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1. RAPOR ÖZETİ 

Özetimizin ana konusu olan güdümlü robotların neden yapıldığı ve bu robotlara neden ihtiyaç 

olunduğuyla ilgili. Her ne kadar teknoloji kullanımı ile birlikte robotik sistemlerin lojistik 

faaliyetlerde kullanımı artış gösterse de bu artışın yanı sıra, bu sistemlerden beklentiler tatmin 

edilmiş değildir. Konu ile ilgili olarak birçok işletme ve tedarik zinciri robotlardan sanayi 

faaliyetlerinin daha düşük maliyetli, etkin ve Sanayide Teknoloji Kullanımı ve Robotik 

Sistemlerin verimli bir biçimde gerçekleşmesi için beklentilere sahiptir. Öte yandan robotların 

esnekliği artırabileceği gibi, hataları minimize edeceği, lojistik akış hızını önemli ölçüde 

artıracağı öngörülmektedir. Dolayısıyla tedarik zincirleri lojistik süreçlerinde kullandıkları 

robotik sistemlerin sayısı ve yetenekleri arttığında müşteri gereksinimlerini mümkün 

olabilecek en uygun koşullarla sağlayabileceklerine, daha da önemlisi bunun sürdürülebilir 

olacağına inanmaktadırlar. 

Endüstriyel Robotlar 

Bu alanda iki tip çalışma görülmektedir: Otonom olarak endüstriyel alanda belirli işleri insan 

müdahalesi olmadan yapabilen ve insanla iş birliği içinde çalışan robotlar. İnsanla iş birliği 

kısmında sosyal davranışlar sergilemeyen ancak insanın varlığını tespit edip onun güvenliğini 

öncelik alarak ortak çalışma yapabilen robotlar geliştirilmektedir. Bizim bu yarışmada 

yapacağımız robot endüstriyel robotlar kategorisine girmektedir. 

Bu amaca uygun olarak yarışmada fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek 

kendisine atanmış yollarda hareket edip belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom 

çalışan bir güdümlü robot yapmayı hedeflemekteyiz. 

Robotumuzda bulunacak özellikler; 

Çizgi takibi yaparken sola ve sağa sapmamalıdır. Çizgi takibi yapan araçları araştırdığımızda 

bu konuda dikkat edilecek hususları belirledik. Bunların en önemlisi yazılımda PID (oransal-

integral-türevsel) denetleyici kontrol döngüsü yöntemini kullanmamızdır. Yazılımda 

kullanacağımız PID algoritması ile yazılımdan kaynaklanan araç sapmalarını engelleyeceğiz. 

Aynı zamanda donanımdan kaynaklanacak hafif sapmaların da önüne geçeceğiz. 

Çizgi takibinde sapmaları önleyecek diğer hususlar ise donanımdır. Motor gücü, motor sürücü 

kartları, Tekerin yere temas eden yüzeyi,  güç kaynağı, çizgi izleme sensörünün seçimi gibi 

konularda doğru araştırmalar sonucunda doğru seçimler yapıldığında araç çizgi takibini hızlı 

ve yalpa yapmadan yapabilecektir. 

Güdümlü robotlar yükleme ve boşaltma noktalarında durma, engel açılmadığı takdirde 

etrafından dolaşma gibi durumlarda da otonom hareket etmesini sağlamak için mesafe 

sensörlerinden Arduino’ ya gelen veriler kullanılacaktır. 

Yükleme, boşaltma pozisyonlarında RFID etiketler bulunacaktır. RFID etiketler araç üzerinde 

bulunan uygun sensörler vasıtasıyla okunarak alınan veriler Arduino tarafından 

değerlendirilip aracın istenilen hareketleri yapması sağlanacaktır. 

1.1.Yapılması Planlanan Robotun Özellikleri: 

Bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edeceğimiz ve yönlendirme yapabileceğimiz 

buton ve tuşların olduğu bir kontrol ekranı (GUI grafik kullanıcı arayüzü) hazırlanmıştır. 

Engeller bir sensör vasıtası ile algılanıp uygun mesafede durulacak, engelin açılmaması 

durumunda robotun senaryoya uygun şekilde otonom olarak engel etrafından dolaşacak ve 
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görevleri tamamlayacaktır. Güdümlü robotların yükleri alması veya bırakması bir sensör 

vasıtası ile kontrol panelinde (GUI) gösterilecektir. 

 2022 Yarışma şartnamesi yayınlandıktan sonra aracımızda kullanacağımız Arduino 

UNO modeline bağlı olan QTR-8A çizgi izleme modülünü prototip bir araç hazırlayarak 

denedik. Bu denemeler sırasında modülü denerken kullandığımız Arduino UNO’nun pin 

sayısının ve mekanik yönden bazı giriş pinlerinin bizim için yetersiz olduğunu fark ettik. Biz 

de bunun üzerine kullanacağımız ana kartımızı Arduino UNO yerine bizim için daha uygun 

olduğunu düşündüğümüz için Arduino MEGA ile değiştirdik. QTR-8A modülünü ise bu 

sırada doğru bir şekilde çalıştırmayı da başardık. Bu denemeler sırasında PID algoritması 

sayesinde hatasız ve hızlı bir şekilde QTR-8A ile çizgi izlemeyi başardık ve aracın yarışmada 

alabileceği maksimum hıza fizik öğretmenimizin yardımıyla birlikte karar verdik ve buna 

uygun olarak akü, enerji kabloları, motor ve teker seçimlerini yaptık. Ardından prototip araca 

ultrasonik mesafe sensörleri ekleyerek denedik. Ultrasonik tercih etmemizin nedeni ise 

mesafeyi santimetre olarak tamamen görebilmemizdir. Aracımız yük altına girdiğinde veya 

karşısına engel çıktığında gerekli hareketleri yapması için şartnameye uygun olarak bazı 

testler yaptık. Ayrıca yarışmada yük noktalarında bulunan RFID etiketlerini okumak için de 

gerekli çalışmaları yaptık. Prototip üzerinde denediğimiz bu testlerde bazı sorunlar çıksa da 

birkaç kere denedikten sonra başarıya ulaştık. Kullandığımız nodeMCU modülü ile birlikte 

denemelerimiz sonucunda iki port arasındaki Wi-Fi bağlantısını başarılı ve kesintisiz bir 

şekilde oluşturduk. Bunun sonucunda da aracımızın nodeMCU aracılığıyla bilgisayar ile araç 

arasındaki bağlantıyı oluşturmasını sağladık, kontrol masasına gelen verileri bilgisayara 

araçtaki nodeMCU aracılığıyla internet üzerinden gönderdik ve hazırladığımız GUI yazılımı 

ile bu verileri okuduk ve ekrana yansıttık. Aracımız 60 metre yolu 150 saniyede kat edecek 

şekilde tasarlanmıştır. Ekleyeceğimiz 2 adet lineer motoru 75 kg yükü 5 saniyede kaldıracak 

şekilde tasarladık. Parkur hızını arttırmak ve aracın çizgi izlerken yalpa yapmasını engellemek 

için de PID algoritmasını kullandık. Aracın tüm iskelet yapısını özgün bir biçimde tasarladık, 

iskelet yapısı ayrıca bizim aracımız için çok önemli olduğundan yapıldığı malzemeyi de 

özenle seçtik. Özellikle bu yarışma kategorisinde yükü kaldırırken oluşacak denge çok önemli 

olduğu için, iskelet sisteminin tasarımına da oldukça dikkat ettik. PID algoritmasının 

yalpalamayı engellemeye yarayan sistemine göre oluşturulan yapı okulumuzun HEMDEM 

takımından esinlenerek yapılmasına karar verilmiştir. 

Lineer Aktüator motorun üretimi için çalışmalarımızı yaptık fakat maalesef yaptığımız 

motorumuzun güç dengesinin ve voltaj aralığının sürekli değişmesinden dolayı güvenlik 

açısından kullanmamaya karar verdik.  

Kontrol masasındaki GUI yazılımı takımımız tarafından özgün bir şekilde yazılmıştır. GUI 

arayüzünü Python programlama dili ile tasarladık çünkü Python’da kullandığımız PyQt5 

kütüphanesi bize tasarımsal olarak estetiklik ve aynı zamanda TEKNOFEST’in bizden 

istediği görevleri fazlasıyla sağlamıştır. Aynı zamanda GUI arayüzünü tasarlarken Python da 

Pyserial ve Sys kütüphaneleri de kullanılmıştır. 

Yaptığımız bütün testler sonucunda sensörlerin çalışma mantıklarını kavradık ve araçta 

kullanacağımız parçalara karar verdik. Son olarak aracın 3D prototipini dijital ortamda Fusion 

360 programı aracılığıyla çizdik ve mekanik tasarıma ekledik. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

 

İSİM BÖLÜM TAKIM ÜYELERİ VE DANIŞMAN HAKKINDA BİLGİ 

Nail CEYLAN Bilgisayar 

Öğretmeni 

TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri alanında 

okulumuzun öğrencilerinin oluşturduğu HEMDEM takımıyla 

birlikte Türkiye 3.sü olmuştur. Bu yılda yine öğrencilerinin 

kurduğu HEMDEM SDT takımıyla birlikte Sanayide Dijital 

Teknolojiler alanında TEKNOFEST 2022’ye katılmayı 

hedeflemektedir. 

Mert Eren ASAN Sayısal TEKNOFEST 2022 HEMDEM SDT takımında Yazılım ve 

donanımdan ayrıca kontrol masasından sorumluyum.Python, 

C++,PHP, Java dillerine hakimim. Aracın prototip tasarımı 

tasarladım. Takımıma yazılım, tasarım ve elektrik/elektronik 

alanlarında takıma katkıda bulanacağım. 

Muhammed Emin 

BAYRAKTAR 

Sayısal Aktif olarak Grafik Tasarımcılığı ile uğraşmaktayım. Takıma 

tasarım ve üretim alanlarında katkıda bulunacağım. 

Said Ahmet 

SAĞLAM 

Sayısal Python, Java dillerini ve Arduinokullanmaktayım.TÜBİTAK 

tarafından düzenlenen yarışmalara birçok proje ile katıldım. 

Takımıma elektrik/elektronik ve üretim alanlarında katkıda 

bulunacağım 

Müge BİLGEN Sayısal 2019 yılından ortaokulda bilişim hocam sayesinde Arduino ile 

tanıştım.Arduino ve yazılıma ilgi duymaya başladım. Takımıma 

Tasarım ve mekanik alanlarında katkıda bulunacağım.  

Nevra TEMEL                Sayısal 2018 yılında ilk kez TÜBİTAK 4006’ya katıldım. Ardından 

bilgisayar hocamın aracılığıyla Python ve Arduino’da kendimi 

geliştiriyorum. Takımda koordinasyon ve düzenden aynı 

zamanda iletişimden sorumluyum. Takımıma tasarım ve üretim 

alanında katkıda bulunacağım. 

Yasin Efe YİĞİT Sayısal Robotik ve Arduino kodlamaya ilgi duyuyorum. Bu yıl ilk defa 

Teknofest 2022’ye katılacağım. Şu anda Python kodlama eğitimi 

almaktayım ve Arduinokullanabiliyorum.Takımıma donanım ve 

elektrik/elektronik alanlarında katkıda bulunacağım 

Yasin SUBAŞ Sayısal Kodlama alanında gelişiyorum. Rapordan sorumluyum.  

Kerem CENGİZ Sayısal Arduino ile yaptığım temel proje ve uygulamalarla kendimi 

geliştirmeye çalıştım. Şuan da okulda eğitimini gördüğümüz 

Python ve C++  dilinehakimim. Takımıma rapor ve yazılım 

alanında katkıda bulunacağım. 

