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1. RAPOR ÖZETİ  

Ön tasarım raporumuzun geçmesinden hemen sonra pandemiden dolayı kapanmalar 

prototip ve tasarım ile ilgili testler ve çalışmalarımızı uzatsa da sanayi robotunu inşa etmeye 

başladık. Ekibimiz Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda elde ettiği tecrübeler ve üretilebilecek 

malzemeleri kendi imkanları ölçüsünde yapabilecek kabiliyetlere sahip olmasının verdiği 

avantaj ile test aşamalarını hızlandırmış oldu. Yapılan testlerde karşılaştığı bazı sorunlardan 

ötürü ön tasarım üzerinde ciddi değişiklikler yapma kararı aldı. Projemiz daha öncede 

bahsettiğimiz gibi 5 ana unsur üzerine kuruludur bunlar elektronik sistemleri, yönlendirme 

sistemleri, mekanik, yazılım, otonom sistemlerdir. Yapılan testler bu 5 ana unsurdan 3 tanesinde 

araç gövde tasarımı, otonom takip sisteminde ve mekanik tasarımda değişikliklere gitmeye 

karar verdik.  

Yarışma sırasında robotumuz yarışma şartnamesine uygun olarak görevleri yerine getirecek 

otonom manyetik şerit takibi yapan, yükü kendi başına alabilecek ve önündeki engeller 

geldiğinde engeli algılayan buna uygun hareket eden bir otonom robot sistemi ve bileşenlerin 

uyumu içeresinde çalışan bir tasarıma sahiptir. Bu tasarımları gerçekleştirirken yıllardır 

katıldığımız yarışmalar sayesinde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerin yeri çok önemlidir. 

Tasarımı yaparken maliyet etkin sağlamlık ve taşıma kapasitesi yüksek bir sanayi robotu üretme 

hedefiyle aylarca süren planlama, araştırma, geliştirme, üretim, kalite ve güvenlik standartları 

altında yapılan testlerin sonucu oluşan bir ürünüdür. Sanayi robotumuzun özellikleri 

bakımından gerçek hayata uygulanabilir. 

Proje detay raporunda sanayi robotumuzun teknik özellikleri ve araştırma, geliştirme 

sürecimiz boyunca yapılan tüm çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılırken; takım 

organizasyonumuz, proje çalışmalarımız ve teknik gelişim stratejimiz hakkında detaylı bir 

çalışma sunacağız. Bunlar ile birlikle yaptığımız prototip testleri, elde ettiğimiz tecrübelerimizi 

ve yaptığımız tasarımın özgünlüğünü ile projemizdeki yerlilik çalışmalarını da   rapor 

içeresinde görsellilerini paylaşarak yaptığımız işlerin somut çıktılarını tüm detaylı bir şekilde 

aktarmayı hedeflemekteyiz. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

İsim: Mehmet Ali Karaca 

Okul: Akhisar Kayhan Ergun Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi  

Alanı: Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Sınıf: 12/B Amp 

Autocad arduino ve mekanik konsunda bilgiliyim. 

Hobilerim robotik eğitimleri ilgili videolar izlemek ve robotlarla 

ilgili bilgi edinmek 

Ertuğrul Sarp: Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde Elektronik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Okulda 

2013 yılında kurduğumuz robot kulübü ile ulusal ve 

uluslararası yarışmalar katılmaktayız. Zafer kalkınma ajansı ve 

Akhisar ilçe milli eğitim arasında Akhisar kendin yap robotik 

kodlama ve 3boyutlu tasarım atölyesi ekibinde yer 

almaktayım. Öğrenciler ve robotik kodlama eğitimleri 

vermekteyim.  

 

İsim: Ali Karaca 

Okul: Akhisar Kayhan Ergun mesleki teknik ve Anadolu lisesi  

Alan: elektrik elektronik teknolojisi 

Sınıf:12/B Amp 

Arduino ve mekanik konusunda bilgiliyim  

Hobilerim açık havada yürüyüş yapmak müzik dinlemek 

İsim: Arda Darçın 

Okul: Kayhan Ergun mesleki ve teknik Anadolu lisesi 

Alanı: Makine Teknolojisi  

Sınıf:10 /A ATP 

Solidworks  ,Arduino, Scratch ve C eğitimim var. Cimax 

Teknoloji şirketinde part time çalışıyorum. Hobilerim 

origami ve maket yapmak, gitar ve piyano çalıyorum. 
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İsim: Ferdi İmre 

Okul: Kayhan Ergun mesleki ve teknik Anadolu lisesi 

Alanı: Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Sınıf: 11/A Amp 

Kayhan Ergun mesleki ve teknik Anadolu lisesi 11.sınıfım 

Arduino eğitimim var. Bunun dışında hobilerim müzik 

dinlemek elektriksel işlerle uğraşmak. 

İsim - Mazlum Berat Hacılar 

Okul: Kayhan Ergun mesleki ve teknik Anadolu lisesi 

Alanı: Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Sınıf :12/A Amp 

Autocad, Proteus, arduino ve elektrik, elektronik hakkında 

bilgi sahibiyim. Müzik dinlemek kitap okumak hobilerim 

arasındadır. 

İsim: Emin Başaran 

Okul: Kayhan Ergun mesleki ve teknik Anadolu lisesi  

Sınıf: 11 /B 

Arduino, mekanik ve elektronik gibi konularında bilgiliyim 

dışında hobilerim yürüyüş, spor, maket yapmakla uğraşırım. 



 
 

9 
 

 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Dağılımı Hakkında:  

Ertuğrul Sarp: Danışman öğretmen olarak; yazdığımız raporları inceleme, toplantılar 

planlayıp süreci aktif olarak kontrol etme gibi görevleri gerçekleştirmektedir.  

Ali Karaca: Takım kaptanı olarak; takım içi iletişimin sağlanması, raporların düzenlenmesi, 

belgelerin terkip edilmesi görevlerinin yanı sıra tasarım ekibinde de çalışmaktadır.  

Mehmet Ali Karaca: Takım kaptanı yardımcısı olarak; takım içi iletişimin sağlanması, 

raporların düzenlenmesi, belgelerin terkip edilmesi görevlerinin yanı sıra tasarım ekibinde de 

çalışmaktadır 

Emin BAŞARAN: Yazılımdan sorumlu olarak; robotun hareket ve iletişim yazılımlarının 

tamamlanması Aynı zamanda robotun elektronik planlamasını, devre kartını yapmaktadır. 

EMİN BAŞARAN 

YAZILIM EKİBİ 

MAZLUM BERAT HACILAR 

YAZILIM EKİBİ 

ALİ KARACA 

TASARIM EKİBİ 

MEHMET ALİ KARACA 

TASARIM EKİBİ 

ARDA DARÇIN 

MEKANİK TASARIM EKİBİ 

ERTUĞRUL SARP 

DANIŞMAN 

FERDİ İMRE 

YAZILIM EKİBİ 
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Arda Darçın: Robotun mekaniğinden sorumlu olarak; robotun tasarımını yapmak, mekanik 

becerisi sayesinde özgün bir sistem kurmakla görevlidir. Robotun 3D baskı işleri ile ilgilenip 

mekanik parçalarını bastıracaktır.  

Mazlum Berat Hacılar: Takıma Yazılımdan sorumlu olarak; robotun hareket ve iletişim 

yazılımlarının tamamlanması Aynı zamanda robotun elektronik planlamasını, devre kartını 

yapmaktadır. 

