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Proje Özeti (Proje Tanımı)

Yanıcı ve patlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu alanlarda meydana gelen yangınlar
insan hayatı için çok büyük riskler oluşturmaktadır. Ekonomik kayıplara da sebep olan bu tür
yangınlara hızlı ve insan hayatını tehlikeye atmadan müdahale edebilmek için iki bileşenden
oluşan, uzaktan kontrol edilebilen robotik bir sistem tasarladık.
Sensörler, ısı kalkanı ve termal izolasyona sahip paletli robotumuzun yangının kaynağına
insanın erişemeyeceği kadar yaklaşarak akıllı yangın tüpünü bırakmasını ve ateşi kaynağında
boğarak söndürmesini hedefledik.

Önceden belirlediğimiz hedefler doğrultusunda aracın yapısal formunu ısıdan en az
etkilenecek yatay bir şekilde tasarladık. Motor yerleşimini ön arka ekseninde, konik dişliler
kullanarak yaptık ve aracın en boy oranını koruyarak manevra yeteneğini arttırdık. Paletli taktik
robotun yapısını genel olarak alüminyumdan, yük binen parçaları 8mm kalınlığında krom
plakalardan ürettik. Diğer tasarlanmış parçaları ise 3 boyutlu yazıcılardan çıktı aldık.
Sistemdeki elektronik aksam ve paletler dışındaki tüm parçalar takımımız tarafından
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Aracın önüne itfaiye görevlilerinin kıyafetlerinde kullanılan Nomex kumaş ile kaplı ısı
kalkanı ekledik. Isıya dayanım konusunda sistemin en zayıf halkası olan elektronik parçalar
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için termal izolasyon yaptık. Elektronik parçaların etkin çalışma sıcaklıklarını göz önünde
bulundurarak, ısı sensörleri ile sıcaklığa dayanabilme limitleri belirledik. Sıcaklık ölçümlerini
kullanıcıya geri bildirim olarak göndererek, güvenli çalışma alanı oluşturulmasını sağladık.
Yazılım geliştirme sürecinde aracın en boy oranı, ağırlığı ve motorların performanslarına
uygun algoritmalar oluşturarak, sistem için hayati öneme sahip manevra yeteneğini geliştirdik.
Robotun yön ve hız kontrolünü bir yazılım kontrol yöntemi olan PWM (Pulse Width
Modulation) yardımı ile yaptık. Taktik paletli aracı ve akıllı yangın tüpünü uzaktan kontrol
edebilmek için Arduino mikroişlemci kartlarını ve Zigbee radyo frekans protokolünü kullandık.
3 boyutlu tasarım ve sanal montaj işlemleri için SolidWorks ve AutoCad programlarını
kullandık. Bu sayede parçalarımız hatasız üretim süreçleri ile tam uyumlu olarak montajlandı.
Proje detay raporumuzda proje fikrimizi özetledik. Belirlediğimiz sorunu, mevcut
çözümlerin neden yetersiz kaldığını ve projemizin bu eksiklikleri nasıl gidereceğini anlattık.
Projenin fotoğraflarını, 2 ve 3 boyutlu tasarımlarını sergiledik. Teknoloji kullanarak bu sorunu
nasıl çözeceğimizi, yazılım algoritmasının akış şeması ile anlatımını ve projemizin topluma
sağladığı katkıyı ayrıntılı olarak açıkladık. Sorunun çözümü için üreteceğimiz teknolojinin
tasarım ve üretim aşamalarını, robotumuzun gerçek durumlarda sağladığı çözümleri ve sonuçlar
üzerine yaptığımız analizleri ekledik. Projemizin daha önceden denenmemiş bir şekilde yangına
müdahalesini, Yerli ve Milli bir şekilde üretilen özgün yazılım ve donanımını anlattık.
Prototipin geliştirilerek nasıl ürün haline getirileceğini, maliyetini, üretim takvimini, hedef
kullanıcılarını ayrıntılı olarak açıkladık. Proje için risk oluşturabilecek durumları ve
yararlandığımız kaynakları ekledik.
2.

