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1. RAPOR ÖZETİ  

Üretim aşamaları devam eden sürecimizde Sanayide dijital teknolojiler yarışması özelinde 

raporlamanın yanı sıra imalatı da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bunun devamında Yazılım 

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

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

raporlama sürecinden önce planlanmış ve süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

Raporlama ve imalat süreci büyük ölçüde tamamlanan güdümlü robotun yazılım ve fiziksel 

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

etmektedir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1   Takım Üyeleri  

Hafız İHO STEAM Teknoloji Takımları bünyesinde barınan hiSTEAM 4.0 Takımı olarak 

yarışmaya katılım göstermekteyiz. Takımımız 10 öğrenci ve 1 danışmandan oluşmuş olup 

2021 yılında, Hafız İHO STEAM Teknoloji Takımları bünyesinde kurulan Hafız İHO 

STEAM takımının devamıdır. Ayrıca 2022 Teknofest 'e Teknoloji Takımları olarak 

toplamda 8 farklı takım (4 İHA, 1 Elektrikli Araç, 2 Uçan Araba, 1 Sanayide Dijital 

Teknolojiler) ile katılım göstermekteyiz. 

 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

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

olması, gerekli eğitimleri alması, ve literatür taramaları ile sürece başlanmış oldu. 

Ön Tasarım Raporu sonucu ilk önce eksikleri tamamlamaya yönelik çalışmalarla PDR 

aşamasına giriş yapıldı. Aracın son tasarımı yapılan literatür taramalarının ortak bir havuzda 

değerlendirilmesi ile; üretim kolaylığı, sağlamlık ve estetik görünüm kriterleri doğrultusunda 

gerekli revizelerle son halini aldı.  

Takımın bütçesi 2 ayrı isim altında karşılaştırıldı. ÖTR sürecinde henüz aracın fiziksel olarak 

olmaması ve başlangıç süresi olmasından Kişisel Bütçe, Sponsor Bütçesine göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. Ancak hızlandırılmış sponsor arayışları, ÖTR’ den alınan güzel sonuç 

ve fiziksel bir yapı Sponsor Bütçesinde ciddi bir artış göstererek aracın maliyeti için gerekli 

olan 30.458 TL’ nin 23.000 TL’ si sponsorlar ve takım üyeleri sayesinde takıma kazandırmış 

bulunmaktayız. 

 

 

 

Görev Dağılımı 

Görev/Zaman Sorumlu Bölüm Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Araç Ölçülerinin Revizesi ve Son 

Hali Belirlenmesi 

Tüm Bölümler     

Elektronik Malzemelerin Revizesi 

ve Son Hali Belirlenmesi 

Elektronik     

Araç Son Haline göre Teknik 

Çizimlerin Yapılması 

Tasarım     

Araç Son Haline göre Malzeme 

Tedariği 

İmalat     

Proje Ön Değerlendirme Raporu 

Yazma ve Teslim 

Tüm Bölümler     

Elektronik Sistemin Üretilmesi Elektronik 

- İmalat 

    

Gövdenin Üretimi İmalat  

- Tasarım 

    

Araç Kodunun Hazırlanması Yazılım     

Testler Tüm Bölümler     

Sponsor Arayışı Tüm Bölümler     

Takım Bütçesi ÖTR Süreci (bin TL) PDR Süreci(bin TL) 

Kişisel Bütçe 8000 TL 8000 TL 

Sponsor Bütçesi 6000 TL 15000 TL 

       Tablo - 1 Görev Dağılımı 

Tablo – 2 Bütçe Karşılaştırılması 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

 

 

 

 

 

 

No Değişiklik 

Bölümü 

ÖTR PDR Değişim Nedeni 

1 Mekanik  Kutu 

Alüminyum 

Profil  

Saç Levha  Görünüm konforu, üretim 

kolaylığı ve sağlamlık  

2 Elektronik  Lineer motor 

kapasitesi 40 kg  

Lineer motor 

kapasitesi 50 kg  

Tedarik Durumu  

3 Elektronik 5’li çizgi 

izleyen sensörü 

4’lü çizgi 

izleyen sensörü 

Tedarik Durumu 

4 Elektronik  1 adet Akü  2 adet paralel 

bağlanmış Akü  

Uzun süre sağlıklı bir 

kullanım  

No Değişim Adı Değişim Nedeni (Detaylı) 

