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1. RAPOR ÖZETĠ     

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

Sanayide dijital teknolojiler yarıĢmasına temel seviyede katılmak için karar verip robata TIM 

takımını kurarak çalıĢmalarımıza baĢladık. ġartnameyi inceledik, görevleri analiz ettik. Saha 

ve literatür araĢtırması yaptıktan sonra tasarlayacağımız robot için gereksinimleri, 

kısıtlamaları belirleyerek ön tasarımı gerçekleĢtirmiĢtik.  

Ön tasarımda, bir fabrika alanını temsil eden parkur üzerinde, belirli noktalar arasında yük 

taĢıma görevini yerine getirecek bir robot tasarladık. Tasarladığımız robot; fabrika içi lojistik 

yolları temsilen manyetik bandı takip edebilecek, 50 kg yük taĢıyabilecek, yükü alma ve 

bırakma iĢlemlerini otonom yapabilecek, kontrol masasından takip ve kontrol edilebilecek, 

önüne çıkan bloke engeli algılayacak ve 15 sn sonra etrafından dolaĢabilecek, batarya takip 

sistemi ile verileri kumanda masasına aktarabilecek donanıma sahiptir.  

Ön tasarım değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra kısıtlı zamanımız kaldı. Covid -19 

Pandemisi nedeniyle tam kapanmalar oldu. Malzeme tedarikinde ve proje çalıĢmalarında 

sorunlar yaĢadık. ÇalıĢmalarımızın bir kısmını uzaktan yapmak zorunda kaldık. Takımımızı 

geç kurmanın ve çalıĢmalara geç baĢlamanın dezavantajını yaĢadık. Kapsamlı bir çalıĢma için 

daha uzun sürelere ihtiyaç olduğunu görüyoruz.  

Yerli imkânları en üst düzeyde kullanmak ilk hedefimiz oldu. Bu nedenle mekanik üretim 

iĢlemlerinin tamamını okulumuz imkânları ile gerçekleĢtirdik. Ana kontrol kartı, DC motor 

sürücü kartı, manyetik sensör kartı, uzaktan kumanda gibi elektronik devrelerin üretimini 

kendimiz gerçekleĢtirdik.  

Tasarladığımız uzaktan kumanda ile robotun kablosuz haberleĢmesini, güdümlü olarak 

kontrol edilmesini, kumanda üzerindeki LCD ekran ile batarya değerlerinin takip edilmesini 

sağladık.  

Ana kontrol kartı üzerinde bulunacak olan ESP32 mikro denetleyici için gerekli kontrol 

yazılımını, arduino IDE program geliĢtirme ortamında hazırladık. 

Takım olarak bu seneki yarıĢlarda iyi bir performans sergileyip gelecek yıl yarıĢlara ileri 

kategoride katılmayı hedefliyoruz. Bu nedenle robotun tasarımında ESP32 gibi güçlü ve 

kablosuz haberleĢme imkânı olan bir mikro denetleyiciyi seçtik. Ana kontrol kartı üzerine 

ivme, açısal hız ve manyetik alan ölçen IMU sensörü de ilave ettik. 

Kontrol masasına bilgisayar koyarak robot ile kablosuz haberleĢmesini, gerektiğinde robota 

kontrol komutları gönderilmesini, robottan alınan veriler ile batarya değerlerinin takip 

edilmesini planladık. Üretim sürecinin sonunda yeterli süremiz kalırsa bilgisayar dıĢ arayüz 

yazılımını yarıĢma öncesinde geliĢtireceğiz.  
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2. TAKIM ġEMASI     

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

2.1. Takım Üyeleri 

 

Biz bilgi ve teknoloji çağında olduğumuzun bilincinde, kendimizi iyi yetiĢtirerek, projeler 

üreterek ülkemize ve milletimize faydalı insanlar olabileceğimizin farkında olan bir grup 

öğrenciyiz. Okulumuz elektrik elektronik alanı öğrencileri, daha önceki yıllarda 

öğretmenlerimizin danıĢmanlığında çeĢitli Tübitak yarıĢmalarına, MEB robot yarıĢmalarına 

katılım sağlamıĢlar. Okulumuz bilgi, tecrübe ve imkan açısından yeterli birikime sahip. 

Bizlerde robotik, elektronik ve programcılık alanlarında meraklı öğrenciler olarak bir araya 

gelip 02.02.2021 de robata TIM takımını kurduk. Ülkemizin en büyük havacılık, uzay ve 

teknoloji festivali olan Teknofest’e katılmak, yeni bilgi ve tecrübeler kazanmak istiyoruz. Bu 

sene Sanayide Dijital Teknolojiler YarıĢmasına temel kategoride katılıp gelecek yıl 

robotumuzu daha da geliĢtirerek ileri kategoride katılmak istiyoruz.  

DanıĢman Öğretmen Nazmi YILMAZ :  Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik 

Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenidir. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektrik Öğretmenliğinden 1994 yılında mezun olmuĢ, 2001 yılında mühendislik eğitimini 

tamamlayarak Elektrik Mühendisi unvanını almıĢtır. TÜBĠTAK tarafından düzenlenen 

yarıĢmalara, MEB tarafından düzenlenen robot yarıĢmalarına, METEF fuarlarına çeĢitli 

projelerle danıĢman öğretmen olarak katılmıĢtır. 

Ramazan KESĠKBAġ: Tesisat ve Pano Monitörlüğü Dalı 11. Sınıf öğrencisidir. Elektronik ve 

robotik sistemlere meraklıdır. Takım kaptanıdır. ĠĢ organizasyonu ve süreç takibi 

sorumlusudur.  

Mert MEMĠġ: Anadolu Teknik Programı HaberleĢme Dalı 11. Sınıf öğrencisidir. Robotik 

sistemlere ve programcılığa  meraklıdır. Takımdaki görevi yazılım sorumlusudur.  

Mert AKKURT: Endüstriyel Bakım Onarım Dalı 11. Sınıf öğrencisidir. Elektronik ve otonom 

sistemlere meraklıdır. Takımdaki görevi elektronik sorumlusudur. 

Yunus Emre IġIKDEMĠR: Anadolu Teknik Programı 10. Sınıf öğrencisidir. Elektronik, 

robotik sistemlere ve teknolojik geliĢmelere meraklıdır. Takımdaki görevi mekanik uygulama 

sorumlusudur. 

Emir ALTIN: Anadolu Teknik Programı Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 10. Sınıf 

öğrencisidir. Elektronik, robotik sistemlere ve teknolojik geliĢmelere meraklıdır. Takımımıza 

sonradan katılarak mekanik tasarım sorumluluğunu almıĢtır. 
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2.2. Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı  

 

ġekil 2-1 Robata TIM takım organizasyon Ģeması 

Proje çalıĢmalarımızı danıĢman öğretmenimizin rehberliğinde, onun yönlendirmeleri 

doğrultusunda ve sorun yaĢadığımız durumlarda katkıları ile yaptık. Özellikle sistem tasarımı, 

elektronik devre Ģemalarının hazırlanması ve malzeme tedariki konularında katkıları oldu. 

Süreç takibi, koordinasyon ve iĢ güvenliği konularında takım kaptanı Ramazan KESĠKBAġ 

katkıda bulundu. Yazılım konularında Mert MEMĠġ, elektronik tasarım ve üretimde Mert 

AKKURT, mekanik tasarım ve uygulama alanlarında Yunus Emre IġIKDEMĠR ve Emir 

ALTIN sorumluluk aldı. Herkes kendi çalıĢma alanı ile ilgili rapor taslağı oluĢturdu. Daha 

sonra birleĢtirerek genel bütünlüğü sağlandık.   

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 

(Hazırlayan Mert MEMİŞ) 

 

ÖTR Değerlendirme 

Ön tasarım raporunda ortaya koyduğumuz robot tasarımı, yarıĢma için ihtiyaç duyacağımız 

gereksinimleri büyük oranda karĢılamaktadır. ÖTR değerlendirme de özgünlük kısmında daha 

düĢük puan aldık. YarıĢma parkur görevlerine en uygun tasarımı yaparken özgünlük 

konusunda eksik kaldığımızı görüyoruz.  

