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1. RAPOR ÖZETİ

Bu proje yapılırken öncelikle endüstri 4.0’ın temel ilkelerinden olan minimum harcama 

maksimum iş gücü ilkelerine sadık kalarak tasarlanmaya çalışıldı. Bundan dolayı yapılan 

bütün devreler bu robota özel olarak tasarlandı. 

Tasarım sürecinde öncelikle yükü alma mekanizması konusunda yoğunlaşıldı. Tutma 

mekanizmasına karar verildikten sonra kontrolcü seçimi için girişler ve çıkışlar belirlendi. 

Daha sonra araç için 50kg tahmini bir ağırlık belirlenerek bu yükü kaldırabilecek motor 

seçimi bölüm 4’te anlatıldığı üzere yapılmıştır. Motorlara uygun motor sürücüleri seçilmiştir. 

Tekerleri seçerken her bir tekere denk gelen torkun bir kısnı tasarım bölümünde de anlattıldığı 

gibi saşeye verililerek tekere düşen tork azaltılmış ve hesaplanarak minimum maliyet ilkesini 

de düşünerek seçimi yapılmıştır. 

Bu araştırmaları yaparken grubumuz bünyesinde bulunan üyelerin uzmanlık alanlarına uygun 

olarak tasarım, yazılım ve elektronik ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler bölümlerine uygun 

araştırmalar ve çalışmalar ışığında yeni bilgiler ve tecrübeler kazanılmaya çalışılmıştır. 

Bununla ilgili kısım tecrübe kısmında anlatılmıştır. 

Bütün güç ve voltaj hesapları yapılarak en uygun motor, güç kaynağı ve elektronik elamanlar 

seçilmeye çalışılmıştır. Elektronik kısımda bir adet kontrol kartı, 2 adet çift kanal motor 

sürücü kullanılmıştır. Motor sürücülerinin içinde H-Köprüler bulunduğu için ekstra bir H-

Köprü devresi kurulmaya gereksinim duyulmadı. 

Tasarımda tutma mekanizması, elektronik kart dizaynı ve motor sürücüler bu robota özgün 

olarak seçildi ve tasarlandı. Robotumuz manyetik sensörler yardımıyla 8 bitlik çizgi takip 

mantığını kullanarak yol alacak ve pisti bir tur gezerek pistin haritasını çıkaracaktır. Başlama 

koduyla manyetik alanın kenarlarında bulunan QR kodları okuyarak bu kodlar yardımıyla 

gideceği yeri, yönü ve yük durumunu belirleyecektir. Robotumuz yükün yerini tespit ederek 

tutma mekanizmasıyla yükü alarak robotun üstünde bulunan hazneye yerleştirecektir. Yük 

bırakılırken de bu hazneden yükü alarak bırakacağı yeri tesbit ederek bırakacaktır. 

Güdümlü robotumuzun bütün hareketleri, birbiriyle senkron ve istenen bütün şartları yerine 

getirebilecek şekilde imalatının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Takımımızın bünyesinde 3’ü yüksek lisans (Biyomedikal mühendisliği, Enerji ana bilim dalı, 

imalat anabilim dalı) 2’si mezun (elektrik-elektronik mühendisliği), 3’ü lisans (Mekatronik 

mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Elektrik-elektronik mühendisliği) öğrenim durumunda 

toplam 8 üye bulunmaktadır. Robot tasarım kısmında üyelerin uzmanlıklarına dikkat edilerek 

iş paylaşımında bulunulmuştur. 

Farklı meslek dallarından terkip olmuş takımımızda herkesin bir görev üstlenmesi ve 

birikimini ortaya koyması açısından en verimli gördüğümüz Sanayide Dijitalleşme Yarışması 

tercih edilmiştir. Takımımız, TEKNOFEST'i hem kendi mühendislik hayatlarında önemli bir 

gelişme ve fırsat bilmekte, hem de bu sayede, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gelecek 

nesillere birikimlerini aktarmak için bir kapı olarak görmektedir. Bu yarışmaya katılarak 

takım ruhunu kazanmak,mühendislik becerileri edinmek ve hem öğrenmek, hem öğretmek 

noktasında görevler üstlenmeyi birinci amaç olarak görmekteyiz. 

Şekil 1. grup üyeleri eğitim bilgileri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Tablo 1. Görev dağılımı 
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Şekil 2. Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Proje kapsamında yapılan en büyük değişiklik tutma mekanizmasının değişip kaldırma 

mekanizmasına dönüşümü olmuştur.  Daha önce yükün yüksekliği ve aracın yüke dayanımı 

için tutma mekanizması düşünülmüştü; fakat daha dengeli hareket kabiliyeti ve yük dayanımı 

için kaldırma mekanizmasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararla mekanizma yeniden 

tasarlanmıştır. Yapılan hesaplamalarla daha önce seçilen motorların verileri uymamıştır. 

Motor ve motor sürücü, h-köprü için elektronik ekibi yeniden hesaplamalar yapmıştır. Motor 

sürücülerimizden istediğimiz değerler değiştiği için kendimiz yapmaya karar verdik. Ekibimiz 

sürüyü ve H-köprüyü ait yeni devreleri tasarlamıştır. 

Otonom algoritmaların yük kaldırma mekanizması üzerinde değişiklik yapılması 

algoritmalarda da değişikliğe gitmemize sebep olmuştur. Karmaşık hesaplar yerine daha basit 

çözümler gerekmiştir. Nesne tespit algoritmasında ise daha basit modeller tercih edilmiştir. 

