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1. RAPOR ÖZETİ  

Robot şasesinin çerçevesi 30*30mm sigma profillerden ve 6mm’ lik demir plakadan 

yapılmıştır. Robotun ileri, geri, sol, sağ hareketlerini yapabilmesi için 4 tekerli sürüş 

sistemi belirlenmiştir. Robotun yürüme aksamında 4 adet L tipi yüksek torklu dc motor 

kullanılacaktır. Robot yürüme aksamı için alüminyum jantlı arazi tekeri kullanılacaktır. 

Robot üzerinde mikroişlemci kart olarak arduino mega, motor sürücüler için 30A lik 

bts7960b kullanılacaktır. Manyetik bantı algılayıp o hatta ilerlemek için roboteq marka 

mgs1600c model manyetik alan okuyucu sensör kullanılacaktır. Yazılacak kodlarda 

robotun stabil yol izlemesi için PID algoritması kullanılacaktır. Yük alma sistemi için 4 

adet lineer aktüatör motorlarla dikey hareket edebilen yük alma/bırakma sistemi 

tasarlanmıştır. Tasarlanan robot yükü otonom olarak alıp yükü belirlenen alana otonom 

bir şekilde koyabilecektir. Sistemdeki engellerin ve yük taşıma platformunun tespiti için 

mz80 cisim algılama sensörleri kullanılacaktır. Verilen görevlerin icrası için 8 butonlu 

taktik butonu kullanılacaktır. Yapılan robotun 50-80 kg ilave yük taşıyabileceği, 25-30 

dakika çalışma süresinin olacağı düşünülmektedir. Yapılacak robot için 4 adet lineer 

aktüatör motor, 4 adet L tipi 40 rpm dc motor, 1 adet arduino mega, 1 adet oled ekran, 3A 

step down regülatör, 5 adet bts7960b motor sürücü temin edilmiştir. Robotu 

yönlendirmek için arduino uno, nrf kablosuz modül, joystick modülü kullanılarak uzaktan 

kumanda yapılmış, robot ile kumanda arasında kablosuz haberleşme sağlanmıştır. 

Bütçeler ayarlandığında manyetik bant okuma sensörü ve diğer devre elemanları temin 

edilip robotun istenilen görevi yapması için devre elemanları birleştirilecek ve çalışma 

kodları yazılacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

Takım üyelerinin bilgileri Tablo.1’de verilmiştir. 

Adı Soyadı Ünvanı Okul Sınıf 

Doğan EROL 
Danışman 

Öğretmen 

Sivas Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Bilişim Teknolojileri 

Öğretmeni 

Burak KAPLAN 
Takım 

Kaptanı 

Sivas Bilim ve 

Sanat Merkezi 
12.Sınıf 

Bilge Kaan 

ATEŞ 
Üye 

Sivas Bilim ve 

Sanat Merkezi 
12.Sınıf 

Mehmet Asaf 

AYDIN 
Üye 

Sivas Bilim ve 

Sanat Merkezi 
10.Sınıf 

Tablo.1 Takım üye bilgileri 

Takım üyeleri Arduino ve Raspberyy Pi’ yi ileri düzeyde kullanabilmektedirler. 

İleri seviye elektrik, elektronik eğitimler almışlardır. SketchUp programında 3D 

modeller tasarlayıp çizebilmektedirler. Takım üyelerinin bazı projeleri Tubitak 

bölge finallerine seçilmiştir. Ayrıca ekip üyesi Bilge Kaan ATEŞ’ in 2020 Tubitak 

Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’ nda yaptığı proje Değerler Eğitimi 

alanında Türkiye 3.’ sü olmuştur. Ekip üyesi Burak KAPLAN’ ın yaptığı İha 

Sivas’ ta düzenlenen İha tasarım yarışmasında il 1.’ si olmuştur. Ekip üyesi Asaf 

AYDIN 2019 yılı Tubitak Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yarışması’ nda 

Tarih alanında bölge 2.’ liği, 2021 yılı Tubitak Liseler Arası Araştırma Projeleri 

Yarışması’ nda Teknolojik Tasarım kategorisinde bölge 2.’ liği ödüllerini almıştır. 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takım üyelerinin görev alanları Şekil.1’ de belirtilmiştir. 