 

Ön tasarım raporu değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra proje detay raporunun 

hazırlanması için kısıtlı zamanımız kaldı. Covid -19 Pandemisi nedeniyle tam kapanmalar 

oldu. Malzeme tedarikinde ve proje çalıĢmalarında sorunlar yaĢadık. ÇalıĢmalarımızın bir 

kısmını uzaktan yapmak zorunda kaldık. Proje detay raporu son teslim tarihine kadar araç 

üretiminde gecikmeler oldu. Bu olumsuzluklara rağmen birçok iĢlemi yaparak sonuçlandırdık. 

Ana kontrol kartı, manyetik algılayıcı sensör kartı, uzaktan kumanda, DC motor sürücü kartı 

gibi elektronik devrelerin tasarımı, devre Ģemalarının ve baskı devre Ģemalarının 

hazırlanması, elektronik kartların üretilmesi ve montajını tamamladık. Mekanik kısımları 

solidworks programında yeniden çizdik. Metal Ģasenin kesim ve kaynak iĢlemlerini 

tamamladık. Motor-teker aksamları, trigger diĢlilerin CNC router ile üretimi, destekli mil, 

lineer rulman, vidalı mil gibi hareketli kısımların tasarım ve montajı iĢlemlerini bitirdik.  
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Ön tasarım raporunda tasarım sürecini planlayıp iĢlem basamaklarını oluĢturmuĢ, tasarım akıĢ 

Ģemasına uygun olarak çalıĢmalarımızı yapacağımızı belirtmiĢtik. YaĢanan aksamaları dikkate 

alarak ġekil 4.1’de görülen tasarım akıĢ Ģemasında güncelleme yaptık. Proje detay raporunda 

üretimle ilgili ayrıntılı bilgiler verebilmek için kontrol programının yazılmasını erteleyerek 

mekanik tasarımın üretilmesi aĢamasını öne aldık.  

  

Tasarımlarımızda büyük değiĢiklikler yapmadan mekanik ve elektronik tasarımlarda küçük 

revizyonlar yaptık. 

 

Mekanik DeğiĢiklikler 

Ön tasarımda metal Ģase için 30x30 demir kutu profil kullanmayı planlamıĢtık. Sonradan 

yaptığımız değerlendirmede 20x20 mm demir kutu profillerin yeterli olacağını düĢündük. Bu 

değiĢiklik aynı zamanda araç ağırlığının azaltacaktır. 

Hareketli yük alma platformunun dikey yataklamasında, dairesel mil ve lineer rulman 

uygulaması yerine daha kolay iĢçilik gerektiren, alt destekli mil ve lineer rulman kullanmaya 

karar verdik. 

Yük kaldırma sisteminde dikey hareket sağlayıcı olarak çapı 16mm vidalı mil yerine çapı 12 

mm vidalı mil kullandık. 

Araçta yaptığımız değiĢiklikler sonucu ön görülen toplam ağırlık yaklaĢık 6 kg azalarak 29 kg 

oldu. 

 

Elektronik DeğiĢiklikler 

Uzaktan kontrol için WiFi haberleĢme de yaĢanabilecek mesafe, hız gibi olası aksamalara 

karĢı Xbee RF modülünü haberleĢme alternatifi olarak ana kart ve uzaktan kumanda üzerine 

koyduk. 

 

Bütçe DeğiĢimi 

Araç üretimini tamamlayamadığımız için maliyet konusunda kesin bir sonuç yazamıyoruz. 

Bazı ürünlerin fiyatlarında artıĢlar oldu. Bazı ürünlerde ise alternatif tedarik yöntemleri 

kullanarak maliyetleri düĢürdük. Örneğin ön tasarımda belirlediğimiz redüktörlü DC 

motorların yenileri pahalı olduğundan benzer özelliklerde kullanılmıĢ motor satın aldık.  

Ön tasarım raporunda mekanik malzemelerin maliyeti 6900 TL iken azalarak 5132 TL ye 

düĢtü. Elektronik malzemelerin maliyeti ise 1200 TL den 3280 TL ye çıktı. Elektronik 

malzemelerde bu artıĢın sebebi ilave ettiğimiz RF modülü, step motor sürücü ve malzeme 

fiyatlarındaki artıĢlardır. Toplam maliyet açısından büyük bir değiĢim olmamıĢ ve yaklaĢık 

8400 TL maliyet ortaya çıkmıĢtır. 
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4. ARAÇ TASARIMI    

(Hazırlayan Mert AKYURT) 

Ön tasarımda yarıĢma Ģartnamesini incelemiĢ temel seviye için robotun Ģartname 

zorunluluklarını ve ihtiyaç duyacağımız gereksinimleri belirlemiĢtik. 

 Robot en az 25 kg yük taĢıyabilmelidir. Daha fazla yük taĢıdığında 10 puan daha 

fazla alınacağı için robotumuz 50 kg taĢıyabilmelidir. Motor güçleri hesaplanırken 

robotun kendi ağırlığı da dikkate alınmalıdır. 

 Robotun azami boyutları 1000 x 900 x 500 mm olmalıdır. Yükü otomatik alma ve 

bırakma durumunda 15 puan alınacaktır. Yükü otomatik alabilmek için platformun 

altına girip yukarı doğru kaldırmak kolaylık sağlayacaktır. Bu durumda yükleme 

platformu ölçülerini dikkate alarak robotun rahat manevra yapabilmesi için 

boyutlarını 800 x 600 x 470 mm olarak belirledik. 

 Robot manyetik bandı takip ederken yolu bloke eden engeli algılayabilmeli ve 15 

saniye bekledikten sonra etrafından dolaĢmalıdır. Engeli algılayabilmek ve 

uzaklığını ölçebilmek için robotun ön tarafına ultrasonik mesafe sensörü koymaya 

karar verdik.  

 Robot engeli algıladığında sesli uyarı yapmalıdır. Sesli uyarı yapabilmek için buzzer 

kullanmaya karar verdik. 

 Batarya takip sistemi opsiyonel olup 10 puan ile değerlendirilecektir. Robot 

üzerindeki kontrol kartına 2X16 karakter LCD bağlamaya karar verdik.  

 Kontrol masasında 2 takım üyesi bulunacak ve bu takım üyeleri parkuru ve robotu 

göremeyecektir. Robotun parkurdaki konumunu kontrol masasından takip edebilmek 

için ana kontrol kartı üzerine  jiroskop, ivmeölçer, manyetometre bulunan bir IMU 

sensör koymaya karar verdik. Ana kontrol kartının kontrol masası ile veri iletiĢimini 

kablosuz olarak gerçekleĢtirmesine karar verdik. 

 Robot manyetik bant takibi yapabilmelidir. Manyetik bandın algılanması için 

üzerinde 5 adet Manyetik Hall Effect sensörü bulunan manyetik algılayıcı kartı 

tasarlayacağız. 

 

Belirlediğimiz bu gereksinimlere uygun araç tasarımı yaptık. Tasarım sürecini Ģekil 4-1’deki 

tasarım akıĢ Ģemasına uygun olarak planladık. Ön değerlendirmeden sonra tasarım akıĢ 

Ģemasında değiĢiklik yaparak yeni bir planlama yaptık. 
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ġekil 4-1 Güdümlü robot tasarım akıĢ Ģeması 

4.1.Sistem Tasarımı  

(Danışman Öğretmen) 

Tasarladığımız ve üretimine baĢladığımız güdümlü robotu oluĢturan kısımlar Ģekil 4-2’de 

blok Ģema üzerinde gösterilmiĢtir.  

Mekanik sistemler tasarım aĢamasında statik ve dinamik yönden değerlendirilir. Sistemi 

oluĢturan kısımlar, oluĢacak statik ve dinamik kuvvetlere karĢı dayanımları hesaplanarak test 

edilir. Hareket eyleyiciler için gerekli güç hesaplamaları yapılır. Biz projemizde dayanıklılık 

yönünden hesaplamalar ve testler yapmayacağız. Görevlerin yerine getirilebilmesi açısından 

motor güçlerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. En mükemmel düzenekler kurulsa dahi 

motor gücü yetersiz ise sistem çalıĢmayacaktır. Bu nedenle redüktörlü DC motor ve step 

motorların gerekli motor güçlerini hesapladık. 
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ġekil 4-2 Güdümlü robot blok Ģema 

 

Robotun 50 kg yük taĢıması durumunda kendi ağırlığı ile birlikte toplam ağırlığı 80 kg olarak 

belirlendi. Motor güçleri bu ağırlığa göre aĢağıda gösterildiği gibi hesaplandı. 