Vehbi İbrahim 

ÇON 

Sayısal İlk defa Teknofest 2021’de insanlık yararına yarışmalarına 

katıldım ve aynı yıl TÜBİTAK 4006 Samsun bölge finallerinde 

3.lük elde ettim.Şu anda Python eğitimi almaktayım ve 

Arduinokullanabiliyorum.Takımıma donanım ve yazılım 

alanında katkıda bulunacağım 

Osman Gökhun 

KELEŞ 

Sayısal Ortaokuldan itibaren mekanik ve elektroniğe meraklıyım, evde 

kendi imkânlarımla ve lisede kurslarla merakımı geliştirmeye 

çalışıyorum. Temel olarak Python ve C++ yazılım dillerini 

biliyorum. Takıma tasarım ve üretim alanlarında katkıda 

bulunacağım. 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TABLO-1 

DANIŞMAN

Nail CEYLAN

TAKIM KAPTANI

Nevra TEMEL

MEKANİK

Osman 
Gökhun 
KELEŞ

Muhammed 
Emin 

BAYRAKTAR

Müge BİLGEN

ELEKTRİK

ELEKTRONİK

Said Ahmet 
SAĞLAM

Yasin Efe 
YİĞİT

Mert Eren 
ASAN

YAZILIM

Mert Eren

ASAN 

Vehbi İbrahim 
ÇON

Kerem 
CENGİZ
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 HEMDEM SDT takımı olarak ÖTR raporundan 97,5 puan alarak Sanayide Dijital 

Teknolejiler kategorisinde Türkiye 1. Olmakla birlikte hakem değerlendirilmesi sonucunda 

raporumuzda zayıf yön bulunamadığı belirtilmiştir.. Kırılan puanların dağılımı ise sırasıyla; 

KATEGORİ KIRILAN PUAN 

Yazılım Tasarım Süreci 1 puan 

Özgünlük 0,5 puan 

Mekanik Tasarım 0,5 puan 

Güvenlik Önlemleri 0,5 puan 

 

Rapor Hakem değerlendirmesi sonucunda zayıf bir yönümüz bulunamadığı için biz de bu puan 

tablosuna dayanarak daha fazla ve dikkatli bir şekilde çalıştık. 

Biz de bu tablodan yola çıkarak raporun bu kısımlarındaki yazdığımız yazılarda ve yazdığımız 

mekanik parçalarda bazı  değişiklikler yapmaya karar verdik. 

Parça olarak yaptığımız değişikliklerden birincisi XBee Wi-Fi iletişim modülü yerine 

nodeMCU mikrodenetleyiciyi kullanmaya karar verdik. nodeMCU üzerinde ESP8266 Wi-Fi 

modülünü kullanan bir mikrodenetleyicidir. Bu parçanın yapılan araştırmalarda stabil 

çalıştığını gözlemledik. Alınan bu karar aynı zamanda aracın maliyetinin yüksek bir miktarda 

düşürerek projenin bütçesinde de tasarruf sağlamıştır. Aynı zamanda kontrol masasındaki 

kullanılacak Arduino Mega’dan vazgeçilmiştir. Bunun sebebi yine nodeMCU üzerinden Wi-Fi 

iletişimi sayesinde direkt olarak verileri alabiliyor olmamız ve aynı şekilde GUI ekranını 

gösteriyor olabilmemiz Yani Wi-Fi bağını değiştirmemiz sonucunda kontrol masasında 

Arduino’ya artık ihtiyacımız olmadığına karar verilmiştir. Bu da yine aracın bütçesinden 

tasarruf sağlamamıza neden olmuştur. 

ÖTR’den sonra yapılan değişiklerden biri de mesafe sensörlerinin seçimiydi. ÖTR raporunda 

toplantılar sonucunda hem kızıl ötesi hem de ultrasonik mesafe sensörü kullanacağımıza karar 

verdik demiştik. Fakat prototipimizi yapınca kızıl ötesi mesafe sensörlerine ihtiyacımız 

olmadığını zaten ultrasonik mesafe sensörünün cm olarak ayrıntılı bir şekilde ölçmesinin 

yeterince uygun olduğuna karar verdik ve ilk prototipimizden kızılötesi mesafe sensörlerine 

çıkardık. Ön tasarım raporunda bahsettiğimiz ultrasonik mesafe sensörlerinin engele 2 cm den 

fazla yaklaştıktan sonra yanlış değer ölçmesi sorununu ise Ultrasonik mesafe sensörlerini doğru 

yerlere konumlandırarak hallettik. 

Yaptığımız değişikliklerden biri de ÖTR’de bahsettiğimiz acil durum butonuydu. Bu butonu 

ilk başta eğer araçta normalin dışında bir ısınma veya soğuma ya da motorda zorlama gibi bir 

şey olduğunu anlarsak bu durumda aracın çalışın yazılım ve elektronik tüm sistemlerini 

durdurmak için kullanacaktık. Bunun nedeni ise yarışma alanındaki patlama, elektrik arzası ya 

da çarpılma gibi tehlikeli kazaları önlemekti. Fakat bu seneki Sanayide Dijital Teknolejiler 

kategorisinde yarışma kuralı aracın otonom hareket etmesi olduğu için acil durum butonunun 

dışarıdan müdahele sayılıp sayılmadığını teyit etmemiz gerekiyordu biz de ÖTR raporunu 

attıktan sonra bunu TEKNOFESTt iletişim hattına sorduk. Böyle bir şeyin yarışma kurallarına 

aykırı olduğunu aracın her ne olursa olsun otonom hareket etmesini söylediler biz de Proje 

Detay Raporunda elektronik parçalarından biri olan acil durum butonunu çıkarmaya karar 

verdik. 
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Aracın DC motorunun 225 Rpm’den 100 Rpm’e düşürülmesine karar verilmiştir. Bunun nedeni 

ise aracımızdaki hem yük dengesi hem de iskelet yapısının dengeli olmasını istememiz ve motor 

sayısının fazla olması durumunda da devir sayısının fazla olup aşırı enerji üreten bir  motora 

ihtiyaç duymamamızdır. 

 

Araçta ÖTR de belirttiğimiz 4 adet lineer aktüatör motor yerine 2 adet linner aktüatör motor 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bunun sebebi kullanacağımız bu motorlarının maliyetli olması 

ve aracın boyutlarını ele aldığımızda 4 tanesinin araç için fazla olacağına karar vermemizdir. 

Bunun sonucunda araçta ÖTR ’de bahsedilenden farklı olarak iki adet lineer motor 

kullanılacaktır. 

3.1.Proje Bütçe Karşılaştırması 

 

Başta belirlenen ve şimdi elimizde olan bütçe karşılaştırmasına gelirsek; 

En başta Proje Detay Raporunu hazırlarken yaptığımız malzeme, sensör, motor, kart, modül , 

iskelet yapısı, tekerler, plakalar ve motor sürücüleri de dahil olmak üzere tüm araç gereçlerin 

alınabilmesi için gereken bütçeyi 13.000 lira olarak hesapladık. Fakat bu bütçenin prototip 

tasarımını ayrıntılı bir şekilde bitirip yeniden prototipe göre değerlendirdikten sonra gereksiz 

harcamaların olduğunu fark ettik. Bunları alt başlıklar ile incelemem gerekirse; 

 

1-) XBee Yerine nodeMCU Kullanımı: Aslında ön tasarım raporundan beri istediğimiz modül 

XBee modülüydü. Hatta bununla ilgili kodlarımızı da yazıp daha ön tasarım raporu aşamasında 

bile Wi-Fi bağlantısını yapmayı başarmıştık. Fakat düşününce XBee modülünün parçalarının, 

geliştirme kartının ve aksesuarlarının bu bağlantının kurulması için gerekli olan asıl sensörün 

ve yine bu sensörün parçalarının bir Wi-Fi iletişimi için çok pahalı olacağına karar verdik ve 

bağlantıda kullanacağımız modülü değiştirmeye karar verdik. Seçtiğimiz nodeMCU 

mikrodenetleyicisi hem yazılımının daha kolay olması hem de daha az maliyetli olmasından 

dolayı gönül rahatlığıyla tercih edilmiştir.  

Bu Karardan Kazanılan Kar Miktarı 1000-1500 TL arasında bir kar etmemizi 

sağlamıştır. 

 

2-)Lineer Motor Sayısının Azaltılması: Tüm raporda da yeri gelen yerlerde ayrıntılı olarak 

bahsedildiği gibi araçta ilk başta 4 tane Lineer Aktüatör Motor kullanılması planlanıyordu. 

Fakat daha sonrasında bu motorların zaten çekiş güçlerinin değerlerine dayanarak 2 tanesinin 

bizim aracımız için oldukça yeterli olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca Lineer motorlar her ne 

kadar piyasadaki en iyi özelliklere sahip motor çeşitlerinden biri olsa da oldukça pahalı bir 

motordur. 4 tane kullanmamamızın bir diğer nedeni de 4 tane motorun aracın ağırlığını fazlaca 

arttırdığını görmemizdir. Bizim aracımızın iskelet yapısının tamamen araca özgün ve ona 

uyumlu olarak daha hafif ve kullanışlı olması gerektiği için 4 tane Lineer motoru 2’ ye 

düşürmek bizim için hem karlı hem de yarışma esnasında yaşanacak riskleri azaltacak bir karar 

olmuştur. 

 

Bu Karardan Kazanılan Kar Miktarı 

Bir adet 24 V lineer aktüatör motorun 1,500 

lira olduğunu düşünürsek 2 adet motor 

eksilterek aldığımız bu karardan yaklaşık 

3,000 lira tasarruf etmiş bulunmaktayız. 
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3-) MZ-80 Kızılötesi Mesafe Sensörlerinin Kullanılmamasına Karar Verilmesi: Algoritma 

tasarım sürecinde de uzunca bahsettiğim nedenlerden dolayı kızılötesi mesafe sensörlerine 

ihtiyaç duyulmadığına, ultrasonik mesae sensörlerinin proje için gayet yeterli olduğuna karar 

verilmiştir. Orta ön, sağ arka ve sol arkada olmak üzere toplam 3 tane kullanılacak kızılötesi 

mesafe sensörlerinin çıkarılması hem kar açısından hem de sensör kalabalığından kaçınıp daha 

temiz ve düzgün bir iş yapmak adına oldukça yerinde bir karar olmuştur. 

 

Bu Karardan Kazanılan Kar Miktarı 

Her bir kızılötesi mesafe sensörünün yaklaşık 

50 lira olduğunu ve 3 tane çıkarıldığını 

düşünürsek yaklaşık 150 lira kar edildiği 

sonucuna varırız. 

 

4-) Aracın Yapım Malzemesinin Değişimi: Ön Tasarım Raporu yazılırken aracın ana 

malzemesinin alüminyum olmasına karar verilmişti, fakat daha sonra mekanik tasarım 

kısmında da bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bu seçimim gereksiz ve pahalı bir seçim 

olacağına karar verildi. Biz de takım olarak alüminyumla aynı işleve sahip, taşınması ve 

işlenmesi kolay bir madde arıyorduk ve bunun için tahtanın oldukça uygun olduğuna karar 

verdik. 

 

 

Bu Karardan Kazanılan Kar Miktarı 

Kullanacağımız alüminyum ve tahta miktarı 

kesin olarak belli olmasa da yaptığımız bazı 

hesaplamalardan yola çıkarak tüm araç için 

kullanılan alüminyum yerine tahta tercih 

edildiğinde yaklaşık 300 TL’ye yakın bir kar 

edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

Bunun dışında malzeme tablosunda değiştirilen diğer ürünlerin sayısı çeşidi ya da fiyatları 

bütçeye azar azar etki etmiştir. Bu küçük ayrıntıların tablosunun gereksiz yere uzun olacağını 

düşündüğümüzden dolayı önceden bir hesaplama yaptık ve değiştirilen küçük kısımların 

maliyetinden yaklaşık 400 liraya yakın bir kar daha elde edildiğine ulaştık. Böyle küçük 

değişikliklerden oldukça iyi bir paranın çıkmasının en büyük iki nedeni ise: parçaların 

sayılarındaki değişimler ve bazı parçaların bizde bulunur olduğunu keşfetmemizdir. 

 

Toparlamak gerekirse başta hesaplanan 13.000 liralık ilk bütçe yukarıdaki değişiklikler 

sonucunda 7.200 lira gibi bir bütçe sonucunda halledilmiştir. Ayrıca yaptığımız tasarruftan 

dolayı oldukça memnun olduğumuzu belirtmek isterim. 

İLK BÜTÇE SON BÜTÇE ELDE EDİLEN KAR 

En az 13.000 TL En fazla 7.200 TL Yaklaşık 5.800 TL 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

ŞEKİL-1 

4.1.1. Sistem Tasarımının Açıklanması  

 

                                                                     

 

Sistem Tasarımının Yapısı: Tasarımda da görüldüğü gibi tablo kontrol masası ve araç olarak 

ikiye ayrılmıştır. Kontrol masasını ele alırsak; 

Aracın motorunun çalıştırılmasıyla kontrol masasına 220 volt enerji iletilir. Bu sayede  kontrol 

masasındaki GUI programı sorunsuz çalışacak ve internete bağlanacaktır. Enerjiyi alan araçtaki 

yazılım kodları Arduino Mega aracılığıyla çalışmaya başlar. Çalışan kodlar seri port aracılığıyla 

sensörleri devreye sokar ve çalışan sensörler de araçtaki Arduino Mega’ ya verileri gönderir. 