1 Gövde de 

kullanılacak 

malzeme 

Alüminyum kutu profiller ile yapılması planlanan gövdemiz 

perçin veya cıvatalardan dolayı fazla bileşenden oluşacağı için 

yarış alanında bir problem esnasında sökme-takma işleminde 

sorun yaşanacağı öngörülmüştür. Bu nedenle kullanılan gövde 

malzemesi alüminyum saç levha olarak üretim yöntemi ise 

büküm olarak belirlenmiştir. Bu sayede üretim kolaylığı, 

maliyet ve bir bütünden oluşacağı için sağlamlık açısından daha 

avantajlı bir gövde tasarımı oluşturulmuştur.  

2 Lineer motor 

kapasitesi 

Almayı planladığımız 40 kg kapasiteli lineer motorların stokta 

kalmamasından dolayı stokta olan 50 kg kapasiteli olanlar 

tedarik edilmiştir.  

3 2 adet paralel 

bağlanmış Akü 

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

bağlanması ile uzun süre sağlıklı bir çalışma ve lineer 

motorların yükselme hızının arttığı test edilmiştir.  

Tablo – 4 Değişen Bölümler Değişim Nedenleri 

Tablo – 3 Değişen Bölümler 
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4.1 Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Ön tasarım raporunda, yarışma isterlerini değerlendirerek düşünülen tasarım PDR aşamasında 

görev gereksinimlerinin haricinde imalat yöntemleri üzerinden de değerlendirilmelere 

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

bükülmesiyle ortaya çıkmıştır. Tasarımı sonlanan robota gerekli animasyonlar yapılmış olup 

imalat aşamasında karşılaşılacak sorunların önüne geçilmiştir. Böylece kesilip bükülen 

    Şase     Gövde 

    Görev Mekanizmaları 

Lineer Motorlar 

Motorların Sabitlenmesi Platform İskeleti ve Yüzeyi 

Alüminyum Sac Levha 

Elektrik Konum Yerleşmesi 

Cıvata Somun Bağlantı Elemanları 

Aküler Motorlar 

Alüminyum Sac Levha Dişli ve Kasnaklar 

Georbaxlar Tekerlekler 

ASEL_AGV.2 

Şema – 2 Araç Tasarımı Blok Şema 



 
 

7 
 

parçalar cıvata-somun bağlantı elemanları ile alt sistem yapısallarımızın bütünlükleri 

sağlanmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

şekilde tamamlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

SolidWorks üzerinden tasarlanan robotun bünyesinde yer alan alt bileşenlerin ölçülerden 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel – 1 Kutu Profil Şase 

Tasarımı 

Görsel – 2 Kutu Profil Gövde 

Tasarımı 

Görsel – 4 Sac Levha Gövde 

Tasarımı 

Görsel – 3 Sac Levha Şase 

Tasarımı 

Görsel – 6-7-8-9 Karton üretim  
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Karton ile modellenen sistemlerimiz üzerinde bazı mantık hataları ve eksiklerimizi görüp 

tasarımımızı yeniden revize ettik. 

 

Lazerde kesilen sac levhalar büküm işlemine uğradıktan sonra hatasız bir şekilde robota 

entegre edilmiştir. Karton ile önceden modellediğimiz için karşılaşacağımız sorunları 

öngörerek hazırlıklarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Böylece minimum vakit kaybı ile 

imalat sürecini kayıpsız atlattık.  

 

Elektronik bileşenlerin, lazerde işlenen pleksi üzerine entegrasyonu gerçekleşecek ve şaseye 

saplama çubuklar sayesinde direkt olarak montajı tamamlanacaktır. Yarışma alanında 

elektronik bileşenlere herhangi bir müdahale gerektiği zaman kolay bir şekilde şaseden 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Malzemeler 

Aracın Üretiminde Kullanılan Malzemeler 

No  Parça İsmi  Hazır/Geliştirilen/Elimizde 

Bulunan 

Seçilme Nedeni  

1  Cim motor  Elimizde Bulunan Kendisine ait bir dişli sistemi 

bulundurmasından ve dişli 

sisteminin istediğimiz torku 

kaldırmasından dolayı tercih 

edilmiştir.  