Araç toplam ağırlığı   m = 80 kg        

Teker Çapı    Dt = 120 mm   

Teker Shaft Çapı   d = 8 mm        

Araç Nominal Hızı   v = 0,5 m/s     (Güvenli taĢıma hızı 0,5 m/sn olarak belirlendi) 

Verim     η = 0,85           

Motor Kalkış süresi   t = 1 sn     (Motorların  1 sn altında kalkıĢ yapması normaldir)         

Gerekli motor gücü  P = ? 

 

Aracın 1 saniyede nominal hıza çıkması için ivme:             
 

 
 

   

 
          

Gerekli kuvvet:                                       

Tekerin dönmesi için gerekli moment:      Mteker  = F x Rteker = 40 x 0,06 = 2,4 N 

Tekerin devir Sayısı:         
 

 
      

   

    
                               

Tekerin dönmesi için güç:         
          

    
 

      

    
                            

Lastik-Beton(kuru) sürtünme katsayısı  µ=0,7   Beton üzerinde sert lastik   f=5 

Tekerin Kılavuz Sürtünmesi  c=0,003   (Bkz. Ekler) 

 

 

1-Lastik kaplama 
2-Hareketli platform 

3-Lineer rulmanlar 

4-Alt destekli mil 

5-Somun gövde 

6-Bilyalı somun 

7-Vidalı mil 

8-Rulmanlı yatak 

9-Sabit Ģase 

10-Kontrol panosu 

11-Akü 

12- Ana kontrol kartı 

13-DC motor, teker, trigger diĢli 

14-Manyetik sensör 

15-Ultrasonik sensör 

16-Trigger kayıĢ 

17-Step motor 

18-Montaj vidaları 
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Sürtünme Kuvveti:   

      
 

 
(  

 

 
  )             

 

   
(    

 

 
  )          F = 105 N 

Sürtünme Kuvveti İçin Gerekli Güç:            
      

    
 

       

    
          

 

Gerekli Motor Gücü;         
      

 
 

          

    
                                 

4 Adet Motor Kullanılacağından Bir Motor Gücü:       
      

 
 

  

 
             

 

Yük alma/bırakma mekanizmasının hareketi, aĢağı ve yukarı yönde vidalı mil ile 

gerçekleĢtirilecektir. Gerekli motor gücü vidalı mil sistemlerine göre hesaplanır. SCR 1204 

vidalı mil kullanacağız. Bu milde  Hatve   s=4mm,    Çap  d=12 mm dir. 

Vidalı Mil Sistemlerinde gerekli Moment:    M = m x g x rm x tan(α+ρ)    

M: Yükü kaldırmak için gerekli moment (Nm) m: Kaldırılacak kütle(kg) 

g: Yerçekimi ivmesi(m/sn
2
)(9,81)   rm: Mil yarıçapı (metre) 

α: Vida açısı (derece)     ρ: Sürtünme açısı(derece) 

µ: Vida-Somun arasındaki sürtünme katsayısı  

(Bkz Ekler: Tablo-5 çelik-dökme demir µ=0.4 ) 

Kaldırılacak yük m=50 kg, mil yarıçapı rm= d/2000 = 12/2000 = 0,006 metre 

Vidalı mil ile somun arasındaki sürtünme açısı:                          (0.4)       O
 

Vida açısı:           (
 

   
 )      =           (

 

          
) = 6,06

O 
        

M = m x g x rm x tan(α+ρ) = 50 x 9,81 x 0,006 x tan(6,06 + 21,8) = 1,56 Nm   

 

  

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı   

YarıĢma kurallarının ve parkur görevlerinin incelenmesi sonucunda, mekanik tasarım için Ģu 

kısıtlamaları ve yeterlilikleri belirledik 

 

 Güdümlü robot yatay yönde hareket edebilmelidir. 

 Otomatik yük alma ve bırakma iĢlemleri için uygun mekanizması olmalıdır.   

Hesaplarımıza göre 80 d/dk hızında, 22 watt gücünde 4 adet motor gereklidir.  

Hesaplarımıza göre Nema23 1,47 Nm step motor seçilebilir. Step motor miline 1:5 

oranlı redüktör takılırsa Nema17  0,47 Nm step motor kullanılabilir. 
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 Yük ağırlığına uygun Ģase sağlamlığı gereklidir. 

 Yük alma/bırakma mekanizması yükün ağırlığına ve boyutlarına uygun olmalıdır. 

 Robot yük alma ve bırakma noktalarına farklı yönlerden yaklaĢabilmeli ve 

sürtme/çarpma olmaksızın uygun pozisyon alabilmelidir. Bu nedenle manevra 

kabiliyeti yüksek olmalıdır. 

 

Doğrusal yönde hareket sağlayıcı mekanik sistemler üzerine araĢtırmalar yaptık. Elektrik 

motorları ile oluĢturulan dairesel hareket, vidalı miller, kramayer diĢli veya eksantrik 

sistemler ile doğrusal harekete dönüĢtürülmektedir. Elektrik motorları ile yeterli döndürme 

momentini elde edebilmek için redüktör sistemleri kullanılmaktadır. Projemiz de 

kullandığımız mekanik sistemler ve elektrikli motor çeĢitleri Ģunlardır. 

 

Vidalı mil sistemleri: Bilye yataklı bir somunun, vida diĢleri açılmıĢ bir mil üzerinde 

çalıĢması ile dönme hareketini doğrusal harekete dönüĢtüren mekanik sistemlerdir. DüĢük 

sürtünme özelliği sayesinde mekanik verimliliği yüksektir. Uzun ömür, yüksek hassasiyet, 

çalıĢma rahatlığı, Ģekil ve form değiĢtirmeyen yapısı gibi üstün özellikleri vardır. 

CNC gibi takım tezgâhları, kartezyen hareket sistemleri, yazıcı ve baskı makinaları, 

otomasyon sistemleri, ölçüm sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

 

 
ġekil 4-3 Vidalı mil sistemi ve biyeli somun iç yapısı 

 

 

Trigger kayıĢ sistemleri: Dönen ve döndüren sistemler arasında tam bir eĢleme sağlayan 

hareket iletim sistemleridir. Çoğunlukla küçük güç iletim sistemlerinde çok hassas zamanlama 

ve senkronizasyon için tercih edilir. Dönen ve döndüren taraftaki diĢli oranlarını değiĢtirerek 

moment kazancı sağlanabilir. Konum ve açı kontrolü gerekli sistemlerde, yazıcı, baskı 

makinası, 3D yazıcı, lazer kesme gibi makinalarda sıklıkla kullanılır. 

 

 
ġekil 4-4 Trigger kayıĢ diĢli sistemi (zaman kayıĢı) 
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Destekli mil – lineer rulman:  

Lineer bilyeli rulman, çelik bilyeler aracılığıyla rulman ve mil teması olan lineer bir hareket 

sistemidir. Doğrusal hareketli sistemlerin yataklamasında kullanılır. Bilyeli rulman, ağır yükte 

bile düĢük sürtünme, düĢük gürültü, yüksek sertlik ve yüksek doğruluk avantajına sahiptir. 

Uzun mesafeli hareket sistemlerinde milde esnemeler ve eğilmeler olabildiği için destekli mil 

ve yarı açık lineer rulmanlar kullanılır. 

 
ġekil 4-5 Destekli mil- lineer rulman 

 

Redüktör: Elektrik motorlarının yüksek dönüĢ hızlarını makineler için gerekli olan dönüĢ 

hızlarına düĢürmek için tasarlanan kapalı diĢli düzenekleridir. Redüktörler dönüĢ hızını 

azalttığı oranda döndürme momentini artırırlar. Güç ise sürtünme kayıpları kadar azalır.  

 

 
ġekil 4-6 Redüktör ve redüktörlü elektrik motoru 

DC Motor: Doğru akım elektrik enerjisini kullanarak dönüĢ hareketi oluĢturan makinalardır. 

Gerilim ile dönüĢ hızları çok kolay ayarlanabildiği için hız ayarı istenilen yerlerde çok 

kullanılırlar. Motoru çalıĢtırmak için kullanılan sürücü sistemleri basit yapıdadır.  