Araçtaki Arduino bu verileri GUI ekranına gönderebilmek için araçtaki nodeMCU ya veriler 

seri porttan gönderir. nodeMCU bu gelen veriler kablosuz bir şekilde internet üzerinden kontrol 

masasındaki GUI ekranına gönderir ve bu verileri GUI ekranında gösterir. Bu işlemler 

gerçekleşirken GUI arayüzü için herhangi bir ek materyale ihtiyaç duyulmaması ve her şeyin 

dijitalden kodlarla birlikte seri porta aktarılabilmesi bu arayüzün bizim için en faydalı 

özelliklerinden biri olmuştur. Araçtaki bileşenlerden ayrıntılı olarak bahsetmek gerekirse; 

 

Mesafe Sensörü Seçimi: Mesafemizi ölçerken ultrasonik mesafe sensörü kullanımına karar 

verilmiştir. Aracın engelle arasındaki mesafeleri algılamak için 5 adet ultrasonik mesafe 

sensörü birlikte belli bir yere kadar yolu kateder ve 5 cm’ den daha yakın olduğu anda yönünü 

değiştirir ve uyarı verir. Böylece aracın engellere çarpması önlenmiş olur. 

 

 

RFID Kartlar: Yük noktalarında bulunan RFID kartlar ise her yüke özel tek kullanımlık 

şifrelere sahiptir ve bu şifreler takımımız eğer yarışmaya kabul edilirse verilecektir ve buna 

göre de RFID kartın kodları yazılacaktır. Daha tam olarak kodları yazılamamış olsa da kodlar 

üzerinde testler ve denemeler yapılmıştır ve ön tasarım raporu aşaması sırasında boş bir RFID 

kartı çalıştırmak başarılmıştır.. 
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Çizgi İzleme Sensörü: Bu yarışmanın ana amaçlarından biri olan aracın çizgi izlemesi ise 

QTR-8A aracılığıyla yapılacaktır. Kızılötesi özelliğe sahip olan bu sensör yarışma alanında 

bulunan siyah çizgileri takip edecek şekilde takımımız tarafından hazırlanan kodlarla 

yazılmıştır. 

 

Motor Sürücüler: Güç dağıtım kartına bağlı olan ve motorlara gerekli gücü verecek ve 

çalıştıracak olan 4 tane motor sürücü vardır. Bu motor sürücüler güç dağıtım kartından aldığı 

kodlarla birlikte motora çalışması için gerekli gücü iletir. Motor sürücülerin vereceği voltajın 

motorun alabileceği güçten ne çok az ne de çok olmamasına dikkat edilmiştir. 

 

Batarya Kontrol Sistemi: Aracın aküsünün doluluk oranını gösteren ayrıca akü boşaldığında 

uyaran bir sistemdir. Aracımız bu sistemdeki göstergelere göre eğer aküde yeteceğinden az  bir 

enerji kaldıysa aracın çalışmasına izin vermeyecektir ve akü belli bir doluluk seviyesine gelene 

kadar aracı bekletecektir. 

 

Sıcaklık Sensörü: Bu sensör ise yine Arduino’dan gönderilen kodlarla motorun sıcaklığını 

ölçmeye ve eğer beklenenden yüksek veya düşükse bu ısıyı dengelemeye yaracaktır. 

 

 

Lineer Motorlar: Bu motor araç yük alacağı zaman yükün altına girip belirli kontrollerden 

sonra yükü yukarı doğru kaldıracak motorlardır. 2 adet kullanılmasına karar verilmiştir. Yüksek 

hıza çıkabilme ve manyetik alandan bağımsız çalışabildiği için lineer motor kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

 

DC Motor Seçimi: Aracın hareketi için gerekli olan motor olarak 24V 100 rpm redüktörlü DC 

motor kullanılmasına karar verilmiştir. Bu motor hem yüklü hem de yüksüz olarak aracın 

hareketi için gayet yeterli olacaktır. Motor sürücülerin gücüne göre seçilmesine dikkat edilen 

motorun araçta 4 tane kullanılmasının oldukça yeterli olduğuna karar verilmiştir. Bu değerler 

takım içerisinde yapılan toplantılar sonucunda kararlaştırılmıştır. 

 

Aracın Akü Seçimi: Akü olarak 2 Adet 12 V bisiklet aküsünün seri bağlanması sonucu 

24V’luk bir enerji kaynağı kullanılacaktır. Bisiklet aküsü hızlı şarj olma nedeniyle takımımıza 

avantaj sağlayacaktır. 

 

Sigorta:. Araçta kullanılacak sensörleri, parçaları, aküyü, motoru ve motor sürücüler aşırı 

akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan korumak için 1 adet elektrik sigortası güç 

dağıtım kartına bağlı olarak eklenmiştir.:  

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Öncelikle aracın ağırlığını ve maliyetini azaltmak amacıyla bir takım parça değişikliği yapıldı. 

Bunlardan bizim için en önemlisi 4 adet lineer motor kullanımıydı. Bu sayıyı 2’ye düşürdük 

çünkü motorları kendimiz ürettiğimizde bazı güvenlik sıkıntıları çıkıyordu. Satın aldığımızda 

ise maliyeti fazla oluyordu. Bizde lineer motor sayısını 2’ye düşürüp lineer motorları plakanın 

dengesini sağlayabilecek şekilde konumlandırdık. Ardından plakanın dengesinin kaybedilmesi 

durumunda önlem olarak plakanın 4 köşesine raylı sistem gibi çalışan iç içe geçmiş alüminyum 

borular yerleştirdik. Plaka kaldırıldığında bu borularda plaka ile senkron şekilde uzayacaktır ve 

plakanın sağa/sola eğrilmesini engelleyecektir. Onun dışında aracın ÖTR tasarımından farklı 



 
 

14 
 

olarak aracın sağında solunda ve arkasında olan ultrasonik mesafe sensörleri iptal edilip sadece 

ön ve aracın yük plakasına ultrasonik mesafe sensörleri eklenmiştir. Bunun nedeni aracın 

sadece önündeki engellere karşı önlem almasını, aracın sağında, solunda veya arkasındaki 

mesafe sensörlerine bakarak algoritma bozulmasını engellemektir. Yük plakasındaki 5 adet 

mesafe sensörü ise ÖTR’ de olduğu gibi 5 adet mesafe sensörünün kullanımının devamına karar 

verilmiştir. Bu değişikliklerin dışında aracın kenarları kapatılacaktır. Bunun sebebi aracın 

dayanıklılığını arttırmak, dış çevre faktörlerinin aracın içindeki elektronik devreye zarar 

vermesini engellemek aynı zamanda araca estetik bir görünüm de sağlamaktır. Bu dış kenar 

kapakları aracın içindeki elektronik aksamında meydana gelebilecek herhangi bir sıkıntı 

olduğunda bu kapaklar açılıp kapanabilecek şekilde sürgülü olarak tasarlanmıştır.  

 

Yukarıdaki genel görünümlerde anlaşıldığı üzere de son tasarım ilkine göre daha ayrıntılı ve 

hangi parçanın ne olduğu anlaşılır şekilde tasarlanmıştır. Yukarıdaki tasarımların arasındaki en 

önemli fark lineer motor sayıları ve konumlarıdır. Bütçeden tasarruf etmek ve aracımızın diğer 

araçlara nazaran daha ekonomik olması için lineer motor sayısı düşürülmüştür. Ve 2 lineer 

motoru tasarımlarda görüldüğü gibi karşılıklı olarak aracın ortasına yerleştirilmiştir ve plakanın 

dengesinin korunması için araç gövdesinin 4 köşesine takımca geliştirdiğimiz raylı sistem gibi 

çalışan ve plakanın sağa/sola eğrilmesinin engelleyen iç içe geçmiş alüminyum borular 

yerleştirilmiştir.Ayrıca bütün yükün tekerlere binmemesi için redüktörlü motorlu tekerlerin 2 

tarafına yataklı rulman sistemi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Aracın Genel Olarak İlk Görünümü(Görsel-1) Aracın Genel Olarak Son Görünümü(Görsel-2) 
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 Aracın önündeli mesafe sensörlerinin aralıkları genişletilmiş ayrıca motor sayısı 4’den 

2’ye düştüğü için yandaki 4 köşeye motor yerine destek çubukları yerleştirilmiştir. Bunların 

tam ortasına da her iki tarafa 2 tane motor eklenmiştir. 

 

İlk tasarımda kullanılması planlanan XBee İletişim Modülü bulunurken ikinci tasarımda 

araçta kullanılmasına karar verilen nodeMCU mikrodenetleyici kartı bulunur. Ayrıca sarhoş 

tekerler ilk başta plastik seçilmişken sonradan alüminyum olarak değiştirilmiştir. 

Aracın Önden İlk Görünümü(Görsel-3) Aracın Önden Son Görünümü(Görsel-4) 

 

 

Aracın Altının İlk Görünümü(Görsel-5) Aracın Altının Son Görünümü(Görsel-6) 
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Aracın üst plakasındaki parçaların yapım maddesinin yükün kaymasını engellemesi için 

kauçuktan olması tercih edilmiştir. Ayrıca mesafe sensörlerinin konumları da değiştirlmiştir.  

 

(Görsel-9) 

İlk çizimde aracın iç görüntüsü bu şekildedir. Alt ve üst plaka arasında tüm mekanik 

malzemelerin olması şeklinde tasarlanmıştır. Fakat daha sonra bu şekilde sensörlere, iletişim 

modülü ya da karta zarar gelebileceği düşünülerek son tasarımımızda aradaki boşluğun yan 

taraflarını tahta plakayla kapatarak bir kapaklı odacık oluşturduk. 4 kenardan birinde bir 

sürgülü sistem oluşturduk böylece gerektiğinde açıp kapatabilecek bir sıkıntı olduğunda yüine 

bu yöntemle halledebileceğiz.  

Aracın Üst Plakasının İlk Görünümü(Görsel-7) Aracın Üst Plakasının Son Görünümü(Görsel-8) 
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(Görsel-10) 

Burada da görüldüğü gibi yan taraflara eklenen plakalarla oluşturulan odanın içinde tüm 

mekanik malzemeler konumlandırılmıştır. 

(Görsel-11) 
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Odacık ve üstündeki plaka arasında bulunan çubuklar ve motor uzalıp kısalabilme özelliğine 

sahip olduğu için istenirse aradaki boşluk tamamen kapatılabilecektir. Böylece boydan da yer 

tassarufu sağlanmış olunacaktır. 

Gelelim tüm çizimlerde de bariz belli olan en önemli farka; 

İlk tasarımlarda aracın alüminyumdan yapılması tercih edilmişken son tasarımda tahtadan 

yapılmasına karar verilmiştir. Bunun en önemli nedeni ilk başta ağırlıktır. Ayrıca alüminyum  

okuldaki bir atölye ortamında işlenmesi oldukça zor olan bir madde olduğu için tahta 

kullanımı bu araca çok daha uygun görülmüştür. İşlev ve yeterli performans açısından pek bir 

farkları olmadığı için de tahta kullanımı her yönden daha mantıklı bir seçim olmuştur. Ayrıca 

son tasarımda tahta kullanmamız bize bütçe açısından da oldukça kar ettirmiştir. Yani tahta 

seçimi fiyat-performans açısından da oldukça yerinde bir seçim olmuştur. 

4.2.1.1. Prototip Fotoğrafları 

  

 

 

 

 

(Görsel-15) (Görsel-14) 

                 (Görsel-12)                                                      (Görsel-13) 



 
 

19 
 

Ayrıca sonradan değiştirdiğimiz Wi-Fi modülünün GUI 

arayüzü kodlarını yazarken yardım alabileceğimiz hiçbir 

kaynak yoktu. Takım arkadaşımız nodeMCU 

mikrodenetleyicisi için bütün                                           

kodları başından sonuna kadar kendi çabalarıyla yazmıştır 

ve kodu çalıştırmayı başarmıştır. ŞEKİL- 4’de çalıştırdığı 

arayüzün görselini görebilirsiniz.                                                                                                                              

 

 

 

           4.2.2. Malzemeler 

Hazır alınacak ve/veya geliştirilecek/tasarlanacak alt bileşenler, Elektrik/Elektronik ve 

Mekanik olarak 2 ana grupta incelenmiştir. 