Ferdi İmre: Takıma Yazılımdan sorumlu olarak; robotun hareket ve iletişim yazılımlarının 

tamamlanması Aynı zamanda robotun elektrik bağlantıları ve mekanik işlerinde diğer 

arkadaşlarına yardımcı olmak. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ekip olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu manyetik bant takibi ile ilgili daha farklı 

bir çözüm geliştirme fikri ağrı bastı ve hall sensörler yerine pixy kamerayı kullanmanın daha 

gerçekçi bir çözüm olacağında karar kıldık. Ayrıca 6 tekerli sistemimizde yaptığımız testlerde 

üzerine konulan yükü taşımada motorlarda yataklama sorunları nedeniyle motorların üzerine 

doğrudan ağrılığı bindirmek fikrinden vazgeçildi. Motorları yataklı rulmanlar kullanarak tekeri 

bir mile bağlayıp tekere bağlı olan mili yataklamak ve buraya bağladığımız zincir ve dişli 

sistemi ile motor milini yataklayıp bir dişli sistemi kullanarak motorların üzerine düşen ağırlığı 

mil yataklara vererek sorunu çözmeye karar verdik. Bu sayede altı motor yerine 4 motor ve 

zincir dişli sistemi kullanılarak maksimum 280kg yük taşınması hedefine ulaştık ayrıca gövde 

tasarımı ve tekerleri de değiştirdik böylelikle yüksek kapasitede yükleri kolaylıkla taşıyabilir 

hale geldik. Sanayi robotumuzda yaptığımız bu tasarım değişiklikleri sonucu hedeflediğimiz 

ağrılıktan daha fazla bir ağrılığa sahip oldu. Gövde tasarımında 40X40mm profil kullanılarak 

yüksek bir mukavemet elde edildi. Hafiflik adına sigma profil kullanmak daha iyi olsa da 

maliyetten dolayı bu fikirden vazgeçilerek 40x40mm profil kullanıldı. Teknofest ekibi ile 

yapılan toplantı sonrası aracımızın yükü otomatik almasına karar verildi. Buna uygun 

yazılımlar geliştirildi. Bu sayede yarışma şartnamesinde yükün otonom alınması ile 

puanlamada olumlu bir etki sağlanacağı düşünüldü. 

                               

Şekil 1.Eski tasarım       Şekil 2.Tasarımın En son Hali 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 3. Araç Ön Tasarım Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Sanayi robotunun mekanik tasarımını yapmakta olan ekip olarak CAD ve CAM 

programları olan SolidWorks ve Fusion 360 programları kullanılmaktadır. Yarışma sürecinde 

en etkili olacağı düşünülen tasarım bu raporda anlatılmak üzere seçilmiştir. Ekibin bir bölümü 

üretim teknikleri ile ilgilenirken diğer bölümü AR-GE çalışmalarına başlamıştır. Optimum 

robot tasarımına ulaşmak için geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir. 

4.1.1.1. Şase Tasarım Süreci 

 

Şekil 4.Araç Şase Tasarımı 
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Büyük yükler taşınacağından dolayı aracın şasesini 40x40mm 1.5mm profil kalınlığından 

tasarlama fikri ağır bastı bu yüzden şase tasarımında profil kullanılarak sanayi robotunun 

gövdesini sağlam bir malzemeden inşa ettik. 

 

 

Şekil 5.Araç Ölçüleri 

4.1.1.2. MEKANİK HAREKET TASARIM SÜRECİ 

                  

Şekil 6.Mekanik Tasarım Resimleri 

Araçta yataklı rulmanlar ve transmisyon milleri kullanılarak yükün motor üzerine bindirilmesi 

engellenmiştir. Böylelikle motorlar rahatça hareket ederek çok fazla zorlanmadan aracı hareket 

ettirebilir hale gelmiştir. Miller arasında bağlantı zincir ve dişli sistemi ile sağlanmış. Motor 

kısmında kullanılan daha küçük diş yapısına sahip dişli sistemi ile aracın torkuna katkı 

sağlanmıştır.  

4.1.1.3. MEKANİK MONTAJ TASARIM SÜRECİ 

                                            

Şekil 7.Teker içine çakılan flanş       Şekil 8.Dişliye kılavuz çekilerek sabitlenen flanşlar 

 

EN  BOY  YÜKSEKLİK 

800mm 600mm 40mm 
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Şekil 9.Aracın Mekanik Montajı 

Araç gövdesi kaynak ile birleştirilmiş rulmanlar araç şasesine vida ve somun yardımı ile 

tutturulmuştur. Miller üzerine torna da flanş yapılarak dişliler vida ile flanşa bağlanmış flanş 

mile kaynatılarak sabitlenmiştir. Teker içine çakılan flanş mile kaynaklanan flanşa vida ile 

sabitlenmiştir. Tekerin bağlı olduğu mile diş açılarak somun ve pul ile montajı sağlanmıştır. 

Aracın gövdesi ve dişli bağlantıları ile motor tutacağı bağlantıları kaynak ile sağlanmıştır. 

4.1.1.4. SÜRÜŞ SİSTEMİ TASARIMI 
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Şekil 10.Araç Sürüş Sistemi 

Bu tarz sürüşe sahip robotlarda aynı yöndeki tekerler aynı kaynaktan beslenirler. Bu sayede 

tank benzeri bir sürüş sistemi ile hareket ederler. Bu sistemde dikkat edilmesi gereken robotun 

aynı tarafında kalan ve aynı kaynaktan beslenen tekerlerin aynı hızla dönmesinin sağlanmasıdır. 

Eğer aynı yöndeki tekerler aynı hızda dönmezlerse yavaş olan tarafta kayma yaşanır. Bu da 

verimsizlik demektir. Bunun dışında eğer 2lik teker çiftleri aynı hızda ilerleyemezlerse düz 

hareket de mümkün olmaz. İnşa ettiğimiz sanayi robotunda 4 adet eş motor ile mekanik sistem 

tasarımı hatasız bir çalışma sağladık. Aracın sürüş sisteminde yaptığımız 4 çeker sürüş sistemi 

ile sanayi robotumuzun hareket kabiliyetini arttırılmış oldu. Yarışma esnasında platform altına 

girip yük tasıma sırasında bu hareket kabiliyetinin olumlu yönde etki edeceğini öngörmekteyiz. 

 

4.1.2. Malzemeler  

4.1.2.1.MOTORLAR 

Yarışmada büyük ağırlıkları taşımak aynı zamanda hızlı hareket etmek için 12v 37mm 

daha önce arazi araçlarında kullandığımız motorlar tercih edilmiştir. 

 

  
Şekil 11. 12V Dc Motor 

 

 

 

 

 

 

12V 1000 RPM Redüktörlü DC Motor:                                      

• Motor Çapı 37mm’dir. 

• Mil Çapı 6mm, mil uzunluğu ise 16mm’dir. 

• Motorun uçtan uca uzunluğu 106mm’dir. 

• Motorun ağırlığı 330 gram’dır. 

• Dişli kutusu ve tüm redüktör sistemi metaldir. 

• Motorun ön yüzünde montaj için M3 vidalama delikleri 

mevcuttur. 