Elimizdeki kullanılabilir malzemelerin tahmin ettiğimizden az olması ön tasarım raporundaki 

bütçe kalemlerinin miktarlarında azaltmaya gitmemize neden olmuştur. Tüm bu değişiklikler 

ile son bütçe 1974,82 TL olarak kararlaştırılmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Sistemin şematik gösterimi şekil 3. de verilmiştir. 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Mekanik tasarım süreci, gövde tasarımı ve kaldıraç tasarımı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. 

Fiziksel tasarım süreci boyunca verimlilik gibi önemli parametreler gözönünde 

bulundurularak motor seçimi yapılmıştır. Bu aşamada verilen kısıtlı ölçüler dahilinde aracın 

gövdesi tasarlanmış, akü, elektronik kart-devre gibi elemanların yer aldığı ünite gövde 

içerisine gizlenmiş ve diğer eleman seçimleri yapılıp araç tasarımı tamamlanmıştır.  

 

Şekil 3. sistemin şematik gösterimi 
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4.2.1.1. Gövde Tasarımı 

 

Gövde tasarımına, dolu halde (50 kg yüklü) güvenli taşımayı sağlayacak bir tekerlek 

seçimiyle başlanmıştır. Bu aşamada yükü taşıyabilecek, 170 mm çapında lastikli, çelik 

gövdeli tekerlek seçilmiştir. Seçilen tekerleğin teknik resmi şekil 4 ’de verilmiştir.  

Tekerlek seçildikten sonra, yükü dengeli taşıyabilmek için, aracın merkez kısmından yükü 

dengeli bir şekilde dağıtıp güvenle taşıyabileceği tekerlek mesafesi belirlenmiştir. Ön ve arka 

tekerleklerin birbirine uzaklığı, moment dengesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sebeple 

gerekli hesaplar yapıldıktan sonra iki tekerlek arası mesafe 706.64  mm olarak seçilmiştir. 

 

  

Şekil 4. Tekerlek Teknik Resmi 

Şekil 5. İki tekrelek arası mesafe 
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Dolu halde (50 kg yüklü) tüm sistemi güvenli halde belirlenen yolda ilerlemesini ve rampa ve 

manevra gibi engeller karşısında sistemi taşıyabilecek motor seçimi yapılmıştır. Bu aşamada 

tekerleklere binen yükler (12,5’er kg-Yaklaşık 125N) hesaplanmış, 12V DC ve 150 RPM 

değerlerine sahip olan 67:1 redüktörlü motor seçilmiştir (Şekil 6). Yükü alma ve bırakma 

noktalarına yaklaşma esnasında, engelle karşılaşma esnasında ve manevra zamanlarında ani 

duraklamaların önüne geçebilmek için motorun redüktörlü olması istenmiştir. Seçilen 

motorun zorlanma torku değeri 14kg/cm olması sebebiyle sistemi kaldırabilecek ve güvenle 

taşıyabilecek düzeydedir. Aracın kendi ağırlığyla beraber yükün ağırlığı hesaplandığında bu 

değer yaklaşık olarak karşılanmakta ve güvenli düzeyde olduğu ayrıca görülmüştür.  

 

İlk aşamada araç, taşıyacağı yük itibariyle süspansiyonlu olması gerektiği düşünüldü. Yalnız 

bu durumun stabilizasyonu iyi bir şekilde sağlamama ihtimaline, aracın kısıtlı ölçüleri 

dezavantajına ve maliyet açısından gereksiz maliyete yol açmaması için süspansiyonlu 

tasarımdan vazgeçilmiştir.  

Bu sebepten final tasarım şekil 7’deki gibi yapılmıştır.  

  

Şekil 6. Seçilen DC motor ve teknik resmi 
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Aracın iç görüntüsü şekil 8 de verilmiştir. 

  

Şekil 7. aracın final tasarımı 

Şekil 8. Aracın iç görüntüsü 
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Cihazın tüm elektronik bileşenleri (Kaldıraç Sistemi hariç) tek elektronik kutu içerisine 

yerleştirilmiştir. Elektronik elemanlar bir pleksi plaka üzerine yerleştirilmiştir. Bu plaka O-

ring takılan kapağa sabitlenmiştir. Kapak ve plaka şeffaf kutunun içerisine kaydırılarak 

yerleştirilmektedir. Kayan plaka yerleşimi sayesinde elektronik elemanlara müdahale ve 

kablolama gibi işlemler kolaylıkla açıkta gerçekleştirilmektedir. İmal edilecek elektronik 

devre kutusu şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Elektronik devre kutusu 
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Aracın iç kısmına gizlenecek olan bir diğer eleman ise güç kaynağı olan aküdür. Akü 

seçiminde dikkat edilen kıstaslar, akünün boyutu, gücü ve ağırlığı olmuştur. Bu sebepten 

151x98x95 mm ölçülerinde bir akü seçilmiştir. DC motor kullanacağımız için, akü 12 Volt ve 

12 Amper çalışma değerlerine sahip olarak seçilmiştir. Seçilen akü şekil 10’da gösterilmiştir. 

 

  

Şekil 10. Güç Kaynağı 
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Aracın şasesi, yükün altına girdiğinde kaldıraç için fazla yükselme mesafesi olmadığından, 

yükün altına tam girebilecek ölçüde olması için 490 mm yüksekliğinde tasarlanmıştır. Bu 

sayede kaldıracın en fazla 25-30 mm yükselmesi yeterli olacaktır. Şase, genel itibariyle 

giydirme usulü tasarlanmıştır. Köşeleri 15 mm radyüslü olup hem aerodinamik açıdan 

dinamiklik kazanılmış hem de şık bir tasarım elde edilmiştir.  

