kart (roborio)motor ve motor sürücülerinden oluşuyor.  

Access Point, robotumuzun dizüstü bilgisayarımızla iletişimini sağlayacaktır. 2 adet motorla 

robotumuzun hareketini sağlayacağız.1 adet motorumuzla da yük kaldırma işlemini 

gerçekleştireceğiz.2 adet optik sensörümüzle (arka ve ön) olmak üzere platformun altına 



girdiğimizi anlamamızı sağlayacak. Robotumuzda, Lineer motorun yukarı kaldırma sınırı için 

1 adet limit switch kullanılacaktır.1 adet lidar sensör kullanarak robotumuzun önündeki 

cisimlerini algılamasını sağlayacağız. Manyetik çizgi sensörü kullanarak manyetik bandı takip 

etmesini sağlayacağız. GYRO kullanarak düz bir şekilde gitmesini sağlayacağız. Robotumuzda 

encoder kullanarak veri olarak ne kadar gittiğimizi anlamamızı sağlayacak. Emko operator 

panel kullanarak güdümlü robotun yaptığı işlemleri ekrana yansıtacağız. Kamera ile robotun 

hareket manevrasını arttırmayı sağlayacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roborio ile Operator panel arasındaki veri alışverişi 

 

Roborio kontrol kartımızın dijital giriş çıkışları 5V Emko operator panelin ise 12V’tur. 

Arasındaki bağlantıyı uygunlaştırmak için röle ya da optokuplor kullanmamız gerekiyodu hem 

hız hem çektiği akım hemde kapladığı yer açısından optokuplor kullanmaya karar verdik ve 

yukarıdaki bağlantıyı oluşturduk.  



 

Elektrik Elektronik Diyagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Öncelikle elektrik panosu için deneysel bir sistem kuruldu. Kontrol kartı, operatör panel, güç 

besleme ve sürücüler vs. bağlantıları yapıldı. Bu sayede bilgisayar üzerinden örnek programlar 

yapılıp sistem denendi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulan sistemde sensörlerin ve kontrol kartlarının güç bağlantıları aynı zamanda giriş-çıkış 

gerilimleri ölçüldü. Enerji verilmeden omik ve kısa devre ölçümleri yapıldı. Çünkü hatalı 

bağlantıda kontrol kartlarının zarar görmesi engellendi.  

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

Güdümlü robotun kontrol algoritması için şartnamedeki yarış pistinin daha küçük bir benzeri 

oluşturulup, prototip araç ile denenmiştir. Daha sonra ise aracın kumanda ve otonom şekilde iki 

farklı yöntem ile kullanılması düşünülmüştür. Kumanda ile kontrolde joystick ile aracın 

hareketi, butonlar ile yük alma ve boşaltma işlemleri gerçekleşecektir. Otonomda ise araç çizgi 

izleyip yük alma ve boşaltama gibi işlemleri yine otonom şekilde gerçekleşecektir. Akış 

Diyagramı ise aşağıdaki gibidir. 

 



4.3.3Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım aşamasında deneme çalışmaları için bir eğitim seti hazırladık (Motor –sensör optik 

limit switch gibi). Algoritma kurulurken ana program ve alt programlar şeklinde düşünüldü. 

Güdümlü robotumuzun yapım aşamasında, kontrol kartı olarak kullandığımız RoboRIO, Java 

programlama dili ile programlanacaktır. Ayrıca WPILib kütüphanesi kullanıldı. Robot 

önündeki ekran olarak EMKO yerli üretim panel plc kullanıldı. Roborio ile EMKO panel PLC 

bağlantıları yapıldı.  

 

4.4Dış Ara yüzler 

Robot şu anki uzaktan kontrol arayüz için açık kaynak kod Qdriverstation kullanmayı 

düşünüyoruz. Finale kalma durumunda akü gerilimini ölçeceğimiz ve robotun çeşitli 

kontrollerini sağlayacağımız kendi arayüzümüzü oluşturmayı planlıyoruz. Robotun kontrolü 

için normal durumda (encoder ve gyro ile p.i.d kontrol ile) çizgi izlemesi sağlanacaktır ancak 

olağan dışı durumlarda –yükleme boşaltma- joystick ile tek tuşla kontrole geçilebilecektir. 

