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1. RAPOR ÖZETİ  

2021 Teknofest yarışmasında bu yıl ilk defa düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler 

kategorisi konsepti ile ülkemizde yerli ve milli teknolojilerinin geliştirme çalışmalarına katkıda 

bulunmak ve ekip olarak mesleki becerilerimiz geliştirmek için yarışmaya katılmaya karar 

verildi. 

Öncelikle yarışma şartnamesine göre parkurda en hızlı, ergonomik, ekonomik bir robot 

tasarımı için eskiz çizimleri çıkarıldı.Ardırdan detaylı 3 boyutlu tasarım ve analiz süreçlerine 

geçildi. Elektronik kartların yurtdışından hazır alınan versiyonlarının yerine, ekipce 

geliştirilebilecek tüm kartların analiz edildi. Manyetik sensörün yurtdışından alınabilecek 

versiyonu yerine yapılacak arge çalışması ile yeni bir sensör kartı geliştirilmesine karar verildi. 

Bu ön hazırlık aşamasından sonra robotumuzun mekanik tasarımında avantaj sağlayacak 

durumlar için kaynak taraması yapıldı. Elektronik kart tasarımları ve manyetik sensör için arge 

çalışması yapıldı.Buna göre robotun yükü otonom olarak olarak kaldıracağı motorlar ve sistem 

tasarımı, mosfet güç kontrol kartı, uzaktan kumanda kontrol kartı, ana kontrolcü ünitesi 

tasarımı, optik mesafe sensörü seçimi ile ilgili malzeme araştırması yapıldı.Güvenliği arttırmak 

için gündüz led farları, acil durum butonları, elektronik devre koruma ekipmanları seçimi 

yapıldı. Öncelikli sigma profil parçalar temin edildi.Mekanik tasarımdaki parçaların tamamı 

okulumuz atölyelerinde imal edildi.Elektronik kart tasarımı 4 ayrı iş paketi olarak yürütüldü. 

Ayrı ayrı tasarlanan 3 kontrolcü ve 1 sensör kartı, elektronik kartların elektromanyetik girişim 

ve radyofrekens girişim gürültüleri açısından analizi yapıldı. 

Ürünlerin tedariğinde, ülkemizde imalat yapan firmalar tercih edildi.Robot ileri 

hareketini ve yük kaldırma kuvvetini karşılayan motorlar yerli bir firmadan seçildi.Mekanik 

aksamlarda kullanılan sigma profiller, tekerlekler ,rulmanlar yerli firmadan temin edildi. 

Elektronik kartlarımızda kullanılan kompenentler yurtdışından ithalat edildi.Robotun güç 

ünitesi olan aküler yerli üretim firmalardan seçildi.Pako şalterler, acil stop butonları yerli üretim 

yapan firmalar tercih edildi. Robotun parkur üzerinde takip edeceği manyetik bant tedariği 

yapıldı.Manyetik bandı okuyacak bir sensör kartı geliştirildi.Sensör kartından alınan bilgi 

sinyallarinin analizi osilaskop ile incelendi.Robotun parkuru tamamamlayabilecek, sistem 

tasarımı ekibimiz tarafından yapılması öncelikli kriterimiz oldu. 

Otonom robotun bu donanım ve yazılım mimarisi ile parkur görevlerini yerine 

getirebilecek şekilde tasarlandı. Yarışma takviminde belirlenen süre içinde bitirilmesi için ekip 

içi görev dağılımı yapıldı. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

RoboMOSB, ekip üyeleri ve görev tanımları; Mahmut Eren Batmaz,  11.Sınıf 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğrencisidir. Mekatronik Mühendisi olmak istemektedir. 

Yazılım konusunda kendini geliştirmek için PYTHON ve JAVA programlama ile 

ilgilenmektedir. Projede ekip sorumlusu olarak görev alacaktır . 

Furkan Akgün, 10. Sınıf ,Makine Teknolojileri öğrencisi olup, mekanik tasarım ilgi 

alanıdır. Meslek hayatında, mekanik tasarımcı olarak çalışmak istemektedir. Makineler, ürünler 

ve yeni teknolojiler ortaya koyarak, CAD yazılımlarında uzmanlaşmak için çalışmalarını 

sürdürmektedir.  
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Şevval Arpa, 10. Sınıf ,Makine Teknolojileri öğrencisidir. Yetenekleri , üç boyutlu 

parça modelleme, CNC freze ve CNC torna tezgahları programlamadır. Projede mekanik üretim 

sorumlusu olarak görev alacaktır.  

Ermiya Cihan, 10. Sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğrencisidir. Projede 

yazılım geliştirme sorumlusu olarak görev alacaktır. Yapay zeka , robotik kodlama, CNC 

programlama gibi alanlarla ilgilenmektedir.  

Efran Talha Boz, 10. Sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğrencisidir. Elektirik-

elektronik ve yazılım konuları ilgi alanları arasındadır. PYTHON ve JAVA, HTML, 

CSSprogramlama konusunda yeteneklerini geliştirmektedir.  

Danışman, Yakup AKSOY, Mostem Lisesinde, 8 yıldır Elektrik- Elektronik Teknolojisi 

bölümünde teknik öğretmenlik yapmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Elektrik-

Elektonik Mühendisliği ABD yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Daha önce yurtiçinde 

düzenlenen MEB Robot Yarışması ve üniversite robot yarışmalarında okulumuz ekiplerine 

danışmanlık yapmıştır. 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Şema.1:Takım Organizasyon Şeması  

Takım üyelerinin görev tanımları:  

M.Eren BATMAZ: Proje tanıtım sunumlarını hazırlar.Ekip içi toplantıları düzenler.Proje 

ekibi arasındaki iletişimi sağlar.Projede belirlenen iş- zaman çizelgesi kontrolü yapar.Bütçe 

yönetimini yapar.Yayınlanan güncellemeleri takip edip, ekip arkadaşlarına duyurur.ÖDR ve 

PDR raporu yazım süreçlerini yürütür. 

