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1. RAPOR ÖZETİ  

AKTAN Takımı olarak TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması Temel 

Kategori dalına katılarak Endüstriyel sanayide kullanılıp AGV Robot olarak adlandırılan 

otomatik güdümlü araç yapmaya karar verdik. Bu amaçla yarışma şartnamesini okuyarak 

yarışma parkuru, kuralları vb. konularda gerekli araştırmayı detaylı bir şekilde yaptık. 

Ön Eleme aşamasına gelince de AGV Robotları’nın kontrol mekanizması, elektrik aksamı, 

yapım yöntemleri gibi konularda detaylı araştırmalar yaparak bilgi edindik. Elde ettiğimiz 

bilgiler çerçevesinde online platformlar üzerinden gerek çevrimiçi gerek yüz yüze birçok 

toplantı yaptık. Robotumuzun malzemelerini belirlerken de robotumuzun olabildiğince yerli, 

dayanıklı ve kullanışlı olması gibi konulara dikkat ettik. Bu hususta Sistem Ön Şemasında 

bahsettiğimiz üzere robotumuzda Deneyap Kart kullanarak robotumuzun yerli ve modern 

olmasını sağladık. Sonrasında ise görev dağılımı yaptıktan sonra Ön Rapor yazma aşamasına 

geçtik. Çeşitli toplantılar sonrasında Ön Raporu başarıyla teslim ettik. Sonrasında ise 

takımımıza çeşitli sosyal medya hesapları açtık ve sponsor görüşmelerine başladık. 

Ön elemeyi geçtikten sonra ise Ön Rapor sonuçlarına dayanarak raporumuzu analiz edip 

eksik yönlerimizi tespit ettik ve bu konularda kendimizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda 

atölyemizde gerekli çalışmaları yaptık. İlgili testleri de yaptıktan sonra  robotumuzun nihai 

tasarımını  uzun toplantılar sonucu belirledik ve Proje Detay Raporu yazım aşamasına geldik. 

Proje Detay Raporunu elimizden geldiğince güzel yazıp TEKNOFEST yarışmasında güzel bir 

sonuç aldıktan sonra ülkemizi yurtdışında temsil etmek AKTAN Takımı olarak en büyük 

hedefimiz. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

AKTAN Takımı Adana Deneyap Atölyelerinde eğitim gören lise öğrencileri tarafından 

kurulmuş teknoloji takımıdır. Takım danışmanı da Deneyap Atölyelerinde eğitmen görevini 

üstlenmektedir. 

                           Mehmet KARATAŞ – Takım Danışmanı- 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi ve Deneyap 

Eğitmeni 

Çalışma Alanı: Takım Danışmanı 

 

 

        Emirhan KALAAĞASI – Takım Kaptanı- 

Adana Ramazan Atıl Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi, 

Deneyap Öğrencisi 

Çalışma Alanı: Mekanik Tasarım, SolidWorks , Eagle 

 

  

Abdullah KIZIL  

Adana 75. Yıl Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi, Deneyap 

Öğrencisi 

Çalışma Alanı: Yazılım, C++, Python, C# 
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Ömer Faruk SAYILIRBAŞ  

 

      Adana İsmail Kulak Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi, 

Deneyap Öğrencisi 

 

      Çalışma Alanı : Yazılım , C++ , C#  Python 

 

 

 

 

       

Said AÇ 

 

Adana Özel Mavigöl Final Vip Fen Lisesi  

 

10. Sınıf Öğrencisi, Deneyap Öğrencisi 

 

Çalışma Alanı : Sponsorluk , Tasarım , Adobe  

 

 

 

 

 

  Samet Erdem TEMUÇİN  

                                                       

Adana Piri Reis Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi, Deneyap 

Öğrencisi 

           

Çalışma Alanı :  Mekanik , Üretim , Sponsorluk , SolidWorks  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

(Şekil-1: Organizasyon Şeması) 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu değerlendirmemiz sonucu projemizin yazılım mimarisinin yeterince 

sade ve açıklayıcı olmadığını, robotun tasarımını yük kaldırma ve manevra kabiliyeti açısından 

yetersiz tasarladığımızı ve özetinde projemizi tam olarak anlatamadığımızı fark ettik. Ayrıca 

analizlerimiz sonucu aracımızın güvenlik açısından yazılımında ve tasarımında eksiklikler 

olduğunu tespit ettik. 

Ön tasarımından sonra aracımızın tasarımında motorlarının yerini hem aracın stabil 

çalışması için hem de olası kaza senaryolarında zarar görmemesi için değiştirdik. Kauçuk 

tekerlerinin birkaçını da daha rahat yük kaldırabilmesi için havalı teker olarak değiştirdik. 

Ayrıca yükleri daha güvenli kaldırabilmesi için aracımıza amortisör sistemi ekledik. Yük 

kaldırma sistemine de ağır yükleri daha rahat şekilde kaldırabilmesi için kriko sistemi ve 

sağlamlığı ve hafifliği nedeniyle polietilen levha ekledik. Robotumuzun şasesini de olası 

çarpma, yangın vb. senaryolarda daha az zarar görmesi için geliştirdik. Robotumuzda 

yaptığımız değişiklikler sonucu nihai tasarımımızda artık robotumuz daha stabil çalışırken 

yükleri daha rahat ve güvenli kaldırabiliyoruz.  