 
Şekil.1 Takım üyeleri görev alanları 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERENDİRMESİ 

Robot şasesi genel olarak değiştirilmemiştir. Robotun tekerlek jantları cnc ile 

yapılacaktı fakat tekerleğin üretim maliyetinin yüksek ve üretim süresinin ise zaman 

almasından dolayı bundan vazgeçilerek alüminyum jantlı hazır arazi teker seçilmiştir. 

Manyetik hall efekt sensör yerine Roboteq mgs1600c manyetik bant okuyucu sensör 

kullanılacaktır. Roboteq marka sensörün tepkime süresinin hızlı olması ve kararlı 

çalışmasından dolayı mgs1600c modeli seçilmiştir. Sensör yerleri aynı olduğundan 

tasarımın değişmesi gerekmemiştir. Sensörden analog veri okunup mikrodenetleyici 

karta alınacak robotun manyetik bandı izlemesi sağlanacaktır. Tasarlanan robotun 

bütçesi Tablo.2’ de verilmiştir. 8 tane hall efekt sensör yerine 1 adet roboteq marka 

manyetik bant okuyucu seçilmesinden dolayı bütçe artmıştır. 

 

Bütçe Durumu Tl 

Ön Tasarım Bütçesi 6.350 

Nihai Bütçe 10.566 

Tablo.2 Bütçe bilgileri 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Sabit yol otomatik kılavuzlu araç sistemleri kılavuz olarak gömülü tel, 

manyetik bant veya renkli boya kullanan otomatik kılavuzlu araç sistemleridir. 

En basit otomatik kılavuzlu araç sistemleri bunlardır. Sistem kablonun ya da 

bandın bulunduğu yolu takip etmesini sağlayan sensörler ve frekanslarla 

donatılmıştır. Bu basit sistemler, bazı uygulamaların gerektirebileceği 

esnekliğe izin vermemesine rağmen, oldukça doğru ve güvenilir sistemlerdir 
Atalet kılavuzlu otomatik kılavuzlu araçlar, yönlerini anlamak için zemine 

monte edilmiş mıknatıslara güvenir. Konumlarını ve nerelerde hareket etmeleri 

gerektiğini mıknatıslar vasıtasıyla belirlerler. Sistemde mıknatısları algılayan 

• Bilge Kaan Ateş

• Burak Kaplan

• Doğan Erol

Robot Tasarımı

• Bilge Kaan Ateş

• Mehmet Asaf Aydın

• Doğan Erol

Robot Bileşen

Seçimi Temini

• Burak Kaplan

• Mehmet Asaf Aydın

• Bilge Kaan Ateş

Robot Bileşenlerinin 
Birleştirilmesi

• Bilge Kaan Ateş

• Mehmet Asaf Aydın

• Burak Kaplan

Robot Çalışma Kodlarının 
Yazılması ve Testler
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bir sensör, ünitenin yönünü ölçmek için bir jiroskop ve aracın başlangıca göre 

konumunu hesaplamak için bir tekerlek sayacı bulunur (Sancak, 2020). 

Araç ön tasarımı Şekil.2’ de verilmiştir.  Tasarlanan robotun manyetik bant 

yolunu takip etmesi için robot gövdesinin altına Roboteq Mgs1600c sensör 

yerleştirilecektir. Sensörlerdeki veriler analog okunacaktır. Minimum ve 

maksimum değerler ölçülecek PİD algoritmasında işlenmek üzere hafızaya 

alınacaktır. Sistemin yürüyüş aksamında sarhoş teker kullanılmamış, robot 

şasesi ve yükleri taşımak için 4 adet yüksek torklu dc motor kullanılmıştır. 