4.2.2.1. Elektrik/Elektronik Malzemeler 

 

Aracımızın Elektrik/Elektronik kısımları için kullanılacak malzemeler aşağıda  belirtilmekte 

olup seçilme nedenleri şu şekildedir; 

 Aracın daha hızlı ivme kazanabilmesi için  

 Aracın daha ucuza maledilmesi. 

 Yazılım sürecinin verimliliği 

 Aracın elektriksel güvenliği 

 Fiyat/performans verimliği 

 

# Malzeme Resmi 
Malzeme 

Adı 

Ad

et 

Topla

m 

Fiyat 

Ürün Linki 

1 

 

Arduino 

Mega 

 

 

1 
295,5

0 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-

setleri/arduino-mega-2560-r3-klon-kablo-

dahil-P396217626 

                         (Görsel-16) 



 
 

20 
 

2 

 

QTR-8A 

8′li Çizgi 

Takip 

Algılama 

Sensör 

Kart 

 

 

1 
58,41 

 

https://www.roboshop.com.tr/qtr8a-cizgi-

izleme-sensoru 

3 

 

24V 100 

RPM 

Redüktörl

ü DC 

Motor 

 

 

 

 

2 
437,9

2  

https://www.robotzade.com/24V-100-RPM-

Reduktorlu-DC-Motor,PR-1590.html 

4 

 

Ultrasonik 

Mesafe 

Sensörü 

 

10 
218,2 

https://www.robotistan.com/hc-sr04-

ultrasonik-mesafe-sensoru 

5 

 

12 Volt 24 

Amper 

Elektrikli 

Akü 

 

 

 

 

2 
1538,

54 

https://www.merterelektronik.com/urun/orbus

-12v-24a-elektrikli-bisiklet-akusu 

6 

 

12 Volt 

Akü Için 

Akülü 

Araba Şarj 

Cihazı 

Adaptörü 

 

 

 

 

 

2 

218 

https://www.hepsiburada.com/ata-elektronik-

ataelektronik-12-volt-akuler-icin-ozel-aku-

sarj-cihazi-krokodil-ma sali-kesicili-p-

HBCV000001WKXN?magaza= 

ATAELEKTRON%C4%B0K&ds_rl=129434

3&wt_gl=cpc.6817-

Oto.shop.camp1068554395 8adgr1 

12233903784&ds_rl=1294343&gcli 

d=CjwKCAjwuYWSBhByEi 

wAKd_n_n_VYMdSQamaXRfSe_gYhWemv

T9gJaAboiTET 

60mM_7z4iqId3dsyBoCjwsQAvD_BwE&gcl

src=aw.ds 

7 

 

nodeMCU 

 

 

1 
83,79 

https://www.robotistan.com/nodemcu-lolin-

esp8266-gelistirme-karti 

8 

 

20 Amper 

Motor 

Sürücü 

Kartı 

 

 

 

6 643,0

8 

https://www.robotistan.com/bts7960b-20-

amper-motor-surucu-

karti?language=tr&h=1ce80001&gclid=CjwK

CAjwuYWSBhByEiwAKd_n_hkEORnyOuT

WGBwtshC8GQKcYcl_1cEp0JWapUOjBrH

pzorkpMbyjhoC34AQAvD_BwE 

https://www.hepsiburada.com/ata-elektronik-ataelektronik-12-v
https://www.hepsiburada.com/ata-elektronik-ataelektronik-12-v
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9 
 

Voltaj 

Düşürücü 

Regülatör 

Kartı 

 

 

 

 

2 
108,4 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-

setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-

dusurucu-regulator-karti-arduino-

P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAj

wuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdE

C2hDFIL-

XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCE

aEQAvD_BwE 

10 

 

Lineer 

Aktüatör 

Motor 

 

 

 

 

2 
2555,

72 

https://www.motorobit.com/urun/skd-24v-

300mm-1000n-lineer-aktuator-motor 

11 

 

Sıcaklık 

Sensörü 

 

 

 

 

1 
219,9

0 TL 

https://www.gittigidiyor.com/ev-

elektronigi/arduino-dht11-sicaklik-nem-

sensoru-temperature-humidity-sensor-

sicaklik-sensoru-raspberry-

pic_pdp_527561892 

12 

 
Güç 

Dağıtım 

Kartı 

 

2 530 

TL 

https://urun.n11.com/drone-aksesuarlari-ve-

yedek-parca/matek-pdb-f722-px-w-fixed-

wing-guc-dagitim-ve-kontrol-karti-

P511409235 

13 

 

 BMS 

 

 

1 

 

17,67

TL 

https://www.robotistan.com/rf520-mosfet-

surucu-

karti?language=tr&h=bf087c9d&gclid=EAIaI

QobChMI_v-AjO229wIVmdV3Ch0AJw-

bEAQYASABEgJ3f_D_BwE 

                                                TABLO-2 

4.2.2.1.1. Elektrik/Elektronik Malzemelerin Açıklaması 

 1-)Arduino Mega: Arduino Mega, çevre elemanları temel uygulamaları gerçekleştiren 

programlama platformudur. 2560 R3 Arduino Mega ile interaktif uygulamalar 

gerçekleştirmeniz de mümkündür. Bu parçadan bir adet kontrol masası bir adet aracın üzerinde 

olmak üzere iki tane alınmasına karar verilmiştir. Bu kartı alma sebebimiz çok fazla pin çıkışı 

ve ek donanımlara sahip olmasıdır. 

2-)QTR-8A Çizgi Takip Sensörü: QTR-8A genellikle çizgi izleyen robotlarda kullanılan bir 

sensör çeşididir. Biz de aracın siyah şerit yolda yönünü kolayca bulabilmesi için 

kullanacağız.Bu sensörün üzerinde 8 adet kızılötesi LED/fototransistörbulunmaktadır. Bu bize 

PID algoritması için gerekli olan hassas ölçüm için yeterli bir sensördür 

3-)DC Motor: Aracın hareketi için gerekli olan gücü veren parçadır. 24V 100rpm özelliklerine 

sahip bir motor aracı yüklü halde bile götürmesinde gayet yeterli olacaktır. 

4-)Ultrasonik Mesafe Sensörü: Aracın engelle arasındaki mesafeyi ölçmek için 

kullanacağımız sensördür.Bu parça aracın karşısındaki engelle arasındaki mesafeyi 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-10a-dc-dc-xl4016-voltaj-dusurucu-regulator-karti-arduino-P489316133?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_qTq1uzCQK0fdEC2hDFIL-XDfPdibx7mt2fvPkQD0lFVl9N3xFD6iRoCEaEQAvD_BwE
https://www.motorobit.com/urun/skd-24v-300mm-1000n-lineer-aktuator-motor
https://www.motorobit.com/urun/skd-24v-300mm-1000n-lineer-aktuator-motor
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mikrodenetleyiciye gönderecek ve algoritmaya uygun olarak araç istenen hareketi yapacaktır. 

Bu parçayı ucuz ve kullanışlı olduğundan dolay kullanamaya karar verdik 

5-)Akü: 12V bisiklet aküsünü seri bağlayıp 24 V enerji kaynağı kullanılması planlanmaktadır. 

6-)Akü Şarj Cihazı:Enerji kaynağımızın şarjının normalin altında olduğu uyarısı seri portta 

gönderildiği anda doldurmak için kullanılacaktır. 

7-)nodeMCU: Üzerinde ESP8266 modülü bulunduran açık kaynak kodlu, ufak boyutlu 

elektronik geliştirme kartıdır. Ucuz olmasına rağmen oldukça stabil çalışan bir 

karttır.  Kullanım alanı oldukça geniştir. Bu parça yapılan araştırmalarda üzerindeki ESP8266 

wifi modülünün stabil çalıştığını öğrendik bu sebeple bu parçayı araç ile kontrol masasındaki 

veri akışı amacıyla XBee yerine bu mikrodenetleyiciyi kullanmaya karar verdik. 

8-)Motor Sürücü: Motorlara giden enerjiyi düzenlemek için kullacağımız parçadır.20 ampere 

kadar akım çıkışı vermesi bizim için gayet yeterlidir aynı zamanda kolay kullanımı da bizim 

için başka bir avantajıdır. 

 

9-)Voltaj Düşürücü Regülator: Bu parça akımlara fazla voltaj gittiği anda devreye girip fazla 

olan voltajı düşüren bir parçadır.Bu parça sensörlere giden fazla voltajdan dolayı bozulmalarını 

engelleyecektir 

 

10-) Lineer Aktüatör Motor: Özelliklerini anlatmadan önce biz motorumuzu özellikleri 

lineer motora benziyecek şekilde takım olarak ürettik fakat maalesef doğru şekilde 

çalışmadığı için bu el yapımı motordan vazgeçtik. Motorun özelliklere geçmem gerekirse; 

 

 

 

 

 

 

Motorun elektroniksel tüm özellikleri yukarıdaki gibidir. Aracımızda lineer motor seçmemizin 

nedeni ise; 

Lineer motor gerekli işlemleri yerine getirmek basit devre elemanlarına sahip olsa da (ki bu bir 

avantajdır ve bir bozulma durumu olduğunda tamiri kolaylaşır.) uzun mesafeler arasında bir 

anda yüksek hıza çıkabilme ve manyetik alandan da bağımsız çalıştığı için bakım gerektirmez. 

Ayrıca lineer motorların topraklama sistemi de oldukça iyi olduğu için elektrik çarpması gibi 

bir olayla karşılaşılma olasılığı çok azdır ve bu da güvenlik açısından içimizin rahat olmasını 

sağlamıştır. Ve bu motorda statörün sabit olması hareketli olan forcerın ağırığının fazlaca 

düşmesini sağlar. Böylece robotun da taşınması kolaylaşmış olur. 

Bu ve daha bunun gibi birçok nedenden dolayı aracımızda Lineer motor kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

11-)Sıcaklık Sensörü: Aracı kullanırken Arduino ve nodeMCU’  da saptanan aşırı ısınma ya 

da soğuma durumlarını tespit etmek için kullanılacaktır. 

 

Voltaj 24V DC 

Strok Uzunluğu 300 mm 

Hız 20mm/s 

İtme Gücü 1000N 
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12-)Güç Dağıtım Kartı: Motoru çalıştıran motor sürücülerin gerekli gücü iletip çalıştırmak ve 

güç bağlantılarını organize etmek için kullanılacaktır.  

 

4.2.2.2. Mekanik  Malzemeler  

Aracımızın mekanik kısımları için kullanılacak malzemeler aşağıda 

belirtilmekte olup seçilme nedenleri şu şekildedir; 

 Aracın dış yapısının daha kolay işlenebilir olması. 

 Aracın daha hafif olması  

 Aracın daha az sürede hızlanabilmesi  

 Aracın üretim sürecinin daha hızlı ve güvenli olabilmesi  

 Aracımızın güçlü olması ve az enerji harcaması için redüktörlü dc motor 

kullanılması 

 Aracımızın yol tutuşunun daha iyi ve daha dengeli olması için yüzey 

alanı büyük tekerlekler seçilmiştir. 

TABLO-3 

# 
Malzeme 

Resmi 

Malzeme 

Adı 

A

d

et 

Toplam 

Fiyat 
Ürün Linki 

1                           

 

Yataklı 

Rulman 

 

 

 

 

5 140,5 

https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/kfl-002-

yatakli-rulman-15mm-

P402685904?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw

uYWSBhByEiwAKd_n_sJv8cKF-

jK2of0Xm2wTtSccfhlhUTJeTt3drT1v7UH8Jf3

yzozgvRoCGfoQAvD_BwE 

2 

 

Teker Mili 

 

 

 

3 88,56 

https://www.byhirdavat.com/urun/15-mm-24-

cm-motorsiklet-arka-teker-mili 

3 

 

 

Sarhoş Teker 

 

 

 

2 84 

https://www.akakce.com/mobilya-tekerlegi/en-

ucuz-hts-351-75x25-mm-tablali-sarhos-teker-

fiyati,358610920.html 

4 

 

Şasi Teker 

 

 

 

2 

 

500 

https://www.e-tekerlek.com/bilya-

rulmanlibaliksirti-poliuretan-dokum-uzeri-

poliuretan-kapli-tekerlek-cap100-v2bp-100x35 

5 

 

Lehim Teli 

 

 

1 170,08 

https://urun.n11.com/lehim-teli/lehim-teli-

soldex-200-gr-075mm-ince-6040-P433952300 
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4.2.2.2.1. Mekanik Malzemelerin Açıklaması 

 

1-)Yataklı Rulman: Minimum sürtünme ile millerin ve aksların istenen yöndeki  haraketine 

müsaade eden istenmeyen yöndeki harakerini de engelleyen yataklı sistemdir. 