Problem/Sorun:

Endüstriyel tesisler, hava alanları, akaryakıt istasyonları gibi alanlarda meydana gelen
yangınlar üretim süreçleri ve insan hayatı için en önemli tehlike kaynağı olarak belirtilmektedir.
Yanıcı ve patlayıcı kimyasal maddelerin de tutuşması ile kontrol edilemez bir hal alan
yangınlara, insan müdahalesi çok büyük riskler taşımaktadır ve çoğu zaman mümkün
olmamaktadır. Müdahale edilemeyen yangınlar kayıpları arttırmaktadır.
Özellikle hava alanlarında uçaklarda meydana gelen yangınlara çok kısa sürede müdahale
etmek hayati önem taşımaktadır. Kaza alanına uzak olan yangınla mücadele ekiplerinin, enkaza
ulaşmasına kadar geçen süre geri dönülemez sonuçlara sebep olmaktadır. Muhtemel kaza
noktalarına yakın istasyonlarda hazır bekleyen, güvenli mesafeden kontrol edilebilen
sistemlerin olmaması kazazedeler ve yangınla mücadele ekipleri için riskler oluşturmaktadır.

Resim 4. Yanıcı, patlayıcı madde kaynaklı yangınlara müdahalede yaşanan problemler ve
projemizin hedeflediği çözümün grafikler ile anlatımı.
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Yaptığımız araştırmalarda yangınlarla mücadelede robotik platformların kullanıldığını
gördük. Bu kullanım sadece yangın söndürme hortumları monte edilmiş sistemlerin belirli bir
mesafeden müdahalesi ya da yangın tüplerini ekipler için taşıyan robotlar ile yapılmaktadır. Bu
durum yangınların sonuçlarına belirgin bir etki edememektedir. Robotların gerektiğinde her
türlü risk ile yüzleşebilen ve feda edilebilecek araç olarak kullanılması gerekmektedir.

3.

Çözüm

Kimyasal madde kaynaklı yangınlar ile en etkin mücadele ateşin kaynağına hızlı ve insan
hayatını tehlikeye atmadan yapılmalıdır. Yangından etkilenen kişiler için oluşan hayati riskler
azaltılmalıdır. Yangınla mücadele ekiplerinin olay yerine ulaşması için gereken sürede
yangınların yayılması engellenmelidir. Aynı zamanda yangının çıktığı alanda bulunan sınırlı
imkanlar ile yangına müdahale eden kişiler için oluşan tehlikelerin de önüne geçilmelidir.
Robotumuzun yangının kaynağına hızlı müdahalesi ile kazazedeler ve ekipler için hayati
riskler azalacak, yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Geri dönülemez bir
hal alan yangınlar kontrol edilebilir seviyede kalacak ya da tamamen söndürülecektir.
Ekonomik kayıplar ve tesis hasarları azalacaktır.

Resim 7. Boğan 3 boyutlu, işlenmiş (Render) tasarım
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Projemizde yangınlardan kaynaklanan zararların önüne geçebilmek için, risk
değerlendirmesi yapılacaktır. Olası yangın çıkabilecek noktaların yakınlarına istasyonlar
kurulacaktır. İstasyonda akıllı yangın tüpleri ve Boğan adlı yangınla mücadele robotumuz
sürekli hazır bulundurulacaktır. Yangın alarmı ile sistem aktif hale gelecektir. Uzaktan kontrol
edilebilen, yüksek manevra yeteneğine sahip paletli taktik robot, akıllı yangın tüpünü
kullanıcının komutları ile ateşin kaynağına taşıyacaktır. Isı sensörlerinin kullanıcıya geri
bildirimleri sayesinde, kullanıcı aracı ateşin kaynağına mümkün olan en yakın noktaya
yönlendirebilecektir.
Robottan ayrılan akıllı yangın tüpü otomatik olarak püskürtme mandalını tetikleyecek ve
ortamdaki oksijen oranını azaltarak ateşi boğma işlemini gerçekleştirecektir. Bu işlem gerektiği
kadar tekrarlanacaktır. İhtiyaç durumunda kullanıcı robotu feda ederek ateşin kaynağına direkt
hücum görevi verebilecektir.
Tasarım hedeflerine ulaşabilmek için robotu yatay bir formda planladık. Gereken çekiş
gücünü elde etmek ve en boy oranını istenilen seviyede tutmak için büyük boyutlu motorları
aracın ön arka ekseninde konumlandırdık. Tahrik dişlilerini standart boyutlardan büyük şekilde
tasarlayarak, sıfırdan özel olarak ürettik. Bu sayede ısı kalkanını bir dozer bıçağı gibi
kullanarak, kaza alanında aracın önünü açabilecek itiş gücü elde ettik. 10 kg taşıma kapasitesine
ulaştık. Palet gerginliğini sağlayabilmek için arka dişlilere ayar mekanizması tasarladık.
Kablosuz iletişim için gereken veri aktarım algoritmalarını ve dönüşümlerini yaptık. XBee
(Zigbee Protokol) modüller yardımı ile bağlantı kopması yaşamadan kapalı alanlarda 50 metre,
açık alanlarda 300 metre mesafeden komutlar motorlara ve akıllı yangın tüpüne ulaştı. Akıllı
tüpün robottan ayrılması ve mandal mekanizmasının tetiklenmesi için gereken yazılımı
geliştirdik. Sıcaklık bilgilerinin kullanıcıya aktarılmasını sağlayan algoritmayı oluşturduk.