Gövde, dış şase ve gövde tabanı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Kaldıracın iki kolunun dış 

şasenin içine gömülmesi için iki kolun içeriye girebileceği şekilde boşluklar bırakılmıştır. Dış 

şase Şekil 11’de gösterilmiştir.  

 

  

Şekil 11. dış şase 
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Gövdenin tabanı Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12. gövdenin tabanı 

Gövde tasarlandıktan sonra, gövdeyi tekerleklere bağlayacak olan mekanizma tasarlanmıştır. 

Bu aşamada iki tekerlek arası, içi boş, et kalınlıklı bir boru ile birbirine bağlantılanmış, bu 

sayede DC motorlar da korunmuştur. İki tekerlek arasında sabitlenen bu boru, gövde tabanına, 

ilk olarak dik bir kare profille bağlanması düşünülmüştür. Fakat bu biçimde gövde ve taban 

kısmının merkezinin boşlukta kalmasıyla fazla yük binip sehime sebep olacağı saptanmıştır. 

Bunun sonucunda kare profil destekleri 60 derece duracak şekilde tasarlanmıştır. Tork 

dağıtılarak motorlara binen yük de şok yüklenmeden kurtarılmıştır. Kare profillerin montaj 

şekli şekil 13’de gösterilmiştir. 



 

 

16 

 

 

 

4.2.1.2. Kaldıraç Tasarımı 

 

Kaldıraç tasarımı (Şekil 14) T şeklinde, araç üzerinden dikey doğrultuda yükselecek şekilde 

ve araca yatay olarak uzanmış profillerle tasarlanmıştır. Aracın eni boyunca uzanan profiller 

aracılığıyla yük, aracın yükün altına girmesiyle alttan kaldırılacak, varacağı menzilde ise 

kaldıraç tamamiyle serbest kalıp istenilen yere yükün bırakılması sağlanacaktır. 

  

Şekil 13. kare profillerin montajı 
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Bu kaldıraç için, bir dişli çark ve kremayer dişli mekanizması tasarlanmış (Şekil 15), bu dişli 

çarkın, bir DC motorla tahrik edilmesi düşünülmüştür. Dişli çark ve DC motor bir kol ile 

tabana sabitlenmiş, kaldıracın dişli tarafına zıt tarafta fazla yük, manevra esnasında yüklenme 

durumlarına karşı tabana sabitlenmiş üçgen destekle desteklenmiştir. 

  

Şekil 14. kaldıraç tasarımı 
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4.2.1.3. Final Tasarımı 

 

Aracın yolda güvenli ve stabil şekilde hareket etmesi için gerekli düzeyde DC, redüktörlü 

motorlar seçilmiş ve yüklenecek olan yükü kaldıracak şekilde lastikli tekerleklerin seçimi 

yapılmıştır.  

Cihazın tüm elektronik bileşenleri tek elektronik kutu içerisine yerleştirilmiştir. Kolay 

müdahale için, elektronik kutu menteşeli şekilde kolay açılır kapanır şekilde tasarlanmıştır.  

Aracın kolay manevra yapabilmesi için bir manevra sistemi eklenmiş, bu sayede dönüşlerin 

kolay şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Kaldıraç sistemi, yükü ön ve arkasından kavrayacak şekilde çift kollu olarak kaldıracak 

şekilde tasarlanmış, kaldıraç sistemi bir DC motor ve motorun üzerinde sürüleceği bir 

kramayer dişliden oluşmaktadır.  

Final tasarım sonucunda faydalı yük taşıyacak otonom aracın 3 boyutlu izometrik görseli 

Şekil 16’da,üstten görüntüsü Şekil 17’de verilmiştir. 

Şekil 15. dişli mekanizması 
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Şekil 16. aracın izometrik görüntüsü 
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Şekil 17. aracın üstten görüntüsü 

 

Aracın yandan görüntüsü şekil 18 de verilmiştir. 

 

Şekil 18. aracın yandan görüntüsü 
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Aracın arkadan görüntüsü şekil 19 da verilmiştir. 

 

  

Şekil 19. aracın arkadan görüntüsü 
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4.2.2. Malzemeler  

 

Aracın gövdesi alüminyum saçtan 5 mm kalınlığında yapılacaktır. Aracın gövdesi yaklaşık 

olarak 12,5 kg olacaktır. 

Aracın tabanı alüminyum saçtan 5 mm kalığında yapılacaktır. Aracın tabanı yaklaşık 5 kg 

ağırlığında olacaktır. 

Tekerlekler hazır olarak alınacaktır. Tekerlekler kauçuk ve metalden oluşmaktadır. Tekerlek 

yaklaşık olarak 2,5 kg ağırlığındadır. 

Tekerleklerin birleşmesini sağlayan galvanizli boru 1020 çeliğinden olmak üzere yaklaşık 

ağırlığı 5 kg’dır. 

Kare profiller kromlu paslanmaz çeliklerden olmak üzere yaklaşık ağırlığı 0,5 kg’dır. 

Tekerleklerde kullanılan DC motorların ağırlığı 190 gr’dır. 

Kaldıraçlarda kullanılan DC motorların ağırlığı 55 gr’dır. 

Akünün ağırlığı 3,358 kg’dır. 