2-)Teker Mili: Teker milimizin ölçüleri eni 15mm boyu 24 cm olmak üzere seçilmiştir. Araca 

en uygun ölçülerin bunlar olduğuna karar verilmiştir.  

3-) Sarhoş Teker: Sarhoş tekerin yapısının çelikten olmasına karar verilmiş olup tekerin 

boyutlarının 75x25 Mm olmasına karar verilmiştir. Araçta sarhoş teker kullanmamamızın 

nedeni ise aracın gerektiği zamanlarda istediği yere yön sınırlaması olmadan rahat ve 

sıkıntısız bir şekilde gitmesidir. Fakat bu durum aracın parkurun dışına çıkmasına sebep 

olabileceği için en sol ve en sağda etki derecesi az olan 2 yere 2 tane konumlandırılmasına 

karar verilmiştir. 

4-)Şasi Teker: Tabloda da görüldüğü gibi ölçülerine karar verilmemiştir. Destek gerektiği 

durumda kullanılması için yedek olarak bulundurulacaktır. 

 

5-) Lehim Teli: Bazı malzemelerin iletiminin doğru ve yalıtımlı bir şekilde yapılması için 

kullanılır. Bizim seçtiğimiz telin bazı özelliklerşi şunlardır, 

a) 0.75 Mm Kalınlık 

b) 200 Gr Ağırlık 

c) %60 Kalay 

d) %40 Kurşun 

 

 Ayrıca bu tel ince olduğundan dolayı bizimki gibi kabloyla işi çok olan ve yalıtımın hayati 

önem taşıdığı projelerde sıkıntısız bir şekilde kullanılabilir. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Bütün Parçaları Taşıyacak Olan Gövde: Bir adet tahta 950mm x 850mm 

boyutlarında kesilerek ve üstüne redüktörlü motorun, QTR Sensörünün, Sarhoş 

Tekerlerin, Lineer Motorların tutturma vidaları için delikler açılmıştır.  

 

Dış Gövde: Dış gövdeninde ana malzemesi tahta olmak üzere 450mm 

yükseklikte 4 adet tahta kesilmiştir.Tahtalardan arka kapak olacak olana 10mm 

yükseklik 850mm boy olacak şekilde bir çıkıntı bırakılmıştır ve aracımızın yük 

plakasının altında bulunacak olan 5.tahta yani tavanada 10mm derinlikte 850 

mm boya sahip bir içe doğru girinti bıraktık bu şekilde arka kapak ile tavan 

arasında bir sürgü sistemi oluşturduk. Bunun sayesinde arka kapak takılıp 

çıkarılabilecektir.  

 

Asansör Plakası: 850mm x 950mm boyutlarında bir tahta kesilmiştir ardından 

üstüne 4 adet alimunyum boru için ve 2 adet lineer motorun oturması için 

delikler açlmıştır. Plaka lineer motorların ve alimyum boruların üzerine 

sabitlendikten sonra yükün plakanın üzerinde kaymaması için üstüne kauçuk 

çıkıntılar eklenmiştir. 
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 Aracın Elektrik/Elektronik Yapısının Üretim Yöntemleri:  Yapılan GUI 

yazılım çalışmalarına sonucunda ve araç-kontrol masası veri alışverişini 

sağlanmıştır.  

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın eni 850mm, boyu 950mm, yüksekliği 450mm, ağırlığı 30 kg, tekerlek 

çapı 15cm, minimum 75 kg yük taşıma kapasitesi olacak şekilde üretilmesi 

planlanmaktadır. 

Aracın boyutlarına şartnamedeki kurallar, yaptığımız tartışmalar  ve 3 boyutlu 

ortamda tasarladığımız prototipler sonucu karar verdik. Bu sayede devreleri 

daha rahat kuracak ve daha kusursuz hareket etmesi için daha fazla sensör 

kullanmamızı sağlamış olacağız. 

İskelet yapısında alüminyum, alüminyumları da sabitlemek için civatalar 

kullandık. İki tabakadan oluşan aracın alt tabakasının altına aracın hareketi için 

redüktörlu DC motorları ve tekerlekleri ; çizgi takibi için çizgi takip sensörü 

(QTR-8A) ; RFID etiketleri okumak amacıyla da RFID okuyucu yerleştirildi. 

Alt tabakanın önüne ise aracın engelleri algılaması için 3 adet ultrasonik 

mesafe sensörü konuldu. Alt tabakanın hemen üstüne ise enerji kaynağımızı ve 

elektronik bileşenlerimiz koyuldu. Aracın üzerindeki lineer motorlar ve iç içe 

geçirilmiş olan iki adet alüminyum profil çubuklar birinci tabakaya sabitlenmiş 

olup ikinci tabakayı kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Lineer motorlar 

çalıştığında  ikinci tabakada yükü  kaldırması hedeflenmektedir ve buna uygun 

çizimler yapılmaktadır. İkinci tabakada aracın yük aldığını algılayabilmek 

amacıyla 5 adet mesafe sensörü ikinci tabakaya gömülü olacaktır ve lineer 

motorlar bu sensörlerden gelen verilere göre çalışacaktır. Aynı zamanda ikinci 

tabakada aracın hızlanma anında yükün düşmesini engellemek amacıyla 

dikdörtgen şeklindeki sürtünmeyi arttıran bir malzeme olan kauçuk 

kullanılacaktır. Bu dikdörtgen parçaları   yükün düşme ihtimaline karşı 

doğabilecek can ve mal  açısından  riskini en aza indirmek amacıyla 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

ŞEKİL-2 

 

4.3.1.1.Alt Bileşenler Hakkında Bilgiler: 

1) Lineer Motor: Lineer motor gerekli işlemleri yerine getirmek basit devre elemanlarına 

sahip olsa da (ki bu bir avantajdır ve bir bozulma durumu olduğunda tamiri kolaylaşır.) 

uzun mesafeler arasında bir anda yüksek hıza çıkabilme ve manyetik alandan da 

bağımsız çalıştığı için bakım gerektirmez. Ayrıca lineer motorların topraklama sistemi 

de oldukça iyi olduğu için elektrik çarpması gibi bir olayla karşılaşılma olasılığı çok 

azdır ve bu da güvenlik açısından içimizin rahat olmasını sağlamıştır.Ve bu motorda 

ststörün sabit olması haraketli olan forcerın ağırığının fazlaca düşmesini sağlar. Böylece 

robotun da taşınması kolaylaşmışş olur. 

2) Motor Sürücüler:Kullanacağımız motor sürücüler 20 Amper çıkış verebilmektedir.bu 

motor sürücüler 24V 100rpm değerinde olan kullanılacak motorları hareket ettirebilmek 

için yeterli olacaktır 
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3) Akü:12 V 24 amper çıkış verebilen iki adet bisiklet aküsünün seri bağlanması ile 24V 

değerinde bir enerji kaynağı kullanılacaktır. Bu motorları çalıştırmak için yeterli 

olacaktır. 

4) Arduino:Projemizde Arduino mega kullanılmıştır. Bu kartı tercih etmemizin nedeni pin 

yerlerinin oldukça fazla olması ve iletişim için kullanacağımız NodeMCU 

mikrodenetleyicisi ile bağlantı kurabiliyor olmasıdır. 

5) RFID Okuyucu:Kısacası RFID etiketler üzerine belirli ID’ler şifrelenmiş ve buna göre 

kod yazılıp çözülebilen etiketlerdir. Bu kategoride ise RFID etiketlerin şifreleri önceden 

verilecek aracın hareketine karar verilip algoritma  yazılacaktır. 

6) Mesafe Sensörleri:Mesafe sensörü olarak HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü 

kullanılmıştır. Olduğu yerden en yakınındaki cisimle arasındaki mesafeyi hesaplayarak 

engelleri algılayacaktır. Yazacağımız kodla birlikye mesafeyi ayarlanacaktır. 8 adet 

ultrasonic mesafe sensörü kullanılacaktır 

7) Çizgi İzleyen Sensör:Çizgi izleyen sensor olarak QTR-8A kullanılmıştır.Çizgi izleyen 

robotlar için tasarlanmış olan bu sensör kartı 1cm arayla yerleştirilmiş 8 IR 

LED/fototransistör çifti barındırmaktadır. Takım arkadaşımız da robotla uyumlu bir 

şekilde başarıyla çalıştırmıştır. 

8) Voltaj Regülatoru:Voltajı düzenleyip eşitlemeye yarayan makinedir. Bu sayede voltaj 

dengesizliğinden dolayı elektronik sistemlere bir zarar gelme olasılığı en aza indirilmiş 

olacaktır.Bu sistem robotumuzu aşırı gerilimlerden ve voltaj dengesizliğinden 

koruyacaktır. 

9) Sıcaklık Sensörü: sıcaklık ve nem algılayıcı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren 

gelişmiş bir algılayıcı birimidir. Bu parçayı kullanmamızın sebebi arduino ve 

NodeMCU da ani sıcaklık yükselişi ve azalışı durumunu belirlemek aynı zamanda 

araçta oluşacak riskli durumlara karşı can güvenliğini korumak için kullanılacaktır 

10) nodeMCU: NodeMCU üzerinde ESP8266 modülü bulunduran açık kaynak kodlu, 

ufak boyutlu elektronik geliştirme kartıdır. Ucuz olmasına rağmen çok stabil çalışan 

bir karttır.  Kullanım alanı oldukça geniştir.Bu parça yapılan araştırmalarda üzerindeki 

ESP8266 wifi modülünün stabil çalıştığını öğrendik bu sebeple bu parçayı araç ile 

kontrol masasındaki veri akışı amacıyla kullanacağız 

11) Güç dağıtım kartı: Mekanik röleler kullanılarak AC veya DC gücün kontrollü bir 

şekilde aktarılması için kullanılmaktadır. Mekanik röleler kullanılarak AC veya DC 

gücün kontrollü bir şekilde aktarılması için kullanılmaktadır.Bu parçayı motorlara güç 

verecek olan motor sürücülere verilecek gücü kontrol etme,  eğer gereğinden fazla 

veya az voltaj verilirse bunu denetleyip optimize etmek için kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

ÖTR’deki algoritma tasarım sürecinin değişim sebebimiz algoritmanın içinde 

joystick, acil durum butonu gibi dış etkenler olmasıdır. TEKNOFEST iletişim 

hattına acil durum butonu, joystcik gibi parçaların kullanımı hakkında soru 

sorduk. Teknofestten gelen cevap doğrultusunda algoritmamızı otonom görev 

yapacak şekilde tasarladık. Güdümlü Robot’a gerekli kontroller yapıldıktan 

sonra enerji verildiğinde aracımız harekete başlayacaktır ve çizgiyi takip 

edecektir.Çizgiyi takip ederken her an Şekil-x’de belirtildiği gibi HC-SR04 

mesafe sensöründen gelen veriler ve RFID Okuyucudan gelen veriler 

mikrodenetliyici tarafından denetlenip  gerekli komutlar verilecektir. 
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ŞEKİL-3 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

Aracımızın yazılım/algoritmasını tamamen otonom çalışabilecek şekilde 

hazırladık. Aracın içinde mikrodenetliyici olarak Arduino ve NodeMCU, sensör 

olarak çoğunlukla çizgi takip, mesafe ve RFID sensörleri kullanılmıştır ve bu 

parçaları programlamak için C ve Arduino.h Dilini kullandık. Kodları yazarken 

C dilinin yanında GUI arayüzümüz için  Python programlama dilini de 

kullanarak kodumuzu geliştirdik. Aracımız çizgiyi takip ederken küçük veri 

değişimlerine tepki vererek yalpalamısını engellemek için PID Kod 

algoritmasını kullandık. Bu Algoritmayı Aracın görevleri hızlı bir şekilde 

tamamlamasını sağlaması ve  aynı zamanda da yükün hareket halindeyken 

çizgilere takılıp devrilmesini engellemektir.  Dengenin şaşmaması için ve yükün 

dengeli bir şekilde tutulabilmesi için aracın tasarımını da bu koda göre 

tasarladık. Aracımız ile kontrol masası arasındaki iletişimi sağlarken 
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kullandığımız GUI’yi Python yazılım diliyle tasarladık. Python yazılım dili, GUI 

arayüzümüz için gayet yeterli bir programlama diliydi.GUI’yi programlarken 

python programlama dili  içinde aktif olarak PyQt5 arayüz için kullanılan 

kütüphane ,Pyserial bağlantı için kullanılan kütüphane,Sys  çeşitli işlemler için 

bu  kütüphaneleri kullandık. GUI arayüzü hazırlanırken NodeMCU ile 

arasındaki internet bağlantısını teknik ekibimiz hazırlamıştır. GUI 

arayüzümüzün kodları tamamen teknik ekibimiz tarafından özgün bir biçimde 

hazırlanmıştır. 

