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1. RAPOR ÖZETĠ  

Robot Azzi ismini verdiğimiz çalıĢmamız fabrika içi yük taĢıma iĢlerini 

gerçekleĢtirmektedir. Bu iĢleri yapmak için yarı otonom kontrollü araç yapılmıĢtır. Robotun 

Ģekli dikdörtgen yapıdadır. Robotumuz manyetik bantlı yolu takip etme, yükü yarı kontrollü 

üzerine alabilme ve engel algılama özelliklidir. Yarı güdümlü robotumuz sarj takip sistemine 

sahip olmakla birlikte sarjı belirlenen limitlere geldiğinde sarj istasyonuna dönüp sarj 

olabilmektedir. ġarjının azaldığına bilgisini bilgisayara aktarabilmektedir.  Kendisine atanan 

görevleri yerine getirebilecek yeteneklere sahiptir. Robotun enerjisi altı adet li-on pil ile 

sağlanmaktadır. 

Robotun bilgisayarla bağlantısı nRF24L01 modülü ile (radyo frekansı) yapılmıĢtır. Sarj 

takibi ve robotun kontrolü bilgisayarla yapılmaktadır. Robotun algoritmasını Ģu Ģekilde 

açıklayabiliriz. Robot görev atanmıĢ mı diye kontrol eder eğer atanmıĢ görev varsa göreve 

baĢlar bu esnada sürekli engel var mı diye kontrol eder. Engel algılaması durumunda durur, 

engelin karĢısında 15 saniye bekler, engel hala varsa etrafından dolaĢır ve görevine devam 

eder. Engel 15 saniyeden önce kalkarsa görevine aynı yoldan devam eder. 

Projenin tamamlanması ile özellikle imalat sanayinde yük taĢıma iĢlerini 

kolaylaĢtıracaktır. Fabrika içi yük taĢıma iĢlerini kolaylaĢtırmanın yanında iĢçilerin daha 

konforlu bir iĢ ortamında çalıĢmasını sağlar. ĠĢçilere ergonomik çalıĢma ortamı sağlamada 

katkıda bulunur. ĠĢgücünden tasarruf sağlar.  

2. TAKIM ġEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım Kaptanı: Mustafa TANER 

Adı Soyadı Okul Sınıfı Bölümü 

Mustafa TANER Bayburt MTAL ATP 9A Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Ahmet Efe TANER Bayburt MTAL ATP 9A Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Furkan PEKSERT Bayburt MTAL ATP 9A Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Emin BAYKAL Bayburt MTAL ATP 9A Elektrik Elektronik Teknolojisi  

Muhammed GÜRBÜZER Bayburt MTAL ATP 9A Elektrik Elektronik Teknolojisi 

 

DanıĢman: Hayri AKBOĞA-Elektronik Öğretmeni 

2.2. Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Tecrübesi 

Mustafa TANER Mekanik Tasarım Projede çalıĢıyor 

Ahmet Efe TANER Algoritma ve Kodlama Projede çalıĢıyor 

Furkan PEKSERT Algoritma ve Kodlama Projede çalıĢıyor 

Emin BAYKAL Mekanik Tasarım Projede çalıĢıyor 

Muhammed GÜRBÜZER Elektronik ve Yazılım Projede çalıĢıyor 
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Yukarıda ekip üyelerinin görevleri listelenmiĢtir. Ayrıca tüm ekip üyeleri birbirine 

yardımcı olmaktadır. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 

Ön tasarım raporunda yer verilmeyen robotun çalıĢtığını gösteren uyarıcı iĢaretlerden sesli 

uyarıcı olarak buzzer konulmuĢtur. Robotun enerjisini bir aküden sağlanacağı ön görülmüĢtü 

ağırlık probleminden dolayı altı adet li-on pil kullanılmıĢtır. SarhoĢ tekerlek olarak boyut 

değiĢikliği yapılmıĢtır. Ön raporda kullanılacak manyetik sensör olarak üç adet düĢünülmüĢtü 

algılama hassasiyetini arttırmak için sekiz adet sensör yerleĢtirilmiĢtir. Robotun kontrol 

kartında arduino nano kullanılacağı düĢünülmüĢtü yeterli pin sayısına sahip olmadığı için 

arduino mega kullanılmıĢtır. 