Furkan AKGÜN: Projede mekaniğini Solidworks’te tasarlar. Proje siürecinde, üründe zorunlu 

olarak meydana gelecek olan değişiklileri robot üzerinde revize ederek, çizimi düzenler.Proje 

mekaniğinin montaj statik analizini yapar. Analiz sonuçlarına göre tasarımı düzenler. 

 Şevval ARPA: Projede Mekanik Tasarım Uzmanı ile eşgüdümlü çalışarak proje mekaniğinin 

üretim aşamalarını planlar.Proje çizimine göre okulda üretilecek parçaların iş-zaman 

yönetimini yaparak parçaları montaja hazırlar. Tüm parçalar üretildikten sonra ekip üyeleri ile 

birlikte montajlama sürecine destek olur. 

Ermiya CEYLAN: Robotun parkur görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yazılım 

algoritmasını hazırlar.Algortimaya uygun olarak, mikrodenetleyici kartını programlar. 

Mikrodenetleyici kartı ile haberleşen kumanda kartının haberleşme programını yazar.Robotun 

çevre birimleriyle haberleşmesi için gerekli ekran arayüzü programını yazar.Elektronik devre 

tasarım uzmanı ile eşgüdümlü çalışır. 
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Efran Talha ÇOKBOZ: Devre çalışacak tüm elektronik kartların tasarımını Proteus’ta 

yapar.Mikrodenetleyiciye uygun çalışacak elektronik komponentleri belirler.Kart tasarımlarına 

uygun olarak lehimleme işlemlerini yapar.Lehimlenen kartların elektronik testlerini yapar. 

Programlamaya uygun hale getitir. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunun, hakem kurulu tarafından değerlendirmesi sonucunda, özgünlük, 

güvenlik önemleri, yazılım ve veri akış mimarisi konu başlıklarında eksiklerimiz olduğunu 

tespit ettik. Ekip üyelerimizle, toplantılar düzenleyip, bazı değişiklikler planladık. Ön tasarım 

ve proje detay raporunda yapılan değişiklikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Ön Tasarım Raporu Proje Detay Raporu Değişiklik Nedeni 

Elektronik Tasarım  

1.İthal manyetik 

yönlendirme sensörü 

seçimi 

Değişiklik: Ekibimiz 

tarafından manyetik sensör 

kartı geliştirildi. 

Nedeni:Proje özgünlüğünü 

arttırmak, maliyeti düşürmek, 

yerlilik düzeyini arttırmak 

2.Ultrasonik sensör seçimi Değişiklik: LIDAR Sensör 

kullanılmasına karar verildi. 

Nedeni: Güvenlik önlemlerini 

arttırmak 

3.XBEE Kablosuz 

Haberleşme Modülü 

(Versiyon S2) seçimi 

Değişiklik: XBEE PRO 3 

versiyon RP – SMA wifi 

kablosuz anten seçildi. 

Nedeni: Alıcı/verici kapsama 

alanını genişletmek. 

Mekanik Tasarım    

1.  Tahrik tekerlekleri 

tasarımı 

Değişiklik:Tahrik 

tekerleklerinin çap değişimi 

Nedeni:Belirli zamanda alınan 

yolun arttılması. Özgünlüğü 

arttırmak. 

2.  Kaldırma mekanizması 

tasarımı 

Değişiklik:Kaldırma 

mekanizmasına koruma 

sacları eklenmesi  

Nedeni: Kaldırma 

mekanizması altına el  

sıkışması riskini ortadan 

kaldırmak için koruma sacları 

eklenmesi. İş güvenliğini 

arttırmak 

3. Robot şasesi tasarımı Değişiklik:Robot şasesi ile 

zemin arasındaki 

mesafesinin azaltılması 

Nedeni:Optik sensör görmeme 

durumunda robot ile zemin 

arasına ayak sıkışma riskinin 

ortadan kaldırılması. İş 

güvenliğini artırmak. 

4.  Dış giydirme sac 

tasarımı 

Değişiklik:Dış giydirme 

saclarına kapak eklenmesi  

 

Nedeni:İç elektronik aksama 

daha çabuk müdahale 

edebilmek için kolay açılan 

kapak sistemi. Özgünlüğü 

arttırmak. 

5. Malzemeler Değişiklik: Acil  stop 

butonu eklendi  

Nedeni:İstenmeyen acil bir 

durumda en kolay 
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Tablo.1:ÖTR ve PDR yapılan değişiklikler 

Ön tasarım raporu bütçe planlaması ve son bütçe planlaması karşılaştırılması tabloda 

verilmiştir.Argesini yaptığımız, başarılı sonuçlar elde ettiğimiz manyetik sensör kartı ile 

dışardan dolar kuru ile satın almayı planladığımız sensör bütçe planlamasından çıkarılmıştır. 

 

Tablo.2:ÖTR ve Son bütçe arasındaki farklar 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Ön tasarım raporunda belirtilen mekanik sistem tasarımı, son tasarımda da 

değiştirilmemiştir.  

 erişilebilecek bölgeden 

müdahale enerjiye müdahale 

edebilmek için acil durdurma 

butonu eklenmesi 

6. Malzemeler Değişiklik: Sigorta 

eklenmesi 

 

Nedeni: Kolay erişim 

sağlanabilecek bir kısıma 

elektriksel zorlanma anında 

mekanizmalara zarar 

vermesinin önüne geçebilmek 

için sigorta eklenmesi  

7. Malzemeler Değişiklik: Işıklı uyarı farı 

eklenmesi 

 

Nedeni: Hareket anında far 

bölgelerinde ışıklı uyarı 

sistemlerinin oluşturulması 

Yazılım ve Veri Akış Mimarisi 

1.Algoritma akış 

diyagramı 

Değişiklik: Algoritma akış 

diyagramı düzenlendi ve 

İşlem basamakları akış 

diyagramı eklendi. 