• Motor akımı 2.7Amper nominal maksimum 27A 

• Motor torku 21kg-cm 
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Otomatik yükleme sistemi için düşük devirli yüksek torka sahip motorları kullanılarak 

ağırlığın taşıma işleminin otonom yapılması sağlanmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 12. 12V dc motor 

4.1.2.2.ARAÇ GÖVDESİ 

 

Şekil 13 40X40 Profil Araç Gövdesi 

4.1.2.3. MEKANİK AKSAMLAR MİL 

 
Şekil 14. 20mm Transmisyon Mil 

4.1.2.4. MEKANİK AKSAMLAR MİL 

 

Şekil 15. 10mm Transmisyon Mil 

Araç gövdesi olarak metal profil tercih edilmiş olup 

sağlamlık maliyet etkenlerinden dolayı alüminyum 

sigma profil yerine tercih edilmiştir. 

40 x 40 x 1,5 mm profil ( 40×40 1,5mm ) Metre Ağırlık 

: 1,857 KG 

 

Bu mil araç tekerleği ile dişli sistemini bağlamak için 

kullanacaktır. 

20mm transmisyon mil 

12 V 55  RPM Motoru: 

• Motor Çalışma Gerilimi:12V 
• Hız: 55 Rpm (devir/dakika)  
• Boşta Çektiği Akım: 2A 
• Zorlanma Akımı: 10A (Yaklaşık) 
• Zorlanma Torku: 45 kg-cm (Yaklaşık) 
• Motor Gücü: 120W 
• Mil Çapı: 10mm 
• Mil Uzunluğu: 29mm 
• Ağırlık:1280gr 

 

Bu mil araç tekerleği ile dişli sistemini bağlamak için 

kullanacaktır. 

10mm transmisyon mil 
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4.1.2.5. YATAKLI RULMAN 10MM 

Motorların üzerine binen ağırlığı yok etmek için 20mm rulman kullanılmıştır. 

 

Şekil 16. Yataklı Rulman 10mm 

4.1.2.6.YATAKLI RULMAN 20MM 

Motorların üzerine binen ağırlığı yok etmek için 20mm rulman kullanılmıştır. 

 

Şekil 17.Yataklı Rulman 20mm 

4.1.2.7.DİŞLİ VE ZİNCİR TAKIMI 

Motorların hareketi dişli zincir sistemi kullanılarak tekerlere aktarmak amacıyla zincir 

ve dişli sistemi kullanılmıştır. Bu amaçla motorlarda kullanılan eksantrik dişli ve zincirleri 

tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 18. Dişli ve Zincir Takımı 
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4.1.2.8.HAVALI TEKER 

Malzeme olarak 3d yazıcıdan imal etmek istediğimiz tekerlek sağlamlık ve taşıma 

kapasitesinden dolayı imalat yerine hazır alınmış bunun nedeni taşıma kapasitesi ve kullanım 

alanı olarak bu iş en uygun tekerlek olmasıdır. 

 

Şekil 19. Havalı Teker 

 

4.1.2.9-AKORDİON KRİKO CIRCIR KOLLU KRİKO 

Yükün otomatik kaldırılması işleminde kriko sistemi kullanılarak bu sorun çözülecektir. 

 

 

Şekil 20 Akordion Kriko 

4.1.2.10. MEKANİK MONTAJ MALZEMELERİ 

                                       
 

Şekil 21Teker içine çakılan flanş     Şekil 22 Dişliye klavuz çekilerek sabitlenen flanşlar 

Malzemeler kendi atölyemizde torna tezgahında üretilmiştir. 

• Taşıma Kapasitesi 70 kg 

• Tekerlek Çapı 200 mm 

• Ürünün Kendi Ağırlığı 620 gr 

• Çalışma Sıcaklığı -20°C / +40°C 

• Kasnak (Jant) Malzemesi Polipropilen 

  

• Cırcır kollu krikonun avantajı daha rahat ve daha hızlı 

kaldırabiliyor olmasıdır. 

• Mil kısmı 38cm'e kadar açılabilmektedir. 

• Cırcır Kollu Kriko Özellikleri Üniversal bir üründür. 

Tüm araçlara uygundur. Akardiyon kriko kolu 

cevirerek yükseklik ayarlaması yapılabilmektedir. 

• 1.5 ton a kadar otoların lastik değişimi için 

tasarlanmıştır. Metal döküm malzemeden yüksek 

kalitede üretilmiştir. 

• Aracın tek tarafını 12 cm ye kadar havaya 

kaldırabilmektedir. 
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4.1.2.11. SENSÖR VE KAMERA TUTACAĞI MALZEMELERİ 

 

 

Şekil 23.3d Tasarım Yapılan Malzemeler Flament Yazıcı 

Atölyemizde bulunan 3 d yazıcı ile sensör tutacağı ve kamera tutacağı üretimi yapılmıştır. 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

PARÇA ADI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ 

Araç gövdesi 

 

40x40 profil Kaynak ile birleştirme 

Cisimden yansımalı 

sensör tutacağı 

PLA 3d yazıcıdan baskı alınarak tasarım tamamlanacaktır. 

Kamera tutacağı PLA 3d yazıcıdan baskı alınarak tasarım tamamlanacaktır. 

Araç tekerleği bağlantı 

aparatı 

demir Torna ve frezede imal edilecektir. 

Kaplin(motor tutatacağı) 

 

 

Demir Torna ve frezede imal edilecektir. 

 

Teker bağlantı aparatı  

 

 

Demir 

 

Torna ve frezede imal edilecektir. 

20mm mile takılacak olan dişli 

flanş  
Demir Torna ve frezede imal edilecektir. 

Tablo 1: Üretim Yöntemi 
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4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

TABLO 2 ARAÇ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım sürecinde ekibimiz yılların verdiği tecrübe ile sanayi robotunu inşa 

ederken yazılım donanımın eş güdümlü bir şekilde çalışmasına önem vermiş bu yüzden 

elektronik tasarımı geliştirme sürecinde daha önceki yıllarda kullandığımız ve gelişmesini 

tamamladığımız kartımızı kullanacaktır. Bu kartın teknik özelliklerine bakacak olursak; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3 Elektronik Kart Teknik Özellikleri 

ARACIN BOYUTLARI ARACIN HACMİ     ARACIN MUHTEMEL AĞIRLIĞI 

EN BOY YÜKSEKLİK 192.000 cm3 20kg 

80cm 80cm 30cm 

Çalışma Gerilimi 
7-14V 

Regülatör çıkış akımı ve 

gerilimi 
3Amper 5V 

Bağlantı birimleri 
Usb, Spi, Analog, Dijital Sensor Çıkışları 

 Mikrodenetleyici 
16MHZ  

Motor Sürücü 
Max 30Amper ÇİFT motor sürücü çıkışı 

Diğer Teknik Özellikler 

BOYUT 
 99 mm x 52 mm x 17 mm 

Ağırlık: 
105gr 

 
Pil Ters akım koruması 

 1 adet kullanıcı butonu , Buzzer çıkışları 
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Şekil 24. Elektronik Kart PCB Tasarımımı 

 

Aracımızda donanımları çalıştırmak ve karar verme aşamalarında mikrodenetleyici olarak 

arduino nano kullanılmıştır. 

Daha öncede birçok robot projesinde kullandığımız mikrodenetleyici kütüphane 

desteği, ücretsiz yazılım desteği ve kolay programlamadan dolayı tercih edilmiştir. 