Ön tasarım raporunda bütçe 2074 TL olarak hesaplanmıĢtı. Öngörülmeyen kalemler ve 

yapılan adet değiĢikliklerinden dolayı güncel maliyet 3887 TL olarak hesaplanmıĢ ve zaman, 

bütçe ve risk planlaması baĢlığı altındaki listede sunulmuĢtur.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot Azzinin Ģasesi alüminyum sigma profilden oluĢmaktadır. 

 

Alüminyum 

Sigma Profille 

YapılmıĢ Kasa 

Elektronik Kontrol 

Kartı 

DC 12 Volt 

6 mAh Lion Pil 

Wifi Modülü Ġle 

Uzaktan Kontrol 

Mesafe Sensörü 

Manyetik Sensörler

Kroki Sistemi 

Yük Alma Ġndirme 

Tekerlekler ve 

Motorlar 

Elektronik Kontrol 

Kartı 

Wifi Modülü Ġle 

Uzaktan Kontrol 

Bilgisayar ve Görsel 

programlama 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 

 

 

 
 

Robotun son haline mekanik tasarım süreçlerinin sonunda karar verildi. YapmıĢ 

olduğumuz çalıĢmalar içinden son haline karar verdiğimiz tasarımın Solidworks çizimleri ve 

prototip fotoğraflarına yukarıda yer verilmiĢtir. Bu tasarımı seçme sebebimiz yükü dengeli bir 

Ģekilde taĢıyabilmesidir. Tasarımın iyileĢtirilmesine devam edilmektedir. 
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4.2.2 Malzemeler  

Aracın Ģasesinde alüminyum profil, DC motorlar 12 volt ve 1000 rpm, li-on piller 3.7 volt 

3Ah, lineer aktüatör 12 volt 1000 N (yaklaĢık 100 kg), sensörler manyetik hall sensörü ve 

mesafe sensörü, motor sürücü VHN2P30 anlık akım değeri 30 amper, tekerlekler sarhoĢ teker, 

nRF24L01 modülü, arduino mega ve nano kullanıldı. 

Kontrol kartı için arduino mega seçilmesinin sebebi pin sayısının yeterli ve özelliklerinin 

bizim projemize uygun olmasıdır. 

Alüminyum sigma profil kullanma nedenimiz araç ağırlığını minimum seviyede 

tutabilmektir. 

Aracın kontrol kartı ekibimizce tasarlandı ve çalıĢır duruma getirildi. Kontrol kartında 

kullanılan kompenantlar hazır olarak alındı. Bunlar arduino mega, motor sürücüler, sensörler, 

nRF24L01 modülü vb. malzemelerdir. 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın üretiminde alüminyum 30x30 mm sigma profiller kullanılmıĢtır. Sigma profiller 

okulumuz makine bölümünde bulunan testere ile belirlenen ölçülerde kesildi. Kesilen 

malzemelerin montajı için sütunlu matkapta delikler açıldı ve M8 vidalar için kılavuzlar 

çekildi. Daha sonra bu malzemeler tornavida ve alyan anahtar ile montaj edildi.  

Robotumuzun hareket mekanizması lineer aktüatör, amortisörler, vidalar ve ahĢap 

platform kullanılarak yapıldı. Lineer aktüatörün Ģaseye montajı için alt gövdesine ve üst 

motor miline okulumuz metal bölümünde saç kestirilip montaj edildi. Bu sayede yük alma 

indirme mekanizmasının altı Ģaseye ve mil kısmı ahĢap platforma montajı yapıldı. 

Mekanizmanın dengeli durması için karĢılıklı iki kenara amortisörlerin bağlantısı vidalarla 

yapıldı. 

Dört köĢeye yerleĢtirilen sarhoĢ tekerleklerin montajı M5 vidalarla sigma profile 

sabitlendi. Orta kısma yerleĢtirilen DC motorların montajı 3B yazıcı da basılan malzeme ve 

motor bağlantı aparatı ile sigma profile yapıldı.  

 

4.2.4  Fiziksel Özellikler 

Aracın ebatı boy 70 cm, en 56 cm ve yüksekliği kaldırma mekanizması kapalı 

durumdayken 45 cm, açık durumdayken ise 55 cm boyutlarındadır. Hacmi yaklaĢık olarak 

3.08 m
3
 olarak hesaplanmıĢtır. Aracın yaklaĢık ağırlığı 13 kg olarak üretilmiĢtir.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 
 

Robot Azzinin kontrol kartı arduino mega kullanılarak yapılmıĢtır. Ġlk raporda arduino 

nano kullanılacağı öngörülmüĢtü ancak yeterli pin sayısına sahip olmadığı için arduino mega 

kullanılmıĢtır. Motor sürücüsü olarak VHN2P30 kullanılmıĢtır. Bu motor sürücünün fiyatının 

uygun ve akım değerinin (anlık akım değeri 30A) yeterli olmasından dolayı tercih edilmiĢtir. 