2  Lineer Aktüatör 

Motor  

Elimizde Bulunan Yapılan projede gerekli eylem 

yükseltme ve indirme olduğu için 

bu motorlar tercih edildi.  

Görsel – 10 Teknik Resimler  
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3  SikoLineeerenkoder  Elimizde Bulunan Normal bir manyetik bant takip 

sensörüne göre maliyet ve kalite 

açısından daha avantajlı olduğu 

için tercih edilmiştir.  

4  RoboRio  Elimizde Bulunan Birden fazla haberleşme 

protokolüne erişim sağlaması, 

gerçek zamanlı işlemciler içermesi 

ve temel FPGA mimarisine sahip 

olması tercih sebebidir.  

5  OpenmeshRadio  Elimizde Bulunan Wifi ile kurulan bağlantının daha 

sağlam ve daha güvenli 

olmasından dolayı tercih 

edilmiştir.  

6  Spark Motor Sürücü  Elimizde Bulunan Sürekli olarak 60A çıkış akımı 

sağlaması sayesinde lineer 

motorların kontrolünü 

gerçekleştirmesi tercih nedenidir  

8  12V Kurşun Asit 

Akü  

Elimizde Bulunan Şarj edilmesinin kolay olması ve 

sisteme enerji vermesi tercih 

nedenidir.  

9  PDP  Elimizde Bulunan Roborio ile CAN haberleşmesi ile 

hızlı bir şekilde haberleşmesi, 

çoklu çıkışları ile ünitelere enerji 

dağıtımı sağlaması tercih 

nedenidir.  

No  Parça İsmi  Hazır/Geliştirilen  Seçilme Nedeni  

1  Gearboxlar  Hazır  Kendisine ait bir dişli 

sistemi 

bulundurmasından ve 

dişli sisteminin 

istediğimiz torku 

kaldırmasından dolayı 

tercih edilmiştir.  

2  Tekerlek  Hazır  200 kg yük taşıyabilecek 

mukavemet değerlerine 

sahiptir.  

3 Kasnak  Hazır  Tekerlekler ile birlikte 

gelmektedir.  

4   Kayış  Hazır  Tekerlekler ile birlikte 

gelmektedir.  

Tablo- 5 Araç Üretim Malzemeleri 

Tablo- 6 Araç Üretim Malzemeleri 
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4.1.3  Üretim Yöntemleri 

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

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

bükümü ile yapılması durumunda kullanılacak montaj yöntemidir.  

 

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

kullanılacak montaj yöntemidir.  

 

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

alüminyum kaynak ile birleştirilecektir.  

 

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

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

 

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

kullanılacaktır. Kutu profiller ile oluşturan platform kaynak ile yapılacaktır.  

 

Güdümlü robotun üretiminde levha büküm yöntemi kullanmamızın sebebi; levhaların bükümler 

ile dirsek oluşturarak aracın mukavemetini arttırmak, ağırlığı en aza indirmek, kapladığı alan 

ve montaj kolaylığı sağlaması. Levha büküm ile şase üretimini seçmemizin nedenleridir. 

 

  4.1.4 Fiziksel Özellikler 

 

Dikdörtgen şekline sahip olan şase geometrimiz 560 mm genişlik 700 mm uzunluğa sahiptir. 

Yükseklikte ise aracımızın yerden yüksekliği 495 mm’dir. Yaklaşık tüm bileşenler üzerinde 

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

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

tedariği bu hesaplama çerçevesinde gerçekleştirilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Görsel-11 Fiziksel Özellikler Teknik 

Resmi 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci 

Yapılan literatür taramaları ile kullanılacak malzemeler belirlenmiş ve elektronik bileşenlerin 

tedariğiyle elektronik tasarım süreci başlamıştır. 

İlk olarak robotun anakartı Roborio olarak belirlendi. Daha sonra Roborio’ya uyumlu ve fiyatı 

da uygun diğer elektronik bileşenler (Sensörler, motorlar, voltaj regülatörü vb.) seçildi. 

Aldığımız elektronik bileşenleri kontrol etmeyi ve kullanılan haberleşme protokollerini öğrenen 

elektronik ekibimiz aracımızın elektronik bileşenlerini roboRİO ile haberleştirip montajını 

yaptı. 