 

 

                                                

 

 

 

 

           (Şekil-2: Atölye Çalışma Görseli )             ( Şekil-3: Aktanom 4.0 Başlangıç Hali ) 
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Ön Tasarımda Planlanan Bütçe : 

Ürünler Miktar Fiyat 

Motor ve Sürücüsü 2 Adet 2800 TL 

Sigma Profil 40x40 5 Metre 426 TL 

Manyetik Sensör 10 Adet 70 TL 

Kauçuk Döner Tekerlek 4 Adet 120 TL 

Kauçuk Sabit Teker 4 Adet 100 TL 

Güç Kaynağı 4 Adet 1280 TL 

Deneyap Kart 1 Adet 195 TL 

LM2596 Regülatör 2 Adet 60 TL 

     Toplam Bütçe : 5.051 TL 

(Şekil-4: Ön Tasarımda Planlanan Bütçe) 

 

Ön tasarımdan sonraki son bütçe : 

Ürünler Miktar  Fiyat  

Motor ve Sürücüsü 2 Adet  2800 TL  

Sigma Profil 40x40 5 Metre  426 TL  

Manyetik Sensör 10 Adet  70 TL  

Kauçuk Döner Tekerlek 4 Adet  120 TL  

Kauçuk Sabit Teker 4 Adet  100 TL  

Güç Kaynağı 4 Adet  1280 TL  

Deneyap Kart 1 Adet  195 TL  

LM2596 Regülatör 2 Adet  60 TL  

Kriko (1.5 ton) 1 Adet 
 100 TL  

12V 1000 RPM Redüktörlü DC 

MotoR 
1 Adet 

 101 TL  

Rgb Şerit Led 5 Metre  
 61 TL  

Tam Dişli Saplama 4 Adet 
 20 TL  

Döner Maşalı Havalı Tekerlek 2 Adet 
 500 TL  

     Toplam Fiyat : 5.893 TL  

(Şekil-5: Ön Tasarımdan Sonra Planlanan Bütçe ) 

https://urun.n11.com/yedek-parca/elektrikli-bisiklet-donusum-set-48v800watt-P31320412621&linkCode=df0&hvadid=510123972226&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6392148519989478255&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012761&hvtargid=pla-971033101434&psc=1
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/sigma-profil-40x40-mm
https://www.robotistan.com/manyetik-hall-effect-sensor-karti-ky-024?language=tr&h=e1d9e37d&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgN58cWzH_Ol10fkxN9dzrrvEjxLqtBej9kunwKDQOvumdbs0nvdb0UaAt7yEALw_wcB
https://www.hepsiburada.com/oynak-tabla-baglantili-burclu-kaucuk-hafif-sanayi-tekerlegi-capi-80-em01-spr-80-p-HBV000008BPYL?magaza=e-tekerlek
https://www.tekerteker.com/zet-slb-08025-80-mm-capli-sac-cant-uzeri-dolgu-lastik-burclu-makara-pmu12706?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgPk-El1ItDkR8kFVorkaSolLWkvHm9s8W7mjTlUUWEtrNGfShz4pCAaAplcEALw_wcB
https://urun.n11.com/aku/orbus-12-volt-24-amper-elektrikli-bisiklet-akusu-6dzm-24-P479322241?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgNyVlA5gEeObxBDWocMl6rQ59TtwJk_aiJ38fU2MqoIhMUZ5pUeJ1oaAgJCEALw_wcB
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart-set.html
https://www.hepsiburada.com/keskinler-7-segmentli-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj-p-HBV00000EULTU?magaza=LAMASSU
https://urun.n11.com/yedek-parca/elektrikli-bisiklet-donusum-set-48v800watt-P31320412621&linkCode=df0&hvadid=510123972226&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6392148519989478255&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012761&hvtargid=pla-971033101434&psc=1
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/sigma-profil-40x40-mm
https://www.robotistan.com/manyetik-hall-effect-sensor-karti-ky-024?language=tr&h=e1d9e37d&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgN58cWzH_Ol10fkxN9dzrrvEjxLqtBej9kunwKDQOvumdbs0nvdb0UaAt7yEALw_wcB
https://www.hepsiburada.com/oynak-tabla-baglantili-burclu-kaucuk-hafif-sanayi-tekerlegi-capi-80-em01-spr-80-p-HBV000008BPYL?magaza=e-tekerlek
https://www.tekerteker.com/zet-slb-08025-80-mm-capli-sac-cant-uzeri-dolgu-lastik-burclu-makara-pmu12706?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgPk-El1ItDkR8kFVorkaSolLWkvHm9s8W7mjTlUUWEtrNGfShz4pCAaAplcEALw_wcB
https://urun.n11.com/aku/orbus-12-volt-24-amper-elektrikli-bisiklet-akusu-6dzm-24-P479322241?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgNyVlA5gEeObxBDWocMl6rQ59TtwJk_aiJ38fU2MqoIhMUZ5pUeJ1oaAgJCEALw_wcB
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart-set.html
https://www.hepsiburada.com/keskinler-7-segmentli-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj-p-HBV00000EULTU?magaza=LAMASSU
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

(Şekil-6: Araç Sistem Tasarımı) 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Biz Aktan ekibi olarak çalışmalarımızı ilerletirken birçok farklı etkenleri göz önünde 

bulundurduk. Aracımızın verilen görevleri yerine getirmesi için en uygun tasarımları yapmaya 

özen gösterdik. 

Aracımızın ön tasarım aşamasında belirttiğimiz üzere hareketini iki motordan 

sağlayacaktır. İki motor ve tahrik tekerleri dışında da dört adet döner teker bulunacaktır. 