 

 
ġekil 4-7 Redüktörlü DC motor 
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Step Motor: Elektrik enerjisini dönme hareketine çeviren elektromekanik bir makinadır. Her 

elektrik palsinde rotor sabit açısal birimlerde (step-adım) dönmeye baĢlar. Step motorlar, çok 

yüksek hızlı anahtarlama özelliğine sahip step motor sürücüsü ile çalıĢtırılır. Bu sürücü, 

bir mikro denetleyici veya PLC'den giriĢ palsleri alarak motoru çalıĢtırır.   Alınan her giriĢ 

palsin de, motor bir adım ilerler. Step motorlar, bir turundaki adım sayısı ile ya da bir 

adımdaki açı değeri ile anılır. Örnek olarak 400 adımlık bir step motor, bir tam dönüĢünde 

400 adım yapar. Bu durumda bir adımın açısı 360/400 = 0.9 derecedir. Bu değer, step 

motorun hassasiyetinin göstergesidir. Bir devirdeki adım sayısı yükseldikçe step motor 

hassasiyeti ve dolayısı ile maliyeti artar. NEMA standartları step motorların boyutlarıyla 

ilgilidir. NEMA17 1.7 Inch kare, NEMA23 2.3 Inch karelik step motor 

oldukları anlamına gelmektedir. 

 
ġekil 4-8 Step motor 

4.2.1.  Mekanik tasarım süreci  

(Hazırlayan Yunus Emre IŞIKDEMİR) 

Tespit ettiğimiz gereksinim ve kısıtlamalara uygun mekanik tasarım modelleri oluĢturduk.  

Birinci modelde güdümlü robotun yükü kaldırma mekanizması üzerine çalıĢtık. ġekil 4.9’da 

görülen kırlangıç kızak ray-araba sistemini kullandık. Robot sabit Ģasesine dört köĢede dikey 

çalıĢacak Ģekilde yerleĢtirdik. Hareketli üst platformu vidalı mil ile kaldırmayı planladık. 

Fakat maliyetleri artıracağını düĢünerek farklı modellere yöneldik. ġekil 4.10’da model-1 

çizimi görülmektedir. 

 

                  
ġekil 4-9 Kırlangıç kızak ray - araba    ġekil 4-10 Model-1  

http://www.inverter-plc.net/enkoder/enkoder.html
http://www.inverter-plc.net/plc/plc.html
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Maliyetleri düĢürmek için birinci modeldeki lineer kızak ray sayısını ikiye düĢürdük. 

Hareketli platforma destekler atarak mukavemetini artırdık. Tasarıma dört teker, dört motor 

ve öndeki iki motor ile tekeri birlikte döndürecek kayıĢ sistemi ilave ettik. KayıĢ ve step 

motor ile güdümlü robotun yön değiĢtirmesini sağladık. Ġkinci modeli değerlendirdiğimiz de 

sistemin çalıĢması açısından bir sorun olmayacaktır. Fakat kızak ve arabada aĢınmalar daha 

fazla olacaktır. YarıĢma sürecinde bir sorun çıkmasa dahi tasarım açısından problemli 

olduğuna karar verdik. ġekil 4.11’de Model -2 çizimi görülmektedir. 

 
ġekil 4-11 Model -2 Çizimi 

Model-2 üzerindeki sorunları ortadan kaldırmak için model-1 de olduğu gibi yine dört 

noktadan dikey yataklamaya karar verdik. Fakat maliyeti azaltmak için ray ve kızaklar yerine 

dairesel mil ve lineer rulman kullandık. Yük platformunu yukarı kaldıracak olan hareketli 

mekanizmanın hareketini; ağırlık merkezinden vidalı mil ve step motor ile sağlamayı 

planladık. Yükün taĢıma sırasında kaymasını engellemek için taĢıyıcı yüzeye lastik 

yapıĢtırmayı düĢündük. Ön tasarım sürecinde karar verdiğimiz mekanik tasarım ġekil 4.12’de 

görülmektedir. 

 

 
ġekil 4-12 Mekanik tasarım 

Ön tasarım raporundan sonra araç mekanik tasarımında değerlendirmeler ve araĢtırmalar 

yapmaya devam ettik. Puanlamada 25 kg fazla yük için bir defa 10 puan verildiğinden daha 
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fazla yük almamıza gerek kalmadı. Araç mekanik dayanıklılığını 50 kg yüke göre yeniden 

değerlendirdik ve değiĢiklikler yaptık. 

 Ön tasarımda kullanmayı planladığımız 30x30 mm demir kutu profil yerine yatay 

kaideler için 20x20 mm demir kutu profil kullandık. Dikey kaidelere mil destekleri, 

lineer rulman ve bilyalı somun gövdesi bağlanacağı için montaj kolaylığını düĢünerek 

20x40 mm demir kutu profil kullandık. Bu değiĢiklik araç ağırlığını azaltacaktır. 

 Yük kaldırma sisteminde dikey hareketin yataklamasında kullanacağımız çapı 20 mm 

dairesel mil ve lineer rulman uygulaması yerine daha kolay iĢçilik gerektiren, hızlı 

montaj yapabileceğimiz çapı 12 mm alt destekli mil ve SBR12UU lineer rulman 

kullandık. 

 Yük kaldırma sisteminde dikey hareket sağlayıcı olarak çapı 16mm vidalı mil yerine 

çapı 12 mm vidalı mil kullandık. 

Mekanik tasarımına son Ģeklini verdiğimiz ve üretimine baĢladığımız güdümlü robot çizimi 

Ģekil 4-13’de görülmektedir. Son tasarım üzerinde sabit Ģase, hareketli yük alma/bırakma 

mekanizması, step motorlar, DC motorlar, tekerler, tekerlerin yönünü değiĢtirecek trigger 

kayıĢ sistemi, manyetik Ģeridi takip edecek manyetik algılayıcı sensörler, engel algılayıcı 

ultrasonik sensör ve elektronik kontrol kartı ile bataryanın bulunduğu kontrol panosu 

görülmektedir.  

 
ġekil 4-13 Üretilen güdümlü araç çizimi 

4.2.2. Malzemeler   

Güdümlü robotun mekanik tasarımında alt destekli mil-lineer rulman,  vidalı milli kaldıraç, 

trigger kayış (zaman kayışı) - kasnak, redüktörlü motor mekanik sistemlerini kullanacağız. 

Mekanik üretimde kullanacağımız ve güncellediğimiz malzeme listesi tablo 4.1’de 
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görülmektedir. Rapor içinde gereksiz tekrarlardan kaçınmak için tabloya malzemelerin 

miktar, fiyat ve ağırlıklarını gösteren sütunlar ilave ettik.  

   Tablo 4-1 Mekanik Tasarım Malzeme Listesi 

MEKANĠK MALZEMELER 

AĞIRLIĞI 

kg 

BĠRĠM 

FĠYAT 

TL 

MĠKTAR MALĠYET 

TL 

Demir kutu profil  20 X 20 x 1,5 mm 9,202 11,8 10,7 126,26 

Demir kutu profil  20 X 40 x 1,5 mm 2,9078 15 2,17 32,55 

Redüktörlü DC Motor 

24 Volt 80 rpm ( KullanılmıĢ ) 
2,2 500 4 2000 

Step Motor Nema 17  0,47 Nm 1,05 250 3 750 

Ġçi dolu lastik teker ve teker tutucu 4 70 4 280 

Lineer Rulman   SBR12U 0,4 26 4 104 

Alt destekli mil    SAC12 0,8 153 1 153 

Rulmanlı yatak  UFL000 0,24 22 4 88 

Vidalı Mil      SCR 1204 0,225 150 0,25 37,5 

Bilyalı Somun   SFUR 1204  0,1 160 1 160 

Somun Gövdesi    Ssg 12 0,1 50 1 50 

Rulmanlı Yatak 12mm    UP 000  0,154 18 2 36 

Lastik kaplama 2.5 mm 1,3 30 1 30 

Galvanizli Sac levha   800 x 600 x 1 mm 0,9 20 0,5 10 

Trigger açık kayıĢ  M3 0,6 75 3 225 

Trigger diĢli kasnak  12 diĢ 0,15 50 3 150 

Trigger diĢli kasnak   60 diĢ 1,2 150 4 600 

Diğer sarf malzemeleri (Vida, cıvata, 

somun, pul, rondela v.b) 

0.5 300 1 300 

TOPLAM  26 Kg   5132 TL 

 

4.2.3.  Üretim yöntemleri   

(Hazırlayan Emir ALTIN) 

Aracın mekanik kısımlarının üretimine metal Ģase ile baĢladık. Metal iĢçiliği konusunda 

okulumuz Tesisat Teknolojisi ve Ġklimlendirme Alanı öğretmenimizden destek aldık.  