Elektronik kutunun ağırlığı 2 kg’dır. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Aracın gövdesi 5 mm sacdan, silindir büküm ile imal edilecektir. Silindir büküm seçilmesinin 

sebebi radyüsleri verebilmektir. Gövde ve taban sacları istenen ölçülerde imal ettirilecektir.  

Gövdenin üst kısmında, kaldıracın geçeceği boşluklar ve kaldıracın alt kısmının geçeceği 

tabandaki boşluklar lazer ile kestirilecektir. 

Tekerlekler hazır olarak alınacaktır.  

Yatayda tekerleklerin birleşmesini sağlayacak boru galvanizli boru seçilecek, istenen 

ölçülerde kestirilip hazır alınacaktır.  

Gövde tabanı, tekerlekler arası boru ve çapraz konumlu kare profiller birbirine 

kaynaklanacaktır. Kaynak seçilmesinin sebebi hem dayanım hem ağırlık açısından hafif 

olmasıdır.  

Gövde, gövde tabanına kaynakla birleştirilecektir. Bu sayede hafiflik sağlanacaktır.  

DC motorlar tekerleklere merkezden montelenecek, tekerlek merkezleri DC motor milinin 

tam geçebileceği şekilde şekillendirilecektir.  

Akü, köşe sacıyla 4 yanından gövde tabanına vidalanarak sabitlenecektir.  

Elektronik kutu, 4 yanından köşe saclarıyla vidalanarak sabitlenecektir. 

Kaldıraçlar hafif ve mukavemetli olması nedeniyle 3d yazıcıda üretilecektir. 2 parça şeklinde 

üretilip birbirine montelenecektir. 
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4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 

Kaldıraçlar 1060 alüminyum alaşımından olmak üzere yaklaşık ağırlığı 5 kg’dır. 

Aracımızın toplam ağrılığı yaklaşık olarak 55,66 kg olacaktır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Şartnameyi okuyup ileri seviye şartlarını ve görevlerini listelenmiştir. Olacak durumlar ve 

senaryolara göre sensör, motor vb. elemanların seçimine başlanmıştır. Elekronik ekibine 

görev dağılımı yapılıp takibine başlanmıştır. Belirli periyotlarla ekipler toplanmış durum 

değerlendirme ve istişarelerle en ideal olanları seçilmiştir. Tasarım ekibinde gelen bilgiler ile 

elektronik ve yazılım ekibi senkron bir şekilde hareket edip duruma yönelik değerlendirmeler 

yapılmıştır. İstişareler sonucunda alınan kararlarımız ışığında bir sonraki adımımız için 

görevler belirlenmiş ve ekip içi görev dağılımı yapılmıştır. Bu aşamaya kadar bütün 

adımlarımız istişare ve görüş birliğiyle olmuştur.   

Manyetik çizgiyi takip etmek için kullandığımız sensörler dijital sensörlerdir. 8 adet manyetik 

sensör kullanılmıştır. Manyetik alanı algıladığı zaman içerisinde bulunan demir parçasının 

çekilmesi sonucu normalde açık olan kontağını normalde kapalıya çevirir. Şekil 20 de 

manyetik sensör verilmiştir. 

Elektronik kartlarda ( ana kart, motor sürücü kartı gibi) seçim/tasarım sürecinde hazır kartlar 

(ardiuno vs) almak yerine kendi elektronik kartımızı tasarlayarak hem bir elektronik kart nasıl 

tasarlanır bilgisini öğrendik hem de daha uygun maliyetlerde bir ana kartımız oldu. 

 

Batarya seviyesinin bilgisayarda yüzdelik olarak görüntülenmesi ve seviye tespiti yapılması 

için kullanacağımız entegre devresi gösterilmiştir. Buradan alınan bilgiler seri kablosuz 

haberleşme ile bizlere bilgisayardan bilgi verecektir. Şekil 21 de batarya gösterge devresi 

verilmiştir. 

  

Şekil 20. manyetik sensör 
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Bizden istenilen ve bilgisayar ekranında bilgi vermek amacıyla seri kablosuz haberleşme 

yapmak amacıyla “HC06 Bluetooth modülü” seri geçiş UART modülü kullanılması 

hedeflenmiştir. Şekil 22 de bluetooth modülü verilmiştir. 

 

 

Yükün alınması sırasında yük istediğimiz mesafeye geldiğinde kaldırma mekanizması 

devreye girecektir. Limit anahtarı sağyeside alınan bilgi sonrasında yük güvenle 

yüklendiğimizi anlayacağız. Şekil 23 de verilmiştir. 

  

Şekil 21. batarya gösterge devresi 

Şekil 22. bluetooth modülü 

https://www.robotistan.com/kablolu-hc06-bluetooth-serial-modul-karti-hc06-bluetooth-to-serial-port-m
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Komutları almak için QR kodlarını okuyup alınan komutlara göre hareket edebilmesi için 

seçtiğimiz “Qr Barkod Okuyucu Modül V3.0” ürününü kullanılacaktır (şekil 24). 

 

Şekil 24. Qr Barkod Okuyucu Modül V3.0 

 

Pistte bulunan eğimli yolların anlaşılması ve alınan bilgiye göre refleks gösterebilmek için 

hem uygun hem de hesaplı olması cihetiyle civa sensörü kullanmayı uygun bulduk(şekil 25). 

 

 

Şekil 25. cıva sensörü 

Şekil 23. limit anahtarı 
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Anakart olarak 18f452 PIC’ini kullandık. Bu pic sayesinde 40 MHz e kadar kristal 

kullanabiliyoruz. Şekil 26 da anakart devre şeması bulunmaktadır. 