Yükleri yük haznesinden almak için robotun yük taşıma haznesi aşağı ve 

yukarı yönde hareket edecektir. Bu hareketler lineer aktüatör motorlar ile 

sağlanmıştır. 

   

Şekil.2 Robot ön tasarım şeması 

Tasarlanan robotun özellikleri şekil.3’te verilmiştir. 

 
Şekil.3 Tasarlanan robot kabiliyetleri 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Robotun 4 eksendeki hareketini yapabilmesi için 4 tekerli sürüş modeli 

seçilmiştir. 4 tekerli sürüç modelinde her bir motora yükler eşit dağılacağından 

motorlara fazla yük binmeyecek, 4 motorun torkunda artış sağlanacak ve robot 

daha fazla yük taşıyabilecektir. Tasarlanan robotun SketchUp programı ile 

çizilmiş teknik çizimleri Şekil.4’ te verilmiştir. Robotun eni 600mm, boyu 800mm 

Robot 
Görev 
İcrası

Güvenlik

Switch 
Taktik 
Butonu

Uzaktan 
Kontrol

Manyetik 
Bant 

İzleme
Engel 

Algılama

Sesli ve 
Görsel 
Uyarı

Otonom 
Yük 

Alabilme

Enerji 
Tükemi 
Bilgisi
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ve yük taşıma sistemi dahil yüksekliği 480mm olarak belirlenmiştir. Robot yükü 

platformdan aldığında yüksekliği 550mm olacaktır. 

  

Şekil.4 Robotun teknik çizimleri 

Robotun üst kısımlarındaki mekanik parçalar Şekil.5’ te verilmiştir. Robot 

gövdesi ve yük taşıma sisteminin gövdesi sigma 30*30mm profillerden 

yapılmıştır. Sigma profiller köşe bağlantı aparatlarıyla birleştirilmiş bir çerçeve 

hazırlanmıştır. Birleştirilen çerçeveye 4mm’ lik demir levha eklenmiştir. Mz80 

cisim sensörü yük taşıma haznesinin üst tarafına ve robot gövdesinin önüne 

eklenecektir. Yük taşıma mekanizmasını 4 adet lineer aktüatör motor hareket 

ettirecektir. Robot üzerine oled ekran eklenecek, oled ekran ile batarya durumu 

izlenebilecektir. Verilecek görevlerin icrası için 8 switchli taktik butonu 

kullanılacaktır. 

  

Şekil.5 Robot üst kısım mekanik parçalar 

Teknik çizimleri yapılan robotun tasarlanan kumanda ve bir kısmı birleştirilen 

gövde görselleri Şekil.6’ da verilmiştir. Tekerlekler, sensör, batarya henüz tedarik 

edilmemiştir. Gövde malzemeleri örnek olsun diye montaj yerlerine 

konumlandırılmıştır.  

  

Şekil.6 Tasarlanan Robot Gövde ve Uzaktan Kumandası 
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4.2.2. Malzemeler 

Robotta kullanılacak nihai malzemeler ve açıklamaları Tablo.3’ te verilmiştir. 