Projeye uygun olarak kesilecek demir kutu profil ölçülerini çıkardık.  

20x20 mm demir kutu profil den;  

 800 mm 4 adet 

 680 mm 2 adet 

 560 mm 10 adet 

 270 mm 2 adet 

20x40 mm demir kutu profil den;  

 250 mm 5 adet 

 230 mm 4 adet 
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Metal iĢleme atölyesinde demir kesim makinası ile kutu profiller kesildi. Gaz altı kaynak 

makinası ile kaynak iĢlemleri yapıldı. Kaynak sırasında 90 derecelik dik açıları en az hata ile 

oluĢturmak için mıknatıslı kaynak gönyeleri kullanıldı. 

 
ġekil 4-14 Demir kutu profillerin kaynak iĢlemleri 

Hareketli mekanizmalar için; 

 4 adet 250 mm alt destekli mil 

 8 adet lineer rulman 

 1 adet 12 mm çapında 250 mm vidalı mil 

 1 adet vidalı somun 

 1 adet vidalı somun tutucu 

 2 adet mil tutucu hazır olarak satın alındı.  

 

Sabit Ģasede dikey profil üzerine delik yerleri nokta ile markalandıktan sonra delindi ve 

kılavuz ile diĢ açıldı. Alt destekli miller cıvata ile sabitlendi (Ģekil 4-15). Hareketli platformda 

dikey profillerin üzerine, lineer rulmanlar cıvata ile sabitlendi (Ģekil 4-16). 

 

 

 
ġekil 4-15 Alt destekli millerin montajı 
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ġekil 4-16 Lineer rulman montajı 

Sabit Ģasede ortadaki yatay profil üzerine vidalı mil destekleri cıvata somun ile sabitlendi. 

Vidalı somun tutucu hareketli mekanizma üzerine montajı yapıldı (Ģekil 4-17). Yukarı aĢağı 

hareketi sağlamak için step motor, trigger diĢli ve kayıĢ montajı yapılacak. 

 

 
  

ġekil 4-17 Vidalı mil ve somun montajı 
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Servis arabası küçük boy döner tekerlerinden satın alarak rulman mekanizmasını kullandık.  

Motor ve teker tutucuları 2,5 mm sacdan imal ettik (Ģekil 4-18).  

 

 
ġekil 4-18 Motor ve teker tutucular 

 

Trigger diĢlinin 3M 60 diĢ olarak çizimini yaptık. POM (Delrin) malzemeden CNC router ile 

kesim yaparak ürettik. Motor ve teker tutucu üzerine rulman ile birlikte montajını yaptık 

(ġekil 4-19). 

   
ġekil 4-19 Trigger diĢli, çizimi, kesimi ve montajı  

DC motor sacdan yaptığımız tutucu üzerine cıvatalar ile sabitlendi. 120mm çapında lastik 

kaplamalı teker satın alındı. Tekeri motor miline bağlamak için tornada teker mili yapıldı. 

Teker milinin bir tarafı iç çapı 10mm olan rulmana, diğer tarafı motor miline bağlandı. ġekil 

4-20’de DC motor, teker ve montajı görülmektedir. 

 

 
ġekil 4-20 DC motor, teker ve montajı 
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Aracı yönlendirmek için iki adet step motor kullandık. Step motorların montajında Ģekil 4-

21’de görülen fiber malzemeden CNC router ile kestiğimiz motor tutucuları kullandık. Step 

motor miline M3 12D diĢli takarak trigger kayıĢı ile tekerlerdeki M3 60D diĢlilere bağladık. 

Aracı yönlendirirken tekerler dikey eksende tam tur dönmeyeceği için açık kayıĢ kullandık. 

Açık kayıĢların ucunu sabitledik. 

 
ġekil 4-21 Step motor tutucular 

Yukarı aĢağı hareketi sağlamak için step motor kullandık. Step motorun milinde satın 

aldığımız M3 12D trigger diĢli, vidalı mil üzerinde ise CNC router ile kendi yaptığımız M3 

60D diĢli kullanarak 1/5 çevirme oranını elde etmiĢ olduk. Böylece hesapladığımız gibi 

Nema17 0.47 Nm step motor yeterli olacaktır. 

Hareketli yük alma tablasının üzerine 800x600x1 mm galvaniz sac vidalayacak, sac üzerine 

3mm lastik kaplama yapıĢtıracağız. Ana kontrol kartı, akü, LCD ekranın bulunacağı kontrol 

panosu olarak 210x250x130 ölçülerinde polyester pano kullanacağız. Ġçinin görünmesi ve 

daha estetik bir görüntü için Ģeffaf plexiglass malzemeden kendimiz de yapabiliriz. 

Aracın mekanik üretimini büyük oranda tamamladık. Eksik sipariĢlerin gelmesi ile 

ayrıntılarını açıkladığımız Ģekilde mekanik üretim tamamlanacaktır.  

4.2.4.  Fiziksel özellikler  

Robota ait fiziksel ve teknik değerler mekanik ve elektronik tasarım süreçlerinde belirlenmiĢ 

ve Tablo 4.2’ye eklenmiĢtir. 

Tablo 4-2 Güdümlü robot teknik özellikleri 

Azami boyutları 800 x 600 x 470 mm 

Yük taĢıma kapasitesi 50  kg 

Üzerinde bulunması gereken sensörler 5‘li Manyetik Hall Effect sensor kartı,  

ultrasonik mesafe sensörü BNO055 IMU sensörü 

Ekran 2x16 LCD ekran  

Uyarı biçimi Buzzer ile sesli uyarı  

Kumanda merkezi ile haberleĢme biçimi WiFi ve RF  

Azami ağırlık 29 kg 

Batarya 2Adet 12 Volt 7A Bakımsız kuru akü 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik tasarım süreci 

(Hazırlayan Mert AKKURT) 

Elektronik tasarıma; görev gereksinimlerini karĢılayan bir blok Ģema çizerek baĢladık. 

Kullanmamız gereken sensör, motor sürücü, uyarı sistemi, güç kartları, haberleĢme yöntemi, 

ana kontrol kartı, batarya sistemi ve kablolar konusunda değerlendirmeler yaptık. Eleman 

seçimlerimize uygun olarak güncellediğimiz elektronik blok Ģema ġekil 4.22’de 

gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 4-22 Elektronik tasarım blok Ģeması 

Ana Kontrol Kartı:  

Ana kontrol kartını ESP32-S mikro denetleyici kullanarak tasarladık. Özellikle 

mikrodenetleyici kullanılan bir sistem tasarımında mikro denetleyici seçimi önemlidir. 

ESP32-S geliĢtirme kartı; WiFi ve bluetooth özelliğine sahip güçlü bir mikro denetleyicidir. 

Arduino kartlar ile karĢılaĢtırıldığında 4MB gibi daha büyük flash bellek, 512 kB RAM 

bellek, 160 MHz çalıĢma hızı, 32 bit iĢlem gücü, 32 Digital I/O pini,12 bit 16 kanal ADC, 16 

kanal PWM, SPI, I2C, UART gibi özelliklere sahiptir. 
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Elektronik tasarım ve analiz programı Proteus ile elektronik devrenin açık Ģemasını çizdik. 

ġekil 4-23’de açık bağlantı Ģeması görülmektedir. 

Ana kart üzerinde DC 5 volt sabit gerilim için LM2596 DC/DC dönüĢtürücü modül kullandık. 

Batarya değerlerini takip edebilmek için I2C haberleĢmeye sahip INA219 akım ve gerilim 

sensörünü kullandık. Engel algılamak için HC-SR04 ultrasonik sensörünü, konum takibi için 

BNO 055 IMU sensörünü kullandık. Uzaktan kontrol için WiFi haberleĢme de yaĢanabilecek 

aksama olasılıklarına karĢı Xbee RF modülünü haberleĢme alternatifi olarak ana kart üzerine 

koyduk.  