 

Şekil 25. Arduino Nano  
 

 

 

 

  İlk çalışmamızda manyetik bantı okumak için endüstriyel sensörlere göre maliyet daha 

düşük olan hall effect sensör dizesi kullanma düşüncesi olmasına rağmen bu fikirden 

vazgeçilmiştir. Manyetik bantı takip etmek için Charmed Labs tarafından geliştirilen pixy2 

kamera kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino Nano  

• Dijital G / Ç: 14 adet pin deliği (6 PWM Destekli) 

• Analog G / Ç: 8 adet pin deliği 

• DC Akım G/Ç Pinleri: 40mA 

• Giriş Voltajı: DC 7V ~ 12V (Tavsiye) 

• Girişi Voltajı: 6V-20V (Sınırları) 

• Çalışma Voltajı (Lojik): 5V 

• Atmel Atmega328 mikroişlemci denetleyici 

• Flash Hafıza: 32KB 

• SRAM: 2KB (ATmega328) 

• EEPROM: 1KB (ATmega328) 

• Çalışma Frekansı: 16MHz 
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 KAMERA (manyetik bant okuma) 

Diğer endüstriyel sensörlere göre arduino nano ile kolayca spi üzerinde entegre 

edilebilme ve yazılım desteğinden dolayı pixy kamera kullanılmış ve yapılan testlerde pixy 

kamera ile prototip denemelerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Şekil 26.PiXY-2 Camera 

 

 

 

 

Aracın kontrol ve haberleşmesinde Bluetooth modül kullanılmıştır. Hc06 modülü ile 

hakemlerden gelen bayraklar ile kumanda edilmesi planlanmakta ayrıca batarya yönetim 

sistemi bluetooth ile entegre edilerek batarya durumu gerçek zamanlı takip edilebilecektir. 

 

Şekil 27.HC06 Bluetooth 

MOTOR SÜRÜCÜLER 

Birçok yarışmada kullandığımız ST firmasının motor sürücü devresi elektronik 

kartımızda kullanılmıştır. Akım, gerilim ve pwm frekansı olarak bizi fazlasıyla tatmin edecek 

bir sürücüdür. Akım değerlerini okumak için analog akım çıkışlarına sahip motor akımlarını 

anlık olarak görebilmemizde bu sürücünün diğer motor sürücülerden ayıran en temel özellik 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

PiXY-2 Camera 

• İşlemci: NXP LPC4330, 204 MHz, çift çekirdek 

• Görüntü sensörü: Aptina MT9M114,  1296X976 

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) 

• Güç tüketimi: 140 mA (tipik değer) 

• Voltaj besleme yolu: USB giriş (5V) veya regüle 

edilmemiş giriş (6V ile 10V arasında olabilir) 

• RAM: 264K byte 

• Flash: 2 M byte 

• Mevcut veri iletim yollları: UART seri, SPI, I2C, USB, 

dijital, analog 

• Boyutlar: 1.5” x 1.65” x 0.6” 

• Ağırlık: 10g 

• Dahili ışık kaynağı: 20 lümen 

 

 
HC06 Bluetooth-Serial Modül Kartı 

• Bluetooth Protokolü: Bluetooth 2.0+EDR(Gelişmiş 

Veri Hızı) 

• 2.4GHz haberleşme frekansı 

• Hassasiyet: ≤-80 dBm 

• Çıkış Gücü: ≤+4 dBm 

• Asenkron Hız: 2.1 MBps/160 KBps 

• Senkron Hız: 1 MBps/1 MBps 

• Güvenlik: Kimlik Doğrulama ve Şifreleme 

• Çalışma Gerilimi: 1.8-3.6V(Önerilen 3.3V) 

• Akım: 50 mA 

• Boyutları: 43x16x7mm 
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 Şekil 28 .VNH2SP30 Motor Sürücü 

Elektronik kart ile kamera ve engeller için kullanılacak cisimden yansımalı sensörlerin 

beslemesi için kart üzerinde 5v  3Amperlik bir gerilim regülatörü kullanılmaktadır. 

SENSÖRLER 

Yarışma şartnamesinde kullanılan engeli algılamak için kullanılacak olan cisimden 

yansımalı sensör. Birçok yarışmada defalarca kullandığımızdan dolayı öncelikli tercihimizdir. 

 

Şekil 29. MZ80 Cisim Sensörü 

 

GÜÇ BESLEME BİRİMİ 

Yüksek güçteki akıma sahip ve bizim sistemimizin akım ve gerilimine en uygun olan 

pil yapısı olduğundan daha önceki projelerimizde de kullandığımız güç besleme birimidir. 

Anlık yüksek akımları çekebildiğimiz küçük boyutlarından dolayı lityum polimer pil tercih 

edilmiştir. 

 

Şekil 30. Lityum Polimer Pil 

 

Lipo Pil 

• Hücre Sayısı: 3S 

• Voltaj: 11.1V 

• Akım Kapasitesi: 5000mA 

• Ağırlık: 291,5gr 

• Boyutları:136x43x25mm 

• Uzun yaşam döngüsüne sahiptir 

 

VNH2SP30 Motor Sürücü Devresi: 

• Maksimum Giriş Voltaj: 41V 

• Maksimum Çıkış Akım: 30A 

• Akım hassasiyeti Arduino analog pinlerine uygundur 

• Maksimum PWM Frekansı: 20kHz 

• Termal sıcaklık durumunda kapatma koruması 

• Voltaj düşümü ve yüksek voltaj durumunda kapatma 

koruması 

 

MZ80 Cisim Sensörü 

•  Dijital çıkışlı, yüksek kaliteli endüstriyel sensördür. 

• Arkasındaki trimpot ile menzili 3 cm ile 80 cm arasında 

ayarlanabilir. 

• NPN çıkışlıdır 

• 5V ile çalışır, tepki süresi oldukça düşüktür.( 2 ms) 

•  Montajlama aparatıyla rahatça montajlanabilir.  
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Gerilim Yükseltici Dc-Dc Boost Step-Up Converter 

 

Şekil 31 Step Up Converter 

 

 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Manyetik bant takip sistemi için pid algoritması tercih edilmiştir. Sensor olarak pixy kamera 

kullanılarak manyetik bant takibi yapılırken pid ile aracın manyetik bant üzerinde stabil hareketi 

hedeflenmektedir.  

 

Şekil 32. Pid (Proportional,Integral,Derivative) 

Robotik ve otomasyon sistemleri üzerinde çalışanlar mutlaka PID kontrol ile ilgili uygulamalar 

görmüşlerdir. Birçok kişi bu uygulamaları görse de çözmekte ve kavramakta zorluk çekerler. 

Bizde bu PID hakkında bahsedeceğiz. Çalışma prensibi vs PID aslında bir kontrol geri bildirim 

mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici ölçülü bir süreç içinde değişen ve istenilen ayar noktası 

ile arasındaki farkı olarak bir “hata” değerini hesaplar. Kontrol giriş ayarı yapılarak bu hata en 

aza indirilmesi sağlanır. PID (Proportional,Integral,Derivative) diye tanımlanır. Türkçesi 

(Oransal,İntegral,Türevsel) denetleyicidir. 