 

4.4. Dış Arayüzler  

Güdümlü robot tasarımlarında en önemli şeylerden birinin de robotun kontrolü için gerekli olan 

verileri bir araya toplayan ve bize gösteren bir arayüz olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple biz 

de aracımızın yük durumu; sıcaklık, batarya durumu; önündeki engelle mesafesi  gibi bazı 

değerlerin gözden geçirilmesi için bir arayüz yapılmasını gerekli gördük. Bu arayüzü yaparken 

de Python ve C dillerinden yararlandık. GUI arayüzünü yazarken python programla dilini 

kullanmamızın sebebi GUI arayüzünü kullanımı rahat ve estetik bir şekilde yazmada yardımcı 

olmasıdır. 

 

Araç üzerindeki mesafe sensörleri engeli algıladığında yazılan algoritmaya  göre araç otonom 

olarak yapılacak göreve karar verecektir. 

 

Çizgi takip sensörümüz GUI arayüzüne verileri gönderip çizgi takibine devam edecektir. 

  

Araç üzerindeki Sıcaklık sensörüne göre sıcaklığı ölçücektir. Eğer gereğinden fazla ısınırsa araç 

kendi kendini otonom olarak kapatacaktır. 

Araçtan GUI ekranına veri akışını bir adet NodeMCU üzerinden internet aracılığıyla kontrol 

masasında ek bir eklenti kullanılarak yapılması planlanmaktadır ve buna göre de OTR de 

belirttiğimiz GUI arayüzü değiştirlmiştir.Değiştirilen GUI şekildeki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL-4 
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5. GÜVENLİK 

5.1. Aracın Güvenliğinde Oluşabilecek Sorunlar Ve Bulunan Çözümler Tablosu 

Sorun Bulunan Çözüm 

Tehlikeli elektriksel bir sorun oluşması veya 

takım üyelerinden birini elektrik çarpması 

Elektriği devre dışı bırakmaya yarayan 

kontrol masasındaki buton 

kullanılacaktır.Bu buton hazırladığımız 

GUI kontrol ekranı üzerinden takip 

edilecektir. Olası elektrik yangınlarına 

müdahale karbondioksitli söndürme 

cihazları ile yapılacaktır. Ayrıca takım 

üyeleri gerekli güvenlik önlemlerini 

alacaktır. 

Proje üretimi sırasında oluşabilecek iş 

kazaları 

Projenin üretimi kısmında taşlama 

yaparken, matkap kullanırken ya da kesme 

işlemlerinde 

Gözlük ve eldiven kullanımına dikkat 

edilmiştir. Ayrıca üretim sırasında 

kullanılan malzemelerden alüminyum bakır 

gümüş gibi iletkenliği yüksek olan 

maddelere dikkat edilmiş, demir metalinin 

ise işlenmesi oldukça zor ve tehlikeli 

olduğu için güvenlik açısından bu işlemler 

bir ustaya yaptırılmıştır. 

Ani akım şiddeti ve gerilim değişimleri 

Kabloların içinden geçen akım şiddeti ve 

gerilim ampermetre ile takip edilecek,  

çıkan değer gereğinden fazla ya da az ise 

ona göre kabloların içinden geçen direnç 

ayarlanacak, 

 kabloların yalıtımı kontrol edilecek, 

uzunlukları duruma göre 

ayarlanacaktır.Yarış esnasında robotun 

çalışması için geçerli elektriksel değerlerin 

dışında ani akım ya da gerilim değişimleri 

olması durumunda, robotun kendini 

korumaya alması maksadıyla gerekli olan 

akım ya da gerilim sınırlama ya da kesme 

işlemleri aracın üzerinde bulunan sigorta 

bölümündeki elektronik elemanlar ya da 

devreler yardımıyla gerçekleştirilecektir. 

Aracın sivri veya keskin uçlarının 

saha görevlilerini yaralaması 

Araçta tehlike yaratacak sivri ya da keskin 

uçlar köreltilecek ardından da kauçuk kenar 

veya köşe koruyucu kullanılacaktır. 

Aracın yarışma anında bataryasının bitmesi 

Aracın bataryası bitmeden yarışı 

tamamlayabilmesi için araç  

yarışmaya bataryası tam dolu şekilde 

başlayacaktır. 
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Aracın çizgiyi takip etmemesi 

 Aracın çizgiyi takip etmemesi durumunda 

GUI ekranından kontrol masası görevlisi 

tarafından yönlendirme yapılacaktır 

Aracın yerdeki RFID etiketi okumaması 

 RFID in okunmaması  durumunda kontrol 

masası görevlisi tarafından yönlendirme 

yapılacaktır 

Araç içi kablo karışıklığı 
Kabloların belli bir kutuda toplanmasına ve 

düzenli olmasına dikkat edilecektir. 

Elektronik parçaların bozulması 

Elektronik parçalar kaliteli seçilip veya 

yapılıp uzun vadede  

kullanılabilecek parçalar seçilecektir. 

Aracın yükü kaldıramaması 

Robotun yükü taşıma kapasitesi test edilmiş 

ve 150 kg’a kadar yük 

kaldırabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yani 

robotumuz şartnamedeki azami miktarı 

rahatlıkla kaldırabilmektedir. 

 

 

Aracın sıcaklığının anormal şekilde 

değişmesi durumunda oluşabilecek 

elektronik ve can güvenliği açısından 

getireceği sıkıntılar 

 

 

Aracın içindeki Arduino ve NodeMCU’nun 

aşırı derecede ısınması sonucunda oluşan 

normalin dışındaki sıcaklık artışlarını 

engellemek ve dengede tutabilmek için bir 

sıcaklık sensörünün araçta yer almasına ısıyı 

kontrol etmesini sağlamasına karar 

verilmiştir. 

 

 

TABLO 4 

 

5.2.Genel Güvenlik Sorunları 

Ayrıca bazı güvenlik önlemleri şunlardır; 

Ayakkabı seçimine dikkat edilmiş, demirden sivri burunlu özel atölye ayakkabıları 

kullanılmıştır. 

 İş bittiğinde çalışma ortamı kilitlenmeli anahtar yetkili kişilerde bulunmalıdır. 

Çalışma alanında takı, saat vb. kişisel eşyalar takılmamalıdır.  

 Dönen ve elektrikle çalışan aksamlara dokunulmamalıdır, bunlar için yaklaşıldığında veya 

dokunulduğunda ötecek bir uyarı sistemi geliştirilmiştir. 

 Atölyede imalat sırasında su haricinde yiyecek ve içecek kullanımı yasaktır. 
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3 boyutlu yazıcıdan çıkacağımız malzemelerin üretimi sırasında zarar görmemek için yine 

gözlük ve eldiven kullanımı gerekmekte ve ayrıca makinelerden tehlike mesafesi göz önüne 

alınarak uzak durulmalıdır. 

Aracın tasarımı sırasında çeşitli yerlerde kabloları tutturmak için kullanılan lehim sonucunda 

açığa çıkan gazın solunmamasına oldukça dikkat edilmiş, çalışılan atölye sık sık 

havalandırılmış, bir kaza ihtimaline karşı ilk yardım çantası bulundurulmuştur. 

Güdümlü robotun kaldırması gereken 100 kg’ın dikkatlice taşınmasına dikkat edilmiştir. 

Aracın yürüyen aksamıyla ilgili gerekli kontroller yapılmış ve dengesiyle ilgili herhangi bir 

sorunla karşılaşılmamıştır. 

3 boyutlu yazıcıdan çıkacağımız malzemelerin üretimi sırasında zarar görmemek için gözlük 

ve eldiven kullanımı gerekmekte ve ayrıca makinelerden tehlike mesafesi göz önüne alınarak 

uzak durulmalıdır. 

 Proje esnasında dikkat dağıtacak şeylerden kaçınılmış ve izin verilmemiştir. (Telefon, oyun, 

sosyal medya vb.) 

Projedeki tüm üyelerin ve danışmanın iş güvenliği eğitimleri tamdır.) 

 Oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı atölye içerisinde yangın tüpü ve çıkış kapısı 

bulunmaktadır. 

6. TEST 

Test kısımda bahsetmemiz gereken konularla ilgili Proje Detay Raporu Şablonunu 

okuduk ve 2 mayısa kadar yaptığımız testlerden yola çıkarak alabildiğimiz sonuçları ve 

yaptığımız testleri bu rapora yazdık. Testlerimizin tamamladığımız kısımlarını ve 

yapmak istediğimiz kısımlarını yazacağız. 

 

 

Çizgi izleyen testi: Aracın ilk aşamasında bu testleri yapıp tamamladık çünkü araç 

yerdeki şerit çizgileri takip ederek yolunu bulacağından çizgi okumayı ne kadar hassas 

ve hızlı okursak bu bizim için bir avantaj olacaktır. Aracı testlere önce yüksüz bir 

şekilde soktuk. İlk önce çizgi izleyen sensörünü araca monte etmeden önce test 

ettik.Bunun nedeni eğer sensör bozuk olsaydı ve biz bunu bilmeden araca taksaydık 

sensörün bozuk olduğunu geç anlardık aynı zamanda araçtan parçayı çıkarmak da uzun 

sürerdi o yüzden araca tüm sensörler içinde geçerli olmak üzere önce araca takmadan 

önce teste sokup ardından araç üzerinde denedik. Test sonucunda çizgi izleyen 

sensörümüz çalışıyordu bu sebeple araca monte edilme işlemi de tamamlandı.araç 

üzerindeki çizgi izleyen testimizi de gerçekleştirdik ve şöyle bir durumu fark ettik. Araç 

çizgiyi istediğimiz verimde takip etmiyordu ve aynı zamanda çizgi izleyenden seri porta 

gelen verilerde stabil değildi .Takım içinde yapılan tartışmalar sonucunda bunun 

sebebinin çizgi izleyen sensörün yere yakın olamamasından dolayıydı. Çizgi izleyen 

sensörün konumunu birazcık da aşağı indirdikten sonra sorunumuz çözülmüştü. 

Aracımız normal bir çizgi izleyen koduyla çalışmaktaydı. Ardından ÖTR de 

bahsettiğimiz PID algoritmasını da test ettik ve bu testimiz de sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşti. Aracın çizgi izleyen testleri tamamlandı. 

 

Wifi haberleşme testleri: Aracn haberleşmesini ÖTR de  bahsettiğimiz Xbee modülleri 

ile yapılması planlanmıştı fakat takım içi yapılan tartışmalar sonucunda Xbee modülleri 

yerine NodeMCU mikrodenetleyicisi kullanımına karar verildi. Bunun sebebi Xbee ve 
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Xbee explorer kartların pahalı olmasıydı.Bu parçalar yerine NodeMCU kullanarak 

aracın maliyeti azaltılmıştır.Aynı zamanda NodeMCU kartını temin ettikten sonra 

aracın wifi iletişimi için testlere başladık. Aynı şekilde çizgi izleyende yaptığımız gibi 

araca monte etmeden önce çalıştrdık ve verileri aldık. Ardından araca monte ettik ve 

teste başladık. Araçtaki aruino önce araçtaki NodeMCU ya verileri kablolu 

gönderiyor.Ardından Kontrol masasındaki NodeMCU ya kodları kablosuz bir şekilde 

gönderiyor ve Kontrol masasındaki NodeMCU da masadaki arduino ya kablolu bir 

şekilde veriyi gönderip GUI ekranına verileri yansıtabiliyorduk. Fakat Takım 

arkadaşımız Kontrol masasında ek bir eklenti eklemeden direkt tek bir NodeMCU ile 

GUI ekranına veri göndermenin yolunu düşündü ve bu fikri ortaya attı.yaptığı 

araştırmalar sonucunda düşüncesini gerçekleştirdi. Bu fikri şu şekilde geliştirmişti. 

Araçtaki Arduino NodeMCU ya veriyi kablolu bir şekilde gönderiyor ve NodeMCU 

internete bağlanabilme özelliğini kullanarak GUI ekranın verileri internet üzerinden 

kablosuz bir şekilde gönderebiliyorduk. Bu yolu kullanarak testler yapıldı ve testler 

başarıyla sonuçlandı. Bu gelişme de Aynı şekilde aracın maliyetinden tasarruf etmemizi 

sağladı.  