Kullanılacak Malzeme  Fotoğraf Kullanım Amacı 

4 adet 12V L Redüktörlü 40 

Rpm dc motor 
 

50-80 kg arası yükü taşıma 

Roboteq ms1600c Manyetik 

Band Okuma Sensörü 
 

Manyetik alan takibinde Pid 

algoritmasında kullanılmak üzere veri 

sağlama 

4 Adet Lineer Aktüatör 

Motor 
 

Yük taşıma haznesinin aşağı ve yukarı 

yönlerdeki hareketin sağlanması  

Kızılötesi sensör mz80 
 

Yoldaki engellerin ve taşınacak yükün 

tespiti  

5V Buzzer 
 

Yolda engel olduğunda uyarı sesinin 

verilmesi  

11.1V 3s 8000mah Lipo-Pil 
 

Robot için gerekli enerjiyi karşılamak   

30A Bts7960b dc motor 

Sürücü  
Dc ve lineer aktüatör motorları sürmek  

8 modlu switch  Verilen görevdeki gidilecek yol tayini  

Arduino Mega 
 

Robotun bileşenlerinin yazılan koda 

göre davranması ve kontrolü  

Sigma 30*30 mm profil 
 

Robotun alt gövdesi ve yük taşıma 

aksamları  

Voltaj Algılama Sensörü 
 

Aracın ne kadar enerji harcadığının 

tespit edilmesinde 

30A Step Down Voltaj 

Regülatörü  

Sensör vs.. 5V ile çalışan aygıtlar için 

enerji çevriminde 

Oled Ekran 
 

Batarya/enerji durum bilgisini görmek  

Arazi teker 
 

Robotun yola tutuş gücünü artırmak  

Nrf Modül 
 

Kablosuz haberleşme  

Cam sigorta ve acil durum 

butonu   

Robotun çalışma esnasında fazla akım 

çekmesi durumunda enerjinin 

kesilmesinde  

Arduino Uno 
 

Kablosuz kumanda için 

mikrodenetleyici 

Joytick ve butonlar 
 

Robotu uzaktan kontrol etmek için 

yapılacak kumanda elemanları 

Bakır pertinaks 

 

Yapılacak uzaktan kumandanın devre 

elemanları bakır pertinaksa 

lehimlenecektir 

Tablo.3 Robotta kullanılacak bileşenler 

 

Robot gövdesi ve kumanda grup üyelerince tasarlanıp geliştirilmiş ve 

yapılmıştır. Robotun diğer parçaları(motor, sensör vs..) hazır olarak alınacaktır. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Robot gövdesi için kullanılacak sigma profiller frezede uygun ölçülerde 

kesilmiştir. Sigma profillerden çerçeve yapılmış çerçeve ortasına 6mm’ lik 

demir levha konulmuşyur. Sensör tutucuların 3d yazıcıdan pla malzeme 

kullanılarak baskı alınmıştır. Sistemin enerji beslemeleri bakır pertinaks 

üzerine lehimlenecektir. Motor tutucular için 4mm’lik saclar kesilecek 

motorlar gövdeye sabitlenecektir.  

DC motor sabit ve hareketli bölümlerden oluşur. Hareketsiz bölüme gövde, 

hareketli bölüme endüvi denir. DC motorlarda yön kontrolünü gerçekleştirmek 

için H köprüsü adı verilen bir devre kullanılmaktadır. DC motorlarda hız 

kontrolü için kısaca PWM olarak adlandırılan sinyal genişlik modülasyonu 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde görev döngüsü(Duty Cycle) kavramı 

kullanılmaktadır. PWM tekniğinin temeli kare dalgalar üretme prensibine 

dayanmaktadır(Sancak, 2020). 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Yapılacak robotun fiziksel özellikleri Tablo.4’te verilmiştir. 

Boyut 

En Boy Yükseklik 

600 

mm 

800 

mm 

Yük Taşıma 

Kapalı 

480 mm 

Yük Taşıma 

Açık 

550 mm 

Ağırlık 6-7 kg 

Hacim 230.4 – 264 cm^3 

Yüksüz Çalışma Süresi Tahmini 45 dk 

Yükle Çalışma Süresi Tahmini 25-30 dk 

Yük Taşıma Kapasitesi 65-85 kg ilave yük 

Tablo.4 Robot fiziksel özellikleri 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Robotun yürüyüş aksamı için incelenen Dc motor bilgileri tablo. 5‘ te 

verilmiştir. Verilen bilgiler incelendiğinde fiyatının uygun olması ve 

nominal torkunun yüksek olmasından dolayı L tipi 40 rpm dc motor 

seçilmiştir. 