 
Şekil 26. anakart devre şeması 
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Motor sürücüler role yardımı ile tasarladığımız motor sürücüler kullanılacaktır (şekil 27).  

 

 
Şekil 27. motor sürücü devresi 
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H-köprü devreleri irf9540 ve irf540 entegreleri yardımı ile yapılmıştır (şekil 28). 

 

 
Şekil 28. h- köprü devresi 

 

Güç dönüşümleri bütün devrelerde ayrı ayrı yapılmıştır. 

Manyetik sensörler robotun ön kısmında çizgiyi görebilecek şekilde yan yana yerleştirilir. 

Optic sensöe robotun ön tarafında engeli algılayabilecek konuma yerleştirilir. QR barkod 

okuyucu robotun sol ve sağ tarafındaki yerlerdeki kodları okuyabilecek şekilde 

yerleştirilmiştir. Batarya seviyesi göstergesi robotun üstünde bulunup ergonomic şekilde 

görünebilecek bir yerde bulunur. Bluetooth haberleşme, 75 metreye kadar uzaklığa 

haberleşebileceğimiz Bluetooth haberleşmeye tercih ettik. Bu sayede robottan almak 

istediğimiz bilgilerin laptoba iletimini sağladık. Bilgisayarda tasarlanan arayüzü ile 

Bluetooth’tan gelen bilgilerle bizleri haberdar edecek. 

  



 

 

30 

 

 

1 adet Qr Barkod Okuyucu Modül V3.0 

2 adet civa sensör 

1 adet limit anahtar 

1 adet SPP-C Bluetooth V3.0 

1 adet lm3914 entegresi 

8 adet reed sensör 

1 adet optik sensör 

1 adet voltaj göstergesi 

1 adet anakart 

2 adet çift kanallı lmd18245 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın kontrolü kendi tasarladığımız 18f452 PIC kullanılan anakart ile sağlanacaktır. 

Motorların kontrolü için aynı şekilde kendi tasarladığımız motor sürücü devresi 

kullanılacaktır. Yarışmanın görevlerinde aracın otonom olarak hareket etmesi gerekmektedir.  

Kontrol algoritması aracın manyetik bant üzerinde düzgün bir şekilde ilerleyerek istenilen 

konumlara ulaşması hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapılan ilk şey araca da bulunan manyetik 

sensörlerden alınan bilgiyi doğru bir şekilde işleyerek çizgi üzerinde, en doğru bir şekilde yol 

alması amaçlanmıştır. Bununla beraber cihaz karekod yardımıyla mevcut pozisyonuna dikkat 

edecek ve önündeki engelleri hesaba katarak hareket edecektir. Ayrıca karşısına çıkan rampa 

vs. gibi etkenleri yine sensörler vasıtasıyla fark ederek işlem yapmaya çalışacaktır. 

Navigasyon algoritması aracın göreve başlamadan önce çıkardığı harita temel alınarak 

sağlanacaktır. Haritalama sırasında hedef noktaları arasındaki mesafe motorun ortalama hızı, 

teker yarıçapı ve geçen süre yardımı ile hesaplanacaktır. Motorun çektiği akım hedef noktalar 

arasında anlık olarak kayıt alınır. Bu kayıtların ortalaması alınarak ortalama akım belirlenir. 

Ortalama akım ile hız belirlenir. Hedef noktaları arası mesafeler belirlendikten sonra geçen 

süre yardımı ile bulunduğu konum belirlenecektir. Şekil 29. de motora ait akım hız grafiği 

verilmiştir. 
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Şekil 29. motor akım hız grafiği 

 

Güdüm algoritması navigasyon algoritması yardımı ile belirlenen konum bilgisine dayanarak 

hedef nokta ile arasındaki en kısa mesafeyi belirleyerek hedef rotasını belirler. 

Şekil 30 da sisteme ait algoritma akış diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 30. algoritma akış diyagramı 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracın kontrolleri için C algoritmaları kullanılacaktır. Bu algoritmalar MPLAB İDE 

programlama dilinde kodlanacaktır. Aracın hareketleri için görev kontrol sisteminden gelen 

bilgiler kullanılacaktır. MPLAB İDE dilinin seçilme nedeni daha önceki deneyimlerimiz ve 

kullanım kolaylığıdır.  
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4.4. Dış Arayüzler 

 

Güdümlü robotumuzla bilgisayarımız arasında Bluetooth ile seri haberleşme yapılarak kısa 

mesafede kablosuz iletişim sağlanacak ve 2.4 GHz Endüstriyel-Bilimsel-Tıbbi (ISM) radyo 

frekans bandı kullanacaktır. Bluetooth teknolojisi, tüm ekipmanlara entegre olabilen ve düşük 

güç tüketimine sahip olmayı ve ucuz olmayı sağlayan teknikle kablosuz veriyle iletişim 

sağlar. Bluetooth modülü ve PIC USART donanım birimi haberleşme protokolü olarak RS-

232 seri haberleşme protokolünü kullanmaktadır. Bu sayede modül ve PIC arasında uyumlu 

bir iletişim gerçekleşmektedir. Bunun dışında seri iletişim asenkron modda yapılmaktadır. 

İletimin eş zamanlı (senkron) olması nedeniyle gönderilen bilgi ile yapılan iş aynı anda olur. 

Robottan cihaza gelen bilgi doğrultusunda yazılan programda veri işlenir ve bizlere istenen 

verilen anlık olarak aktarılır.  