 

 Motor ve motor sürücü testleri: Motorları araca takmadan teste soktuğumuzda aracın 24V 

değerinde gayet yüksek hızlara çıkmaktaydı.Fakat araca Monte ettiğimizde aracın hızında 

gerçekten yüksek bir düşüş söz konusuydu.Bunun nedeni biraz araştırma yaptıktan sonra 

motor sürücü olarak kullandığımız parçanın motorlara yüksek amperler verememesiydi. Biraz 

araştırma yaptıktan sonra belirttiğimiz Motor sürücü olan BTS7960B motor sürücüsünü 

kullanmaya karar verdik.Bu motor sürücü motorlara 20 amper değerinde akım 

verebilmekteydi ve bu da bizim için gayet yeterli olacaktır.Yapılan testin sonucunda Motor 

gayet düzgün çalıştı  

7.  TECRÜBE 

 Lineer motorların en verimli şekilde çalışması için konumlandırma hesaplaması 

yaptık. Çünkü yaptığımız testlerde araca eğer düzenli ve sistematik bir şekilde motorları 

yerleştirmezsek motorlara gereksiz yük bindiği ve motorları zorladığına ve bunun 

sonucunda da gereksiz güç harcamasına neden oluyordu.Bu gereksiz güç harcaması 

takım olarak enerjiden tasarruf etmemize engelliyordu. Aynı zamanda yük, motorlara 

düzgün dağıtılmadığı için motor kendine gelen bu yükü kaldırmakta zorlanıyordu. Bu 

nedenle de motorlar hasar alabilir hatta bozulabilirdi. Biz de takım olarak belirli testler 

sonucunda yükü lineer motorla düzgün bir şekilde dağıtmanın yolunu bulduk bu yol 

hem motora giden yükü azaltıyordu hem de yük azaldığından dolayı da aracın gereksiz 

enerji harcamasını engelliyordu.  

 

 Mesafe sensörlerinin cisimleri algılayabileceği en iyi konumun hesaplanması 

yine takım olarak testler yaptık. Yaptığımız testlerde bu mesafe sensörleri çok alçakta 

olursa aracın yönünü saptrımayacak kadar küçük bir engeli algılıyor ve gereksiz yere 

aracın yön değiştirmesine sebep oluyordu. Eğer çok yüksekte olursa da bu seferde 

algılması gereken engelleri algılamıyor ve yükün devrilmesine sebep oluyordu. Bunu 

öğrendikten sonra bir çok test sonucunda mesafe sensörlerlerinin konumun ayarladık 

 

 Aracın yük kaldırdığında ve aracın harekete başladığında yükün kayması da 

bizim için de bir sorundu.Bu hem yüke zarar veriyordu hem ciddi bir güvenlik 

sorunuydu. Belirli testler sonucunda aracın yükü aldıktan sonra hemen harekete değil 

ivmesini yavaş yavaş artırarak harekete başlamasına karar verdik ve buna göre de 
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algoritmayı düzenledik. Aynı zamanda yükü kaldırdığımız plakaya da küçük 

dikdörtgenler şeklinde kauçuklar ekleyerek sürtünmeyi artırdık ve yükün kaymasını da 

engellemiş olduk. Aynı zamanda yazılımsal olarak da engel almıştık.Bu engel yükü 

kaldıracağımız plakaya ÖTR de belirttiğimiz mesafe sensörlerini kullanarak tüm mesafe 

sensörleri aynı mesafeyi ölçtüğü zaman lineer motorları çalıştırması oldu.Bunu yaparak 

araç yükü ortalamadan kaldırılırsa yükün düşmesini engellemektir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.İŞ DAĞILIMLARI: 

Zaman Planlanması : projenin uygulanabilmesi için gerekli toplantılar ve çalışmalar 

yapılmıştır. Bunun sonucunda iş-zaman tablosu oluşturulmuş ve yapılıp yapılmama 

durumuna göre renklendirilmiştir. alttaki tablo ise 2022Teknofest Sanayide Dijital 

Teknolojiler yarışma takvimine göre iş planlaması yapılmıştır 
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                                                     TABLO-5 

 

8.1.1.İŞ ZAMAN GRAFİĞİNDEKİ İŞLERİN AÇIKLAMALAR  

1 Teknofest Araştırma 

Teknofest Araştırmaları eylül ayında bitsede yeni yarışmaların 

takibi yapılmaktadır. 

2 Takım Kurma 

Takımımızı Robotik kursuna gelebilen ve ilgili kişilerden 

oluşturduk 

3 
Yarışma Kategori 

Seçimi 

Yenibir kategori olduğu için şansımızın daha fazla olduğunu 

düşündük. Aynı zamanda araç testlerinin yapılması daha kolay 

olduğu için bu kategoriyi seçtik. 
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4 

Seçilen Kategori 

Hakkında Bilgi 

Edinilmesi 

Kategori Seçiminden öncede tüm kategoriler araştırılırken bu 

kategoriyi araştırdık.  

5 

Literatür Taraması ve 

Edinilen Bilgilerin 

Değerlendirilmesi 

Kesin olarak bu kategoride yarışmaya katılmaya karar verdikten 

sonra literatür araştırması ve takım olarak beyin fırtınası ile aracı 

nasıl yapacağımızla ilgili konuştuk. 

6 
Maddi Destek 

Araştırma  

Danışman öğretmenimizin 2021 yılında Eylül ayında 

İstanbuldaYapılanTeknofest de İnsansız Güdümlü 

RobotSistemleri Yarışmasında 3. Olaması ve Bu Sene 

Teknofestin Samsunda yapılacak olması Maddi destek bulmamız 

noktasında faydalı oldu ve Bafra Kaymakamlığı ile Bafra 

Belediyesi arasında Yapılan protokolle bu yarışmaya 5 bin tl ye 

kadar destek bulmamızı sağladı. Bu da elimizdeki bazı parçalar 

ile birleştiğinde aracın üretimine daha erken başlamamızı 

sağlayacaktır. 

7 Proje Genel Planlama 

Araçda kullanacağımız sensörler denenerek aracın görevleri 

nasıl yapabileceği planlandı. 

8 Yarışma Başvurusu 

07.03.2022. Sanayide Dijital teknolejiler kategorisinde son 

başvuru tarihidir. Bu tarihten önce yarışmaya başvurulması 

gerekmektedir. 

9 
Proje Ön Tasarım 

Raporu Yükleme 

16.03.2022. Bu kategoride Ön tasarım raporunun yüklenmesi 

için son tarihtir. Bu tarihten önce ve bu tarihte raporu 

yüklemeyenler yarışmaya katılım sağlayamıyacaklardır. 

10 Araç Tasarımı 

Aracımızın tasarımı geçen sene İnsansız Su Altı Sistemlerinde 3. 

Olmuş okulumuzun takımı HEMDEM takımından esinlenerek 

yapılmıştır. Tasarımımızın odak noktası iskelet yapısı olup dış 

görünüşten çok iç rahatlık ve iç tasarıma odaklıdır. 

11 
Malzeme  Araştırma ve 

Seçimi 

Malzemeler aracın verilen boyutlarına ağırlığına devrelerin 

bağlanışına yük kaldırma kapasitesine ve bunun için gereki olan 

enerjiye ve daha birçok özellik dikkate alınarajk seçilmiştir. 

12 
Yazılım Araştırma Ve 

Seçimi 

Yazılımlar her bir parça için özenle hazırlanmış olup birçok 

denemenin sonucunda malzemenin doğru çalıştığına emin 

olunduktan sonra uygulamaya geçirilmiştir. Seçimleri ise araca 

göre karar verilmiştir. 

13 

Araç Prototipi ile 

Otonom Çizgi Takibi 

Testleri 

Araç çizgi takibi için yapılan araştırmalar sonucunda QTR 8A 

kullanılması karar verilmiştir. Yaptığımız basit çizgi takibi 

testlerinde çizgi takibi yapılmıştır.Fakat araçta oluşan 

yalpalanmaları engellemek amacıyla PID algoritması ile 

testlerimize devam etmekteyiz 

14 

Araç Prototipi ile 

Otonom Engelden 

Geçme Testleri 

Araç prototip yapılan testlerde engelnde üzerindeki MZ-80 ve 

ultrasonik mesafe sensörlerinden gelen verileri kullanarak 

başarılı bir şekilde yönünü bulup çizgi takibi yapmaya devam 

etmiştir 
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15 

Araç Prototipi 

Yükleme 

Boşalma(Yükleme ve 

Boşalma Led 

Işıklarıyla Sembolize  

Edilecek) 

Araç yapılan testlerde Yükleme/boşalma noktalarına olan RFID 

etiketlerini başarılı bir şekilde okuyup lineer motorlara sinyal 

göndermiştir.Lineer motorlar da bu sinyaller ile yükü sorunsuz 

bir şekilde Yükleme/boşaltma yapmıştır.Bunu da bize HEM GUI 

EKRANINDAN hem de araç üzerindeki ledlerden belirtmiştir 

16 

Araç Prototipi ile 

RFID Etiket Okuma 

Testleri 

Araç RFID etiketi noktalarında başarılı bir şekilde okuyup 

motorlara sinyal göndermiştir.Bu şekilde araç yapması gereken 

görevi doğru bir şekilde yapmıştır. 

17 

Prototip Araç İle 

Takip Masası 

Arasındakiı 

(GUIgrafik kullanıcı 

arayüzü) Veri İleşimi  

Testleri 

Yapılan testlerde araç üzerindeki NodeMCU aracılığı ile araç 

sıcaklığı,nemi yük durumu vs. gibi verileri kontrol masasına 

kablosuz bağlantı ile internet aracılığı ile  göndermiştir. Bu 

verileri de yazdığımız GUI ekranına başarılı bir şekilde 

yansıtmış bulunmaktayız. 

18 

Proje Ön Tasarım 

Raporu Sonuçlarına 

göre Ön elemeyi Geçen 

Takımların 

Açıklanması 

01-05.04.2022 Bu tarihler arasında açıklanan sonuçlar 

doğrultusunda ön elemeyi geçen takımlar proje detay raporlarını 

hazırlamaya başlamalıdır. Sonucu ise KYS sisteminden 

öğrenilmektedir. 

19 
Proje Detay Raporu 

Son Teslim Tarihi 

02.05.2022 Bu tarihten önce veya en geç bu tarihte projeler 

teslim edilmelidir. Teslim edilen bu projeler 

değerlendirilecektir.Eğer bu tarihte veya sonrasında teslim 

edilmezse takım yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

20 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Hareket Motorlarının 

ve Sürücülerin Seçimi 

Haraket motorları ve sürücüler motorun gücüne, boyutlarına, Ah 

değerine ve ağırlığına göre özenle seçilmiştir. Aracın hareketi 

için 24V 100rpm değerlerinde redüktorlü DC motorlara karar 

verilmiştir.Bu motorların gücü aracın yüklü durumda bile 

hareketi için gerekli olacaktır. Aracın yükü kaldırması için 

gerekli olan Lineer Motorlar ise 24V DC 1000N yük kaldırabilen 

motorlardır.Yükün 100 kg olacağı düşünülürse iki adet lineer 

motor yeterli olacaktır.Motor sürücü olarak da 20 amper akım 

verebilen motor sürücüler karar verilmiştir. 

21 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Tekerlerinin Seçimi 

Kullanılacak tekerlekler iş ve kaldırma gücüne bağlı olarak 

seçilmiştir. 4 tane tekerlek kullanılmış sağlamlık ve işlevsellik 

açısından güçü olduğu için şasi teker tercih edilmiştir. 

22 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

İskelet Yapısına Karar 

Verme 

Aracımızın yapılımı sırasında en çok önemsenen kısmı iskelet 

yapısı olup sağlam ve kullanışlı malzemlereden yapılmasına ve 

tasarımına oldukça dikkat edilmiştir. Alimünyumsigmadan 

yapılması tercih edilmiştir. yükü taşırken arabanın denge 

sisteminin bozulmaması için yapımına oldukça dikkat edilmiş, 

ayrıca bunun için de PID algoritması kullanılmıştır. 

23 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Çizgi izleme, Mesafe 

Çizgi izleme sensöründearadığımızbaşlıca özellikler anlamasının 

kolay olması, pin sayısının fazla olması ve kızılötesi olmasıydı. 