Elektronik tasarımda güç dağıtım şeması şu şekildedir: 

12V kurşun asit aküden gelen güç Pdb ’ye aktarılır. Pdb aracılığıyla spark motor sürücülerine 

ve sürücülerden de motorlara aktarılır. Bu sayede motorların hareketi sağlanır. Ayrıca roboRIO 

ve sensörler için voltaj regülatörü kullanılacaktır. Bunun sebebi; Sensörler ve roboRIO’ ya 

gereken gücün motorlar için kullanılacak güçten az olmasıdır. Aracın Güç dağıtım şeması 

görsel –11 ‘de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEL_AGV.2 Fiziksel Özellikler Tablosu 
X Uzaklığı (mm)  Y Uzaklığı (mm)  Z Uzaklığı (mm)  Ağırlık (g)  

560 mm   700 mm  495 mm  4500 g  

Tablo- 7  Fiziksel Özellikler Tablosu 

Görsel-11 Elektronik Tasarım Şeması 
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CIM motor: Gearbox dişli kutusu ile güdümlü robotumuzun hareket faaliyetini gerçekleştirir.  

Lineer Aktüatör Motor: Yük platformunu otonom olarak kaldırmamızı sağlayacaktır.  

QRCODE Okuyucu: QRCODE sensöründen gelen verileri okumak için kullanılcaktır.  

Spark Motor Sürücü: Güdümlü robotun her bir motoruna entegre edilecek spark motor 

sürücüler, motorun roboRIO aracılığı ile arayüzden yazılacak olan kod ile kontrol 

edebilmemizi sağlar.  

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

yapmaktadır. 

Voltaj regülatör modülü: Elektronik bileşenlerde bazı elemanların sabit akım da çalışması 

gerektiği için voltaj regülatör modülü kullanılmaktadır.  

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

roboRIO: Güdümlü robotun tüm fiziksel işlevinin gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır. 

Aracın beynidir.  

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

kullanılmaktadır.  

Devre kesiciler: Güç dağıtıcı üzerine montajı yapılan devre kesiciler yüksek bir akım geçme 

ihtimaline karşı kullanılacaktır.  

OpenMesh Radio: Aracın kablosuz iletişimini gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.  

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

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

bildirir.  

Gyro Sensörü: Aracın parkur dönüşlerindeki bozulmaları engellemek için kullanılacaktır.  

Çizgi İzleyen Sensörü: Aracın parkur üzerinde düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için 

kullanılacaktır.                                                            

Arduino Nano: Arduino Nano aracımızda nextion ekranın kontrolü için kullanılacaktır. 

Nextion Ekran: Nextion ekran aracımızda dış arayüz olarak kullanılacaktır.  

 

Yukarda özellikleri verilen bileşenler; tedariğinin kolay, uygun maliyetli ve roboRIO ile 

uyumlu olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

 

Robotun veri akış şeması ise şu şekildedir: 

Kontrol masası ile robot arasındaki iletişimi sağlayan wifi modülü ve QRCODE okuyucunun 

roboRIO ile haberleşmesi uart haberleşme protokolü ile gerçekleştirilecektir. Elektronik 

tasarımında kullanılacak mesafe sensörleri ile roboRIO arasında analog sinyaller ile haberleşme 

sağlanacaktır. Motorlar pwm sinyalleri ile kontrol edilecektir. roboRIO’nun gyro sensörü ile 

haberleşmesi I2C haberleşme protokolü ile gerçekleştirilecektir. RoboRIO’ nun DIO kısmına 

bağladığımız 5’li çizgi izleyen sensörü ile roboRIO arasında digital sinyaller ile iletişim 

sağlanacaktır. Aracın dış arayüzü, roboRİO ya UART haberleşmesi ile bağladığımız arduino 

Nano nun nextion ekranı kontrol etmesi UART haberleşmesi ile sağlanacaktır. Aracın veri akış 

şemasının blok diyagramı görsel 12’ de verilmiştir. 
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4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Algoritmayı tasarlarken daha hatasız bir şekilde oluşturmak için yarışmada bize verilecek 

parkurun benzerini okulumuzun spor salonunda geniş bir alana kurduk. Böylece daha kullanışlı 

bir algoritma tasarlamayı hedefledik. Algoritmamızın son tasarımının seçim nedeni spor 

salonunda kurduğumuz parkuru en hatasız şekilde gerçekleştirdiği için ve yazılımı yazılırken 

de çok zorlanılmayacak bir algoritma olduğu için tercih edilmiştir. Verilen senaryoya göre kod 

bloğu havuzundan gerekli görevi doğru sırayla yapacak şekilde kod blokları seçilecek ve 

birleştirecektir. Kod bloklarının sırasıyla birleştirilmesi sonucunda algoritmamız 

oluşturulacaktır.  