Redüktörlü Dc 

Motor Tipi 

Nominal Tork 

Kg/cm 

Zorlanma Akımı 

A 

Fiyat Tl 

L Tipi 40 rpm 12-24 

V 

18 6 423 tl 

37 mm 40 rpm 12-

24V 

9 2.7 

 

253 tl 

Cam Kaldırma 

Motoru 12V 60rpm 

12 1,75 361 tl 

70mm 12V 60rpm 21 6 1.074 

Tablo.5 Yürüme aksamı için Dc motor özellikleri 

Yük haznesinin dikey hareketlerini sağlamak amacıyla motorlar 

incelenmiş motor bilgileri Tablo.6’ da verilmiştir. Taşınacak yükün 25, 50, 
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75 kg olması nedeniyle torku yüksek bir motor seçilmesinin gerektiği 

belirlenmiştir. Nema 23 step motorların sürücülerinin  yüksek maliyetli 

olması, yapılan robotun üretim maliyetini artıracağından dolayı step 

motorlar seçilmemiştir. 24V lineer aktüator motorlar ve dc motor 

sürücülerinin fiyatlarının uygun olması nedeniyle proje için bu motorlar 

seçilmiştir. 

Motor Tipi İtme Gücü 

Tork 

Fiyat Tl 

24V Lineer Dc Motor 1000 N 586 tl 

Nema 17 Step Motor 3.2 kg/cm 234 tl 

Nema 23 Step Motor 19 kg/cm 590 tl 

Tablo.6 Yük alma bırakma hareketi için motor bilgileri 

Yürüme aksamındaki L tipi Dc motorlar ve yük kaldırma aksamı için 

kullanılan lineer actuator motorlar için motor sürücü olarak 28V 20A akım 

karşılayabilen 50*50*43 mm boyutlarındaki  Bts7960B motor sürücüler 

kullanılacaktır. Yapılan araştırmalarda fiyatının uygun olması ve motorların 

çalıştığında harcadığı amperi karşılayabilmesinden dolayı bts7960B motor 

sürücü seçilmiştir. Engellerin ve yük platformunun algılanması için 5V ile 

çalışabilen digital veri sağlayabilen mz80 cisim algılama sensörleri 

kullanılacaktır. Sensörler vb.. aygıtlar için 30A karşılayabilen step down voltaj 

regülatörü kullanılacaktır. Sistemin çekeceği akımın aşıldığı durumlarda 

enerjinin kesilmesi için cam sigorta kullanılacaktır. Sistem durumu, batarya 

durumu bilgilerinin görülmesi için oled ekran, system ve batarya bilgisini 

kontrol masasına iletmek için nrf kablosuz modüller kullanılacaktır. Sistemdeki 

bütün kablolar için çok damarlı 3mm kalınlığındaki kablolar kullanılacaktır. 

Sistemin devre şeması Şekil.7’ de verilmiştir. 

 

Şekil.7 Devre şeması 

Lityum polimer bataryalar şarj edilebilir olması, değişik güç miktarlarına göre 

farklı hücre sayılarına sahip olması ve farklı kapasite seçenekleri nedeniyle 

tercih edilmektedirler. Lipo bataryaların deşarj süresinin uzun olması, yüksek 

akım karşılayabilmeleri ve ağırlıklarının hafif olmalarından dolayı robotun 
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enerji kaynağı olarak 11.1V 8000mAh lipo batarya seçilmiştir. Enerji 

kaynakları araştırılmış karşılaştırmaları Tablo. 7‘ de verilmiştir. 

Batarya Türü Kapasite Ağırlık Fiyat 

11.1V Lipo 8A 480 gr 580 tl 

12V 8A Kuru Akü 10A 3.2 kg 310 tl 

12V Lifepo Akü 10A 2.8 kg 610 tl 

Tablo.7 Batarya bilgileri 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın çalışma algoritması Şekil.8 ‘ de verilmiştir. 