Sanayi robotunun girişinde kullanılacak olan step up 

converter devresi giriş gerilimini sabitleyerek pil 

gerilimindeki düşümler sonucunda oluşacak pid değerlerinin 

kayma sorununu çözmek için düşünülmüştür. 

 

• Büyük ısı emici tasarımı (116*52*15mm), kullanım 

için harika. 

• Geniş bir giriş voltajı 8-60 V ve 12-80 V geniş 

ayarlanabilir çıkış voltajını destekler. 

• Sabit voltaj ve sabit akım. 

• Yüksek güç çıkışı, Max. 1200 W. 

• Aşırı akım koruması ve kısa devre koruması ile. 
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Şekil 33.Araç Bluetooth Bağlantısı 

Kullandığımız pixy2 kamera sistemi vektör olarak tanımlanan hat takibine sahiptir. Konuyu 

detaylandıracak olursak. 

  

Şekil 34.Pixy2 Vektör 

Pixy2'nin algoritmaları, açık renkli bir arka plandaki koyu çizgileri veya tam tersini 

algılayabilir. Ayrıca Pixy2'ye yalnızca belirli bir genişlik aralığındaki çizgilerle ilgilendiğinizi 

söyleyebilirsiniz. Pixy2, her bir kareyi inceler ve kriterlerinize uyan çizgileri bulur ve her 

çizginin kare içinde nerede başlayıp nerede bittiğini belirler. 

Normalde, bir robot yalnızca şu anda takip ettiği çizgiyle ilgilenir. Çerçevede yeni 

çizgiler belirirse, genellikle robotunuzun geçiş yapmasını ve bu çizgileri takip etmesini 

istemezsiniz. Pixy2 her satırı takip ederek sonraki karelerde her satırın nereye hareket ettiğini 

belirler, böylece siz aksini söylemediğiniz sürece robotunuzun izlediği çizgi aynı 

kalır. Robotunuzun şu anda izlediği çizgiye Vektör denir. Pixy, Vektörün her karede nerede 

başlayıp nerede bittiğini söyler, böylece bu bilgiyi robotunuzun hareketini belirlemek için 

kullanabilirsiniz. Bu nedenle, örneğin, Vektör çerçeve içinde sağa doğru gidiyorsa, robotunuz 

sağa dönmeye başlamalıdır. Vektör sola doğru gidiyorsa, robotunuz sola dönmeye başlamalıdır. 
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Şekil 35.Pixy kavşak algılama ve dallanma 

Kavşakları Algılama ve "dallanma" 

Çizgi izleyen bir robot için kavşaklar zor olabilir çünkü çok farklı şekil ve biçimler 

alabilirler. Robotunuz T şeklindeki kavşaklarla iyi başa çıkacak, ancak Y şeklindeki kavşakları 

gördüğünde başarısız olacak mı? Peki ya 4 hatta 5 yönlü kavşaklar? Kavşaklar ve çizgiler elle 

çizilmiş veya "kıvrımlı" ise ne olur? Pixy2 bu durumları halledebilir. Örneğin, Pixy2 

programınıza ileride bir kavşak tespit ettiğini, kavşakta kaç dal olduğunu ve her bir dalın 

açılarını söyler. Programınız daha sonra hangi dalı almak istediğine karar verebilir ve ardından 

bunu Pixy2'ye iletebilir. Pixy2 daha sonra dalı yeni Vektör çizgisi haline getirecek ve robotunuz 

özünde yeni Vector'ün yönünü izleyerek “dalı alacak”. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımız otonom sürüş sistemine sahip olup burada kamera üzerinden gelen bilgiler 

PID algoritması kullanılarak manyetik bant takibi stabil hale getirilerek manyetik bant düzgün 

bir şekilde takibi sağlanacaktır. Bu algoritmaya ek olarak manyetik banttan çıktığı anda eski 

konumunu yakalaması sağlanacaktır. 
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Aşağıda akış diyagramına uygun olarak C dili yazılım yapılarak sistemimiz otonom hale 

getirilecektir. 

 

Şekil 36.Araç Yazılımı Akış Diyagramı 

4.4.  Dış Arayüzler 

HC06 Bluetooth-Serial Modül Kartı, Bluetooth SSP(Serial Port Standart) kullanımı 

ve  kablosuz seri haberleşme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu 

kart, 2.4GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 

metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir.  Aracın hakemler tarafından verilen bilgilere göre 

bir sonraki görevini gerçekleştirme komutu olarak buradan gelen bilgiler kullanılacaktır. 

Bluetooth ile kontrol yazılımı için App invertor kullanılarak bir ara yüz tasarlandı. Bu 

ara yüz ile hem komutlar araca yollanılıp hem de araçtan batarya durum bilgileri alınmaktadır. 

Arduino IDE ve App invertor yazılımları birbirine entegre çalışmaktadır. 

Manyetik bant takibi için Pixy2 kamera sistemi ile spi arabirimi üzerinden haberleşme 

sağlanacaktır. 

SPI (Serial Peripheral Interface), Arduino'nun desteklediği senkron seri haberleşme 

türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. Bir Arduino'nun diğer Arduino 

veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C'de olduğu gibi 

bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder. 
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5. GÜVENLİK 

5.1 GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 

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

iş güvenliği eğitimleri verildi. 

2. Çalışma alanında mutlaka yangın söndürme cihazı bulunmalı cihazların 

periyodik bakımı unutulmamalıdır.  

3. Çalışma alanında iş güvenliği uyarı levhaları kullanılan makine ve teçhizatlar da 

bulunmalıdır. 

5.2. ÜRETİM VE OTONOM ÇALIŞMA AŞAMALARINDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ: 

5.2.1. ÜRETİM AŞAMALARINDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ:  

1. 3 boyutlu yazıcıdan çıkacağımız malzemelerden zarar görmemek için yapılacak 

işlemler sırasında gözlük ve eldiven kullanımı gerekmekte ve ayrıca 

makinelerden tehlike mesafesi göz önüne alınarak uzak durulmalı. 

2. Takım olarak 3 boyutlu yazıcıdan parça hazırlarken koku ve sağlığa zararı 

sebebi ile ABS yerine eğer kullanım yerine uygun ise PLA kullanmaya dikkat 

edilmeli. 

3.  Robotta yapacağımız birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan 

korunmak için maske, gözlük ve eldiven takılmalıdır. 

4. Kullanılacak olan dişli ve zincir ve motor sistemi gibi hareketli kısımlar kapalı 

bir şekle getirilerek dışarıda bırakılması engellenmiştir. 

5. Çalışma alanına yiyecek ve içecek getirilmemeli. 

6. Çalışma alanında dikkat ve disiplin ön planda olmalı, dikkat dağıtan şeylerden 

uzaklaşılmalı. 

7. Robotun elektronik devreleri hazırlanırken kısa devre oluşturabilecek yerlerde 

ek özen gösterilmeli. 

8. Çalışılan ortamda yangın tüpü bulundurulmalı ve acil durumda müdahale 

edebilmek için takım gerekli eğitmeleri almış olmalı.  

9. Robot üstünde kullanılan lipo piller olası tehlikelerden korunmak için lipo 

saklama çantasında saklanmalı. 

10. Yapım aşamasında o robottan sorumlu kişilerden başka kimse bulunmamasına 

özen gösterilecektir. 