 
ġekil 4-23 Ana kontrol kartı açık Ģeması 
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Genel DC motor sürücü kartları ile uyumlu olması için motor baĢına 4 adet kontrol pinine 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durumda ESP32 pin sayısı yetmediği için 74HC595 seri-paralel 

dönüĢtürücü register entegresini kullanarak pin sayısını çoğalttık.  

Ana kontrol kartının baskı devresini proteus programında hazırladık. Baskı devre Ģeması ġekil 

4-24’de görülmektedir. 

 
ġekil 4-24 Ana kart baskı devre Ģeması 

Ana kontrol kartının PCB üretiminden sonra devre elemanlarının montajını yaptık. ġekil 4-

25’de ana kontrol kartı görülmektedir. 

 

 
ġekil 4-25 Ana kontrol kartı 
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Manyetik ġerit Algılayıcı: Üzerinde 49E Hall Effect Sensörü bulunan manyetik Ģerit 

algılayıcı kart tasarımı yaptık. SS49E Hall Effect Sensörü manyetik alan Ģiddeti ile doğru 

orantılı analog çıkıĢ veren bir sensördür. Sensörün çıkıĢ eğrisi ġekil 4-26’da görülmektedir.  

 

 
ġekil 4-26 SS49E Hall Effect sensör karakteristik eğrisi 

Manyetik Ģeritlerin manyetik alan yoğunluğu diğer mıknatıslara göre zayıftır. Sensör değerini 

ESP32 analog giriĢinden direk okuduğumuzda, manyetik Ģeriti çok yakından (3-5 mm) ancak 

algılayabildik. Algılama mesafesini artırmak için LM358 op-amp kullanarak sinyal yükseltme 

iĢlemi yapıp daha sonra ESP32 ile okuduğumuzda 30 mm mesafeden algıladık. Bir adet 

sensör için tasarladığımız manyetik algılayıcı devre Ģeması ġekil 4-27’de görülmektedir.  

 

 
ġekil 4-27 Manyetik algılayıcı 

ġerit takibini kolaylaĢtırmak için beĢ sensörlü bir manyetik algılayıcı kart yapmayı tasarladık. 

Fakat yarıĢmada kullanılacak manyetik Ģerit geniĢliği belirsiz olduğu için (sonradan 25mm 

olarak açıklandı) tekli sensör kartları yaptık. Bu sensör kartlarından beĢ adet kullanacağız.  

Aralarındaki mesafeyi manyetik Ģerit geniĢliğine göre belirleyip sensör tutucu üzerine montaj 

yapacağız. Manyetik algılayıcı kartının baskı devre Ģeması ve montajlı resmi ġekil 4-28’de 

görülmektedir. 
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ġekil 4-28 Tekli manyetik algılayıcı PCB Ģema 

 

Uzaktan Kumanda: Robotun uzaktan kontrolü için Wifi haberleĢme özelliği bulunan bir 

kumanda cihazı kullandık. Okulumuzda daha önceki çalıĢmalar da tasarlanan kumanda 

cihazını revize ettik. Üzerine Xbee RF alıcı-verici ve LCD ilave ettik. ġekil 4-29’da uzaktan 

kumanda elektronik devre Ģeması görülmektedir.  

 
ġekil 4-29 Uzaktan kumanda elektronik devre Ģeması 

Baskı devre Ģemasını çizdikten sonra baskı devre kartını hazırladık ve montajını 

gerçekleĢtirdik. ġekil 4-30’da uzaktan kumanda baskı devre Ģeması görülmektedir.  
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ġekil 4-30 Uzaktan kumanda baskı devre Ģeması 

Yeni uzaktan kumanda için üzerinde LCD bulunan yeni bir dıĢ kutu tasarlayıp 3B yazıcı ile 

üretimini yapacağız. ġekil 4-25’de mevcut uzaktan kumanda resmi görülmektedir. 

 

 
ġekil 4-31 Önceki yıllarda tasarlanan uzaktan kumanda 

 

Dc Motor Sürücü: IRFS 4010 Mosfet transistörlerden oluĢan yüksek akımlı DC motor sürücü 

kartı, daha önce baĢka projeler için okulumuzda tasarımı yapılan fırçasız motor ESC kartının 

yeni bir versiyonudur. Üzerinde atmega328 mikro denetleyici bulunan çok amaçlı bir karttır. 

Motor sürücü kart çift yüzlü tasarlandığı için PCB üretimi sipariĢ verildi ve henüz gelmedi.  

Projemizde gerektiğinde L298 çift motor sürücü kartı çıkıĢlarını paralel bağlayıp akımını 

artırarak motor testlerini yapacağız. ġekil 4-32’ de yüksek akımlı sürücü kartı PCB Ģeması, 

ġekil 4-33’de L298 sürücü kartı paralel bağlantısı görülmektedir. 

 



 

25 

                          
ġekil 4-32 DC motor sürücü PCB Ģeması                           ġekil 4-33 L298N Motor sürücü paralel bağlantısı 

 

Elektronik kartların üretim süreçleri: Ana kontrol kartı, manyetik algılayıcı, DC motor 

sürücü, uzaktan kumanda baskı devre kartlarını aynı üretim yöntemlerini kullanılarak ürettik. 

Özellikle araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarında, prototip üretiminde gerekli olduğundan 

elektronik kart üretim yöntemlerini ayrı bir baĢlık olarak açıklamayı faydalı buluyoruz.  

Lazer (tonerli) yazıcıdan parlak kuĢe (tercihen 150-200gr) kâğıda baskı devre Ģemasının 

çıktısını normal olarak aldık. Eğer kartın eleman yüzeyine baskı yapılacaksa ters (mirror - 

ayna) görüntüsü olarak yazıcı çıktısı alınmalıdır. Tek yüzlü bakır plaketin bakır yüzeyini 

temizleyip ütü yöntemi ile devrenin transferini yaptık. Tuz ruhu (Hidroklorik asit - HCI ) ve 

perhidrol (Hidrojen peroksit - H2O2) karıĢımı kullanarak bakır indirgeme iĢlemi yapıp baskı 

devre kartımızı hazırladık. Selülozik tiner ile kartı temizledik. Delik delme iĢlemi için gerekli 

dosyaları proteus programından alarak CNC router makinasında delik delme iĢlemini yaptık. 

Delikleri matkap tezgâhında el ile de delebilirdik. Fakat entegre gibi çok pinli elemanlarda 

deliklerin aynı sırada ve tam yerinden delinmesi montaj için önemlidir. Bakır yüzey ince 

kumlu (P-220 den büyük numaralı) zımpara ile temizlendikten sonra elektronik elemanları 

yerleĢtirip lehimleme iĢlemi yaptık. ġekil 4-34’de baskı devre kartlarının üretim aĢamalarına 

ait resimler görülmektedir.  
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ġekil 4-34 Elektronik kartların üretim süreçleri a) Bakır plaket temizlik, b) Ütü ile transfer c)Asit ile 

bakır indirgeme d) Delik delme e) Bakır yüzeyi zımpara ile temizleme f) Lehimleme 

 

 

Step Motor Sürücü: TB6600 4A  Step motor sürücü kartını hazır olarak aldık. ÇalıĢma 

gerilimi 9-40 V, maksimum akımı 4 A olan bu step motor sürücü kartı dahili sıcaklık ve aĢırı 

akım korumasına sahiptir. Bipolar (dört telli) step motorları çalıĢtırır. Kontrol uçları yüksek 

hızlı optik izolasyonludur. Ortak anot veya ortak katot olarak bağlantısı yapılabilir. ġekil 4-

35’de TB6600 step motor sürücü kartı ortak anot bağlantısı görülmektedir. 

 

 
ġekil 4-35 TB6600 step motor sürücü bağlantısı 

Batarya: 22Watt 4 adet motor ile step motorlardan sadece birinin eĢ zamanlı çalıĢacağını, 

robotun azami 10 dakika çalıĢacağını, ana kart, sensör, LCD gibi elektronik elemanların 

azami 10 Watt ve robotun toplamda 120W güç harcayacağını öngörüyoruz.  

Verim = %80  Akım değeri:  I= P/η.U= 120/(0,8x24) = 6,25 Amper olacaktır.   