Şema 1. Yazılım Algoritmasının Basitleştirilmiş Akış Şeması
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Robotumuzun ve akıllı tüpünün uzaktan kontrollerini rahat bir şekilde yapabilmek için özel
bir kumanda tasarladık. Aracın yön ve hız kontrolleri için joystick kullandık. Tüpün araçtan
ayrılması ve mandal mekanizmasının tetiklenmesini ise potansiyometre ile gerçekleştirdik.
Standart yangın tüplerini akıllı hale
getirebilmek için mandal mekanizmaları
ile uyumlu uzaktan kontrollü tetik
mekanizması tasarladık. Tüp araçtan
ayrıldıktan sonra püskürtme yönünü belli
bir şekilde ayarlayan özel parçalar
geliştirdik.
Nomex kumaş kaplı ısı kalkanını
yangının etkisini azaltacak ve aracı
mekanik
etkilerden
koruyabilecek
sağlamlıkta tasarladık ve montajladık.
Resim 8. Akıllı Tüp uzaktan kumandalı tetik
4.

Yöntem

Robotun yapısal iskeletini dayanıklı ve hafif olarak tasarlamaya ve üretmeye odaklandık.
Bu doğrultuda aracın tüm alt bileşenlerinin bağlandığı dişli kutusunu, uçak alüminyumu olarak
bilinen 7075 kalite alüminyumdan, CNC işleme yöntemiyle ürettik. Alüminyum parçaları
korumak için Eloksal kaplama yaptık. Motorların doğrudan tahrik dişlilerine bağlanması aracın
en boy oranına olumsuz etkiler yapacağından, motorları ön arka ekseninde yerleştirdik. Konik
dişliler ile çekiş gücünü 90 derece aktardık. Yaptığımız elektrik akımı ölçümlerinde aracın
motorları zorlanmadan manevra yapabildiğini gördük. Çekiş gücünün azalmaması için yere
temas eden palet alanını en aza indirdik. Arka dişlilere palet gerginliğini ayarlayan
mekanizmalar ekledik.
Paletlerde kullandığımız, dışı kaplamalı XL tip zamanlama kayışlarını ön tarafta 72 diş,
arka tarafta ise 36 diş kasnak dişliler ile sürdük. Detaylı hesaplamalar yaparak dişlilerin merkez
uzaklıklarına göre 8mm kalınlığında, lazer kesim krom yan plakalar ürettik. Lazer kesim
parçaların hassasiyetini arttırabilmek için AutoCad programında teknik çizimlerini yaptık.