11. Araçta bulunan motorlar darbelere karşı dayanıklı hale getirilmeli. 

12. Araçtaki keskin yüzey ve köşeler güvenli hale getirilecektir 

13. Motor sürücülerinin aşırı akım çekip elektronik cihazlara zarar vermesini 

önleyen yazılımlar geliştirdik 

14. Çalışma ortamında kolay yanabilecek maddeler bulundurmamaya özen 

göstermeliyiz. 

15. Kabloların araçla bağlantı noktalarında olası kaçak durumu için yalıtım 

yapılması planlanmıştır. 

16. Elektronik devrelerde olası kısa devre ve arıza olmaması adına test edilmeli 

Arızalı parçalar değişim yapılarak kullanılmalıdır. 
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   5.2.2. OTONOM ÇALIŞMA AŞAMALARINDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 

1. Otonom çalışma sırasında yarışma alanında herhangi bir elektriksel veya mekanik bir 

sorun yaşamamak için tüm sistemler gerekli denetimden geçmeli.  

2. Robotu kullanacak kişi yaptığı işe tam olarak odaklanmalı ve dikkati dağıtılmamalı. 

3. Otonom çalışma esnasında görevliler dışında alanda kimse bulunmamalıdır. 

4. Çalışması esnasında aracımızda çıkabilecek bir sorun nedeniyle aracımızı kapatmamız 

gerekirse araç üstüne koyduğumuz acil durum düğmesi sayesinde aracımızın gücünü 

rahat bir şekilde kapatabilmeli 

5.3. YARIŞMA VE ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ SAĞLIK ÖNLEMLERİ:  

1. Ortak kullanılan malzemelerin düzenli olarak temizliğinin gerekli dezenfektanlar ile 

sağlandığına emin olunmalıdır.  

2. Çalışma ortamı içinde eldiven takılması ihmal edilmemelidir.  

3. Korona Virüs (Covid-19) sebebiyle toplu olarak bulunulan ortamlarda maske 

kullanımına ve sosyal mesafeye takımca dikkat edilmeli.  

4. Çalışma ortamımızı sık sık havalandırılmalı ve dezenfekte edilmeli.  

5. Mümkün olduğu kadar online olarak çalışarak sosyal mesafeyi korumalı. 

6. Periyodik sıklıklarla ellerimizi dezenfektan ile temizlemeliyiz. 

 

6. TEST 

6.1. MANYETİK BANT TAKİBİ 

  

Şekil 37.Prototip Robot Şekil 38.Kamera Bant Takibi Görüntüsü 

Prototip ile yaptığımız testler sonucunda manyetik bant takip kısmına tamamladık. Bu 

kısımda bizi zorlayan konu kullandığımız kameranın kalibrasyon yapmak oldu. Test sonucunda 

mükemmele yakın bir otonom takip algoritması oluşturduk. 
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6.2.BATARYA VE ARAÇ KONTROL TEST YAZILIMI 

 

Şekil 39.Android Kontrol Yazılımı 

 

6.3.MEKANİK SİSTEMLERİN ÇALIŞTIRILMASI 

   

Şekil 40.Test yapılan Araç Şekil 41.Mekanik Aksam Test Resimleri 

Mekanik testlerde dişli ve yataklı rulmanların uyumlu bir şekilde çalıştığı sisteme 

bağlanan motor ile test edildi. Test sırasında motorlar boşta çalıştıkları için motor akımları 

nominal değerde ölçülmüştür. Aracın başlangıç çalıştırma testleri olumlu olup testten önce 

hesaplanan ağrılıkları taşıyabildiği ve yapısal gövde tasarımı ve aracın mekanik olarak yeterli 

olduğuna karar verildi. 

 

 

Batarya takip sistemi ve araç kontrol sistemi teknofest ile 

yapılan toplantı sonrası tekrar değerlendirildi. Yazılım 

buna göre yapıldı. Robotunun yarışmada otonom olamayan 

kısımları geçmesi için geliştirdiğimiz yazılım sorunsuz bir 

şekilde çalıştı. Yazılım ile hem sanayi robotunun otonom 

olamayan yerleri geçmesi sağlandı hem de batarya 

gerilimleri ve motor akımlarının gerçek zamanlı takibi 

sağlandı. 
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6.4.AĞIRLIĞI OTOMATİK YÜKLEME  

  

Şekil 42.Ağırlık konulacak olan platform resimleri 

Sürenin kısalığından dolayı ölçüleri verilen platform üzerinden ağırlığın otonom 

taşınması kısmı ilerleyen tarihi bırakıldı. Fakat ölçülere uygun platform üretimi tamamlandı. 

6.5.DİĞER TESTLER 

1.Elektronik kart ve kart üzerindeki malzemelerin sağlamlık ve çalışma testleri sorunsuz 

bir şekilde tamamlanmıştır. 

2.Lipo batarya testleri test sırasında bataryanın kullanım ve maksimum akım değerlerine 

bakılmış. Bataryanın çalışma süresi ve akımı yeterli bulunmuştur. 

3.Engel algılama ve durma donanım ve yazılımı geliştirme testleri tamamlanmıştır. 

 

7. TECRÜBE 

7.1. YATAKLAMA SORUNLARI 

 

 
Şekil 43.Motor Dişli Sistemi 

 

 

 

Aracın ilk tasarladığımız prototip üzerine 

yükleme yaptığımızda aracın motorları üzerine fazla 

yük bindiğini ve motor yataklarında sorunlar 

olduğunu keşfettik mekanik tasarımda değişiklik 

yaparak yataklama sorununu çözdük. 

Burada yataklı rulman sistemi ile ağırlığın motor 

üzerine düşmemesini sağladık. 

Kullandığımız motorların devirleri fazla olduğu için 

zincir ve dişli sistemi ile motor hızlarını 2:1 oranında 

azaltarak motor torkunu arttırdık. 
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7.2. Gövde Mukavemeti  

 

 

 Şekil 44.Sanayi Robotunun Gövdesi 

7.3. MOTOR AKIMLARINDAN KAYNAKLI SORUNLAR 

 

Şekil 45. Pcb Aşırı Akım Yüzünden Kavrulan Yollar 

Tasarımdaki kullandığımız motorlarla ilgili sorunlar yaşadık motor sürücülerimiz 30 

amper olmasına rağmen motorların sanayi robotu ve ağırlığı taşımada zorladıklarını 

gözlemledik. Özellikle motor sürücülerin aşırı ısınması ve girişte kontrol kartında 

kullandığımız ters gerilim korumasına sahip mosfetin bağlı olduğu yollar aşırı akımdan dolayı 

zarar gördü. Bu nedenden dolayı daha yüksek güce sahip daha az akım çeken motor kullanmaya 

karar verdik. 

7.4. MANYETİK BANT TAKİBİ 

  

Şekil 46.Step Up Converter 

 

 

 

 

 

Gövdeyi pleksglass olarak düşündük fakat yük 

taşımasında esneyip gerildiği için 40x40 1.5 kalın 

profil kullanarak bu sorunu bertaraf ettik. 