Robotumuzun önündeki EMKO operatör panel ile istenildiğinde kontrol yapılabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GÜVENLİK 

5.1 Genel Güvenlik Kuralları: 

• Pandemiden dolayı atölyede çalışırken 1 m’lik sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. (G.1.) 

• Robotun montaj aşamasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

• Atölyede su haricinde yiyecek ve içecek yiyip içilmesi yasaktır. (G.2.)  

• Atölyede dikkat dağınıklığı olma tehlikesinden dolayı telefonla konuşmak, oynamak oy 

birliğiyle yasaklanmıştır. (G.3.) 

• Masa vb. yerlerin uçlarında bir eşya bırakılmamalı ki biri çarparak yere düşürmesin ve herkes 

çalışma ortamında hareket ederken yavaşça ve dikkatli bir şekilde hareket etmeli.  

• Yerlerde kimsenin takılıp düşmemesi veya üzerine basmaması için herhangi bir şey 

bırakılmamalı. (G.4.) 

• Saçı uzun olanlar saçını toplamalı ve herkes çalışma ortamına uygun kıyafetler giymeli etek 

vb. uçuşacak kıyafetlerle çalışma ortamına girilmemeli, kapalı ayakkabı tercih edilmeli. 

• Çalışma ortamında hava alacak şekilde pencere vb. yerler bulunmalı, koku, toz oluşacak 

işlemlerde takım üyeleri önceden uyarılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Çalışma ortamına gerekli telefon numaraları (polis, itfaiye vb.) görülecek bir şekilde 

asılmalıdır.  

• Çalışma ortamında her zaman ilk yardım seti steril ve tam şekilde bulunmalı, gerektiğinde 

ulaşılabilecek konumda bulundurulmalıdır.  

• İş bittiğinde çalışma ortamı kilitlenmeli anahtar yetkili kişilerde bulunmalıdır. 

• Aynı zamanda bu ortam içinde bulunduğumuz işletmemizin verdiği iş güvenlik eğitimi 

doğrultusunda önlem alınmış ve 5S kuralına göre düzenlenmiştir. (5S Kuralı; Ayıklama, düzen, 

temizlik, standartlaştırma, disiplin). 

• İş bittikten sonra alanın temizlenmesi sağlanacaktır. (G.5.) 

• Olası Elektronik, Mekanik ve Yazılımsal arızalara karşı hem robot üzerine hem de uzaktan 

kumanda üzerine acil stop butonu tasarlanmıştır. 

• Tüm takımın güvenlik kurallarından haberdar olması gerekmektedir. Aynı zamanda bir kişi 

herhangi bir güvenlik açığı sezerse çok hızlı bir şekilde tüm takıma haber vermeli. 

• Elektrik yangınlarına suyla müdahale edilmemeli, karbondioksitli söndürme cihazları 

kullanılmalıdır. (G.6.) 

                        

               (G.1.)                                          (G.2.)                                      (G.3.)            



        

                  (G.4.)                                    (G.5.)                                                (G.6) 

 

5.2. Mekanik Güvenlik Önlemleri: 

•Çalışma alanında herkesin gözlük, eldiven gibi KKD’lerin takılması sağlanacaktır. (M.G.1) 

•Bütün ekipmanların kontrolü sağlanacaktır.  

•Bütün ekipmanların bakımları sağlanacaktır. 

•Çalışma alanındaki gereksiz cisimlerin uzaklaşması sağlanacaktır.  

•Çalışma ortamındaki acil stop butonunu yerini öğrenmesi sağlanacaktır.  

•Çalışma bittikten sonra tertibatların toplanması sağlanacaktır.  

•Robotun üzerindeki parçaların kontrolü sağlanacaktır.  

• Robotta kullanacağımız malzemelerin kesici etkisi olmaması için robotun keskin ve sivri 

bölümleri düzeltilmelidir.  

• Çok sesli aletlerin (matkap, freze, torna vb.) kullanımında diğer üyeler bilgilendirilmeli ve 

kulaklık takılmalıdır.  

• İş güvenliği kıyafetlerinin (dar kıyafetler) giyilmesi sağlanacaktır. 