Kod bloğu havuzu örnekleri görsel-13, görsel-14, görsel-15, görsel-16 ‘da verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Görsel-12 veri akış şeması 
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Görsel-13 Yük olduğu zaman algoritma 

Görsel-14 Çizgi izleme- dönüş algoritması 
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Görsel-15 Engel olduğu zaman algoritma 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım sürecinde anakart olarak roboRIO belirlendiği için Java dilinde kodlamamızı 

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

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

kodlandı. 

4.4 Dış Arayüzler 

Aracımızın arayüzü için nextion ekran kullanılacaktır. Nextion ekranın kontrolünü bir 

Arduino nano ile gerçekleştirip Arduino nano nun roboRİO ile UART haberleşme yapması 

sağlanacaktır. Bu sayede roboRİO ya gelen sensör verilerini Arduino nano’ya iletip nextion 

ekranda yansıtılacaktır. Arduino nano ile nextion ekranın arasındaki haberleşme de UART ile 

yapılmıştır. 

Araçta kullanılan roboRİO ile wifi modülü arasında uart haberleşme protokolü kullanıldı. Wifi 

modülü ile TCP/IP protokollerinden kontrol paneline araç hakkındaki kritik verilerin 

gönderilmesi sağlanmıştır. Kontrol paneli tasarımında, programlanması diğer dillere göre kolay 

olan javascript ve python dilleri kullanılmıştır. 

 

 

Görsel-16 Örnek algoritma dizisi 
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5. GÜVENLİK 

Şase Güvenliği:  

Güdümlü Robotumuz engellere veya herhangi bir şeye çarptığında hem çarptığı şeye 

hem de bizim robotumuza zarar gelmemesi için robotumuza imal ettiğimiz 

bumperleri(tampon) ekledik. Robotumuzun alt bileşenlerine zarar gelmemesi için 

robotumuzun dışını olabildiğince kapattık. Robotumuzun Ön kısmında mz80 mesafe 

sensörümüz bulunuyor. Bu sensörün işlevi engeli tespit etmek. Engele çarpmamaktır. 

Aracımız engele fazla yaklaştığında ve çarptığında buzzer ile aracımız bize sesi uyarıda 

bulunacaktır. 

 

Batarya Güvenliği;  

Batarya robotumuzun güç kaynağı olduğu için korunması gereken önemli elemanlardan 

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

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

Bataryamız Robotumuzun en güvenli bölgesinde bulunmaktadır. Robotumuzda aküye 

özel bir bölme tasarlanmış ve bataryamızı bu bölmeye sabitlenmiştir. Etrafı Alüminyum 

plaka ile kaplı, üstü ise polikarbon ile kaplı bölmelerde robotumuzun 2 tarafına ağırlık 

dengesini bozmayacak şekilde yerleştirilmiştir Hareket halindeki bir araç için 

bataryanın sabit olması güvenlik açısından önemlidir. Bataryamızın kablo çıkışları 

yalıtımı yapılmış 6 ölçü teli ile, bağlantıları anderson konektörü ile yapılmıştır. 

Anderson konektörleri çıkarmak için müdahale etmediğiniz sürece birbirinden 

ayrılmazlar. 

 

Elektronik Devre Güvenliği:  

Elektronik devre robotumuzun hareket edebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için 

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

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

tasarladık. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ise elektronik devremizin etrafını 

alüminyum plaka ve polikarbon plaka ile kapladık. 

 

6. TEST 

Test İsmi  Yöntem  Mekan  Yorum  

Lineer motor 

kaldırma testi  

Elektronik donanıma 

bağlanan Lineer motorların 

üzerine kademeli bir 

şekilde ağırlık konulacak 

ve optimum sınırlar 

belirlenecektir.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

100 kg’ı başarılı bir 

şekilde kaldırmış 

ve 60 metre yol 

katetmiştir.  