 

Sanayi robotunun manyetik bant takibi 

sırasında pilin şarj durumuna göre yol üzerinde 

aracın takibinde yaşanılan sorunlar nedeniyle 

yüksek güçte bir step up Converter kullanılarak 

motor gerilimlerinin sabit olarak beslenmesi 

öngörülmüştür.   
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7.5.Ağırlığın Taşınması 
 

  

Şekil 47.Ağırlık Taşıma Test Aşaması 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN PLANLAMASI 

Zamanın doğru planlaması ekip çalışmalarında önemli bir faktördür. Zamanın verimli 

kullanılması ve planlanması olağan dışı sorunlarla karşılaşmanın önüne geçecek durumlardan 

biridir. Ekibimiz Sanayi robotunun da zaman yönetimini etkin planlamak; yapılmak isteneni 

derinlemesine düşünmek, aşamaları baştan sona doğru bir şekilde tasarlamayı, işlerin ne zaman 

gerçekleştirileceği ve bu aşamalarda gerekecek kaynakları belirlemeyi kapsar. 

Zaman planlamasında önceliklerimizi belirleyerek buna uygun zaman çizelgesini 

aşağıda oluşturduk. 

 

Tablo 4 Zaman Çizelgesi 

Araç üzerine konulan ağırlıklarla 

yapılan testler sırasında aracın ani kalkışı ve 

ani durması durumlarında ağırlığın öne ve 

arkaya hareket ettiği gözlemlendi. Fizikte bu, 

"eylemsizlik" ya da "atalet" olarak tanımlanır. 
Daha basit bir tanımıyla eylemsizlik, 

cisimlerin o anda bulundukları hareket 

durumunu korumaya olan eğilimleridir. Duran 

bir cisim durmayı sürdürmek ister. Hareket 

halindeki bir cisimse aynı şekilde hareket 

etmeyi. Bu gözlemden sonra ağırlığı taşımak 

için farklı yöntemler kullanmak örneğin ilk 

kalkış ve durma için yazılımda düzeltmeler 

yaparak ani durma ve kalkma durumunu 

azaltmaya yönelik değişiklikler yapıldı. 

Ayrıca platform üzerinde ağrılığı kavrayarak 

tutunmayı sağlama fikri ataleti önlemek için 

düşünüldü. 
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8.2. BÜTÇE PLANLAMASI 

Proje hazırlık ve tasarım aşamasından sonra sanayi robotu ile ilgili öncelikli malzemeler 

için piyasa araştırması yapılarak tahmini maliyetler çıkarıldı. Üretime başlanmasıyla birlikte 

oluşturulan mevcut bütçeye göre taslak bir gider listesi oluşturuldu. Ön tasarım ve KTR‟nin 

içerikleri incelenip değerlendirildiğinde devam edecek olan üretim aşaması için detaylı 

malzeme listesine göre hazırlanarak nihai bütçe oluşturuldu.  

ÜRÜN ADET ADET FİYATI TOPLAM 

40x40 profil 2(boy) 6metre 150 300 

DC redüktörlü 

motorlar 

6 300 1800 

Elektronik kart 

üzerindeki tüm 

bileşenler ile 

1 300 300 

1200W 8-60V 

DC-DC 

Gerilim 

Yükseltici 

1 160 160 

20mm yataklı 

rulman 

8 40 320 

10mm yatatlı 

rulman 

8 20 160 

Pixy camera 1 800 

 

800 

 

Lipo pil 5000 1 1000 1000 

Vida somun pul 

matkap ucu  

Çeşitli boy ve 

ebatlarda 

250 250 

10mmve 20mm 

trasmisyon mil 

1metre 60 60 

Zincir ve 

dişliler 

5 30 150 

200mm havalı 

teker 

4 55 220 

Kriko 1.5ton 2 120 240 

    

Toplam tutar 5760tl 

Tablo 5 Bütçe  
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8.3.RİSK PLANLAMASI 

Risk planlamasını daha iyi uygulayabilmek için öncelikle karşılaşacağımız riskler 

hakkında detaylı bir araştırma gerekmektedir. Risk, kötü bir şey olma olasılığıdır. Farklı 

uygulamalarda ortak anlayışa ilişkin riskin uluslararası standart tanımı “belirsizliğin hedefler 

üzerindeki etkisidir. Ekip olarak gerçekleştirmeyi planladığımız her adımda öncelikli 

hedeflerimizden biri de her durumun risk analizini yapmaktır. Bu sayede karşılaşabileceğimiz 

belirsiz durumlara yani risklere karşı hazırlıklı oluyoruz. 

Risk Yönetimi ve Önemi Nedir? Risk senaryolarımız sayesinde sanayi robot yapım 

süreci boyunca karşılaşacağımız her türlü soruna karşı planlama yapmaktayız. Hangi 

durumlarda ne yapacağımızı önceden belirlediğimiz için süreç boyunca kötü sonuçlarla 

karşılaşacağımızı düşünmüyoruz önceden elde ettiğimiz tecrübelerden dolayı sanayi robotu 

inşa sürecini hızlıca yapacağımızı düşünüyoruz.  

Risk Yönetimi: Risk yönetimi sürecinin ana hatları aşağıda listelenmiştir.  

• Riskin Belirlenmesi Görev ve faaliyetlere ilişkin karşılaşılan sorunun risk olması 

halinde, riskin ilgili olduğu alt süreç ve iş adımları üzerinde belirlenmesi 

• Riskin Tanımlanması Görev ve faaliyetle ilgili olumsuz durumun nedeni ve 

gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonucun ortaya konulması,  

• Risk Türünün Tespit Edilmesi Riskin ortaya çıkaracağı sonucun niteliğine göre stratejik, 

yasal, finansal kayıp, raporlama ve ibari risk olarak belirlenmesi,  

• Riskin Değerlendirilmesi Riskin etkisi (amaç ve faaliyetler üzerindeki açacağı olumsuz 

sonucun önem derecesi) ve olasılığına (belli bir dönemde gerçekleşebilme sıklığı) göre 

risk seviyesinin belirlenmesi, 

• Varsa Mevcut Kontrollerin Değerlendirilmesi Riskleri önleme ya da makul seviyeye 

düşürmede mevcut kontrollerin risk iştahı çerçevesinde yeterliliğini değerlendirme,  

• Riske Cevap Verme Yöntemini Seçme Riski mevcut seviyesiyle kabul etme, riski 

azaltma, görevlerin bir kısmını ya da tamamını Üniversite dışı kurum ve kişilere 

devrederek riski paylaşma, riskten kaçınma yöntemlerinden birini ya da birkaçını 

seçme, 

• Riski Azaltma Cevabı Mevcut kontrollerin risk seviyesini makul düzeye (risk iştahı 

içerisine) indirgememiş olması halinde yeni eylem planlarını (ek /yeni kontrollerin) 

oluşturma,  

• Bilgi, İleşim ve İzleme   

i. Alt süreç ve iş akışları üzerinde tanımlanan riskleri, mevcut kontrollerin 

yeterliliğini, risklere karşı alınan yeni kontrol önerilerini içeren birim 

uygulamalarını raporlama ve izleme, 

ii. Uygun bulunan yeni önlemlerin birimde uygulanmasını sağlama, 

 

iii. İç kontrol sisteminin uygulanma durumunu, eksiklikleri, karşılaşılan 

sorunları belirleyerek raporlama 
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       FALİYETLERİN RİSK DURUMU ETKİ 

DERECESİ 

OLASILIK RİSK YÖNETİMİ (ÇÖZÜM YÖNTEMİ) 

Rapor ve çalışmalarda 

zamana ve yoğunluğa bağlı 

aksaklıklar çıkması, 

5 1 Olağan takvim durumlarının göz önüne 

alınarak süreçte zamanlamaların 

yapılması, 

Malzemelerin teslim süresinin 

gecikmesi 

4 2  Gecikmelere karşı malzemelin hepsi 

yurtiçinden temin edilmesi ve tedarik ile 

ilgili önceden planlama yapılaması, 

Hazır alınmayan araç 

gereçlerin atölyede 

üretilememesi 

5 3 Atölyede buna göre zaman planlaması 

yapılarak üretim sağlanacaktır. 