2Adet 12 Volt 7A Bakımsız kuru akü satın alacağız. Elektronik tasarım da kullandığımız 

malzeme listesi Tablo 4-4’de görülmektedir. 

https://www.cnc-marketi.com/urun/step-motor-surucu-tb6600-4-2-amper
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Tablo 4-3 Elektronik tasarım malzeme listesi 

ELEKTRONĠK MALZEME 
AĞIRLIK 

gram 

BĠRĠM FĠYAT 

TL 

MĠKTAR MALĠYET 

ESP32-WROOM-32D 20 100 2 200 

Step Motor Sürücü      Tb6600 4A 600 140 3 420 

BNO055 4 350 1 350 

Xbee 2C pro RF modül 20 550 2 1100 

Manyetik Sensör kartı 20 100 1 100 

I2C  2x16 LCD  60 35 2 70 

HC SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 18 10 2 20 

DC 24/5 V DönüĢtürücü 20 25 1 25 

Batarya 12V  7Ah  2200 180 2 360 

DC motor sürücü  (30A) 160 50 4 200 

PCB kart 150 7 5 35 

XY joystik modül 40 150 2 300 

Diğer kompanentler 100 100 1 100 

     

TOPLAM ~3412 gr   ~3280 TL 

 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

(Hazırlayan  Mert MEMİŞ) 

Ana kontrol kartı tasarımımızı elektronik tasarım kısmında açıklamıĢtık. Uzaktan kumanda ile 

veya kumanda masası bilgisayarı ile WiFi haberleĢme yapabilir. Ġhtiyaç durumunda 

üzerindeki Xbee RF modülünü kullanarak RF haberleĢme yapılabilir. Robot kontrol yazılımı 

için hazırladığımız akıĢ Ģeması ġekil 4.36’da gösterilmiĢtir. Robota enerji verildiğinde kontrol 

masası veya kumanda cihazı ile WiFi bağlantı kuracaktır. Kumanda cihazından gelen 

komutlara göre manyetik bant takibi, yük alma, yük bırakma ve manevra iĢlemlerini 

yapacaktır. Üzerindeki sensör ve batarya değerlerini kumanda merkezine periyodik olarak 

gönderecektir.  
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

(Hazırlayan Mert MEMİŞ) 

 

Robot kontrol yazılımını Arduino IDE ortamında geliĢtirmeye baĢladık. Arduino IDE 

programında Dosya\Tercihler sekmesinde ek devre kartları kısmına 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json yazarak ESP32 için kütüphane kaynak 

dosyaları adresini ekliyoruz. Araçlar\Kart\kart yöneticisi sekmesi ile ESP32 kart 

kütüphanelerini yükledik.  

ġekil 4-36 Robot kontrol akıĢ Ģeması 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
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ġekil 4-37 ESP32 kartlar arduino IDE ye yüklendi 

Kullandığımız sensörler, I2C LCD ve 74HC595 entegresi için gerekli kütüphane dosyalarını 

internetten araĢtırarak projemize dahil ettik.  

 

ġekil 4-38 Projemizde kullandığımız elemanların kütüphane dosyaları 

Kullandığımız her eleman için gerekli kotları ayrı ayrı yazarak testler yaptık. Ürettiğimiz 

manyetik Ģerit algılayıcıyı kullanarak analog değerler okuyup test ettik. 
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ġekil 4-39 I2C LCD test kotları                           ġekil 4-40 Manyetik sensör test kodları 

Ultrasonik mesafe sensörü test edildi.  

 

ġekil 4-41 Ultrasonik mesafe sensörü test kotları 
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Kumanda ile ana kontrol kartı arasında bir Wifi bağlantı kurarak kumanda üzerinden 

gönderilen komutları aldık. XBee RF haberleĢmeyi test ettik. 

 

ġekil 4-42 BNO055 IMU sensörü ve XBee haberleĢme test kodlarının bir kısmı 

 

4.4.DıĢ Arayüzler  

(Hazırlayan Mert MEMİŞ) 

 

Robotun uzaktan kontrolü için kullanacağımız kumanda cihazının tasarımını elektronik 

tasarım kısmında açıklamıĢtık. Güdümlü robot dan alınan batarya bilgilerini, kumanda 

cihazına koyduğumuz 2x16 karakter LCD üzerinde de göstereceğiz. 

Temel seviye kategori için bilgisayar ve ara yüz programı zorunlu değildir. Ön tasarım 

raporumuz da belirttiğimiz gibi, robot ile kablosuz TCP-IP protokolünde haberleĢme yapacak 

bir arayüz programı tasarlıyoruz. Uzaktan kontrolleri bilgisayara bağlı bir joystick ve arayüz 

programı üzerinden gerçekleĢtireceğiz. Arayüz yazılımını Microsoft Visual Studio geliĢtirme 

ortamında C# dilinde gerçekleĢtireceğiz. Bu öncelikli bir hedefimiz değildir. Tasarım 

sürecinin sonlarına doğru, üretim tamamlandıktan sonra yapmayı planladığımız bir çalıĢma 

olacaktır. 
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5. GÜVENLĠK    

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

 

 Takım halinde yaptığımız çalıĢmalarda Covid-19 nedeni ile maske, mesafe ve temizlik 

kurallarına uyuldu. 

 Tasarım ve üretim süreçlerinde atölye, makine, el aleti ve tezgâhları iĢ güvenliği 

kurallarına uygun olarak kullanıldı. 

 Özellikle metal atölyesinde yapılacak metal kesme, taĢlama, kaynak iĢlemleri 

konusunda tecrübemiz olmadığı için ilgili alan öğretmeninden destek alındı. 

 Gözlük, eldiven, maske gibi gerekli kiĢisel koruyucu ekipmanlar kullanıldı. Kaynak 

iĢlerinde kaynak maskesi kullanıldı. 

 Elektronik kartların üretiminde eldiven ve maske konusuna özen gösterildi. Özellikle 

asit ile bakır indirgeme iĢleminde zararlı gazlar çıktığı için açık alanda iĢlemler 

yapıldı. ĠĢlemden sonra kullanılan maskeler değiĢtirildi. 

 CNC router makinası, matkap tezgâhı, taĢlama, spiral gibi makinalarda çalıĢırken 

koruyucu eldiven ve gözlük kullanıldı. 

 Robotun üzerine yerleĢtirilecek elektronik kart ve motor bağlantılarında elektrik 

yalıtımı yapılacak. Ġzolasyon için makaron, ısı ile daralan makaron, presbant gibi 

elektriksel yalıtım malzemeleri kullanılacak. 

 Batarya Ģarj iĢlemleri, özel Ģarj cihazları ile yangına karĢı önlem alınarak yapılacak. 

 

6. TEST     

(Hazırlayan Yunus Emre IŞIKDEMİR) 

Manyetik algılayıcı testleri: 

Manyetik algılayıcı sensör kartını kendimiz tasarladığımız için geliĢtirme sürecinde testler 

yaptık. Manyetik Ģeridin manyetik akı yoğunluğu çok az olduğu için uzak mesafeden 

algılamakta zorluklar yaĢadık. ÇeĢitli hall effect sensörlerin den satın alarak testler yaptık. 

A1126 dijital çıkıĢ veren hall effect sensörünü test ettik. Manyetik Ģeriti 4 mm gibi çok yakın 

mesafeden algıladı. 

NJK-5002C NPN Proximity Hall Effect Sensörü dijital çıkıĢ vermektedir. Manyetik Ģeridi 

tamamen dokundurduğumuzda algıladı.  

Asansör sistemlerinde kullanılan manyetik Ģalter ya da manyetik tüp denilen manyetik 

sensörleri test ettik. Manyetik Ģeridi tamamen dokundurduğumuzda da algılamadı.  

HMC5883L 3 Eksenli Pusula Sensörü kullanarak testler yaptık. Kullandığımız manyetik 

Ģeridin N-S-N-S Ģeklinde iki parçalı bir yapısı olduğundan pusula sensörü ile istediğimiz 

sonucu alamadık. 
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SS49E analog çıkıĢlı manyetik sensörü direk test ettiğimizde 3-4 mm mesafeden algıladı. 

Analog çıkıĢ olduğundan çıkıĢ sinyalini yükselterek mesafeyi artırabileceğimizi düĢündük. 

LM358 op-amp entegresi ile bread bord üzerinde yükselteç devresi kurarak yaptığımız 

testlerde 25-30 mm mesafeden algılamayı baĢardık. OluĢturduğumuz devreyi kullanmaya 

karar verdik. Daha sonra devrenin üretimini yaparak yeniden test ettik.  