Haritalama için visual basic program arayüzü kullanılacaktır. Bu programda bluetooth 

modülünden gelen bilgiler göz önünde bulundurularak aracın hız ve yönelimlerine göre 

otonom haritalama yaptırılır. Bu programı seçmemizdeki belirleyici özellik daha önceki 

deneyimlerimiz ve kullanım kolaylığıdır. 
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5. GÜVENLİK 

 

Aracın üretimi başlamadan önce tüm ekibe ürün ve çalışma güvenliği konularını içeren 16 

saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda ekip üyelerinin görev 

ve sorumluluk taksimi yapılmış olup, atölye ve makine takım kullanımı, gözlük, maske, iş 

elbisesi kullanımı gibi kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında bilinç düzeyi 

artırılmıştır.  

Atölye ortamına uyarı levhaları ve makine takım kullanım/ acil durum talimatları asılmıştır. 

Üretimde kullanılan tel ve konektörler sistemin elektrik yükünü kaldırabilecek özellikte 

seçilmiştir. Tasarımda motor gibi döner aksamlar parça kırılması/ fırlaması tehlikesine karşı 

koruma altına alınmıştır.  

Acil durum anında ani güç kesiminin yapılabileceği sigorta aracın kolayca görülebilir ve 

ulaşılabilir alanına konumlandırılmıştır. Acil durum anında uzaktan durdurma komutu 

verilebilmektedir.  

Elektronik ve haberleşme sisteminin kontrolleri ve modele uygunluğu üretim aşamasında alt 

bileşen testleri ile üretim sonrasında ise ana sistem testleri ile kontrol edilmiştir. Aracın 

üretiminde tüm bileşenlerin gövdeye montajında uygun yapıştırıcı ve bağlama ekipmanları 

kullanılmış olup, her bir basamakta yapısal ve bağlantı bütünlüğü doğrulamaları yapılmıştır. 

Mekanik aksamlar ile ilgili olarak yaşanabilecek darbe odaklı durumlarda kendi aksamlarına 

ve çarptığı yere minimum hasar verebilmesi için sivri olan yerlerini ovalleştirilmiştir ve bu 

bölgelere yumuşak darbeyi bir nebze sönümleyecek aparatlar yerleştirildi.  

Bununla beraber cihaz ilk çalıştığında kendi kendini kontrol eder ve çalışmasına engel teşkil 

eden kendinden kaynaklı bir sorunla karşılaştığında bir geri dönüş sağlayarak elektronik 

olarak ilk andan itibaren oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş olur. 

   

Her ne kadar bu tip araçların ilk olarak kullanım alanı tehlikeden ve oluşabilecek 

olumsuzluklardan uzak depolar, fabrikalar vb. alanlar olsa da istenmeyen durumlar hiç 

beklenmedik anda karşımıza çıkabilirler. Bunun için de temel anlamda yapılabilecek işlemleri 

hayata geçirmeye çalıştık.  
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6. TEST 

 

6.1. Dayanıklılık Testi 

 

Saclarını kestirecek olduğumuz ve montajını tamamlayacağımız araca öncelikle bir 

dayanıklılık testi yapılacaktır. Bu dayanıklılık testi esnasında; aracın üzerinde bulunan kramer 

ve dişliler yardımıyla yükü kaldıracak olan T profilin dayanıklılık testi yapılacaktır. Ayrıca 

aracın dayanımı ölçebilmek adına maksimum yük testi yapılacaktır.  

6.2. Statik Denge Testi 

 

Denge bu parkurda en önemli olarak gördüğümüz kriterlerden birisidir. İşimiz yük kaldırma 

olduğu için yükü alma, taşıma ve bırakma esnalarında statik dengeyi düşünerek tasarımımız 

yapılmıştır. Araç içinde yük dağılımı bunu düşünülerek yapılmıştır. Güdümlü robotumuzun 

testleri yapılmak üzere uygun şartları sağlayan bir arazide yük alma, taşıma ve bırakma 

testleri yapılıp uygun görülen iyileştirmeler yapılacaktır. 

 

6.3. Haritalama Sisteminin Testi 

 

Uygun şartları sağlayan bir arazide, aracın haritalama sisteminin algoritması test edilecektir.  

 

6.4. Sensör Testi 

 

Araçta bulunan sensörlerin kalibrasyonları yapılacak ve hassasiyet ölçümleri test edilecektir. 

  

6.5. Manyetik Bant Testi 

 

Manyetik bant okuma sistemi test edilecektir. 

 

6.6. Diğer Testler 

 

Qr kod okuma sistemi test edelecektir.  

Aracın yük alma ve bırakma sistemi test edilecektir.  

Aracın batarya şarj sistemi test edilecektir. 

Aracın tepkime süresi ölçülecektir. 
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7. TECRÜBE 

 

Yarışma takımımız daha önce bir yarışmaya katılmamıştır. Ama birbirimizle birkaç proje ve 

uygulama yapmamız cihetiyle hem iletişimimiz güçlü hem de birbirimizi tanıyoruz. Bu 

projede de karşılaştığımız problemleri şöyle sıralayabiliriz: 

Tasarım ve yük alma işlemi 

Motor torku seçiminde istenilen değere ulaşılamama 

Haberleşme ve sistem arayüzü tasarımı 

Bu maddeler Teknofest yarışmasında belirlenen kısıtlara uyacak yeni tasarımda dikkate 

alınmıştır. Tasarım yük alma mantığı ve işleyişi bilen ve daha önce tecrübesi olan 

kimselerden alınan fikirler ışığında yeniden tasarlanmıştır. Mekanizmalar araştırılarak güç ve 

maliyet dengesi korunacak şekilde en iyi tercihlerle yapılmıştır. 