Nedeni: ÖTR hakem 

değerlendirmesi 

2.Yazılım içeriği Değişiklik:Çizgi takibini 

bırakması 

Nedeni: Robot çizgiden 

çıktığında motorların durması 

Güvenlik önlemlerinin 

arttırılması 

Malzemeler ÖTR Bütçesi Son Bütçe Fark 

1.Elektronik Komponentler 

(Ana kart, kumanda ve mosfet kartı için) 

1256 TL 1.256TL - 

2.Aküler 600 TL 600 TL - 

3.Mekanik ekipmanlar ve motorlar 4.600 TL 4.600 TL - 

4.Manyetik sensör 485$+KDV 

4.780 TL 

 

295 TL 

 

+4.485 TL 

5.Ekran 1.316 TL 1.316 TL - 

6.Kart Üretim Maliyeti 265 TL 265 TL - 

7.LIDAR Sensör - 1300 TL -1300 TL 

TOPLAM 12.817 TL 9.687 TL 3130 TL 
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Şema 2. Güdümlü robotun elektrik aksamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Güdümlü robot prototip 3D görünümleri 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

1.Yük taşıyan robotun, ilk önce eskiz şeklinde karakalem olarak nasıl bir duruşa sahip 

olacağını tasarlandı. Teknik şartname incelenerek maksimum uzunluk, genişlik ve yükseklik 

boyutlarını göz önünde bulundurarak dış görünüş tasarımı yapıldı. 

2.Daha önce yapılmış AGV taşıma sistemleri üzerinde araştırmalar yapıldı.Robotun ileri 

-geri hareketini üstlenebilmesi için ağırlık merkezi olarak belirlenen orta kısımda sağ ve sol 

olarak ayrı ayrı tahrik gruplarının oluşturulması planlandı. Hareket sırasında dengeyi 

sağlayabilmek için robotun 4 köşe kısmına konumlandırılacak, avare olarak görev yapacak 4 

sarhoş tekerlek yerleşimi yapıldı.  

3,Şase ve teker gruplarının ilk planlaması bittikten sonra bu grupları taşıyabilecek ve 

sökülebilir bağlantı sistemlerini taşıyabilecek bir şase grubu oluşturulmasına karar verildi. 

Montaj-demontaj kolaylığı hem de sağlamlığı bakımından şase, 45x45 hafif alüminyum sigma 

profil gruplarından yapılmasına karar verildi. Şase tasarımı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil.2: Şase Tasarımı 

4.Taşıma sisteminin hesaplamalarını yaparken yük kaldırma açısı, sonsuz vida ve 

karşılık dişlisi malzemeleri,yağlama şekli,yük ağırlığı ,kaldırma hızı,vida hatvesi ,vida bölüm 

dairesi çapı ,vida ağız sayısı ,hesap emniyet faktörü, tahrik sisteminin verimi gibi değerlere 

dikkat edilmiştir. Tahrik sistemi ve hareket mekanizma tasarımı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil.3: Tahrik sistemi ve Hareket Mekanizma Tasarımı 
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5.Güç kaynağı için seçilen ürünler aracın ön ve arka bölümündeki ceplere montajlandı. 

Montajlama işleminde sac malzemeler kullanıldı.Gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale 

edebilmek için aracın dışa yakın bölgelerine konumlandırıldı. 

6.Robotun şase grubunu , hareket grubunu ,taşıma grubunu ve güç kaynağı grubunu 

tasarıma ekledikten sonra dış giydirme grubunun tasarımı yapıldı. 3D tasarım programında sac-

metal tasarımı bölümünde dış sacı imalat kurallarına uygun olarak tasarlandı. Dış saç imalat 

modelinin tamamlanmış hali Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil.4: Dış saç imalat modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.5:Robot alt mekanik donanımları 

7.Robotun nihai tasarımında, yer alan alt mekanik donanımları, Dış muhafaza parçaları, sol-

sağ tahrik grubu, kaldıraç mekanizması, ön destek grupları, manyetik çizgi sensörü, taşıyıcı 

profil şasesi Şekil.5’te verilmiştir. 

4.2.2. Malzemeler  
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İmbus Cıvata: Profil birleştirme işlemi için L bağlantı parçaları , sökülebilir birleştirme 

işlemlerinde ise tırtıllı kanal somunu ve havşa başlı imbus cıvata seçilmiştir.  

 

 

 

Şekil.6:İmbus Cıvata 

Flanşlı avare tekerlek: Seçtiğimiz tekerleğin 80 Kg Taşıma Kapasitesi, 25 mm Tekerlek 

Genişliği, 55 mm Tekerlek Çapı vardır. Maşası ,Ağır preslenmiş çelik saç, sarı çinko kaplama, 

takviyeli ve ışıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, cıvata ve somunlu teker 

aksıyla donatılmıştır. Tekerlek ise Poliamid kasnak, poliüretan 

kaplama, bilya rulman yataklıdır.  

 

 

 

Şekil.7: Flanşlı avare tekerlek 

 

Fiberli somun: Tekerleklerin şaseye bağlantılarını üstlerindeki flanş deliklerinden alüminyum 

malzemeler ile yapmayı planladık. Terkerlerin dönerken çarpmaması ile ilgili çarpma testlerini 

yaparak kontrollerini gerçekleştirdik. Titremelerden dolayı sökülebilir bağlantı elemanlarının 

gevşememesi için fiberli somun kullanmayı planladık.  

 

 

 

 

Şekil.8: Fiberli somun: 

Yük tekerleği: Tekerleğin 250 Kg Taşıma Kapasitesi , 35 mm Tekerlek Genişliği ,  100 mm 

Tekerlek Çapı vardır.  Tekerleğin malzeme yapısı Alüminyum kasnak, balık sırtı poliüretan 

kaplamadır. 95 Shore A yumuşaklık değeri vardır. Ağır sanayi tipi, bilya rulman yataklıdır. 

 

 

 

 

Şekil.9: Yük tekerleği 
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Elektrik motoru: seçiminde mekaniksel güç gereksinimi için hem robotun ağırlığı hemde 

taşıyacağı maksimum yükleri emniyetli bir şekilde taşınabilmesi için aşağıdaki hesaplar 

yapılmıştır. Sonuçlara göre uygun motor seçimi yapılmıştır. 