 

Şekil.8 Robot çalışma algoritması 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

PID denetleyici, genel olarak endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanılan geri 

beslemeli bir kontrol yöntemidir. Denetleyici, referans giriş sinyali ile sistem 

çıkış sinyalini karşılaştırarak bir hata değeri oluşturur. PID denetleyicisi, 

denetleyiciye giriş olarak verilen hatayı en aza indirmeye çalışacak şekilde 

davranır (Avirajamanjula, 2015). PID denklemi; oransal (Kp), integral (Ki) ve 

türev (Kd) kazanç değerlerine bağlıdır (Kumar, 2015). 

Arduino fiziksel dünyayı algılayan ve kontrol edebilmek için 

kullanabileceğimiz basit bir bilgisayardır. Arduino anahtarları, sensörleri, 

motorları ve diğer fiziksel çıkışları kontrol etmek ve etkileşimli nesneler 

geliştirmek için kullanılabilir. Arduino projeleri tek başına geliştirebilir ya da 

bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara bağlanabilir. Arduino açık kaynaklı bir 

geliştirme ortamına sahip olup Processing yazılımından yola çıkılarak 

yazılmıştır. Kendi board’unuzu yapabileceğiniz gibi tamamen hazır 

alabilirsiniz ve tamamen açık kaynak kodlu bir IDE’ye sahiptir(Doğan,2014). 

Araç manyetik bant yolunu izlerken PİD algoritması ile kendi hızını kendisi 

belirleyebilecektir. Yoldan ne kadar uzakta olduğunu yolu ne kadar doğru 

izlediğini bilecektir. Robotun çalışma kodları Arduino İde programında C 

dilinde yazılacaktır. Arduino mikrodenetleyicinin kodlamasının kolay olması 
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ve mikrodenetleyicilerin maliyetinin düşük olmasından dolayı Arduino Uno ve 

Mega seçilmiştir. 

Yarışma başlamadan referans değerlerinin belirlenmesi için robot elle manyetik 

bant üzerinde sağa sola götürülecek sensör ile referans değerleri hafızaya 

alınacaktır. Hafızaya alındığında ilgili led yanacak referans alma işleminin 

bittiği gösterilecektir. Taktik butonundan okunan veriye göre alandaki 

izlenecek görev icra edilecektir. Belirlenen referans değerlere göre robot 

yarışmaya başlayacak bantta okunacak yeni değerlere göre yolu izleyecektir. 

Arduino megada bu veriler işlenecek motor sürücüye pwm değerler 

iletilecektir. Batarya enerji durumu 2 nrf modül ile kablosuz haberleştirilerek 

integer değerler ile robot üzerinden kontrol masasına iletilecektir. 

4.4.Dış Arayüzler 

Robot üzeirndeki ana mikrodenetleyici olan Arduino Mega ile kontrol 

masasındaki kumandadaki arduino Uno haberleşmesi nrf modül ile 

sağlanacaktır. Robot kodda belirlenen integer değerlerini kontrol masasındaki 

arduino unoya iletecektir. Gelen integer değerlerinin arduino uno ile analiz 

edilmesine göre batarya durumu sistem durumu bilgileri kontrol masasında 

arduino ide programındaki seri porttan izlenebilecektir. 

5. GÜVENLİK 

Enerji kaynağının çıkışına cam sigorta eklenecek, sistemin aşırı akım çekmesi 

durumunda sistemin güç bağlantısı kesilecektir. Ayrıca sisteme acil kapama butonu 

eklenerek olası kısa devreler, yangın vb.. gibi durumların oluşmasında sistemin 

enerjisi kesilebilecektir. 

6. TEST 

Yapılan testlere göre tasarlanan kumanda iki arduino arasında kablosuz haberleşmeyi 

yapabilmiştir. Arduino uno ve Arduino mega arasındaki haberleşme nrf modüllerle 

yapılmış, kod ile ayarlanan integer değerleri iki arduino arasında iletilmiştir. Kablosuz 

haberleşme ile robota komutlar gönderilebilmiştir. Lineer redüktörlü motorların 

yüksüz ortamda 0.76A akım çektiği hesaplanmıştır. 1 adet lineer aktüatör motora 12V 

enerji beslemesi verildiğinde 10kg’ lık yükü kolayca kaldırdığı gözlemlenmiştir. 