Uzaktan kontrol için nRF24L01 kullanıldı. nRF24L01 seçilmesinin sebebi uzak mesafelerde 

etkili olmasıdır. Manyetik hall sensörü kullanıldı çünkü manyetik yolun takibi ve robotun 

düzgün ilerleyebilmesi için manyetik bandın algılanması gerekmektedir. Mesafe sensörü 
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olarak MZ80 tercih edildi. MZ80 sensörünün seçilme sebebi algılama mesafesinin 80 cm 

olmasıdır. 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Robotun bilgisayarla uzaktan kontrolü nRF24L01 modülü ile kablosuz bir Ģekilde 

yapılmaktadır. Ġki adet nRF24L01 modülü kullanılmıĢtır. Modülün biri robota diğeri 

bilgisayara bağlanmıĢtır.  

Uzaktan kontrolde; robot bilgisayara konum bilgisini, sarj bilgisini ve görev tamamlama 

bilgisini göndermektedir. Bilgisayar ise Delphi görsel programlama dili kullanılarak 

oluĢturulan masaüstü uygulaması ile robota yön verme, durdurma, yük alma, yük indirme, 

görev atama ve görev iptali bilgilerini göndermektedir. 

 

                  

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yarı güdümlü Robot Azzi iki adet DC motor ile yön kontrolü yapmaktadır. Manyetik hall 

sensörlerinden gelen bilgiye göre manyetik çizgi takibi yapılmaktadır. Sekiz adet manyetik 

hall sensörü kullanılmıĢtır Yolun takibi ortadaki iki sensörün konumunu yolun üstünde 

tutacak Ģekilde PID kontrol yapılmaktadır.  

PID: Geri besleme yoluyla hata farkına göre çıkıĢa bir sinyal üreterek sürekli kontrolü 

sağlayan sistemdir. 

PID açılımı P: Oransal I:Ġntegral D:Türevsel  

Manyetik hall sensörlerinden gelen bilgilere göre sağ ve sol motorlara gönderilecek hız 

bilgisi elde ediliyor ve bu Ģekilde çizgi takibi sağlanmaktadır. 

 Robotun önüne engel gelmesi durumu sürekli kontrol edilmektedir. Eğer engel robota 30 

cm mesafe uzaklıkta ise robot yavaĢlayarak engele çarpmadan durmaktadır.  
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 Kablosuz haberleĢme algoritması; iki yönlü yapılmaktadır. Bilgisayara robot saniyede bir 

konum, sarj durum ve görev bilgilerini göndermektedir. Ġstenildiğinde bilgisayardan robota 

müdahale edilmektedir. Robotun yönlendirilmesi, yük alması, yük indirmesi, görev ataması 

ve görev iptali yapılabilmektedir. 

Yukarıda anlatılan tüm algoritmalar Arduino idesi ile yapılmıĢtır. Bu idenin 

seçilmesindeki etmenler idenin kullanımının kolay olması, popüler olması, programlamak için 

dokümanlarının yeterli olması ve ulaĢılabilir olması sayılabilir. 

 

4.4. DıĢ Arayüzler 

Robotun dıĢ arayüzünde robotun ismi ve görevi yazmaktadır. Robotun haberleĢmesi 

radyo frekansı ile bilgisayara aktarılmaktadır. HaberleĢme cihazının anteni robot üzerinde 

gözükmektedir. Veri aktarımı arduino programlama idesi ile yapılmıĢtır. Bilgisayar arayüzü 

ise Delphi görsel programlama dili oluĢturulmuĢtur. Robotun etrafında uyarıcı ledler 

bulunmaktadır. Bu ledler dıĢ dünyaya robotun çalıĢtığını, yük aldığını ve yük indirdiğini 

anlatmaktadır. 

5. GÜVENLĠK 

Robotun çalıĢtığını gösteren uyarıcı iĢaret olarak led grubu ve buzzer kullanılmıĢtır. 

Herhangi bir olumsuzluk anında robotu durdurmak için acil stop butonu konulmuĢtur. 