Kütle (Araç + kaldırılacak yükler + emniyet) m 200kg 

Hız V 0,5 m/s 

Teker çapı D 100mm 

Rulman Dış çap d 35mm 

Yatak sürtünme katsayısı  µL 0,005 

Ray klavuzlama ek sürtünme katsayısı  c 0,005 

Kinetik sürtünme katsayısı f 1,5 

Verim ŋ %80 

 

Tablo.3 Motor seçim tablosu-1 

Fʆ = m.g.{2/D.( µL.D/2+f)+c formülü ile yuvarlanma kuvvetini 72,1N olarak 

bulundu.Doğrusal sistemlerde gerekli olan güç hesabında; 𝑃=𝑣.𝐹/ɳ.1000    formülü ile  ileri ve 

geri harekette toplamda 200W güç gereksinimi hesaplandı.Dairesel harekette kullanılan yük 

torku hesabında, ML=9550.P/n1 formülü ile yük torkumuz nominal olarak 0,6Nm olarak 

hesaplandı.Bulduğumuz değerlere göre en uyumlu ve yerli üreti olan akuple motor redüktör 

grubu seçildi. 

Tablo.4 Motor seçim tablosu-2 

 

 

 

 

 

Şekil.10: Redüktörlü Motor 

Elastik tip kaplin: Tahrik grupları, yere temas edeceğinden robotun en çok yük altında kalan 

mekanizmaları olacaktır. Bu bölgelere gelen yükleri motor milinden uzak tutabilmek için 

tekerlekleri her iki yanından yuvarlanma dirençli sistemler ile yataklandı. Olası bir eksen 

kaçıklığı ya da montaj-demontaj sıkıntıları yaşamamak için motor mili ve teker tahrik mili 
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arasına elastik tip kaplin yerleştirildi. Tahrik grubunda bulunan diğer talaşlı imalat 

malzemelerini kolay imalat ve hafiflik bakımından alüminyumdan yapılması planlandı. 

 

 

 

Şekil.11: Elastik tip kaplin 

Vidalı kriko: Robotun yük kaldırma ve taşıma kısmı için redüktörlü motor ve vidalı kriko 

mekanizması seçildi. Şartnamede belirtilen platform ve yükleri gözönünde bulundurarak 

robotun üst merkez noktasından yükü geniş bir tabla yardımıyla kaldırarak ve istenilen yerde  

indirerek görev tamamlaması planlandı. Vidalı krikonun hareket mesafesini 100mm olarak 

belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.12: Vidalı kriko 

Mekanik switchler: Vidalı kriko içerisinde bulunan sonsuz vida ve karşılık dişlisi sayesinde 

hareketi daha güçlü ve güvenli bir şekilde yapabileceğimiz için bu sistem seçildi. İleri ve geri 

hareketin sınırlandırılabilmesi için mekanik switchleri kullanılması planlandı. Bu hareketin rijit 

bir şekilde gerçekleşebilmesi için tabla 4 köşe kısmından doğrusal yataklama sistemleri ile  

klavuzlanması planlandı. 

 

 

 

 

 

Şekil.13: Mekanik switchler 

  Malzeme Adı  Adet/Miktar Satın alma / Üretilme durumu 

1 

45x45 Süper Light 

Alüminyum sigma 

profil  

2 Boy (32 kesim) 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak, Tasarımdaki boyutlarda 

kesimi yapılarak montajlanacak 
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2 
45x45 Sigma Profil 

bağlantı Aksesuarları 
Muhtelif adetler 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak, sigma profillerin montajında 

kullanılacak 

3 

Yuvarlak Flanşlı 

Lineer Rulman 

LMEF-16-UU 

2 adet 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Kaldıraç mekanizmasında 

klavuzlama sistemi olarak kullanılacak 

4 
6204-2RS-6006-2RS 

RULMAN 
2 şer adet 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Tahrik mekanizmasında 

kullanılacak 

5 

MECMOT Vidalı 

kriko VK5  

VK5-VH-S-A-TRS-

0100-UF 

1 adet  

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Kaldıraç mekanizmasında 

kullanılacak 

6 
Flanşlı avare tekerlek 

ED 01 ZKP 55 
4 adet  

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Destek mekanizmasında 

kullanılacak 

7 
Yedek tekerlek 

YT 00 ABP 150  
2 adet  

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Tahrik mekanizmasında 

kullanılacak 

8 

Elastik Dişli Tip 

Kaplin 

DK-14 

3 adet  

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Tahrik mekanizmasında 

kullanılacak 

9 

Redüktörlü Motor 

MG403 24V DC 115 

rpm  

3 adet  

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Tahrik mekanizmasında 

kullanılacak 

10 

 Jel Elektrikli 

Motosiklet Aküsü  

12V 24 Ah  

2 adet 
Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak 

11 
1000 x 2000 x 0,5mm 

DKP Sac 
2 tabaka 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak, 

atölyelerimizde lazerkesim tezgahında 

kesilerek Abkant tezgahında bükülecek 

12 
L2K13MİM21 - 

LİMİT SWİTCH 
2 adet 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak , Kaldıraç mekanizmasında 

kullanılacak 

13 
OPTİK SENSÖR 

OMRON E3Z 
12 adet 

Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak 

14 

Muhtelif boyutlarda 

Alüminyum lama 

malzeme 

33 adet  

Atölyelerdeki temrinlik malzemelerden 

temin edilerek. CNC dik işlem - CNC 

tel erezyon - Freze- Sütunlu matkap-

Taşlama gibi tezgahlarda tasarıma 

uygun işlenecek 

15 

Muhtelif boyutlarda 

Alüminyum çubuk 

malzeme 

4 adet  

Atölyelerdeki temrinlik malzemelerden 

temin edilerek. CNC torna - CNC tel 

erezyon - Torna-gibi tezgahlarda 

tasarıma uygun işlenecek 
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16 
Muhtelif boyutlarda 

krom kaplı mil 
8 adet 

Atölyelerdeki temrinlik malzemelerden 

temin edilerek. CNC torna - CNC tel 

erezyon - Torna-gibi tezgahlarda 

tasarıma uygun işlenecek 

17 

Muhtelif boyutlarda 

sökülebilir bağlantı 

elemanları(Cıvata-

somun-rondela-pim-

kama) 

300 adet 
Standart ürün olarak satın alımı 

yapılacak, Montajda kullanılacak 

18 Motor kontrol kartı 3 adet  
Okulumuzda tasarlanıp üretilip montajı 

yapılmıştır. 