Cim motor 

Çalışma Testi  

Elektronik donanıma ve 

şaseye bağlanan motorlar 

yazılan kod ile taksi 

hareketi yapması 

sağlanacaktır.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

Spor salonunun 

içinde denenmiş 

herhangi bir soruna 

denk 

gelinmemiştir.  
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7. TECRÜBE 

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

zorluğu ve diğer bağlantı elemanlarının güvenli birleşimleri sağlayamaması nedeniyle sac 

levha yöntemine geçiş yaptık.  

Sac levha lazerde kesildikten sonra büküm sonrası kaybedilen kayıpların 

hesaplayamadığımızdan dolayı ilk büküm işlemimiz hatalı oldu. Sonrasında kaybı hesaplamak 

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

Şase 

dayanıklılık 

Testi  

Şase üzerine toplamı 65 kg 

olan 1 takım üyesi 

çıkarılacak ve sürüş 

gerçekleştirilecektir.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

160 kg’ı 30 dakika 

rahatlıkla 

taşıyabilmektedir.  

Alüminyum 

Saç 

Dayanıklılık 

Testi  

Temin edilmiş olan 3mm 

saç üzerinde bükme ve 

ağırlık uygulama işlemleri 

gerçekleştirilecektir.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

60 kg’lık bir ekip 

üyesi üstüne çıktığı 

anda herhangi bir 

büküm söz konusu 

değildir.  

Elektronik kart 

Fonksiyonellik 

Testi  

Atölyede bağlantı 

gerçekleştirildikten sonra 

görüntü ve veri akışı 

sağlanmıştır.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

Araç çalıştırıldığı 

anda tüm 

elektronik 

sistemler birbirleri 

ile uyumlu bir 

şekilde çalışmıştır.  

Batarya Ömrü 

Testi  

Aracın aküsünün sınır 

noktasına kadar 

kullanılacaktır.  

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

Boş ağırlığında 1 

saat 43 dakika 

hesabı 

doğrulanmıştır.  

4’lü çizgi 

izleyen 

sensörü 

İşlevsellik testi  

Spor salonunda ceza sahası 

çizgisi olan beyaz çizgi 

üstünde gidebilmesi, 

dönüşleri yapabilmesi. 

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi  

Çizgiyi az 

sapmayla takip 

etmiştir. 

Mesafe 

Sensörü 

1. Aracın önüne engel 

konulup beklemesi  

2. Yükü algılayıp 

kaldırması kontrol 

edilecektir. 

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi 

1. Engeli istenilen 

mesafeden 

algılamış ve buzzer 

ötmüştür. 

2.Yükü algılayıp 

belirli yere kadar 

taşımıştır. 

QR code 

Okuyucu Testi 

Yük bloğunun önünde 

durup yerde QR code olup 

olmamasına göre görev 

mekanizmasını 

çalıştırması. 

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi 

Tedarik 

aşamasındadır. 

İlerleyen süreçte 

testi yapılacaktır.  

GUI Ekran 

Testi 

Ekranda gözükmesi 

gereken verilerin test 

edilmesi. 

Hafız İHO 

STEAM 

Merkezi 

Üretim 

aşamasındadır. 

İlerleyen süreçte 

testi yapılacaktır. 

Tablo – 8 Testler 
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Üretim; Tasarımı yapılan robotun kesme ve büküm işlemleri ilk olarak karton üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Karşılaşacağımız sorunları ve çözümleri önceden fark 

edebildik. Böylece vakit ve maddi kaybı minimuma indirgemeyi başardık. Herhangi bir 

olumsuzluk ile karşılaşmadan süreci devam ettirmekteyiz. 