Aracımızın bu aşamada en çok geliştirdiğimiz yanı kaldırma sistemimiz oldu. Tamamen 

tasarımları üretimi takımımıza ait olan sistem tasarımları ve planları yaptık. 
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Tasarım ekibimiz tarafından geliştirdiğimiz tasarımlar: 

 

(Şekil-7: İlk Araç Tasarımı) 

 Aracımızın tasarım ekibimizin çeşitli denemeleri ve araştırmaları üzerine ön tasarım 

aşamasında hazırladığımız ilk tasarımımızdır. Bu tasarımda aracın eksik gördüğümüz yanları 

özellikle kaldırma sistemiydi aynı zamanda hareket kabiliyetinin de düşük olduğunu düşündük 

bu nedenlerden dolayı bu tasarımdan vazgeçtik. 
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(Şekil-8,9: Aracın İkinci tasarım görselleri (Önden- Arkadan)) 

 Aracımızın ikinci olarak geliştirdiğimiz tasarımımızdır. Bu tasarımımızda kaldırma 

sistemimizi geliştirdik. Aracımızda görselde görüldüğü üzere kaldırma sistemimizi öncelikle 

ön kısımda yapmayı düşündük. Bu şekilde olduğunda bize sağladığı avantaj motorlarımızı ve 

güç kaynaklarımızı arka kısma koyarak geniş bir yer ayırmasıydı. Fakat bu şekilde olduğunda 

aracın ağırlık merkezi ön kısma yaklaşacaktı bu da aracın dengesiz hareket etmesini neden 

olacaktı. Aracın ağırlık merkezinin tahrik tekerleklerinde olmasını sağlamadığı için güç kaybı 

da yaşatacağını düşünerek bu tasarımdan vazgeçtik. 

  

(Şekil-10: Araç Son Tasarım Ön Çapraz Görüntü) 
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(Şekil-11: Araç Son Tasarım Önden Görünüşü) 

 

(Şekil-12: Araç Son Tasarım Yandan Görünüşü) 

 

(Şekil-13: Kriko Sistemi Görüntü) 
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(Şekil-14: Araç Son Tasarım Teknik Resim) 

 Aracımızın son tasarlanmış hali verilen görsellerdeki gibidir. Aracımızda ön tasarım 

aşamasından sonra yaptığımız başlıca değişim kaldırma sistemidir. Kaldırma sistemimiz Şekil-

13‘te görüldüğü üzere kriko ile sağlanacaktır. Kriko üzerine dört köşesinden geçirilmiş 

saplamalar ile gövde üzerinde dengesini sağlayan bir plaka olacaktır. Bu plaka krikonun 

kaldırma yaparken gücünü vereceği kısım olacaktır ve dört köşesinde de saplama olduğu için 

sağa ve sola hareket etmeyerek kaldırıp indirmede stabil duracaktır. Onun hemen üzerinde ise 

sigma profiller ile yükseltilmiş bir plaka daha olacaktır. Üstteki plaka yüklerin bineceği kısım 

olacaktır. Plaklar sağlam ve dolgun bir yapıda olan polietilen levha ve aralarında sigma 

profillerden oluşacaktır. Kaldırma sistemimizden sonra ise bir diğer geliştirmemiz ise hareket 

kabiliyetini arttırmak için köşelerini eğimli yapıda tasarladık bu sayede araç çizgi takibini 

yaptığı sensör kısmı ile motor kısmı arasında mesafe artmış olacak ve bu sayede de çizgiyi takip 

ederken takılmadan akıcı bir şekilde hareket edecektir. Bu hareketleri bize hem hız 

kazandıracak hem de çok büyük açıda hareket etmediği için yükü düşürme olasılığı azalacaktır. 

 Aracımızda 2 adet motor bu motorlara bağlı tekerlekler ve bu tekerlekler dışında 4 adet 

her yöne dönebilen tekerlek bulunacaktır. Aracımız toplam 6 tekerlekli yapıdan oluşacaktır. 

Ortada motora bağlı güç tekerleklerine kuracağımız amortisör sistemi sayesinde yükün 

ağırlığının bir kısmı stabil hareket etsin diye ortadaki güç tekerlerine ağırlığın kalan kısmı da 

boştaki 4 tekere eşit dağıtılacaktır. 

Aracın Hareket Senaryosu:  

Aracımızda üst kısım da belirttiğimiz üzere 2 adet motor ve bu motorlara bağlanan 

tekerleklerden hareketini sağlayacaktır. Bu tekerlekler aracın orta kısmında sağda ve solda 
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bulunacaktır. Aracımızın hareketleri tank sistemine çok benzerdir. Aşağıda aracın hareket 

senaryoları verilmiştir. 

İleri Gitme Hareketi: Araç ileri gitme hareketini kumandadan veya çizgi 

sensörlerinden aldığı veriler ile sağ ve sol motorlarını ileri yönde döndürerek sağlayacaktır. 

Geri Gitme Hareketi: Araç geri gitme hareketini de aldığı veriler ile sağ ve sol 

motorlarını geri yönde döndürerek sağlayacaktır. 

Sağa Dönme Hareketi: Araç sağa dönme hareketi için aldığı veriler ile sağ motorunu 

geri yönde ve sol motorunu ileri yönde döndürerek sağlayacaktır. 

Sola Dönme Hareketi: Araç sağa dönme hareketi için aldığı veriler ile sağ motorunu 

ileri yönde ve sol motorunu geri yönde döndürerek sağlayacaktır. 

Açılı Dönme Hareketi: Aracımız çizgiyi takip ederken sağa veya sola eğimli bir yol 

gidiyorsa aracımız motorunun birini o yönde hızlandırarak sağlayacaktır. (Örneğin; çizgi sağa 

doğru eğimli gidiyorsa araç sol motorunun hızını artıracaktır. 