• Çalışma alanında takı, saat vb. kişisel eşyalar takılmamalıdır. (M.G.2.) 

• Kesici ve delici aletlerle şaka yapılmamalı özenli ve ciddi bir şekilde kullanılmalı. 

• Tehlikeli, yasaklanmış bölgelere dokunulmamalıdır. (M.G.3) 

• Mekanik bilgisi olmayan hiç kimse robotun mekanik aşamasında yer almamalıdır. 

 •Test aşamasında kesici aletlerin ortadan kaldırılması sağlanacaktır.  

• Dönen aksamlara dokunulmamalıdır. (M.G.4.) 



    

                     (M.G.1)                                      (M.G.2)                                         (M.G.3) 

 

 

           (M.G.4) 

 

5.3. Elektronik ve Yazılım Bölümündeki Güvenlik Önlemleri 

• Kablo bağlantıları kontrolü sağlanacaktır.  

• Elektrik akımı bulunan bölgelere “Dikkat elektrik riski var” tabelası asılmıştır. (E.G.1.) 

• Acil stop butonu konulacaktır.  

• Çalışma ortamında kolay tutuşabilecek maddeler bulundurmamaya özen gösterilecektir.  

• Elektrikle çalışırken yalıtkan ve yalıtımlı aletler kullanılacaktır.  

• Akü çevresine yalıtkan plaka sağlanacaktır.  

• Akü şaseye sabitlenecektir.  

• Hem atölyede hem yarışma alanında yangın tüpü bulundurulacaktır. 

• Elektronik devrelerde arıza olmamasına dikkat edilmelidir. Arızalı parçalar kullanılmamalı 

veya onarılarak kullanılmalıdır.  

• Yazacağımız yazılımda robotun elektronik kısımların hata yapma payını düşürmesi 

sağlanmalıdır. 

• Elektronik parçalar kaliteli seçilmeli veya yapılmalı, uzun vadede kullanılacak ve 

patlamayacak parçalar seçilmelidir.  



• Elektronik bilgisi olmayan kimse devrelere el sürmemelidir. 

• Islak elle herhangi bir elektronik aksama temas edilmemelidir. (E.G.2.) 

• Elektriğe karşı izole edilmiş el aletleri ve KKD’ler kullanılmalıdır. (E.G.3.) 

• Araçta kullanılacak kabloların düzeni sağlanmalıdır. 

 

    

            (E.G.1.)                                     (E.G.2.)                                              (E.G.3.) 

 

5.4. Olası Bir Kaza Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri 

• Eğer ortamda elektrik kaçağı varsa çıplak elle dokunulmamalıdır.  

• Robot çalışırken duman, yanık kokusu gibi anormal bir değişiklik hissedildiği an derhal 

robotun elektrik enerjisi kesilmelidir.  

• Aceleci davranılmamalıdır.  

• Zarar görecek maddeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

• Robot yapılmadan önce olabilecek kazalar düşünülmeli, planlanmalı ve kazaların felakete 

dönüşmemesi için senaryolar hazırlanmalıdır.  

• Robot yapılırken robotu yapan kişiler deneyimli olmalı ve eldiven, gözlüksüz robot 

ellenmemeli ve montajlanmamalıdır.  

• Robotu yapan kişiler olası kazalara karşı bilgilendirilmelidir.  

• Elektrik enerjisi hakkında ve verebileceği zararlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.  

• Elektrik yangınlarına suyla müdahale etmemeli karbondioksitli söndürme cihazları 

kullanılmalıdır. 

• Kaza anında risk senaryolarına bakılmalı ve ona göre plan yapılmalıdır. 

• Acil stop butonu ulaşılabilir bir yerde konumlandırılmalıdır. 

• Olası bir kaza ya da risk durumunda acil stop butonuna basılmalıdır. 

• Robotla iletişim kesildiğinde Emko operatör panel sayesinde müdahale edilecektir. 



6. TEST 

Çeşitli sürüş modlarını denedik. Tank drive ’a göre diferansiyel drive kullanmanın daha 
avantajlı ve kontrolünün kolay olduğuna karar verdik. 