Resim 9. Boğan 2 boyutlu teknik çizim.
Robotun hızını hesaplayabilmek için koşu bandı üzerinde hız testleri yaptık. Robotumuz
yangına hızlı müdahale için yeterli olan 10,8 km/sa hıza ulaştı. Bu testi Akıllı Yangın Tüpü ile
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ısı kalkanı monte edilmiş halde ve tam dolu batarya (16,8 volt) ile yaptık. Boyut ve performans
testlerine göre yazılım güncellemeleri yaptık.
Kullanıcının güvenli bir mesafeden robotu yangının kaynağına gönderebilmesi için radyo
kontrol protokollerinin en verimlilerinden biri olan Zigbee’yi kullandık. Verileri kablosuz
olarak aktarma sürecinde sayısal veri türleri kullandık. Böylece karakter veri türü aktarımına
göre daha hızlı bir sonuç elde ettik ve yazılımda ikinci bir veri türü dönüşümüne gerek kalmadı.
Elektronik parçaların teknik dokümanlarında performans kaybı olmadan çalışma sıcaklık
aralıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Elektronik Donanım Kullanım Amacı
Çalışma Sıcaklık Aralığı
Xbee S1 Pro
Pololu Vnh5019
Arduino Uno
Arduino Nano
LM35

Kablosuz bağlantı modülü
Motor Sürücü Kartı
Mikroişlemci (Robot)
Mikroişlemci (Akıllı Yangın Tüpü)
Isı Sensörü

-40 °C / 85 °C
-40 °C / 150 °C
-40 °C / 85 °C
-40 °C – 85 °C
-55 °C – 155 °C

Tablo 1. Elektronik parçaların teknik dokümanlarından alınan çalışma sıcaklık aralıkları.
Elektronik parçaları ve bataryayı korunaklı bir şekilde yerleştirmek için kullandığımız 3
boyutlu modelleri, 3 boyutlu yazıcının sıcak tablası üzerinde test ettik. ABS filamentten
üretilmiş parçaların, 25 saniye boyunca 75 °C’lik tabla üzerinde sağlam kaldığını gördük.
Robotu yangından korumak için endüstriyel fırınlarda kullanılan krom levhadan üretilmiş
ısı kalkanı tasarladık. Isı kalkanının ve elektronik parçalar için yaptığımız termal izolasyonu
test edebilmek için kontrollü koşullar ve uzman İtfaiye görevlileri gözetiminde yangın testleri
yaptık. Adana İtfaiye Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlisi Ahmet CINCIK ile
22.06.2021 tarihinde 10.50’de gerçekleştirdiğimiz testlerde, yangını temsil eden ateşin
sıcaklığının 420 °C’ye ulaştığını ölçtük. Yangın testinin sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Ateşe Uzaklık
Süre
Kalkan Önü Sıcaklık
Termal Kaplama İçi Sıcaklık
200 cm
100 cm
50 cm

20 saniye
15 saniye
10 saniye

64 °C
112 °C
197 °C

35 °C
42 °C
56 °C

Tablo 2. Robotun yangına uzaklığına ve maruz kaldığı süreye göre ısı kalkanının önünde ve
termal izolasyonun içinde oluşan sıcaklıklar.

Yaptığımız denemelerde yangın tüpünün bırakılması işleminin 3 saniyede tamamlandığını
hesapladık. Testler ve hesaplamalar doğrultusunda termal kaplı elektronik parçaların 75 °C
sıcaklıkta en fazla 25 saniye boyunca çalışabileceğine karar verdik. Sıcaklık sensörünün
kullanıcıya uyarı vermesi için gereken yazılımı bu değerlere göre güncelledik.
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Sonuç olarak yapısal tasarımı ve yazılımı uyumlu bir robot ürettik. Aracımız yangına hızlı
müdahale edebilecek performansı sergiledi. Kesintiye uğramayan kablosuz sinyaller sayesinde
kullanıcı tarafından kolay kontrol edilebilen bir araç haline geldi. Test koşullarındaki yangından
korunmak için aldığımız önlemler sayesinde robotumuzun ateşin kaynağına yaklaşarak, akıllı
yangın tüpünü zarar görmeden bırakabileceğini gördük.
Fakat gerçek hayatta meydana gelen büyük çaplı yangınlarda oluşacak sıcaklık ve etki
alanının test koşullarımızdan çok daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda paletleri
ve sürüş takımlarını metal zincirler ve dişlilerden üretmeyi planladık. Isı kalkanını ve Nomex
Kumaş kaplamasını aracın tümüne uygulamaya karar verdik.
5.