 

4.2.2. Malzemeler  

Aracımızı üretirken kullanacağımız parçaları seçerken malzemenin sağlamlığına ve 

maliyetinin en uygun şekilde olmasına dikkat ettik. Malzemelerimizi seçerken detaylı 

araştırmalarda bulunduk. Üretim aşamasında parçanın yaptığımız testler sonucunda sorun 

yaşamamak için bu yolu izliyoruz. Aracımızın parçalarını: Krikoyu, Dc motoru, 

süspansiyonları, kauçuk tekerlekleri, sigma profilleri üretim aşaması zor ve maliyetli 

olabileceğinden dolayı hazır temin edeceğiz.  

 

Sigma Profil 

 Hafifliği, sağlamlığı ve boşluklu kanallı yapısı el üretimlerinde 

kolaylığından dolayı kullanıyoruz. Bu sayede iskeletimiz ağır 

yükleri kaldırırken bir sorun ortaya çıkarmayacak ve kanal 

boşlukları sayesinde motor kablolarımızı içerisinden geçireceğiz 

bu sayede dışarıda herhangi bir kablo görünmeyecek. Hem 

görünüş açısından hem de kullanım açısından hem de motorlarda 

olası bir arızda kablolara zarar gelmeden değiştirmeye imkan 

sağlayacaktır. Sigma profillerle iskeletimizi sağlam bir şekilde 

birleştirmek için sigma profil bağlantı ekipmanları (Köşe 

bağlantıları, bağlantı ekipmanı vb. gibi araçlar) kullanacağız. 

(Şekil-15: Sigma Profil)    

 

Üretim aşamasına geçtiğimizde sigma profilleri birleştirmek 

için gizli köşe bağlantıları kullanacağız. Bu bağlantı yolunu 

seçmemizin nedeni pratik bir parça olmasıdır. Hem hiçbir vida deliği 

açmamıza gerek kalmadan montajlanmasıyla hem de olabilecek kazalar 

sonucun da parça değişim hızının arttırılmasını sağlayacaktır. 

(Şekil-16: Sigma Profil Bağlantısı) 
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Aracımızda belirli açıdaki sigma profilleri daha estetik ve daha 

doğru bir açıyla birleştirmek için bu parçayı kullanacağız. 

 

(Şekil-17: Sigma Profil Bağlantısı) 

Tekerlek: 

  Aracımızda iki çeşit tekerlek bulunacaktır. Bunlar; hareket kabiliyeti yüksek olması ve 

yükleri rahat kaldırabilmesi için sanayi tipi kauçuk tekerlek, diğeri ise hareket etmesini 

sağlamak için yine kauçuk yapılı ama yüzey alanı geniş olarak dişli ve yer tutuşu yüksek olan 

tekerlek kullanılacaktır. 

 

Kullanacağımız sanayi tipi kauçuk hareketli tekerlekler sanayide çok 

ağır yükler taşıyan araçlarda kullanılmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz araç ise 

sanayide kullanıma uygun ve daha fazla ağırlık kaldırabilmesi amaçlandığı 

için bu tekerlek tercih edilmiştir. 

(Şekil-18: Hareketli Tekerlek) 

 

Aracımızda kullanacağımız diğer tekerlek ise motorlara bağlı 

olacak havalı tekerlek olacaktır. Bu tekerleğe bağlayacağımız dişli ve 

zincir sistemi ile motorumuz tekerleği dönderebilecek ve bu sayede 

hareketi sağlayacaktır. Bu tekerleği de sağlamlığından dolayı ve ağır 

yükleri taşırken aracımızın motoruna binen baskıyı kısmi süspansiyon 

görevi görerek azaltacağı için tercih edeceğiz.   

(Şekil-19: Havalı Tekerlek) 

Kriko ve Dc Motor: 

 

 Kriko yardımıyla kaldıracağımız ağır yükü 

stabil bir şekilde tutucağız dc motor ile 

birleşimiyle görevi otomatik bir hale 

dönüştüreceğimiz bu parçayı kendi 

yöntemlerimizle akıllıca bir şekilde üreteceğiz. 

(Şekil-20 : Kriko)                                                                                       (Şekil-21: DC Motor) 
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Süspansiyon: 

 Aracımızda 150 mm/5,9 inç 600 kg basınca dayanabilen süspansiyonlar 

kullanacağız. Süspansiyonlar aracımızın dengesini korumak ve motora 

bağlı bulunan tekerleklerin yerden temasının kopması sonucu aracımızı 

hareket ettiren direnci kaybetmemek için kullanacağız. 

 

(Şekil-22 : Süspansiyon) 

  Motor: 

 

 Aracımızda 48 V 800 W elektrikli fırça motorunu hareket için 

kullanıcaz.Bu motorların gücü sayesinde ağır yükleri kolayca 

taşıyabiliceğiz. 

 

 

(Şekil-23 : Motor) 

 

Polietilen: 

Aracımızda yükü taşıyacak bir polietilen levha 

kullanıcaz.Polietilenin aşınma dayanımının yüksek olması , özgül 

ağırlığının düşük olması, kolay işlenebilmesi ve ekonomik 

olmasından dolyı tercih edeceğiz.Polietilen sayesinde yük kaldırma 

işlemlerinde bir sorun çıkma ihitmalini ortadan kaldıracağız. 

 

(Şekil-24 : Polietilen Levha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

3 Boyutlu Baskılama Yöntemi: 

Üç boyutlu baskı yöntemi ile 

istenilen ölçüde şekiller yapabilmesi, 

dayanıklı plastik malzemeler oluşturması, 

maliyetinin düşük olması ve hızlıca üretip 

test etme imkanından dolayı üç boyutlu 

yazıcıyı tercih ediyoruz. Bilgisayarda 

çizim programları aracılığıyla tasarlanan 

çizimleri, üç boyutlu olarak, flament 

malzemenin yüksek sıcaklıklarda 

eritilerek bir tabla üzerine belirlenen 

koordinatlara bırakıp anlık      soğutulması 

ile yapılan bir üretim yapacağımız 

yöntemdir. 