Motorlarımızın güçleri tam yetmemesi nedeniyle yükün bir kısmını sabitleme profillerine 

belli bir miktarını gerilme ile motorumuza düşen tork kuvvetini azaltılmıştır. Bu sayede uygun 

fiyatlı motor tercihi yapılmıştır.   

Kullanıcı bilgilendirmek için tasarlanacak arayüz için araç ile bilgisayar arasında haberleşme 

kurulumu ve bilgiyi transfer etmesi üzerine araştırma ve geliştirme yapılmıştır. Elde edilen 

bilgilerin istenilen sayısal verilere dönüştürülebilmesi için optimizasyon bilgileri edinilmiştir. 

Arayüz için java programının avantajlarını uygun gördüğümüzden program hakkında daha 

fazla tecrübe kazanılmıştır.  

Yarışma tecrübesi açısından bakıldığında; yarışma alanındaki görev paylaşımının yarış 

gününe bırakılmamasının gerekliliği görülmüştür. Ayrıca tüm kabloların ve tüm elektronik 

akşamların yarış gününden en az 1 gün önce tekrar kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 

 

Tablo 2. zaman planlaması 

TARİH Elektronik Mekanik Yazılım Yönetim 
Akademik 

Takvim 

Önemli 

Görev 

Mart 

(1 – 15) Benzer 

çalışmaların 

araştırılması, 

malzeme 

seçimleri 

Benzer 

çalışmaların 

araştırılması, 

malzeme 

seçimleri 

Benzer 

çalışmaların 

araştırılması

, malzeme 

seçimleri 

Takım 

organizasyon

u ve 

yarışma 

tanıtımı Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Başvuru 

belgelerinin 

tamamlanmas

ı 

Mart 

(15 – 30) 
Yarışma 

isteklerinin 

tartışılması 

ve takım 

organizasyon

u 

oluşturulması 

Literatür 

araştırması 

Nisan 

(1 – 15) 
Sensörlerin 

seçimi 
Tasarım 

detaylarının 

araştırılması 

ve 

hesaplamaları 

Algoritma 

tasarımı 

ve 

geliştirimi 
Nisan 

(15 – 30) Akü, motor 

ve diğer 

malzemelerin 

seçimi 

Mayıs 

(1 – 8) 
- - 

Ara 

Sınavlar 

Malzeme 

seçimleri 

Mayıs 

(8 – 30) 

Elektrik ve 

elektronik 

hesaplamalar 

ve 

devre 

iyileştirmesi 

Mekanik 

tasarım 

hesapları 

doğrultusund

a tasarım 

oluşturulması 

Algoritma 

oluşturulma

sı 

- 

Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Ön Tasarım 

Raporu 

Hazırlanması 

ve 

Teslimi 

Haziran 

(1 – 15) 
- 

Final 

sınavları 
Yarışma 

Proje Detay 

Raporu 

Hazırlanması 

ve teslimi  

Haziran 

(15 – 30) 

Sponsor 

arayışları 

Yaz tatili 

Temmuz 

(1 – 21) 

Sensörlerin 

ve 

Elektronik 

malzemelerin 

testi 

Mekanik 

malzemeleri 

n testi 

Yazılım 

oluşturulma

sı 

Yaz okul 

Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Malzeme 

teminleri ve 

testleri 

Temmuz 

(21 – 31) 

Elektronik ve mekanik sistemlerin 

birleştirilmesi ve testleri 

Kurban 

Bayramı 

Ağustos 

(1 – 15) 

Test sonuçlarına göre sistem 

kalibrasyonlarının 

ve 

Yarışma simülasyonu parkur testi yapılması 

Test yeri 

araştırılması 

Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Malzeme 

teminleri ve 

testleri 

Ağustos 

(15 - 30) 
ROV son testler ve kritik tasarım raporu hazırlanması 

Final 

sınavları 
Son testler 

Eylül 

(1 – 15) 
Son kontrollerin yapılması, yarışma hazırlıkları ve proje 

teslim dokümanı hazırlanması 

Yaz 

tatili 

Yarışma 

hazırlıkları ve 

proje teslim 
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dokümanı 

hazırlanması 

Eylül 

(15 – 31) 
Son kontrollerin yapılması ve yarışma 

2021-2022 

Eğitim-

Öğretim yılı 

başlangıcı 

Yarışma 

katılımı 
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Tablo 3. Bütçe Planlaması 

No Malzeme 
Kullanıldığı 

Birim 
Açıklama Özellik Adet 

Birim  

Tutar 

(₺) 

Toplam 

Tutar 

(₺) 

1 

Atex 12 Volt 12 

Amper Akü 

(151x98x95 

Mm) 