19 
Manyetik yönlendirme 

sensörü 
1 adet  

Okulumuzda tasarlanıp üretilip montajı 

yapılmıştır. 

20 
Robot ana kontrol 

kartı  
1 adet  

Okulumuzda tasarlanıp üretilip montajı 

yapılmıştır. 

21 
Robot  kumanda 

kontrol kartı  
1 adet  

Okulumuzda tasarlanıp üretilip montajı 

yapılmıştır. 

22 Xbee pro 3 modül 2 adet  Hazır alınmıştır. 

23 Arduino mega  2 adet  Hazır alınmıştır. 

24 Joyistik modül 1 adet  Hazır alınmıştır. 

25 
Nokia 5110 Lcd 

modül 
1 adet  Hazır alınmıştır. 

26 Acs712 Akım sensörü 2 adet  Hazır alınmıştır. 

27 Elektronik komponent Muhtelif adetler Hazır alınmıştır. 

28 Akü 2 adet  Hazır alınmıştır. 

29 Gerilim sensörü 1 adet  
Okulumuzda tasarlanıp üretilip montajı 

yapılmıştır. 

Tablo.5 Malzeme tedarik yöntemleri 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Şase: Robot şasesi hazır üretilmiş alumiyum sigma profiler kullanılarak 

oluşturulmuştur.Profil kesimleri şerit testere tezgahlarında ve tasarımda belirlenen açılarda 

kesilerek son şekli verilmiştir. Profil ara bağlantıları sigma profil tırtıllı somunları kullanılarak 

yapılmıştır. 

Dış Sac Gövde: Dış sac gövde sacları öncelikle lazer tezgahında tasarıma uygun olarak 

kesilmiştir. Kesimi tamamlanan sac parçalar, abkant tezgahlarında tasarımdaki belirlenen 

açılarına uygun olarak bükümleri yapılarak son şekilleri verilmiştir. 
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Fotoğraf.1:Okulumuz makine tezgahlarında üretim-1 

Motor Taşıyıcı ve Vidalı Kriko Grubu Taşıyıcı Plakaları: Aluminyum malzemeden 

üretilecek olan bu plakalar öncelikle freze tezgahında kaba ölçülerine taranmıştır. Daha sonra 

CNC dik işlem merkezinde nihai ölçülerine getirilip üzerlerindeki delikler delinip kanallar 

açılmıştır. 

Asansör Plakası: Plakanın çevre kesme işlemi lazer kesim tezgahında yapılmıştır. 

Üzerinde bulunan delikler CNC dik işlem merkezinde oluşturulmuştur. 

Güç Kaynağı Taşıma ve Koruma Sacları: Sac parçaların öncelikle lazer kesim 

tezgahında çevre kesme ve delme işlemleri yapılmıştır. Sonrasında abkant tezgahında 

tasarımlarına uygun olarak büküm işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf.2:Okulumuz makine tezgahlarında üretim-2 

Elektronik Ekipmanların Üretimi :Motor sürücü kartı, mikrodenetleyici kartı, robot 

uzaktan kumanda kontrol kartı, baskı devre tasarım programlarında tasarlanıp, pcb baskı 

merkezlerinde üretilmiştir.Uygun elektronik malzemeler satın alınıp, pcb üzerine lehimleme 

işlemleri yapılmıştır. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Araç, toplam ağırlığı 70 kg, eni 702 mm, boyu 970 mm, yüksekliği 

460 mm dir. 
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Şekil.14: Robot yük analizi 

Yapılan analiz , taşıyıcı şase merkezinde bulunan kaldıraç mekanizmasının maksimum 

yük altında gerçekleşen gerilimini , yer değiştirme miktarını , toplam şekil değişimini taşıyıcı 

tabla üzerindeki yük dağılımının hangi bölgeleri etkilediğini göstermektedir. Analiz sonucu 

ortaya çıkan değerlerinin kaldıraç mekanizmasında seçtiğimiz malzemenin akma geriliminin 

altında kaldığını ve emniyetli bir şekilde kullanabileceğimizi bilimsel açıdan ortaya koymuştur. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım süreci sistemin enerjisini sağlayacak güç birimi, sistemin uzaktan 

kumanda edilmesini sağlayacak kumanda birimi ve sistemin hareket eylemini oluşturan kontrol 

birimi olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 

Kontrol Kartı: Kendi tasarlamış olduğumuz kontrol kartımızda Arduino Mega 2560 kartı 

kullanılacaktır.Bu kartı seçmemizin nedeni yeterli giriş çıkışa sahip olması, düşük maliyetli 

olması ve programlamasının daha kolay olmasıdır. Bunun yanı sıra kontrol kartımızda 

kumandamız ile haberleşmek için Xbee verici modülü seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema.3: Kontrol Kartı Şeması 
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Güç Kaynağı: Motorlar için gerekli olan 24 Volt‘u sağlamak amacıyla iki adet 12 V 26 Ah 

lik jel aküyü seri bağlayarak 24 V elde ettik. 

 
 
 
 

 

Şekil.15: Jel Akü 

Xbee Modülü: Digi firmasının üretmiş olduğu kablosuz iletişim cihazlarına verilen isimdir. 

Bu modüller, IEEE 802.15.4 ağ protokolünü kullanarak uçtan uca (peer-to-peer) veya çoklu 

bağlantı imkânları sunmaktadır. Zigbee: Enerji tasarruflu ve ekonomik bir haberleşme 

standardıdır. Birçok farklı markanın Zigbee protokolü destekleyen ürünü mevcuttur. 