 

ġekil 6-1 Manyetik algılayıcı sensör testi 

 

Uzaktan kumanda testleri: 

Ana kart ile uzaktan kumanda arasında haberleĢme testleri yaptık. ESP32 Wifi ile haberleĢme 

sorunsuz gerçekleĢti. Fakat uzak mesafe testleri yapmadık. Ayrıca güdümlü robot üzerinde 

motorlar çalıĢırken test yapmadık. Zor saha koĢullarında gecikme, kopma, mesafe gibi 

problemler olabileceğini düĢünerek Xbee RF modülünü alternatif olarak tasarıma ekledik. 

Araç manevra testleri: 

Araç üretimi tamamlandıktan sonra aracın çeĢitli yönlerde hareketini, dar alan içinde manevra 

kabiliyetini test edeceğiz. Bir olumsuzlukla karĢılaĢacağımızı düĢünmüyoruz. Çok küçük bir 

olasılıkla step motor güçleri yetersiz olabilir. Bu durumda diĢli oranlarını değiĢtirerek çözüm 

üreteceğiz. Trigger diĢlileri CNC router ile delrin malzemeden kendimiz ürettiğimiz için 

büyük bir problem oluĢturmayacaktır.  

Yük taĢıma ve alma testleri:  

Robotun üretimi tamamlandığında 50 kg yük ile motor güçlerini test edeceğiz. Yükü 

kaldırmak için vidalı mil ve step motor çalıĢmasını test edeceğiz. Yükü artırarak 75 kg da 

motor akımlarını ölçeceğiz ve araç performansını test edeceğiz. Tasarladığımız aracın 

ağırlığının fazla olduğunu düĢünüyoruz. YarıĢmada aracın birim ağırlıktaki taĢıma kapasitesi 

önemli olduğundan kapasiteyi artırmak için 75 kg yük taĢıyabiliriz. 
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Engel algılama testleri:  

Robotun engel algılaması için ultrasonik sensör kullandık. Algılama mesafesi ve görüĢ açısı 

testleri yapacağız. Olumsuz bir durumla karĢılaĢacağımızı düĢünmüyoruz.  

 

7. TECRÜBE 

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

 

Bu proje çalıĢmalarımız sırasında mekanik iĢlemler de el becerimiz arttı. Mekanik sistemler 

hakkında bilgi sahibi olduk.  

Derslerimizde öğrendiğimiz proteus programı, arduino kodlama gibi konularda daha fazla 

tecrübe kazanmıĢ olduk. 

Solidworks programını öğrenerek çizimler yaptık. 

Draw io programı ile akıĢ Ģeması hazırlamayı öğrendik. 

Manyetik alanı algılama ve ölçme çalıĢmalarında iki temel sorun ile karĢılaĢtık. Birincisi 

manyetik alan yoğunluğu çok küçük olduğunda uzaktan kararlı bir Ģekilde algılamak basit 

devrelerle mümkün olmuyor. Ġkinci sorun ise sensörün karĢısındaki manyetik alan kutbu 

değiĢtiğinde sensörde oluĢan histerisiz etki. Analog hall effect sensörlerinde histerisiz etkiden 

dolayı aynı mesafeye karĢılık her zaman aynı değer ölçülemiyor. Sensör katalog verileri 

duyarlılık ve histerisiz yönünden incelenerek sensör seçilmelidir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI 

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

 

Güdümlü robot tasarım sürecini planladık, Tablo 8-1’de görülen iĢ paketleri ve zaman 

çizelgesini oluĢturduk.  

 

Ön tasarım aĢamasında 8100 TL maliyet ortaya çıkmıĢ, ön görülemeyen harcamalar ve çeĢitli 

sarf malzemeleri ile 10.000 TL tahmini bütçe belirlemiĢtik. Üretim aĢamasını tam olarak 

bitiremediğimiz için kesin maliyetler ortaya çıkmadı. Tablo 4-1’de görülen mekanik malzeme 

listesi ve fiyatları incelendiğinde mekanik malzemelerin maliyeti 5132 TL olmaktadır. Tablo 

4-3’de görülen elektronik malzeme listesi ve fiyatları incelendiğinde elektronik malzemelerin 

maliyeti 3280 TL olmaktadır. Toplam maliyet 8.400 TL olacaktır.  
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Tablo 8-1 Güdümlü robot tasarım süreci iĢ zaman tablosu 

Ġġ PAKETLERĠ / ZAMAN 

S
O

R
U

M
L

U
 

K
Ġġ

ĠL
E

R
 

ġ
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

zi
ra

n
 

T
em

m
u

z
 

A
ğ

u
st

o
s 

E
y

lü
l 

Takım Kurulumu TT* X        

YarıĢma Ģartnamesinin incelenmesi ve 

görevlerin analiz edilmesi 
TT X X       

Güdümlü robotlar konusunda araĢtırma 

yapılması 
TT X X       

Ön BaĢvuru N.Y**, R.K  X       

Mekanik tasarım örnekleri oluĢturulması ve bir 

tanesinin seçilmesi 
Y.E, R.K  X       

Elektronik tasarımın yapılması M.A,  M.M  X       

Proje Ön Değerlendirme Raporu Teslimi TT  X       

Üretimi yapılacak elektronik kartların tasarımı, 

üretimi ve test edilmesi 

N.Y, M.A, 

M.M 
 X X X     

Araç kontrol programının yazılması M.M, N.Y  X X X     

Mekanik tasarımın üretilmesi 
TT ve DıĢ 

Destek 
   X X    

Proje Detay Raporu Hazırlanması ve Teslimi TT    X X    

Araç Testleri TT     X X X  

YarıĢmaya GidiĢ TT        X 

*TT: Tüm Takım 

**N.Y: Nazmi YILMAZ - DANIġMAN ÖĞRETMEN 

 

9. ÖZGÜNLÜK  

 (Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

 

Ön tasarım raporunda geliĢmeye açık, sonraki yıllarda ileri seviyede yarıĢmaya katılabilecek 

bir robot tasarlamak olarak hedef koymuĢtuk. Temel kategoride beklenilen yeterliliklerden 

daha geliĢmiĢ bir güdümlü robot tasarladığımızı düĢünüyoruz. Özellikle ana kontrol kartı, 

üzerindeki WiFi ve RF haberleĢme imkanları, jiroskop, ivmeölçer, manyetometre bulunan  

BNO055 IMU sensörü ve batarya takip sistemi ile geliĢmeye açık bir donanım oldu. 

Planladığımız dıĢ arayüz bilgisayar programını robot üretim süreçlerinden sonra 

bitirdiğimizde iyi bir temel oluĢturmuĢ olacağız.  

Tasarım ve üretim süreçlerinde en az düzeyde hazır ürün kullandık. Manyetik sensörü 

geliĢtirdik. Elektronik kartları kendimiz ürettik. Malzeme seçiminde sadece yarıĢmaya yönelik 

tasarım yerine gerçek endüstriyel sahada uygulanabilir ürünler kullanmaya özen gösterdik. 
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10. YERLĠLĠK 

(Hazırlayan Ramazan KESİKBAŞ) 

Güdümlü robot tasarımımızda birinci hedefimiz yerel imkânları en üst düzeyde kullanarak 

üretimi gerçekleĢtirmektir. 

 ESP32 mikro denetleyici kullanılan ana kontrol kartının tasarım ve üretimini 

kendimiz yaptık. 

 Yüksek akımlı DC motor sürücü kartı tasarımını yaptık. Çift yüzlü PCB kartı 

dıĢarıda yaptırdık fakat montajını kendimiz yapacağız. 

 Manyetik Ģerit algılayıcı kartın tasarım ve üretimini kendimiz yaptık. 

 Uzaktan kumanda kartı tasarım ve üretimini kendimiz yaptık. 

 Trigger diĢlileri CNC router ile kendimiz ürettik. 
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EKLER 

 

Tablo 11-1: (  f  ) Yuvarlanma Sürtünmesi 

 

 

Tablo 11-2 ( c )Tekerin Kılavuz Sürtünme Katsayısı 
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Tablo 11-3: ( µ ) Farklı Malzeme Çiftlerine Göre Sürtünme Katsayıları 

  

 