Robotun karĢısına çıkacak engelleri algılamak için önüne ve arkasına mesafe sensörü (MZ80 

mesafe sensörü) yerleĢtirilmiĢtir. Robot engel algılaması halinde kendisi engele çarpmadan 

durmaktadır.  

6. TEST 

Robot Azzinin yapımı devam etmektedir. Elektronik kart tasarımı ve montajı, 

kullanılacak pil yapımı ve mekanik yapının montajının bir kısmı tamamlanmıĢtır. Yapılan 

iĢlerin ayrı ayrı testleri yapıldı ancak hepsinin bir arada olduğu test henüz yapılamamıĢtır. 

Ġlerleyen günlerde testler yapılacaktır. Manyetik bant üzerinde aracın yüksüz olarak yolu 

takip etmesi testi, araca görev atanması ve görev takibi testi, aracın yüklü olarak manyetik 

yolu takip etmesi, aracın sarj istasyonuna dönmesi testleri yapılacaktır. 

7. TECRÜBE 

Robot Azzinin yük kaldırma mekanizması için makas sistemi çalıĢması yapıldı. Yapılan 

çalıĢmaların resimleri aĢağıda görülmektedir. Bu çalıĢma da 10x20 mm lik metal profil, 

vidalar ve 3B yazıcıda basılan birleĢtirme aparatları kullanıldı. Yaptığımız bu Ar-Ge çalıĢması 

yeterli yük dayanımı sağlamadığı için Robot Azzi de kullanmayı uygun bulmadık. Yeni 

çalıĢmalar neticesinde robotumuzun indirme kaldırma mekanizmasını destek sağlayan 

amortisörler ve lineer aktüatör kullanılarak oluĢturulan mekanizmayla yaptık. YapmıĢ 

olduğumuz çalıĢmaların resimlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI 

 

ĠĢin Tanımı 
Aylar 

ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatur 

Taraması 

        

Veri 

Toplanması 

        

Mekanik 

Tasarım 

        

Yazılım         

Test 

Yapılması 

        

YarıĢma         

 

Tablo 1 Robot Azzi Yapımının Zaman Planlaması 
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Sıra 

No 
Malzeme Ġsmi Özellikleri Adet Fiyat Toplam 

1 DC Motor 
12 volt DC, 100 Watt, Tork 20 

kg.cm 
2 206,00 ₺ 412,00 ₺ 

2 Motor Sürücü VNH2SP30 - 30A Mini 3 42,00 ₺ 126,00 ₺ 

3 DC Lineer Motor 
12V DC 25mm 40KG Linear 

Aktüatör Motor 
1 550,00 ₺ 550,00 ₺ 

4 SarhoĢ Tekerlek 
50x20 mm taĢıma kapasitesi 

35kg 
4 10,00 ₺ 40,00 ₺ 

5 Tekerlek Büyük Arazi Tekerleği 65X25 

mm Bağlantı Kaplini 6mm 
2 60,00 ₺ 120,00 ₺ 

6 
Alüminyum 

profil Sigma Profil 30x30 mm 1m 
6 60,00 ₺ 360,00 ₺ 

7 Manyetik Sensör okuma mesafesi 0-20 mm 8 30,00 ₺ 240,00 ₺ 

8 Mesafe sensörü MZ80, 80 cm 3 30,00 ₺ 90,00 ₺ 

9 
Lion Pil 

18650 sarjlı pil 3.7V, 

3000mAh 
6 100,00 ₺ 600,00 ₺ 

10 Acil Stop Butonu Mantar Acil Stop Butonu NC 1 30,00 ₺ 30,00 ₺ 

11 
Uzaktan 

Kumanda Verici nrf24l01 wifi modülü  
1 42,00 ₺ 42,00 ₺ 

12 
Uzaktan 

Kumanda Alıcı nrf24l01 wifi modülü  
1 42,00 ₺ 42,00 ₺ 

13 Arduino Arduino nano 1 195,00 ₺ 195,00 ₺ 

14 Arduino Arduino mega 1 410,00 ₺ 410,00 ₺ 

15 
Manyetik Band 

boyu:15m  en:20mm, 

yapıĢkanlı 
1 130,00 ₺ 130,00 ₺ 

16 
Diğer 

malzemeler 

Filement, Led, vida, somun, 

köĢebent, ahĢap 
1 500,00 ₺ 500,00 ₺ 

    Toplam Fiyat 3.887,00 ₺ 

 