 

Şekil.16:Xbee modülü 

ACS712 Akım Sensörü : -15A / +15A Akım Sensörü, güç hesaplama ve yönetim 

uygulamalarında önemli bir cihazdır. Akımı bir cihaz veya devre üzerinden ölçer ve ölçülen 

akımla orantılı olarak uygun bir sinyal üretir. ACS712 Akım Sensörü, Allegro'nun ±15 Amper 

ACS712 manyetik etkiye bağlı lineer akım sensörüdür. Bu versiyon 15 ampere kadar iki yönlü 

akım girişine izin verir. Hata payı %4’nin altındadır ve 3.3V analog gerilim verir. -15.5A – 

15,5A çift yönlü giriş akımı verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Şekil.17 Akım sensörü 

Regülatör : LM2576 kademeli anahtarlama regülatörüdür. 7V - 40V  aralığında çalışır. 3A 

çıkış akımına sahiptir. Step-down olarak  görev yapmaktadır. Girişine uygulanabilir gerilim 

değeri maksimum 40V'tur ve 5V çıkış değeri alınabilir. 

 

Şekil.18 : LM2576 
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Güç Kablosu : Robota sağlanan enerjinin iletilmesi için kullanılacak olan kablodur. 

Aracımıza gerekli akımı iletebilmesi için 14 AWG kalınlığında seçilmiştir. 

 

Şekil.19 : Güç kablosu 

Motor Sürücü Kartı : Robotumuzun hareket kabiliyetini sağlayan motorların kontrol 

edildiği elektronik karttır.  Motor sürücü kartımız güç elektroniği tekniklerinden 

faydalanılarak tasarlanmıştır. Yerli ve Milli üretim süreçlerinden faydalanılarak üretimi 

tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. 

 

Şema.4: Mosfet Sürücü Şeması 

Manyetik Okuyucu Sensör: ARGE çalışmaları yapılarak, kendi manyetik sensor kartımızı 

tasarlayıp üretmiş bulunuyoruz. Yapılan testler sonucunda gayet iyi şekilde çalıştığını 

gözlemlemiş bulunuyoruz. 

 

 

 

 

Şekil.20 :Geliştirdiğimiz Manyetik Sensör Kartı 

Monitör: 10.1 inch Nextion (HMI Display Kapasitif Ekran – Dokunmatik) ekran kullanılarak 

robotumuzun tüm verileri anlık olarak gözlemlenebilir hale getirilmiştir.  

 

Şekil.21 : Dokunmatik Ekran 
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Joystick: Kontrol istasyonunda olması düşünülen ve kontrolü sağlaması için oluşturulan 1 

adet joystick kullanılması düşünülmektedir. Kendi tasarımımız olan joystick kullanılacaktır. 

 

Şekil.22 : Joystick kartı 

 

4.3.1 Algoritma Tasarım Süreci  

Güdümlü robot, enerjilendiğinde başlangıç noktasından hareketine başlar. Verilen 

parkur haritasına göre, algoritma çalışmaya başlar. Robot hareketini yaparken mikrodenetleyici 

nanosaniyeler mertebesinde tüm sistemi kontrol eder. Akış diyagramında gösterildiği gibi 

program algoritması çalışır. İşlem basamakları akış diyagramı Ek-1 de verilmiştir. 

 

4.3.2 Yazılım Tasarım Süreci 

Mikrodenetleyici, Arduino ide aracılığıyla, C dili ile programlanacaktır. Yaygın olarak 

kullanılan Arduino ide, programlama aşamasında karmaşıklığın önüne geçmiş olacaktır. Ayrıca 

hazır kütüphanelerden faydalanılarak gereksiz zaman kaybı önlenmiş olacaktır. Güdümlü robot  

algoritma diyagramı Ek-2 de verilmiştir. 

4.4. Dış Arayüzler 

Araç dış ara yüzü 

Robot üzerinde hareketiyle ilgili parametlerin görülebileceği ve bazı parametrelere 

müdahale edilebilecek olan LCD ekran olacaktır. Veri aktarımı I2C seri haberleşme protokolü 

kullanılarak yapılacaktır. 

Dış ortamdan veri alma yolları 

• Engel algılamak için çeşitli konumlarda ultrasonik sensörler kullanılacaktır. Engellerin 

algılanması halinde yazılan yazılıma göre robot otonom olarak ne yapacağına karar 

verecektir. 

• Yük algılamak için yük kaldırma platformunda bulunan optik sensör ve switchler 

olacaktır.  

• Manyetik bantları algılamak için manyetik yönlendirme sensörü kullanılmıştır. 

• Robotun uzaktan kumanda edilmesi için 2.4 GHz lik radyo dalgalarıyla çalışan Xbee 

teknolojisi kullanılacaktır.  

• Dış ortamdan bir müdahale ile robotun herhangi bir anda durdurulması için Acil Stop 

butonları kullanılacaktır. 

Dış ortamdan alınan verilerin işlenmesi 

Dış ortamdan alınan veriler Atmel marka mikrodenetleyici yardımıyla işlenecektir. 

Kumanda ve Robotun haberleşmesi Xbee haberleşme protokolleri ile sağlanacaktır. 
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5. GÜVENLİK 

  Güvenlik Önlemleri 

➢ RPLIDAR A1M8 - 360 Derece Lazer Tarayıcı ile robotumuzun etrafına belirlenen 

alandan daha fazla herhangi bir cisim yaklaştığında robot durarak etrafını analiz 

etmeye devam etmektedir. Cisim güvelik alanının dışına çıktığında ise çalışmaya 

devam etmektedir. 

➢ Akım Sensörü ile motorlardan geçen akım anlık olarak ölçülerek normal çalışma 

akımının üzerine çıkıldığında motorlara giden enerji kesilir. Buradaki amaç robotun 

bir yere çarptığında motorların nominal akımdan daha fazla akım çekeceğinden 

motorların enerjisi kesilir. Böylece herhangi bir cisme zarar verme ihtimali ortadan 

kalkar.  

➢ Acil Stop butonu ile herhangi bir anda Acil stop butonuna basılarak robot 

durdurulabilir. Acil stop, robotun dış yüzeyinde kolayca görülebilecek ve 

ulaşılabilecek bir yere monte edilmiştir. 