Biz de buna uygun olarak QTR-8RC sensörünü bulduk. Mesafe 

sensöründe ise ön tasarım raporundan sonra takım arasında 
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Sensörü,  RFID Kart 

ve  NodeMCU seçimi 

yapılan tartışmalarda  kızılötesi ve ultrasonik mesafe sensörleri 

arasında kaldık ve yaptığımız toplantılar sonucunda ultrasonik 

mesafe sensörüne karar verdik(HCSR-04).RFID kart zaten 

belirlenmiş olup NodeMCU da GUI ile kontrol masası 

arasındaki kablosuz bağlantısına karar verdik 

24 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Güç Kaynağının 

Seçimi 

Güç kaynağı seçimi yaparken başlıca hareket ve yük 

motorlarının, kullanılacak sensörlerin voltaj ve akım değerleri 

dikkate alınarak 12V 24 Amper değerinde iki adet jel akünün 

seri bağlanması ile 24V değerinde jel akünün kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

27 

Proje Detay Raporu 

Sonuçlarının, Maddi 

Destek Kazanan ve 

Finale Kalan 

Takımların 

Açıklanması 

08-12.06.2022 Bu tarihte yarışmaya katılabilecek yani finale 

kalanlar ve maddi destek kazananlar açıklanır. Bunun sonucunda 

finale kalanlar TEKNOFEST günü yarışmaya katılabileceklerdir. 

28 

Yarışmaya Katılacak 

Robotun Üretime  

Başlanması 

Araç şuan prototip aşamasında olup bir takım görseller ile 

desteklenmiştir.Proje detay raporu sonucuna göre üretime devam 

edilmesi kararına varılmışıtr. 

29 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Hareket Motorlarının 

ve Sürücülerin Siparişi 

Yapılan prototip elimizde var olan parçalar ile yapılıp Proje 

detay raporu sonucuna göre motor siparişinin siparişine karar 

verilmiştir. 

30 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Tekerlerinin Siparişi 

İstediğimiz tekerlekler aracın prototip testi için sipraiş edilip 

elimizde bulunmaktadır. 

31 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

İskelet Yapısında 

Kullanılacak 

Parçaların  Siparişi 

Araç şuan prototip aşamasında olduğundan üretim aşamasında 

sipariş verilcektir 

32 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Çizgi izleme, Mesafe 

Sensörü,  RFID Kart 

siparişi 

Yarışma prototip aşamasında olduğundan elimizde olan eski 

parçalardan yapılacaktır. PDR den sonra sipariş verilecektir 

33 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Güç Kaynağının 

Sparişi 

Araç şuanda düşük güç gerektiren motorlar ile çalıştığından 

üretim aşamasında sipariş edilecektir 

34 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Yük Kaldırma Motor 

ve Sürücülerinin 

Sparişi 

Yarışma prototip aşamasında olduğundan elimizde olan eski 

parçalardan yapılacaktır. PDR den sonra sipariş verilecektir 
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35 

Yarışmada 

Kullanılacak Robotun 

Bitirmesi 

Aracı haziranın son haftası tüm testleri yapılmış ve çalışır halde 

üretimini bitirmeyi planlıyoruz 

36 

Takip Masasındaki 

Yazılımın Bitirilmesi 

ve Geliştirilmesi 

Yazılımı ve algoritmayı haziranın son haftası tüm testleri 

yapılmış ve çalışır halde üretimini bitirmeyi planlıyoruz 

37 Yarışma Tarihi 

5-7.08.2022 Sanayide Dijital Teknolejiler kategorisinin yarışma 

tarihidir. 

38 

Yarışma Sonrası 

Yarışma ve Robot 

Değerlendirme. Bir 

Sonraki Sene 

Yapılacak Yarışma 

İçin Eksikliklerin 

Tespiti 

Yarışma sonucu kontrol masasındaki görevlinin aldığı notlarda 

eksikliklere bakılarak bir sonraki sene yarışmaya bu eksiklikleri 

kapatarak katımayı planlamaktayız. 

 

8.2.Bütçe Planlanması 

Bütçe planlaması : Yapacağımız güdümlü robotta kullanacağımız parçalar PDR ve 

ÖTR raporlarında da belirtilmiştir.Belirttiğimiz  her bir parça özenle seçilmiş olup 

robotun kaldırması gereken yüke engellere iskelet yapısına uygun olarak seçilmiştir. 

Tasarım maliyet listesi oluşturulmuş olupkullanacağımız parçalar tablo x de 

belirtilmiştir. 

 

MALZEMELER FİYAT 

1) Kullanılacak sensörler 1413,38 

2) Motorlar 2993,64 

3) Akü 1538,54 

4) Rulman 140,5 

5) Teker mili 88,56 

6) Teker 371,34 

7) Sarhoş Teker 84 

8) Lehim Teli 170,82 

9) İskelet Yapısı 1500 

10) Akü şarj cihazı 218 

TOPLAM  8.417,96 

TABLO-6 

 

8.3.Risk Planlaması 

 

 Risk planlaması: Güdümlü robotumuz hazırlanırken tasarım sürecinde yaşadığımız 

zorluklardan dolayı bizim projemizde her proje gibi çeşitli riskler içermektedir. Bundan dolayı 

projenin üretim süreçlerinden önce bir risk planlamasının yapılması gerektiğini düşündük ve 

her açıdan yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz riskleri de alttaki tablo y ye dökmeye karar verdik. 

Bu aşamada olası risklerin projeye etkisi ve oluşacak hatalara karşı önlem alınması önemli bir 

yer tutmaktadır. Yapılan risk analizi, Tablo y de  verilmiştir 
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Risk planlama tablosunu hazırlarken risk durumlarının etki derecesini ve olasılıklarını 10 puan 

üzerinden değerlendirilmiştir.Tabloda etki derecesi iş kazaları,bilgi ve malzeme 

yetersizliği,zaman yetersizliği 10 üzerinden 5 etkilediği; kullandığımız malzemelerinde 

çıkabilecek sorunlar,hatalı çalışmaları ve yetersizlikler 10 üzerinden 4 etkilediği ; rapor 

hazırlanırken ve üretim yapılırken yapılan hatalar ve çıkabilecek sorunlar 10 üzerinden 3 

etkilediği belirtilmiştir.Bu risk durumlarının oluşma olasılıkları verilmiştir. 

FAALİYET ETKİ DERECESİ OLASILIK 

Prototip için yeterli 

bilgi ve malzemenin 

olmaması 

5 5 

Kendi ürettimiz 

parçaların 3D 

yazıcıdan hatalı 

çıkması 

3 1 

Kullanacağımız 

motorlarının 

değerlerinin 

kararlaştırılaması 

4 2 

GUI arayüzünün 

hatalı çalışması veya 

çalışmaması 

4 2 

Kart seçiminde hatalı 

seçim yapılması 

5 1 

Ultrasonik mesafe 

sensörlerinin yanlış 

ölçüm yapması 

3 3 

Wifi bağlantısının 

yetersiz olması 

4 2 

Atölye ortamında iş 

kazalarının olması 

5 1 

Engelleri ve yük alım 

bölgelerindeki RFID 

okuyucularını 

algılayacak yazılma 

sahip olunmaması 

5 2 

Ön tasarım 

raporunun ve proje 

detay raporunun süre 

yetersiz olması 

5 2 

Robotun çizgiyi 

algılamaması 

5 2 

Robotun yükü 

kaldırabilmek için 

yeterli motor ve 

iskelet sistemine 

sahip olmaması 

5 3 
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TABLO-7 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Robot içi yazılım ve kontrol masasındaki bilgisayar yazılımı (GUI) özgün olacaktır. Kontrol 

arayüzümüzüPython yazılım dili ile tasarladık. Aracımızdaki Arduino ve NodeMCU 

mikrodenetleyicileri ile Wifi iletişimi sayesinde kontrol masası arasında kablosuz bağlantı 

kurulacaktır.Takımca yaptığımız değişiklikler sebebiyle kontrol masasında herhangi bir parça 

bulunmaksızın verileri kablosuz bir şekilde internet üzerinden almayı planlamaktayız.Bu 

veriler kontrol panelimizde gösterilecek ve böylece istenile GUI ekranı da tamamlanmış 

olacaktır. 

 Robot içerisindeki elektronik kartların birleştiği bilgisayardaki ana karta benzeyen kablo 

karışıklılığını azaltacak elektronik kart tasarımı hedeflemekteyiz. Güdümlü Robot’a, otonom 

görevler için programlar yazılması planlanmaktadır. Aracın üzerindeki Arduino yönetimi için 

C++ dili ve Arduino.h kütüphanesi kullanılacaktır. Kontrol masası Python dili tercih edilmiştir. 

Aracın tüm iskelet yapısını özgün bir biçimde tasarlıyacağız, Lineer motorun üretimi için 

çalışmalar yapıyoruz. 

10. YERLİLİK 

 Takım olarak ilk amacımız bu projeyi geleceğin Türkiye’sine emin adımlarla ilerlemeyi 

hedefleyen yerli ve milli teknolojilerin tanıtıldığı TEKNOFEST teknoloji fuarına ve 

Türkiye’nin milli teknoloji hareketine katkıda bulunmak için geliştirdik. Sanayide dijital 

teknolojiler kategorisinde yarışmayı yaratıcılığımızı göstermemiz, yerli ve milli kalkınmaya 

destek olmamız için bir fırsat olarak gördük. Güdümlü robotu kendimiz araç ve mekanik 

tasarımı tamamen bize aittir. Aynı zamanda araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgilerle kendi 

geliştirdiğimiz bir algoritma geliştirdik ve bu algoritmamızla robotun hareketini hedefimizi 

gerçekleştirecek doğrultuda çeşitli koşullara (yük, engel vb.) bağlayıp sınırlar içersinde 

mümkün kıldık.  İç ve dış tasarımını ekibimizle birlikte 3D olarak Fusion360’da tasarladık. 

Özet olarak Aracın algoritma ve tasarımını ekip olarak titiz bir şekilde hazırladık. Gerek 

algoritmamız gerekse tasarımımızla yerlilik ilkesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz ve 

en önemlisi geleceğin Türkiye’sine ilerlerken takım olarak bu teknolojik harekete katkıda 

bulunmak ilk ve en önemli amacımız. 

 

 

İskelet yapısının 

kararlaştırılamaması 

3 1 

Acil durun butonu 

kullanıp 

kullanılmama 

konusunun 

kararlaştırılmaması 

4 3 

Motor için motor 

sürücülerinin yeterli 

güce sahip olmaması 

4 3 
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11. KAYNAKÇA 

https://www.karakoydepo.com/kaplin-10-10-aleminyum-sikmali-kaplin-

23998?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-

EiwA6Niok8tubDyjAgxm4t2B8cITG3XBElq5LiatuoXRV2K4pufjRCQdsNnvnBoCN

OEQAvD_BwE 

 

https://www.robotistan.com/scooterkaykay-tekerlegi-100x24mm-siyah-

pl3278?language=tr&h=9a98612a&gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb0_Jny

PqkVyinqSnOWRofF9SNFAWczckh06ZZBqSFJYjnKogx0XOkIaAq34EALw_wcB 

 

https://www.hepsiburada.com/mertsan-yedek-teker-100-35-p-

HBV00000H4LIL?magaza=7Kat 

 

https://finestsoft.com/tr/284/fritzing/down/269 

 

https://www.hepsiburada.com/lexron-12v-7ah-aku-2-1-kg-pm-HB000014N9M9 

 

https://www.robotzade.com/24V-400-RPM-Reduktorlu-DC-Motor,PR-1595.html 

 

https://tr.aliexpress.com/item/1005002287109130.html?_randl_currency=TRY&_rand

l_shipto=TR&src=google&aff_fcid=80ff5be03d414286b45ff810063e4d49-

1646398266254-01054-

UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=

80ff5be03d414286b45ff810063e4d49-1646398266254-01054-

UneMJZVf&terminal_id=80766b6e42d647d2906c23dc0d128fed&afSmartRedirect=y 

 

https://m.tr.aliexpress.com/item/32592421027.html?gatewayAdapt=gloPc2turMsite&u

g_edm_item_id=32592421027&edm_click_module=alg_product_1_8775622640&cre

ative_img_ind=1&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_23868_1_tr_TR_2022-02-

24&rowan_msg_id=nailCOWS_23868_$b7ff1b01ae0c4726866f97d93ccef980&ck=in

_edm_other 

 

https://www.robolinkmarket.com/kfl000-dokum-rulmanli-yatak-

10mm?gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqRfF6uyv_2eeMHWAc2io8p623pkI

KaGiDt1BFLbD2R6mrP-htXetM0aAuX-EALw_wcB 

 

http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-rfid-kart-okuyucu-kullanimi-rfid-

uygulamasi/ 

 

https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/aku-kapasite-test-gostergesi-voltmetreli-
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