Yenilikçi (İnovatif) Yönü

İtfaiye kamyonlarında taşınan robotlar kritik zamanlarda insan hayatını kurtarmaktan çok
uzaktadır. İstasyonlarda hazır bekleyen robotumuz yangınlara erken ve hızlı müdahale ile hayati
riskleri azaltacaktır. Akıllı tüpün yangının kaynağına bırakılması projemize özgü bir yöntemdir.
Robotumuzun elektronik aksamının ısıdan korunması için oluşturduğumuz yatay yapısal
form ve bu formu koruyabilmek için motorların yerleşimi projemizin yenilikçi yönlerinden
birisidir. Araştırmalarda bu şekilde önlem alınmış örnekle karşılaşmadık. Yangınla mücadele
robotlarının genel maksatlı robotların ısı dayanımının arttırılması ile üretildiğini gördük.
Kullanımı diğer donanımlara göre daha zor olan XBee kablosuz bağlantı modüllerini
kullandık. Kablosuz veri aktarımı için oluşturduğumuz algoritmada verilerin sayısal diziler
olarak aktarımını sağladık. İncelediğimiz örneklerde verilerin karakter türünde aktarıldığı bu
durumun yazılıma gereksiz tür dönüşüm kodlarının eklenmesine sebep olduğunu gördük.
Robotumuzun yangının kaynağına Akıllı Yangın Tüpü bırakarak, defalarca müdahaleyi
hedefleyen özgün uygulama yöntemi, piyasada üretilmiş hiçbir sistemin sahip olmadığı bir
yetenektir. Mevcut yangınla mücadele robotları güvenli bir mesafeden söndürücü maddeleri
ateşe püskürterek etkisiz kalmaktadır.
6.

Uygulanabilirlik

Pandemi sürecinde ürettiğimiz prototipin gerçek koşullara dayanabilen bir ürün haline
gelebilmesi için yapmamız gereken geliştirmeler olduğunu gördük. Aracın tamamının yanmaz
Nomex kumaşla kaplanmasını, paletleri ve sürüş takımlarını metal zincirler ve dişlilerden
üretmeyi planladık. Yangının kaynağına bırakılarak feda edilen tüpün maliyetini en aza
indirmemiz gerektiğine karar verdik. Bunun için sıcaklıkta eriyen bir pimle serbest kalan yayın
tetiklediği mekanik, çok uzuz bir mandal sistemi tasarladık.
İlk prototip üretimini gerçekleştirdiğimiz robotun gerekli geliştirmeler tamamlandıktan
sonra yangına dayanımı artacak ve uzun bir kullanım ömrü olacaktır. Düşük maliyetli yangın
tüpü tetikleyicisi ve yangına özgün, hızlı müdahale yöntemi ile rakipsiz olan projemiz birçok
tesiste kullanılacak ve ticari bir başarı yakalayacaktır.
7.

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Prototip üretimi 20/06/2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Takım değerlendirmesi
sonucu geliştirmeler eklenecektir. Projenin tahmini maliyeti Tablo 3 de verilmiştir.
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Malzeme Adı

Miktar

Fiyat

Filament (1 Araç için)
Nomex Kumaş (1 Araç için)
Paletler
Motor Sürücü Vnh5019
Dişli Kutusu (Motorlar dahil)
Lazer Kesim Parçaların Üretimi
XBee Modül (Keyesstudio Marka)
Isı Sensörü LM35
18650 Pil
Mikroişlemci Arduino Uno ve Nano
Metal parçaların kaynağı
Toplam Tahmini Maliyet

16,2 metre
65cmX35cm
2 Adet
1 Adet
1 Adet
5 Adet
2 Adet
1 Adet
4 Adet
2 Adet
1 Adet

42 TL
105 TL
60 TL
175 TL
430 TL
120 TL
184 TL
3 TL
38 TL
64 TL
20 TL
1241 TL

Tablo 3. Prototip tahmini maliyet tablosu
Projemizin seri üretim sürecine geçildiğinde maliyetlerin daha düşük olacağını
öngörmekteyiz. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı konusunda yaptığımız
çalışmalarda Nomex kumaşların itfaiye görevlilerinin eski kıyafetlerinden, pillerin ise
kullanılmayan laptop bataryalarından alınabileceğini gördük. Bu durum maliyetlerin daha da
düşmesini sağlayacaktır. Projemizin yapım süreçleri ve zaman çizelgesi Şema 2 de verilmiştir.