 

             (Şekil-25: 3 Boyutlu Yazıcı) 

Vidalama Yöntemi: 

 

Aracımızda iskeletimize bağlı olan parçları yerlerine 

sabitlemek için vidanın çok çeşitli şekillerinin kullanım 

kolaylığını tercih ediyoruz.  

 

                                                                                                           (Şekil-26: Vida Çeşitleri) 

CNC Kesim Yöntemi:  

 

 Bir CNC makinesi, kodlanmış bir programlanmış talimatı 

takip ederek ve işleme işlemini doğrudan,manuel bir 

operatör kontrol etmeden bir malzemeye istediğimz şekil 

veren bir yöntemdir. CNC yöntemini aracımızın şasesinde 

kullanacağımız plakaları kesme ve görünüşünü 

tasarladığımız boyutlara göre ayarlamak için kullanacağız. 

(Şekil-27: CNC Makinesi) 
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Lehimleme:                                                                              

Havya lehimleme yöntemini dışarıda motorların kablolarını 

konnektör kablolarına bağlarken, kabloların giriş çıkışını sağlarken 

ve bölme içerisinde kullanacağımız parçaları ve kabloları 

birleştirirken düşük maliyetinden dolayı ve kolay kullanımı olduğu 

için kullanacağız. 

                                                                                  (Şekil-28:LehimMakinesi) 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 

Aracımızın boyutları üst kısımda verilen şekil-14 ‘teki teknik resimde görüldüğü üzere 

eni 400 mm boyu ise 700 mm ye yakın olacaktır (İskelet Dışında Kalan Manyetik sensör hariç).  

Araç ağırlığımız ise motor ve güç kaynaklarını koymadan 8-10 kg arası olacaktır. Güç 

kaynakları ve motorları da dahil ettiğimizde 16-20 kg arası olacağını planlıyoruz. (Bu değerleri 

aracımızın verilen görevleri yerine getirmesi için yaptığımız en uygun tasarımımızda gereken 

malzemelerin ortalama ağırlıkları ile hesaplanmıştır.) 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

(Şekil-29: Aracın Elektronik Bağlantı Şeması) 
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Deneyap Kart 

240 MHz Çift Çekirdek Tensilica LX6 

Mikroişlemcisi sayesinde verilen kodları hızlı ve güvenli bir 

şekilde yerine getirebilecek. 2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n , 

Bluetooth EDR veya BLE Dahili PCB Anten kullanarak 

kumanda ile haberleşmeyi bu seçenekleri kullanarak 

sağlayacağız. 24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini ve 16 x Analog 

Giriş Pini (12-bit ADC) sayesinde birçok pin kullanma 

imkanımız var. Boyutları 63.50mm x 25.4mm x 15.70mm 

gibi küçük bir boyutta olduğu için aracımıza kolayca 

yerleştirebileceğiz. 

(Şekil-30: Deneyap Kart) 

 

Manyetik algılama sensörü 

 

Bu sensör kartı manyetik alana maruz kalmadığında 

0V çıkış verir ancak bir manyetik alana girdiğinde 5V çıkış 

vermeye başlar. Bu sayede manyetik çizgi takibini 

yapacağız. 

 

 

 

 

(Şekil-31: Manyetik Sensör) 

 

Motor Sürücü 

Kullanıcağımız Motor sürücüsü 48V 750W için olan 

motorları çalıştırmayı sağlar.Üzerinde bulunan bir çok kablo 

giriş çıkışı sayesinde ihtiyacımız olan özellikleri motora 

ileteceğiz. 

 

 

(Şekil-32: Motor Sürücü) 
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Dc Motorlar 

 

Yüksek güç üretimli 3 vitesli 48V 750W elektrikli 

motordan iki adet kullanarak aracımızın hareketini 

sağlayacağız. Motor 3 farklı vitese ve ileri geri hareketi 

yapabilme özelliğine sahip. 

 12 volt dc motoru basit kullanımından dolayı krikomuzu 

otomatik hale getirmek için seçtik. 

 

 

 

(Şekil-33: DC Motor) 

 

Jel Akü 

Jel aküler diğer akülere kıyasla titreşime, sıvı 

temasına, aşınmaya ve darbeye karşı daha dayanıklıdır. 

Kurşun asit türündeki akülere göre daha uzun ömürlüdür. Jel 

aküler uzun ömürlüdür. Kolaylıkla şarj edilir ve diğer akülere 

kıyasla daha verimlir.48 volt dc motorlarımızı çalıştırmak 

için 4 tane jel akü kullanmayı tercih ettik. 

 

 

 

(Şekil-34: Jel Akü) 

 

Led Aydınlatma 

 

Aracımızda alt kısımlarına yerleştireceğimiz RGB 

ledler bulunacaktır. Bu RGB ledler renk sayısı çok fazla 

aolduğu için aracımızda yaptığı göreve uygun renk 

yansıtması için kullanacağız. Bu sayede uzaktan şuan ne 

yaptığını anlayabileceğiz. 

Örneğin Yeşil yanarken araç bir noktadan diğer 

noktaya hareketini sağlıyor olacak ya da aracımız yük 

yükleme işlemi yaparken kırmızı renk gibi farklı renklerde 

görsel uyarı verecek şekilde programlayıp kullanacağız. 