 

Test; Alüminyum levhalar çekme ve esneme testlerine, elektronik bileşenler ömür, 

fonksiyonellik ve işlevsellik testlerine tabii tutulmuştur. Testler sonucunda alüminyum 

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

gelinmemiştir. Elektronik bileşenlerde ise sorunsuz süreç tamamlanmıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Araç Tasarımı Üretimi ve Test Zaman Planı 

Görev/Zaman Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Malzeme Tedariği      

Araç Kritik 

Tasarımı 

     

Proje Detay 

Raporu Yazımı 

     

Şase ve Gövde 

Üretimi 

     

Elektronik Sistem 

Üretilmesi 

     

Görev 

Mekanizması 

Üretimi 

     

Kodun 

Hazırlanması 

     

Elektronik Sistem 

Testi 

     

Görev 

Mekanizması Testi 

     

Kodun 

Çalışabilirlik Testi 

     

Yarışma      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 9 Zaman Planlaması 
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Risk  Bölüm  Olasılık  Çözüm  

Elektronik devre 
kablolarının kopası  

Elektronik  Orta  Yanımızda bulundurduğumuz  

Yedek kablolar ile kopan kabloları 
değiştirmek.  

Takım üyelerinden 
birinin rahatsızlanıp 
alana gelememesi  

Yarışma  Orta Tüm takım üyelerinin robota hakim 
olması nedeniyle herhangi bir sorun 
yaşanmayacaktır.  

Güç kaynağımızın 
enerjisinin bitmesi  

Elektronik  Düşük  Yanımızda bulunan yedek aküleri biten 
aküler ile değiştirmek.  

Akü bağlantı 
kablolarımızın 
kopması  

Elektronik  Düşük  Yedek kabloların bulundurulması ve 
yedek kablolar ile kopan kabloların 
değiştirilmesi  

Kayışların kopması  Mekanik  Düşük  Yedek kayış bulundurulması ve yedek 
kayış ile kopan kayışın değiştirilmesi.  

Güç kaynağının yanlış 
bağlanması 
sonucunda 
sigortaların yanması  

Elektronik  Düşük  Yedek sigortaların bulundurulması ve 
yedek sigortalar ile yanan sigortaları 
değiştirmek.  

Alt şasenin bütün 
olarak kalmasını 
sağlayan cıvataların 
kırılması  

Mekanik  Düşük  Yedek cıvataların bulundurulması ve 
kırılan cıvataların yerine yanımızda 
bulunan yedek cıvataları takmak.  

Algoritmanın 
çalışmaması  

Yazılım  Düşük  Alternatif kodların bulundurulması.  

Motor sürücülerinin 
arızalanması  

Elektronik  Düşük  Yedek sürücülerin bulundurulması ve 
bozulan sürücü ile değiştirilmesi.  

 

Mekanik Bileşenler  

No  

 

İsim  

 

Adet  

 

İşçilik  

 

Fiyat  

 

1  Gearbox  2  0TL  987TL  

2  Tekerlekler  8  0TL  301TL  

3  Kayış  4  0TL  803TL  

4  Kasnak  6  0TL  953TL  

5  Perçin  100  0TL  104TL  

6  Alüminyum 

plaka  

3  400TL  900TL  

7  Polikarbon 

kabuk  

1  300TL  600TL  

8  M6 saplama  5  0TL  60TL  

 

 

    

9  M4, M5, M6 

cıvata, somun  

100  0TL  70TL  

10  MDF plaka  1  0TL  50TL  

Toplam  210  5528TL  

Tablo – 11 Risk Planlaması 

Tablo – 10 Bütçe Planlaması  
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın özgün yönleri: 
 

• Paket kodlar ile seri programlama yapılması 

  

• Motor sistemi gearbox ile güçlendirilmiştir 

 

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

 

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

mekanizması. 

 

• Kullanacağımız HiGrip tekerler. 

 

• Şasenin korunmasını sağlayan bumper (tampon). 

 

• Görsel uyarı kısmında birden fazla görsel uyarı lambası kullanılması. 

• Kullanılan çift akü sayesinde daha uzun sürüş olanağı sağlanması.  

 

• Bataryanın ve elektronik sistemin güvenliği için polikarbon malzemesinin 

kullanılması. 

  

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

 

 

10. YERLİLİK 

• Şasenin korunmasını sağlayan bumper kendi üretimimizdir.  

 

• Robotumuzun dış şasesi kendi tasarımımız ve üretimimizdir.  

 

• Batarya konumlandırma ve koruma sistemimiz kendi tasarımımız ve üretimimizdir.  

 

• Yük kaldırma platformu kendi tasarımımız ve üretimimizdir.  

 

• Elektronik devre konumlandırma sistemimiz kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 
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