➢ Sigorta ile sistemde oluşabilecek kısa devre ve aşırı akımlara karşı otomatik sigorta 

kullanılmıştır. 

➢ Açıkta herhangi bir kablo ucu, kablo eklemesi ve çıplak bir iletken bırakılmayacaktır. 

Robot üzerindeki tüm devre,kullanılan güç ve akıma uygun kablo seçimi yapıldı. 

➢ Robotunun şasesinde, tehlike arz edecek, keskin köşe ve kenarların yuvarlanması ve 

plastik tutucu ile kaplanması sağlandı. 

➢ Robotta kullanılacak enerjinin kontrol kartlarında ve motor sürücüsünde düşük 

gerilimde çalıştırılması düşünülerek tasarlandı. 

➢ Okulumuzda üretim yapılırkeni kişisel koruyucu donanımlar kullanılmasına dikkat 

edilmiştir.  

➢ Takımdaki tüm öğrencilere İSG kurallarının anlatıldığı eğitimler düzenlendi.  

Yarışma alanında alınması gereken  güvenlik önlemleri ve  kişisel koruyucu 

ekipmanlar belirlendi. 

6. TEST 

Yapılan Testler 

Yük Kaldırma Testleri:25 kg ve 200 kg yükleri arasında testler yapılmıştır. Belirtilen yükleri 

kaldırma zamanları ve kaldırma motorunun çektiği akımlar gözlemlenmiştir. Herhangi bir 

problemle karşılaşılmamıştır. 

Yük Taşıma Testleri:25 kg ve 200 kg yükleri arasında testler yapılmıştır. Belirtilen yükleri 

taşıma esnasında motorların çektiği akım ve robotun şasesinin dayanımı normal değerler 

içerisinde kalmıştır. Herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. 

Güvenlik Testleri:LIDAR sensörü belirtilen alan içerisine herhangi bir cisim yaklaştığında 

robot durdurmuştur. Akım sensörü motorlar zorlandığı anda robotu durdurmuştur. Otomatik 

Sigorta kısa devre anında enerjiyi kesmiştir. Acil stop butonuna basıldığında sistemin enerjisi 

kesilmiştir. 

7. TECRÜBE 

Okulumuzda tasarlanan ve üretilen malzemeler İş Sağlığı ve Güveliği önlemleri tedbirlerine 

sıkı sıkı bağlı kalınarak üretilmiştir. Herhangi bir kaza yaşanmamıştır. Hazır olarak aldığımız 

Manyetik yönlendirme sensörünü yazılıma uyarlamanın zorluğu ve Maliyet yüksekliği 
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sebebiyle robotumuza uygun olan Özgün bir Manyetik yönlendirme sensörü tasarlanıp 

üretilmiştir. Üretilen sensör Arduino,Raspberry pi ve PLC gibi tüm sistemlerle herhangi bir 

donanım ekleyip çıkarmadan tam uyumlu olarak çalışabilmektedir. 

Planlama bitmeden imalata başlanan parçalar üzerinde yapılan revizyonlar vakit kaybı ve 

imalat sıkıntısına neden olmuştur. İmalat işlemleri bitmiş parçalar üzerinde yapılan revizyonlar 

yüzey kaplama gibi boya gibi işlemlerin zarar görmesine neden olmuştur. Bu tür problemleri 

çözümü için kesinlikle planlamayı tam olarak olarak yapmak ve daha sonra imalata başlamak 

olarak görüyoruz. 

Satın alımı yapılan malzemelerin temin edildiğinde kesinlikle tüm kontrollerinin yapılması 

gerektiği montaj sırasında ortaya çıktı sökülebilir bağlantı elemanlarımızın tedarik eksikliği 

bize oldukça zaman kaybettirdi. Bu tür problemlerle bir daha karşılaşmamak adına gelen ürün 

veya ürünlerin tüm kontrollerinin yapılmasını sağladık. 

Talaşlı imalat ile üretilen parçalarımızda makine kullanımındaki eksikliklerimizin nereler 

olduğunu gördük ve hangi konulara yoğunlaşacağımızı anlamış olduk. 

Sigma profil gibi standart satılan yapı elemanları ile daha önce çalışma fırsatımız olmamıştı. 

Bu proje şasesi ile nasıl montajlanacağını nerelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretmenlerimiz 

sayesinde öğrendik.İmalat ve montaj sürecinde herhangi bir kaza gibi bir olumsuz durum ile 

karşılaşılmamıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

Zaman Planlaması:Projenin  yapılması ile ilgili işlemler içeren Tablo.6, iş-zaman-yönetim 

çizelgesinde gösterilmiştir.İş paketleri , tanımlanıp ilgli sorumlulularla eşleştirilmiştir. 

Teknofest Sanayide Dijital Teknolojiler yarışma takavimine göre iş planlaması yapılmıştır. 

 

İŞ-ZAMAN-YÖNETİM ÇİZELGESİ (İş Paketleri , Görev Dağılımı ve 

Süreleri) 

İP  İŞ PAKETİ ADI SORUMLULAR AYLAR 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Robot mekanik 

tasarımı 

F.Akgün, Ş. 

Arpa 

X        

2 Robot elektronik 

devre tasarımı 

E.Çokboz 

 

 X       

3 Programlama 

algoritmasının 

hazırlanması 

M.Batmaz  X       

4 Ön tasarım raporu 

yazımı 

F.Akgün, 

Ş.Arpa,  

M.Batmaz, 

E.Çokboz,E.Cey

han 

 X       

5 Malzeme listelerinin 

hazırlanması ve 

tedarik planlaması 

M. BATMAZ   X      

6 Robot mekanik 

parçalarının üretimi 

ve montajı 

F.Akgün, Ş. 

Arpa 

  X X     
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Tablo.6: İş-Zaman-Yönetim Çizelgesi 

Bütçe Planlaması: Yapılan ön tasarıma göre , güdümlü robot ile ilgili  malzemeler için piyasa 

araştırması yapılarak tahmini maliyetler çıkarıldı. Ön taslak maliyet listeleri 

oluşturuldu.Mekanik ve elektronik kompenentler olarak iki başlık altında alım süreçleri 

gerçekleştirildi. 