Yük kaldırma mekanizmamızı test ettik ve bazı olumsuzluklar fark ettik. Yükü kaldırma 
esnasında makas sistemi, denge sorunu yaşadı. Öğretmenlerimize de danışarak alternatif 
yöntemlerle bu sorunu çözmeye çalıştık. Şu an sistemimiz dengeli bir şekilde çalışmaktadır. 
 

   

 

Testlerimiz doğrultusunda makas sistemimizdeki yataklama tekerleklerinin yerinden çıkma 

riski olduğunu tespit ettik. Bu sorunu yukarıdaki resimde işaretlediğimiz, makaslar arasına 

monte ettiğimiz ara parçayla giderdik.  

 

 

Makas sisteminin kapanması sırasında resimde gördüğünüz yeşil oklarla işaretlenmiş 

tekerlekler, yük sebebiyle açılıp ayarlanan makas açısını kaybetmemesi ve sistemin 

zorlanmaması için kırmızı oklarla işaretlenmiş destek parçalarını monte ettik. 

 



Raydan çıkarak zorlanarak çalışmaya sebep olan tekerlekleri kullanmak yerine lineer rulman 

sistemini kullanmayı düşündük. Testimizden olumlu sonuç aldık. Lineer rulmanlı sistemin bize 

en büyük faydası, zorlanmayı önlemesi ve tekerleklerin sigma profil kanalından çıkma 

ihtimalini kaldırması oldu. 

         

 

Lineer motoru güdümlü aracımızın platformu kaldıracak tablasını direkt bağlamak yerine 

makas sistemi ile kaldırmayı tercih ettik bu da güçten kazanç sağladı.  

  

 

Roborio ile Emko operatör panel arasında iletişim için önce röle kullandık fakat fazla yer 

kaplaması ve akım çekmesi sorunu ile karşılaştık. Bunun yerine optokuplör kullanarak sorunu 

giderdik. 

 

7. TECRÜBE 

Kaldırma sistemimizin test aşamasında oluşan dengesizliğini gidermek için tasarımımızı 

değiştirdik. İlk tasarladığımız kaldırma mekanizmasında kullandığımız tekerleklerin raylardan 

çıkması makasın zorlanarak çalışmasına sebep oluyordu. Bu sorunu gidermek için lineer 

rulman kullandık. Yük kaldırma testlerimizi yaptık ve motor konumu yükü kaldırmaya elverişli 

olmadığı için yenilediğimiz mekanizma doğrultusunda motoru ve konumunu değiştirdik. 

Testlerimiz sonucunda yükün dengeli kaldırmama tehlikesi olduğunu deneyimledik bunun 

sonucunda makas sisteminin yükü eşdeğer olarak kaldırması için iki makası alüminyum 



profillerle atkı yaparak destekledik. Makas sistemimiz kapanırken en aşağı seviyeye geldiğinde 

güvenlik amaçlı switch sistemine ek olarak 2’şer adet destek parçası monte ettik. Montaj 

aşamasında kullandığımız tırtıllı kanal somununun kanaldan çıkmaması için somunlarımızı T 

kanal somunu ile değiştirdik. Daha önce denediğimiz makas sistemlerimizde yük kaldırma 

aşamasında karşılaştığımız kuvvet sorunlarını gidermek adına makas kollarının milini, daha üst 

noktaya aldık. Yazdığımız kodu kontrol kartına gönderemediğimiz için haberleşme ayarlarını 

değiştirdik. Güvenlik amaçlı kullanacağımız pimli switch uygun olmayınca optik sensör 

kullandık. Sigma profil kullanmamızdaki başlıca sebepler; bağlantı elemanlarının fazlalığı ve 

çeşitliliği, solidworks gibi programlarda modüllerinin olması, hata olduğunda tüm sistemi 

değiştirmek yerine küçük değişikliklerle düzeltilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Yataklama sisteminin makas sistemine entegre edilmesi esnasında oluşan üretim sistemi. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
1.1 Zaman Yönetimi 

Günlük hayatımızda da uyguladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız zaman yönetimi tekniğini 

robotumuzu imal ederken de kullanmayı tercih ettik. Peki nedir bu zaman yönetimi?  