 

(Şekil-35: RGB Led) 
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Batarya Takip Sistemi 

 

  (Şekil-36: LCD Ekran)                                                   (Şekil-37: Batarya) 

Batarya takip sistemini bir şarj regülatörü ve bir 16x2 LCD ekran yarımıyla 

bataryamızın ne kadar güç kullandığını hem aracın üzerindeki bir ekrana hem de kumanda 

üzerindeki kontrol panelinde görünmesini sağlayacaktır. 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Yarışmamız için tasarladığımız algoritmalarda ilk hedefimiz robotun stabil güvenli 

şekilde görevleri kumandadan onay alarak gerektiğinde haber vererek tamamlaması. Bu 

amaçlarımızı gerçekleştirmek için algoritmamızı kumanda ile tam iletişim halinde verilen 

görevleri istenilirse otonom istenilirse manuel olarak tasarladık. Böylece robotların hesap gücü 

ile insanların el becerisini birleştirdik. 

Robotumuz ultrasonik ve renk sensörleriyle çevresinden haberdar olup bulunduğu 

durumu kumandaya aktaracak, ayrıca iki motorla beraber istenen durumda ileri ve geri 

kombinasyonlarıyla çeşitli manevralar yapabilecek yetiye sahip olacaktır. Robotumuz sahip 

olduğu manyetik sensör sayesinde otonom bir şekilde manyetik çizgi takip edebilecek, önüne 

bir engel çıktığı zaman ultrasonik sensör ile birlikte engelin önünde bulunduğunu anlayıp bu 

durumu kumandaya Wi-fi ile iletecek bu sayede istediğimiz şekilde robota komut verip onun 

engeli aşmasını veya engelin önünden çekilene kadar beklemesini sağlayacağız. Robotumuzu 

gerekli olduğu zaman kumanda üzerindeki butonlarla iki motorunu da ayrı ayrı hareket 

ettirmekle beraber kaldıracı da istediğimiz zaman indireceğiz. 
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         (Şekil-38: Ana Diyagram)                                              (Şekil-39: Kurulum Akış Şeması) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         (Şekil-40: Otonom Çizgi Takibi Akış Şeması) 
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(Şekil-41: Manuel Mod Akış Şeması)                 (Şekil-42 :  Otonom Yük Alma Akış Şeması) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (Şekil-43: Otonom Yük Bırakma Akış Şeması) 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Sanayide Dijital teknolojiler yarışması için yaptığımız yarı otonom yarı güdümlü 

robotumuz ve robot için tasarladığımız kumandamız için Yerli ve milli imkanlarla üretilen, yeni 

ve çağımıza uygun elektronik iletişim imkanı sağlayan Wi-Fi modülüne sahip Deneyap Kart 

mikro denetleyicisini kullanmaktayız. 

Deneyap Kart için yazılım dili ve geliştirme ortamı olarak C++ ve Arduino IDE 

kullanacağız. Kumanda ve Robot arasındaki iletişimi Deneyap Kartları içindeki Wi-Fi ve 

Bluetooth modülleri ile sağlayacağız. Aracımızı gerektiğnde bir tuş ile manuel olarak 

gerektiğinde yine bir buttonla otonom olarak çalışmasını sağlayacağız. Ayrıca üzerindeki dahili 

ivmeölçer ve dönüölçer sensörlerini de engel aşma algoritmamızda kullanıyoruz. 

Neden C++ ve C dilini seçtiğimize gelirsek.bu dillerin hızlı çalışıp hızlı derlenmesi, 

elektronik proglamlamaya uygun olması, Büyük bir modül kütüphanesinin olması. 

Büyük bir topluluğa sahip dünyada büyük rağbet gören Arduino ve türevi elektronik 

geliştirme kartlarıma uyumlu olması nedeniyle bu programlama dilini seçtik. 

Ayrıca kumanda arayüzünü yerel sunucudan Html, CSS ve Javascript dilleriyle beraber 

her cihazın web tarayıcısına uyumlu hale getiriyoruz.  

 

(Şekil-44: Deneyap Kart Üzerinden Web Server İle Bağlantı Oluşturma) 

 

Kullanılan Kütüphaneler (Modüller) 

 

1.Serial  

• Serial kütüphanesini kullanma amacımız robottan gelen verileri bilgisayarda 

okumak, gelen verilerden deney ve gözlem yaparak robotun yazılımını 

güncellemek. 

 

2.Math.h 

• Math kütüphanesi içerisinde bir çok matematik fonksiyonu bulunduran geniş 

çaplı bir kütüphanedir  
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• Robotumuzda özellikle trigonometrik fonksiyonları kullanarak robotun hareketi 

için gerekli olan hesaplamaları kolay bir şekilde yapacağız. 

3.Deneyap.h  

• Deneyap Kartın pin diyagramı ve gerekli araçlarını içeren türk mühendisleri 

tarafından oluşturulmuş kütüphanemiz. 

4.WiFi Client.h,WiFiESP32.h,WiFiAP.h 

• Bu kütüphanelerle Deneyap Kart'ın Wi-Fi özelliğini kullanarak bağımsız bir 

web sunucusu oluşturuyoruz. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Robotumuzun Batarya takip sistemi için Deneyap Kart'a pinler aracılığıyla lcd kristal 

ekran bağlayacağız. Batarya yüzdesini C++ dilinde yazdığımız program aracılığı ile lcd 

ekranımıza yazdıracağız. Ayrıca kumanda ile Wi-Fi bağlantısı kurup hem kumanda ekranına 

hem de kartımızın bağlantı adresinde oluşturduğumuz internet(yerel) sunucusuna bağlanarak 

robotumuzla bağlantı kuran her cihaz ile robotun ultrasonik (mesafe) sensörlerinin verilerini, 

engel ve görev bildirimlerini okuyup gerekli komutları verebileceğiz. Kumanda dışında diğer 

cihazlarla kartımızın oluşturduğu internet(yerel) sunucuyla iletişim sağlayabileceğiz. 