Proje bütçesinin Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından karşılanmıştır. 

Okulumuzda bulunan makine ve ekipmanlar kullanılarak proje süreçleri yürütülmektedir. Son 

bütçe planlaması Tablo.7’de verilmiştir. 

 

Tablo.7: Son bütçe planlaması 

Risk Planlaması: Güdümlü robotumuz özgün bir tasarım sürecine sahip olduğundan dolayı, 

her proje gibi bir risk içermektedir. Bundan dolayı projenin üretim süreçlerinden önce bir risk 

planlamasının yapılması gereklidir. Bu aşamada olası risklerin proje etkisi, değerlendirilip B 

planlarının oluşturulması sonuca ulaşmada etkili bir zaman yönetiminin yapılmasını da 

sağlayacaktır. Yapılan risk analizi, Tablo.8’de verilmiştir.  

 

 

 

 

7 Elektronik devre 

montajları ve test 

aşaması 

E.Çokboz,  

M.Batmaz 

  X X     

8 Proje detay raporu 

yazımı  

F.Akgün,  Ş. 

Arpa ,  

M.Batmaz,E.Ço

kboz, E.Ceyhan 

  X X X X   

9 Deneme parkuru 

kurulumu 

M.Batmaz     X    

10 Robot- Deneme Pisti 

üzerinde 

programlama 

çalışmaları 

F.Akgün,  Ş. 

Arpa ,  

M.Batmaz, 

E.Çokboz , 

E.Ceyhan 

     X  X 

Malzemeler Son Bütçe 

1.Elektronik Komponentler 

(Ana kart, kumanda ve mosfet kartı için) 

1.256TL 

2.Aküler 700 TL 

3.Mekanik ekipmanlar ve motorlar 4.600 TL 

4.Manyetik sensör 250 TL 

5.Ekran 1.316 TL 

6.Kart Üretim Maliyeti 265 TL 

7.LIDAR Sensör 1300 TL 

TOPLAM 9.687 TL 
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Tablo.8: Risk Analiz Tablosu 

9. ÖZGÜNLÜK 

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu robot yarışmaları ve Üniversitelerin 

Uluslararası düzeylerde düzenlemiş olduğu yarışmalara katılarak buradan elde ettiğimiz 

tecrübeler sayesinde aşağıda belirtilen Elektronik kartlar ve Mekanik parçalar tasarlanmış ve 

Üretilmiştir. 

• Motor Sürücü Kartı 

• Joystick Kontrol Kartı 

• Manyetik Yönlendirme Kartı 

• Kontrol Kartı 

• Tüm mekanik parçalar okulumuzun CNC ve Torna tezgahlarında işlenerek üretilmiştir. 

Projede endüstriyel yük taşıma robotunun, mekaniği ağırlık taşımaya en uygun malzemeler 

kullanılarak, tasarlanmıştır. Araç, her açıdan simetrik ve eşit dağılmış bölümleri bulunan bir 

dizayn planına sahip olacaktır. Özel bir parkura göre mekanik tasarıma sahip olan aracımız 

çeşitli endüstri kollarına göre de revize edilebilmektedir. Ayrıca bu yapı, araçta hem sık hem 

de ciddi mukavemetlere karşı durmasına imkan verecektir. 

 FAALİYETLER ETKİ 

DERECESİ 

OLASILIK 

1 Kaynak taramasında yeterli çözümlere 

ulaşılamaması 

3 2 

2 Tasarlanan modelin 3 boyutlu tasarımda doğru 

şekilde modellenememesi 

5 2 

3 Robotun uygun şase malzemesinin seçilememesi 4 3 

4 Malzeme tedariğinin yapılamaması 5 2 

5 Robot şasesinin tasarlanan ölçülerde üretilememesi 5 3 

6 Mosfet elektronik kart tasarımının çalışmaması 5 3 

7 Uzaktan kumanda kart tasarımının çalışmaması 5 3 

8 Ana kontrolcü kartının çalışmaması 5 3 

9 Elektronik kartlar arası haberleşmeninin 

sağlanamaması 

5 3 

10 Manyetik sensör kartının çalıştırılamaması 5 2 

11 Robotun çizgi takibini yapamaması 3 2 

12 Robotun çevre birimlerine veri aktaramaması 3 2 

13 Parkuru tamamlayabilecek güç ünitesinin yeterli 

olmaması 

5 3 

14 Verilen senaryolara göre parkurun tamamlanaması 5 1 

15 Masa ile robot kontrol ekibinin haberleşmesinin 

sağlanamaması 

4 3 

16 Ön tasarım ve proje detay raporlarında doğru şekilde 

doldurulamaması 

4 2 

ETKİ DERECESİ 

 (1) Çok Hafif (2) Hafif (3) Orta 

Derece (4) Ciddi  (5) Çok Ciddi 

 

OLASILIK 

(1) Çok Küçük  (2) Küçük  (3) Orta Derece  

(4) Yüksek (5) Çok Yüksek 



 
 

26 
 

10. YERLİLİK 

Robotumuzda kullandığımız motor sürücü kartı, robotun ana kontrol kartı, robotu 

uzaktan kontrol etmek için kullandığımız xbee modüllü kumandamızı ve manyetik yönlendirme 

sensörü olarak piyasada satılan ortalama değeri 500 $ olan ithal sensör yerine kendi tasarımımız 

olan manyetik sensörü okulumuzda öğrencilerimiz ile tasarlayıp üretimlerini ve smd montaj 

lehimlerini yaptık. Yerli ve milli olarak tasarladığımız bu kartlarımız ile hem maddi olarak 

kazanç sağladık hem de ülkemize öğrencilerimiz ile katkı sağlamış olduk. 
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12.EKLER 

 

Ek.1:  İşlem basamakları akış diyagramı 
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Ek.2: Güdümlü robot algoritma diyagramı 
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Ek 3. Güdümlü Robot Elektrik Blok Şeması 

 

 

 