Üreticiliği ve verimliliği arttırmak için belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli bir 

şekilde kontrol etme yöntemine zaman yönetimi denir. “Zaman yönetiminin bize faydaları 

nelerdir?” diye soracak olursak tecrübelerimize dayanarak vereceğimiz cevaplar zamandan 

tasarruf etmek, karışıklığı önlemek, sorumluluk bilincine sahip olmak ve işlerimizi 

kolaylaştırmak olacaktır. Zaman yönetimi tablosu yaptığımızda pandemiden dolayı işlerimiz 

aksamıyor, siparişlerimizi zamanında veriyoruz. Tablomuzu sürekli olarak güncel tutup kontrol 

ediyoruz ki olumsuz bir durumla karşılaşınca çözüme zaman yönetimi tablosu sayesinde daha 

kolay bir şekilde ulaşabilelim. 

Manyetik çizgi izleme sensörünün fiyatı çok yüksek olduğundan görüntü işleme yönetimini de 

alternatif olarak düşünüyoruz. Eğer parkurun ışık ortamı uygun olursa pixy kamera ile manyetik 

çizgiyi takip etmeyi düşünüyoruz. 

 

 



Görevler    Durum Başlama          Bitiş           Tamamlanma 
Tarihi               Tarihi         Durumu                                                                                                                                                                                                

ÖN TASARIM RAPORU HAZIRLANMASI TAMAMLANDI 7.03.2021 30.03.2021         %100 

MEKANİK ÇİZİM YAPILMASI TAMAMLANDI 06.03.3021       28.03.2021         %100 

ELEKTRONİK ÇİZİM YAPILMASI TAMAMLANDI 06.03.2021 28.03.2021         %100 

ARAÇ İÇİN GEREKLİ YAZILIMLARIN  
KURULMASI VE KODLARIN YAZILMASI 

DEVAM 
EDİYOR 

02.05.2021 13.07.2021          %70 

ARAÇTA KULLANICAK MALZEMELERİN 
TEMİN EDİLMESİ 

DEVAM 
EDİYOR 

08.05.2021 12.07.2021          %60 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK  
BAĞLANTILARININ YAPILMASI 

DEVAM 
EDİYOR 

10.06.2021 14.08.2021          %85 

ŞASENİN OLUŞTURULMASI TAMAMLANDI 18.05.2021  11.06.2021         %100 

MONTAJLARIN YAPILMASI DEVAM 
EDİYOR 

20.05.2021 14.07.2021         %85 

EMNİYET, RİSK PLANLARININ YAPILMASI DEVAM 
EDİYOR 

27.05.2021 25.07.2021          %80 

EMNİYET, RİSK TESTLERİNİN YAPILMASI DEVAM 
EDİYOR 

02.06.2021 21.08.2021          %50 

ARACIN REVİZE EDİLMESİ BAŞLANMADI 18.08.2021 31.08.2021           %0 

PROJE DETAY RAPORU 
ARAŞTIRILMASI VE YAPILMASI 

TAMAMLANDI 05.05.2021 23.08.2021           %100 

Zaman Yönetimi Tablosu 

 