5. GÜVENLİK 

• Robotumuzda herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda robotumuza eklediğimiz 

acil durum butonuyla anında müdahale edebileceğiz ayrıca aracımızda sigorta 

bulunacağız. 

 

• Herhangi bir kısa devre durumuna karşı aracımızda bulunan elektronik parçaları 

sabitleyeceğiz. 

 

• Herhangi bir çarpma durumuna karşı robotumuzun dış köşelerinde keskinlik 

bulunmayacaktır. 

 

• Robotumuzda bulunan ve yapımında kullanılacak malzemelerin hepsinin kullanım 

kuralları takım üyeleri tarafından titizlikle bilinecektir. 

 

• Atölyemizde her türlü aksi duruma karşı gerekli yardım malzemeleri bulunmaktadır.(ör. 

Yangın Tüpü, İlk Yardım Kiti) 

 

• Atölyede lehim yaparken oluşan gazdan zarar görmemek için ekstra gaz maskesi 

kullanılacaktır ayrıca en az bir pencere açık tutulacaktır. 

 

• Atölyede çalışırken takım üyeleri koruyucu gözlük, eldiven gibi ekipmanları 

kullanmayı ihmal etmeyecektir. 

 

 

 Güvenlik Malzemeleri: 
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Robotumuzu üretirken atölyemizde kullanacağımız güvenlik ekipmanları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Koruyucu Eldiven: Robotumuzun yapımında sigma profil 

kesimi vb. durumlarda ekibimizin zarar görmemesi için kullanılıyor. 

 

 

 

(Şekil-45: Koruyucu Eldiven) 

  

 

Koruyucu Gözlük: Ekip üyelerimizin gözlerini korumak 

İçin güvenlik amaçlı kullanılılıyor. 

 

 

(Şekil-46: Koruyucu Gözlük) 

 

     Yangın Tüpü: Atölyemizde olası yangın durumuna karşı 

bulunuyor ve son kullanım tarihini kontrol etmeyi ihmal etmiyoruz. 

 

(Şekil-47: Yangın Tüpü)       

6. TEST 

Aktan ekibi olarak aracımızın motor, batarya ve yazılım ile ilgili testlerini gerçekleştirdik. 

Ancak henüz prototip aşamasında olduğumuz için yük, taşıma, hareket ve hız testlerini 

gerçekleştirme imkanımız olmadı. Ancak bu testlerle de alakalı planlarımızı ve yapmayı 

düşündüklerimizi belirledik. 

Örneğin araç motorunun düzgün ve sağlam çalışmasının projemizin sorunsuz gerçekleşmesi 

gereken en önemli kısımlarından biri olduğunu düşündük. Bu sebepten araçta kullanacağımız 

48V 800 watt’lık dc elektrik motoru üzerinde birçok test gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi 

araç ve insan güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığımız uzun süreli motor kullanımı ve düşük 

volt deneyleri oldu. 

Robotumuz için düşünmüz olduğumuz algoritmamızı denemek için bir oyun motoru olan 

Unity'i seçtik. C# yazılım dilinde yazmış olduğumuz kodlarlaUnity oyun motorunda 

tasarımımızı sanal bir ortama taşıyarak manyetik ve ultrasonik sensörleri ayrıca  robotun fiziki 

hareketlerini gerçeğe yakın bir şekilde simüle ettik. Bu sayede robotumuzu yapmadan önce 

tasarladığımız algoritmamızı test etme imkanı bulduk.Sanal sensörlerden gelen verileri 

Unity'nin konsol kısmından okuyup robotun durumuna göre analiz edebildik. 
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(Şekil-48: Simülasyon Arayüzü) 

Unity Simülasyon ortamında yaptığımız testlerden bir örnek videolar: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrHOp_u7Vtg 

https://www.youtube.com/watch?v=1DmZlzS1ZME  

7. TECRÜBE 

Bu yılki aracımızı geliştirirken daha önce bu konuda yapılmış araçları inceledik ve bu 

araçları satın alan firmaların şikayetlerini göz önünde bulundurarak aracımızın tasarımını 

geliştirdik. Mühendis ve teknisyenlerle yaptığımız görüşmelerde “AGV Araç Teknolojileri” 

hakkında bize aktardıkları tecrübeler aracı geliştirirken bize çok yardımcı oldu. 

Projemizi geliştirirken başlangıçta “Python” yazılım dilini kullanmayı düşünüyorduk ancak 

elektronik kartlarda “C++” yazılım dilinin daha iyi çalıştığını fark ederek araç yazılımının daha 

sağlam çalışmasını sağladık. 