Test ve deneme aşamalarında 

aksamaların olması,  

4 2 Test ve deneme aşamalarına öncesinden 

zaman ve yer planlanması yapılması. 

Aracın en önemli kısmı olan 

motorlarda arıza oluşması 

durumu. 

5 1 Yedek motorlar satın alınarak olası arıza 

durumunda yeni motorlar ile değişim 

yapılarak sorun çözülecektir. 

Masa ekibinde hastalık veya 

rahatsızlanma durumu 

oluşması 

4 3 Ekipteki diğer üyeler tarafından bu işler 

yerine getirilecek şekilde planlama 

yapılmıştır. 

Saha ekibinde herhangi bir 

hastalık durumu oluşması 

4 3 Ekipteki diğer üyeler tarafından bu işler 

yerine getirilecek şekilde planlama 

yapılmıştır. 

Yarışmadan çok kısa bir süre 

önce yük taşıma sisteminin 

bozulması 

5 1 Teknik ekip tarafından hasar analiz edilir, 

hasar tamir edilebilecek seviyede ise, 

hasarı tamir edip sonrasında iş güvenliği 

çerçevesinde test edilir 

Sanayi robotunun herhangi bir 

malzemenin bozulması, zarar 

görmesi, arızalanması 

5 2 Teknik ekip tarafından hasar analiz edilir, 

hasar tamir edilebilecek seviyede ise, 

hasarı tamir edip sonrasında iş güvenliği 

çerçevesinde test edilir 

ETKİ Derecesi  

(1) Çok Az 

(2) Az  

(3) Orta Derece  

OLASILIK 

(1) Çok Düşük 

(2) Düşük 

(3) Orta Derece 
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(4) Ciddi  

(5) Çok Ciddi 

(4) Yüksek  

(5) Çok Yüksek 

Tablo 6 Risk 

9. ÖZGÜNLÜK 

Ekibimiz tarafından uzun süren çalışmalar sonucu yapılan tasarımdaki özgünlükleri 

listeleyecek olursak. 

9.1.ARAÇ GÖVDESİ 

 

 

Şekil 48.Profil Şasi  

 

9.2.MEKANİK TASARIM 

 

 

 

 

Şekil 49.Araç Mekanik Şasi        

Aracımızın mekanik tasarımda yarışma şartnamesinde istenilen yükten büyük ağırlıkların 

taşınması amaçlanmıştır. Dört tekerden çekiş sistemi kullanılarak aracın hareket kabiliyeti en üst 

seviyeye çıkarılmıştır. Ayrıca taşınacak yük proje ekibince geliştirilen rulman mil dişli zincir ile 

oluşan mekanik sistem sayesinde motorların zorlanmadan yüksek torklara ulaşması sağlanmıştır 

bu sayede daha fazla verim elde edilmektedir. 

Aracın şasisi yarışma şartnamesine göre 

boyutlandırılmış olup dayananımı yüksek metal profil 

tercih edilmiştir. Mekanik sistemlerin yerleşimine 

uygun ölçülerde sağlamlık maliyet etkin olarak 

ekibimizce tasarlanmıştır. 
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9.3.MANYETİK BANT SENSÖRÜ 

 

 

Şekil 50.Kamera PİXY2 

 

Şekil 51.Bant Takibi Yapan Mini Prototip Araç  

 

 

 

9.4.BATARYA TAKİP SİSTEMİ 

 

 

Şekil 52 .Batarya Takip Yazılımı 

 

 

Manyetik bant takibi için kamera sistemi kullanarak 

endüstriyel sensörlerden fiyat ve performans avantajı ve 

arduino nano ile kolayca spi üzerinde entegre edilebilme 

ve yazılım desteğinden dolayı pixy kamera 

kullanılmıştır. Buda yarışmada diğer ekiplere göre 

önemli bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Batarya takip sistemi için geliştirdiğimiz yazılım ile 

bataryanın takibi bilgisayar veya cep telefonu uygulaması 

ile kolayca takip edilebilecektir. Gene bu takip sistemi ile 

motorların üzerinden çekilen akımlarda kontrol 

edilmektedir. Ayrıca aracın manuel olarak kullanılması 

için tuşlar eklenerek otonom olmayan yerlerde aracın 

yönlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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9.5.ELEKTRONİK KART TASARIMI 

 

 

 

Şekil 53 .Elektronik Devre Pcb’si 

9.6.OTONON YÜK TAŞIMA SİSTEMİ 

 

 

Şekil 54.Taşıma Sistemi 

 

 

10. YERLİLİK 

Özellikle yerliliğe çok önem verdik ve bu doğrultuda yerli üretim olan malzemelerden 

kullanmayı hedefledik. Kullandığımız tüm yazılımlar ve donanımda yerlilik seviyesini en üste 

tutarak atölyede bulunan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Yerlilik ile ilgili yaptığımız 

çalışmalara bakarsak; 

10.1.YERLİ YAZILIM  

 

Şekil 55.Batarya Takip Yazılımı 

Ekibimizin tasarımı olan elektronik kontrol kartı ile kanal 

başı 14 ile 30 amper arasında değişen akımlarda 

çalışabilecek olması bluetooth modülü ve beslemede 

kullandığımız 3A besleme kartı sayesinde istediğimiz 

özellikte motor ve sensör ekipmanlarını besleyebilecektir. 

Elektronik kart tasarımız çift katmanlı plaket ve kendimize 

has tasarım sayesinde minimum boyutlarda olup kendi 

sınıfının en işlevsel ve en küçük boyutlu tasarımı olarak ön 

plana çıkmaktadır. 

 

Otonom yük taşıma sistemi sayesinde 1ton üzerinde 

ağırlıkları kolayca taşıyacak elektromekanik bir taşıma 

sistemi ile pratik bir çözüm elde ettik. 

Batarya takip sitemi ve yönlendirme sistemi yazılımları 

ekibe aittir. 
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10.2.ELEKTRONİK TASARIM VE MONTAJI 

 

Şekil 56. Pcb Tasarım ve Lehimleme 

10.2.MEKANİK MONTAJ 

 

Şekil 57.Mekanik Montajları 

Aracın şase ve tüm parçalarının montajı delme, kesme, vidalama ve kaynak 

işlemleri atölyemizde ekibimiz tarafından yapılmıştır. 

 

10.3.BAZI MEKANİK PARÇA ÜRETİMLERİ 

 

Şekil 58. Torna İle Üretilen Parçalar 

Elektronik tasarım ve elektronik tasarımın üzerindeki 

bileşenlerin montajları ekibe aittir. 

 

Atölyemizde 3d yazıcı ve torna ile üretilen parçalar ile 

satın almaya ihtiyaç kalmadan ekibimiz tarafından 

imalatları yapılmıştır. 
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Şekil 59.3d Yazıcı İle Üretilen Parçalar. 
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