8.1. Bütçe 

MALZEMELER FİYAT MİKTAR TOPLAM 

OPTİK SENSÖR (OMRON E3Z-D61) 110 TL 2 ADET 220 TL 

OPERATÖR PANEL (EMKO7C) 1950 TL 1 ADET 1950 TL 

JOYİSTİK MİKRO LİMİT SWİTCH 45 TL 1 ADET 45 TL 

AKÜ (NEOSHİMA 12V 24AH) 320TL 1 ADET 320 TL 

LİDAR LİTE V3HP 1600 TL 1 ADET 1600 TL 

GYRO SENSÖR 625 TL 1 ADET 625 TL 

DC FIRÇALI CIM MOTOR 300 TL 2 ADET 600 TL 

XİAOMİ AKILLI IP KAMERA 200 TL 1 ADET 200 TL 

Model MGM-3N401-MC electromagnetic sensor 1200 TL 1 ADET 1200 TL 

LİNEAR ACTUATÖR MOTOR 1.150 TL 1 ADET 1.150 TL 

ENCODER AMT-103 250 TL 1 ADET 250 TL  



PİXY KAMERA 750 TL 1 ADET 750 TL  

ACİL STOP BUTONU 70 TL 1 ADET 70 TL 

LİNEAR RULMAN ve YATAKLARI 150 TL 2 ADET 300 TL 

ALÜMİNYUM SİGMA PROFİL 65 TL 30 METRE 1950 TL 

ŞASİ KAYIŞ VE KASNAK DİŞLİ TAKIMI 98 TL 4 ADET 392 TL 

ŞASİ TEKER 65 TL 2 ADET 130 TL 

SARHOŞ TEKER 36 TL 4 ADET 144 TL 

TEKER MİLİ 25 TL 1 METRE 25 TL 

ŞASİ RULMAN 12 TL 12 ADET  144 TL 

YATAKLI RULMAN 70 TL 4 ADET 280 TL 

VİDALI MİL 50 TL 1 METRE 50 TL 

MUHTELİF PULLAR 0,6 TL 250 ADET 150 TL 

MUHTELİF SEGMAN 0,5 TL 20 ADET 10 TL 

SETSKUR 0,3 TL 4 ADET 1,2 TL 

MOTOR SÜRÜCÜ 350 TL 3 ADET 1050 TL 

 GENEL TOPLAM  13.606,2 TL 

 

Geçmiş yıllarda ulusal ve uluslararası katılmış olduğumuz robot, proje tabanla yarışmalarda, 

okulumuzun proje ve tasarım atölyesine kazandırdığımız ekipmanlar, malzeme listesinde 

mevcut olup bütçelendirme listesinde bulunmamaktadır.  

 

8.3 Risk Planlaması 

Senaryo – 1 

Yarışma esnasında akü biterse ne yapacağız? 

• Yanımızda getireceğimiz yedek akü kullanılacaktır. Buna ek olarak akülerimiz daha önceden 

tam şarj edilmiş olarak getirilecektir bu sayede akü bitme olasılığını düşürmüş oluyoruz. 

Senaryo – 2 

Araç kontrolden çıktı ne yapacağız? 

• Robotun üzerinde bulunan acil stop butonundan ve dijital ekrandan enerjiyi kesebiliyoruz. 

Senaryo – 3 

Robotumuz manyetik şerit takibinden çıktı ne yapacağız? 

• Jiroskop sayesinde manyetik bant takibinden çıkma riskini ortadan kaldırıyoruz. 



Senaryo – 4  

Robot yükü kaldırırken makas fazla hızlı açıldı ve yüke çarptı ne yapacağız? 

Mikro switchin bozulmasına karşı 2 tane mikro switch kullandık bu sayede mikro switchin biri 

bozulsa bile diğeri çalışacak ve yüke değdiğini anlayacağız. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Makas sisteminin hareketi için kızaklı sistem kullandık. Şerit takibinden çıkmasına karşı gyro 

kullanmayı düşünüyoruz. Olayları gözlemlemek ve uzaktan bağlantı koptuğunda müdahale 

edebilmek için Emko operatör panel kullandık. Robotumuzda sürekli olarak durum takibi 

yapılabilmesi için kamera bulunacaktır. Robotun fonksiyon durumuna göre RGB LED’ler 

kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılacaktır. Manyetik çizgi izleme sensörünün fiyatı çok 

yüksek olduğundan görüntü işleme yönetimini de alternatif olarak düşünüyoruz. Eğer parkurun 

ışık ortamı uygun (fabrika şartları) olursa pixy kamera ile manyetik çizgiyi takip etmeyi 

düşünüyoruz. Güdümlü robotumuzun yürüyen aksamı ile yük kaldırma mekanizması modüler 

yapıya sahiptir. 

 

10. YERLİLİK   

Alüminyum sigma profiller, profillerin bağlanması için kullanılan takımlar, burçlar, mafsallar, 

robotun üzerindeki plexiglass, ray sistemindeki kızaklar ve yanal rulmanlar yerli bir üretici olan 

DOĞUŞ KALIP firmasından temin edilmiştir.  

Robotumuzun üzerinde bulunan ve robot durumunun anlık takibini sağlayan Operatör panel 

üretimini Bursa’da yapmakta olan yerli firma EMKO’dan temin edilmiştir. 
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