Batarya durum ve sistem bilgilerinin yazılacağı Oled ekran için gofoled.h kütüphanesi 

kullanılmış ekrana sistem verileri yazdırılabilmiştir. 8 butonlu taktik swtich butonu 

pool down dirençlerle bağlanmış butondan veriler okunmuştur. 

Diğer malzemeler tedarik edildiğinde manyetik bant izleme sensörüyle yol takibinin 

yapılabilmesi için PİD katsayılarından kd ve kp değerleri ayarlanacaktır. Yapılacak 

testlerde yük kaldırma sisteminin kaldıracağı maksimum yük değeri , robotun kendi 

ağırlığı dahil taşıyacağı maksimum ağırlıklar hesaplanacaktır.   

7. TECRÜBE 

Manyetik hall efekt sensör manyetik alanları ölçerken çok hassas değildi. Tasarımın 

maliyetini düşürmek için bu malzeme seçilmişti. Robotun görev icrası için yeterli 

olmadığı tespit edilmiştir. Manyetik hall efekt sensör yerine Agv otonom cihazlarda 

kullanılan sanayi tipi Roboteq marka manyetik bant okuyucu sensör kullanılması 

önerilmektedir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Tasarlanan robotun iş zaman bilgisi Tablo 8‘ de verilmiştir. 

İş Tanımı  Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Rapor Yazımı    X  X      

Robot Gövde 

Tasarımı 

   X  X      

Robot Bileşen 

Seçimi 

   X  X      

Malzeme Temini   X  X   X   

Robotun 

Birleştirilmesi 

  X  X   X X  

Robot Çalışma 

Kodlarının 

Yazılması 

   X   X X X 

Yapılacak Testler      X X X 

Tablo.8 İş zaman bilgisi 

 

Robot tasarımında temin edilen, temin edilecek malzemeler ve fiyat bilgileri Tablo.9’ 

da verilmiştir. Pandemiden dolayı bazı malzemelerin temininde zorluk yaşanmıştır. 

PDR raporunun başarılı olması durumunda temin edilmeyen malzemeler temin 

edilecektir. 

 

Malzeme Adı Temin Durumu Adet Fiyat Tl 

L Tipi 40rpm Dc Motor   4 1.692 

Lineer Aktüatör Motor   4 2.344 

Arduino Mega   1 80 

Arduino Uno   1 29 

Sigma 30*30 Alüminyum Profil   6 metre 150 

128*64 Oled Ekran   1 23 

Nrf Modül ve Adaptör   2 60 

Mz80 Cisim Sensörü   2 46 

Bts7960b Motor Sürücü   4 236 

Voltaj Algılama Sensörü   2 18 

30A Step Down Voltaj Regülatörü   1 68 

8 butonlu taktik butonu   1 12 

Kablolar, direnç, buzzer, m3 m4 vidalar     46 

Cam sigorta ve acil durum butonu    64 

Joystick modül, on-off buton, pertinaks    8 

Demir Levha, Kompozit Malzeme    110 

11.1v 8000mAh Li-po Pil   1 580 

Arazi Teker X 4 200 

Roboteq mgs1600c Manyetik Bant Sensörü X 1 4800 

TOPLAM 10.566 

Tablo.9 Robot Üretim Maliyeti 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Araç tasarımı takım üyelerine aittir. Herhangi bir Agv robot baz alınmamıştır. Devre 

şeması tasarımı ve yazılan kodlar takım üyelerince yapılmıştır. Robot kumandasının 

tasarımı ve yapımı takım üyelerine aittir. 

10. YERLİLİK 

Robot çalışması ve görevlerin icrası için yazılan kodlar takım üyelerine aittir. Robot 

kumandası takım üyelerince tasarlanmış ve yapılmıştır. 
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