Tablo 2 Robot Azzi Malzeme Fiyat Listesi 

 

 

Risk 

No 

Riskler B Planı 

1 Pandemi nedeniyle grup çalıĢması 

yapılamaması 

Uzaktan eriĢimle grup ve danıĢman 

toplantıları yapılması 

2 Prototip testlerinin gerçek pist üzerinde 

yapılamaması 

Testlerin gerçeğe yakın (küçültülmüĢ 

pist) pistte yapılması 

3 Yurt dıĢı kaynaklı elektronik ürünlerin döviz 

kuru yükselmesinden dolayı maliyet artıĢı 

Yerli ürün kullanılması 

4 Robot Azzi enerjisinin kesilmesi nedeniyle 

görevini yapamaması 

Enerji takibi bilgisayar masaüstü 

uygulaması ile izlenmesi 

5 Manyetik hall sensörünün hassasiyet 

problemleri 

Hassasiyeti yüksek sensör 

kullanılması  

 

Tablo 3 Robot Azzi Riskleri ve B Planı 
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Risk 

No 

Olasılık Etki Risk 

Sonucu 

1-9 
DüĢük Orta Yüksek DüĢük Orta Yüksek 

1 X   x   1 

2  x   x  3 

3  x   x  3 

4   x   x 7 

5  x   x  4 

 

Tablo 4 Robot Azzi Risk Tablosu 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Robotun tüm tasarımı takımımızca yapılmıĢtır. Robot ağırlık merkezinin sağ ve solundan 

iki adet motor ile hareket ettirilmektedir. Burada kullanılan motorlar 100 watt özelliğindedir. 

KöĢe noktalara yerleĢtirdiğimiz dört adet sarhoĢ tekerlekler sayesinde taĢınacak yük miktarı 

arttırılmıĢ ve bu tekerlekler robotun hareket ettirilmesini kolaylaĢtırmıĢtır. Elektronik kontrol 

kartı tarafımızca yapılmıĢ olup tamamen özgündür. Kontrol kartı ile robotun hareketi, uzaktan 

kontrolü, engel algılama ve çizgi takibi yapılmaktadır. Bilgisayarla bağlantısı nRF24l01 

modülü ile yapılmıĢtır.  

Yük alma ve indirme kısmı uzaktan kontrol edilmektedir. Uzaktan kontrol bilgisayar 

üzerinden yapılmaktadır. Ekibimizce Delphi görsel programlama ile masaüstü uygulaması 

geliĢtirilmiĢ ve uzaktan kontrol bu uygulama ile yapılmıĢtır. 

 

Elektronik kart tasarımı Proteus programı ile hazırlanmıĢtır. Baskı devre Ģeması aynı 

programla hazırlanıp pnp kâğıt üzerine çıktı alınarak ütü yardımıyla bakır plakete 

aktarılmıĢtır. Daha sonra asit çözeltisiyle baskı devresi çıkarılmıĢtır. Matkap ile lehimleme 
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delikleri delinerek kompenantlar lehimlenmiĢtir. Bu aĢamalar sonunda kontrol kartı çalıĢır 

hale getirilmiĢtir. 

 

10. YERLĠLĠK 

Robot Azzi ekibimizce tasarlanmıĢ ve hayata geçirilmiĢ bir robottur. Robotumuzun 

tasarımında kullanılan malzemeler genellikle yerli ürünlerden oluĢmaktadır. Robotun yük 

kaldırma mekanizmasında kullanılan lineer aktüatör keskinler marka olup tamamen yerli 

üründür. Ayrıca mekanizmanın destek elemanları (AhĢap malzeme, amortisörler, vidalar) 

yerli ürünlerdir. 

Robotumuzun Ģasesinde kullanılan alüminyum sigma profiller, somunlar, vidalar yerli 

ürünlerdir. 

Robotun hareketini sağlayan kontrol kartı elemanlarından arduino mega, arduino nano, 

motor sürücüler, sensörler, nRF24L01 RF modülü ve DC motorlar yerli imkanlarla temin 

edilen yabancı menĢeilidir. Kontrol kartının enerjisini sağlayan piller yerli ürünlerdir. 

Robotta kullanılan diğer malzemeler (Kablolar, vidalar, somunlar, saç malzemeler) 

okulumuz imkânlarıyla ve yerli ürünler kullanılarak yapılmıĢtır. 
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3-Delphi programlama 
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