Şema 2. Tasarım, üretim ve test süreçlerinin gerçekleştirildiği zaman çizelgesi
Piyasada projemiz başka bir örneği bulunmamaktadır. Taktik paletli aracın yurt dışındaki
örnekleri yüksek fiyatlıdır. Amerikan Superdroid MLT-JR model robotun fiyatı 622 Dolar
(5350 TL) dır. Bu fiyat yazılım yüklü olmayan donanım kısmının fiyatıdır.
8.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projemizin endüstriyel üretim tesisleri, hava alanlar, akaryakıt istasyonları gibi alanlarda
meydana gelen yanıcı, patlayıcı kimyasal madde yangınlarına müdahale için kullanılmasını
planlıyoruz. Bu kullanım olası yangın kaynağına yakın bir istasyonda bulunan yangınla
mücadele görevlileri tarafından yapılacaktır. Yoğun kullanılan kamu tesislerinde uzman
görevlilerin, yoğun kullanımı olmayan alanlarda ise eğitim almış görevlilerin kullanmasını
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planlıyoruz. Erken ve hızlı müdahale ile yangından etkilenen kişiler için oluşan hayati risklerin
ve tesis zararlarının önüne geçebilmeyi hedefliyoruz.
9.

Riskler

Performansı arttırmak için kullandığımız modüllerin piyasada yaygın olmaması kısa süreli
tedarik sıkıntısına sebep olabilir. Bu durum modüllerin üretimi yapılarak çözülebilir. Eğitim
almamış kişilerin aracın yeteneklerini kullanamaması, aracın etkili müdahale
gerçekleştirmesini engelleyebilir. Bu durum düzenli eğitimler ile çözülebilir. Sensör verilerinin
değerlendirilememesi sonucu oluşabilecek ısı dayanımının üzerindeki etkiler sisteme zarar
verecektir. Isıya dayanımı arttırmak için ise alüminize kevlar kumaş eklenebilir.
Tasarım sürecinde taktik aracın dişli kutusunu, montaj plakalarını, sürüş takımını, bileşen
yerleşimini ve yazılımın genel yapısını oluşturduk. Isı kalkanı ve termal kaplamayı nasıl
yapacağımıza karar verdik. Süreç 15.02.2021’de tamamlandı. Üretim sürecinde parçalar için
CNC işleme, lazer kesim ve 3 boyutlu yazıcılar kullandık. Süreç 14.05.2021’de tamamlandı.
Montaj süreci, sanal montaj programlarında önceden simüle edildi, sorunsuz olarak
18.05.2021’de tamamlandı. Şema 2’de belirtildiği gibi donanım ve yazılım için 4 testi başarıyla
gerçekleştirdik. Projemizin prototip üretimini 20.05.2021 tarihi itibari ile bitirdik. Projemiz için
zaman, bütçe planlaması riski bulunmamaktadır. Şema 3’de Olasılık ve Etki matrisi verilmiştir.

10. Kaynaklar
Toprakçı, C. (2014). Endüstriyel Yangınlardan Korunma Yöntemi
https://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/93a1214d4f781bc_ek.pdf
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı. Koruyucu Ekipmanlar
http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/142972112015__3572961688.pdf
https://www.superdroidrobots.com/shop/item.aspx/configurable-programmable-mlt-jr-trackeddevelopment-robot/1726/
Resim 5 Erişim Bağlantısı https://www.youtube.com/watch?v=gH4rPVHxfhA
Resim 6 Erişim Bağlantısı https://www.designnews.com/automation/fighting-fires-and-floodsrobotics-ai-and-iot
Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri https://www.ktu.edu.tr/sivilsavunma-yangindankorunma
Zamanlama Kayışı Hesap Aracı https://www.bbman.com/belt-length-calculator/