Ayrıca projemizi geliştirirken test aşamalarında birçok hatayla karşılaştık.  Robotun 

tekerlekleri için başlangıçta kauçuk teker kullandık. Ancak kauçuk malzemesi sert bir malzeme 

olduğu için araç dengesini olumsuz yönde etkiledi. Bu sebepten kauçuk malzemeye göre daha 

fazla esneklik payı gösteren havalı tekerlekleri kullandık. Robotumuzun mikro denetleyicisi 

için Ardunio ,  Rasperry Pi ve Deneyap Kart gibi birçok seçeneğimiz bulunuyordu. Hem yerli 

olması hem de üzerinde wifi, bluetooth ve dahili sensörler bulundurması nedeniyle Deneyap 

Kart kullanmaya karar verdik. Deneyap Kart’ın yeni bir kart olması sebebiyle yazılımsal olarak 

birçok hatayla karşılaştık ve bu hataları düzelttik. Düzgün ve planlı ilerleme, algoritma, tasarım 

ve pek çok konuda ekip üyeleri olarak yeni tecrübeler kazandık. Ayrıca pandemi nedeniyle 

ekipçe uzaktan çalışmayı da deneyimlemiş olduk. 

https://www.youtube.com/watch?v=nrHOp_u7Vtg
https://www.youtube.com/watch?v=1DmZlzS1ZME
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

Zaman Planlaması 

 

(Şekil-49: Zaman Planlaması) 

Bütçe Planlaması 

Ürünler Birim Fiyat Miktar Fiyat 

Motor ve Sürücüsü 1400 TL 2 Adet 
2800 

TL 

Sigma Profil 40x40 82.5 TL 5 Metre 426 TL 

Manyetik Sensör 7 TL 10 Adet 70 TL 

Döner Tekerlek 30 TL 4 Adet 120 TL 

Sabit Tekerlek 25 TL 4 Adet 120 TL 

Güç Kaynağı 320 TL 4 Adet 
1280 

TL  

Deneyap Kart 195 TL 1 Adet 195 TL 

LM2596 Regülatör 30 TL 2 Adet 60 TL 

Kriko(1.5ton) 100 TL 1 Adet 100 TL 

12V 1000 RPM Redüktörlü DC Motor 101 TL 1 Adet 101 TL 

Rgb Şerit Led 12.2 TL 5 Metre 61 TL 

Tam Dişli Saplama 5 TL 4 Adet 20 TL 

Polietilen Levha 100 TL 30x30cm 200 TL 

Sabit Maşalı Havalı Tekerlek 150 TL 2 Adet 300 TL 

Vida Çeşitleri 0.5 TL 100 TL 50 TL 

Süspansiyon 40 TL 2 Adet 80 TL 

Testlerde Kullanılamaz Hale Gelebilecek 
Ürün Telafisi 

500 TL 1 Adet 500 TL 

Güvenlik Amaçlı Atölye Malzemeleri 100 TL 1 Adet 100 TL 

                     Toplam Fiyat : 6.566 TL     

(Şekil-50: Bütçe Planlaması) 
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Risk Planlaması 

AKTAN Takımı olarak herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunlara karşı 

önceden yapmış olduğumuz simülasyonlar ve güvenlik önlemleri sayesinde bu sorunların 

üstesinden soğukkanlılıkla geleceğimizden eminiz. 

Robotun yapım aşamasında olabilecek kazalara karşı atölye ekipmanlarımızı giymeyi 

ihmal etmeyeceğiz. Örnek olarak koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, atölye önlüğü. Test 

aşamalarında kullanacağımız test parkurlarını da şimdiden çit ile çevreledik. 

 

• Senaryo 1: Test sürecinde veya yarışma sırasında robotun alev alması durumunda ne 

yapacağız?   

Gerek atölyede gerek yarışma sahasında yanımızda bulunan yangın tüpü ile hemen müdahale 

edebilecek pozisyona sahip olacağız. 

 

• Senaryo 2: Robotun rotasından çıkması durumunda ne yapacağız? 

Robotumuzun uzaktan kumandasında bulunan güç kesme düğmesi ile robotumuzu güvenli 

şekilde olduğu yerde durdurmayı amaçlıyoruz. 

 

• Senaryo 3: Yarışma esnasında önemli parçaların zarar görmesi durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 3: Yarışma alanına götürülmüş sağlam, yedek parçalar ile değiştirilecektir. 

 

• Senaryo 4: Motorlardan bir ya da daha fazlasının bozulması durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 4: Yarışma esnasında oluşabilecek bu durum için araç montajı pratik tasarlanacak ve 

yedek parça ile yenilenecektir. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın tasarımı tamamen bize aittir. Aracımızdaki yük kaldırma sistemi kendi 

yöntemlerimizle birbirinden farklı iki parça olan krikoyu ve DC motoru organize bir şekilde 

çalıştırarak ürettiğimiz bir alettir. Bu alet yaklaşık 1 ton kaldırabilme kapasitesi sahip. 

Aracımızın yazılımı kendi tarafımızdan geliştirilmiş olup kumanda yoluyla kontrol edilebilen 

hatta yerli ve milli Deneyap kart ile görevlerini otonom bir şekilde yerine getirebilen ilk AGV 

özelliğine sahiptir.  

 

10. YERLİLİK 

Aracımızın üretiminde kullanacağımız parçalarının çoğunu kendi imkanlarımızla 

üreteceğiz.  

• Kullanacağımız ekran ve bazı bağlantılarla kendi batarya takip sistemimizi üreteceğiz.  

• Yaptığımız batarya sistemi ile kendi güç kaynağımızı üreteceğiz. 

• Yaptığımız tasarımları atölyemizde bulunan 3d ve cnc makineleri ile kendimiz üreteceğiz. 
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• Aracımızda yapacağımız aydınlatma sistemi sayesinde aracımız görsel olarak da  uyarılar 

verecek. 

Aracımızın ana işlevlerinin kontrolünü sağlayacak olan yerli ve milli Deneyap Kart, 

elektronik programlama, nesnelerin interneti ve yapayzeka alanlarındaki projelerde kullanmak 

için tasarlandı. Kart, güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü pinleri ile bizim 

ihtiyacımız olan birçok işlevi layığıyla yerine getiriyor. 

 

(Şekil-51,52: Deneyap Kart (Önden-Arkadan)) 
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