Ana güç 

birimi 

Aracın güç 

ihtiyacının 

karşılanması 

Volt : 12 V 

Amper : 12Ah 

Cinsi : Kuru Akü 

Uzunluk : 151 mm 

Genişlik : 98 mm 

Yükseklik : 95 mm 

Ağırlık: 3.358 Kg 

1 231.5 231.5 

2 

12 V 37 mm 200 

RPM 50:1 

Redüktörlü DC 

Motor 

Sürüş Kontrol 

Sistemi 

Motor 

elektronik hız 

kontrolcüsü 

Hız(12V):200 Rpm 

Zorlanma Torku 

(12V):12 kg/cm 

Zorlanma Akımı 

(12V):5 A 

4 260 1040 

3 
NRF24L01 

modülü 

Haberleşme 

sistemi 
Veri transferi 

Frekans: 2.4 GHz ~ 2.5 

GHz 

Çalışma Voltajı: 3V ~ 

3.6V 

Max Akım: 115mA 

Multi Frekans: 125 

Frekans 

1 30 30 

4 
Elektronik 

malzemeler 

Ana 

kontrolcü 

Devre 

oluşturulması 
- 1 200 200 

5 

NT-L5 NETUM 

kablolu 2D QR 

barkod tarayıcı 

Görev 

Kontrol 

Sistemi 

Sisteme ve Yer 

istasyonuna 

bilgi 

aktarımı  

2D barkod 

tarayıcı cep QR 

barkod okuyucu 

1 200 200 

6 

El Arabası 

Tekeri Havalı 

Plastik Jant  

Araç 

Mekaniği 

Elimizde 

bulunanlardan 

kullandık 

300mm yarıçalı 4 0 0 

7 

Gövde 

malzemesi ve 

işleme maliyeti 

Sürüş Kontrol 

Sistemi 

Aracın stabil 

sürüş görevi 
- 1 200 200 

8 
MG995 Servo 

Motor 

Yük kaldırma 

sistemi 

Aracın yük 

kaldırma 

ihtiyacının 

karşılanması 

Modülasyon: Analog 

Tork: 4,8V: 138,9 oz-inç 

(10,00 kg-cm) 

Hız: 4,8V: 0,20 sn / 60 ° 

Ağırlık: 1.94 oz (55.0 g) 

Boyutlar: Uzunluk: 1.60 inç 

(40.6 mm) 

Genişlik: 0,78 inç (19,8 mm) 

Yükseklik: 1,69 inç (42,9 mm) 

Motor Tipi: Çekirdeksiz 

Dişli Tipi: Metal 

2 36,66 73,32 

Toplam 1974.82 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

Takımımızın kuruluş amacı öncelik olarak öğrenmek olduğu için robotta bulunan bütün 

elektronik kart tasarımları, mekanik tasarımlar araştırılıp, hesaplamaları yapılıp bu robata özel 

olarak yapılmıştır. Tutma mekanizması malzemeyi iki yanından sıkıştırarak malzemeye ilk 

temas eden yerlerin, eğimli olarak tasarlanmasıyla, yükü rahat bir şekilde kavraması ve alması 

sağlanmaktadır. 

Aracın özgün kısımları; 

 Yüksek hızlarda kontrol olanağı 

 Kendi sınıfındaki araçlara göre düşük ağırlık 

 Çok taraflı sensörler 

 Qr kodu okumayla istekleri algılama ve yol haritası oluşturma 

 Haritalama yapma ve isteklere göre yol haritalama yapma 

 Otonom kontrol ile dışarıdan müdahalesiz işlem yapma 

 Demir profil malzemeden sağlam dış şase 

 Hareket kabiliyeti yüksek tasarım 

 Kullanıcı bilgilendirme bilgisayar arayüz paneli 

    olarak sıralanabilir. 
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10. YERLİLİK 

 

Sanayide dijitalleşme kapsamında yaptığımız çalışmanın uluslararası arenada yapılan 

benzerlerinden kendini ayıran en temel yanı hiç şüphesiz yerlilik üzerinden ilerlemesidir. 

Yerlilik günümüzde olmazsa olmazımızdır. Bu alanda yapılan ve sair alanlarda yapılan 

çalışmalar yerlilik unsurunu en üst seviyede hayata geçirmelidir. Artık vazgeçilmezimiz olan 

bu unsur, gelecek vadede ülkemizi diğer ülkelerden ayıracak belki de bize diğer ülkelerin 

sahip olmadığı teknolojilere daha önceden sahip olma imkânı verecektir. İşte bu kapsamda biz 

de çalışmamıza en uygun bir şekilde yerlilik katmaya çalıştık.  

Çalışmamızda odaklandığımız kısımlardan biri de yerlilik adı altında tekrardan atomu 

keşfetmek değil. Geçmişten gelen tecrübeler ve yapılan çalışmaların ışığında kendimize yol 

çizmek oldu. Maksadımız zaten olan ve optimum değerde sonuç veren projeleri ve çalışmaları 

kendi çalışmalarımız ile harmanlayarak ve en doğru biçimde kullanarak yapmayı 

hedeflediğimiz aracı ortaya koymaya çalıştık. İşte bu kapsamda şu aşamalara dikkat ettik: 

Öncelikle yazılım ardından tasarım ve kullanılabilirlik açısından özgün olmaya çalıştık. 

Yazılım noktasında kendi devre kartlarımızı kullanarak ve daha önce yazılan projelerden 

esinlenerek kendi çalışmamızı ortaya koymaya çalıştık. Tasarım noktasında da muadil 

olabilecek diğer çalışmalardan farkı olarak kendi çalışmamızda birtakım farklılıklara imza 

attık. Böylelikle hem basit manada daha önceden yapılmış araçlardan kopya çekmemiş olduk 

hem de diğer araçlarda eksik görülebilecek yanları da hesaba katarak tasarımımızı 

şekillendirdik. Ve son olarak kullanılabilirlik açısından karşımıza çıkabilecek engelleri aşmak 

adına daha önce yapılmış çalışmalardan farklı olabilecek yöntemler kullanarak daha etkili 

çözümler sunmaya gayret ettik. 

Son olarak çalışmamız bir kopya ürün olmaktan çıkarak; özgün, etkili, yerli ve milli olma 

yetilerini elde ederek. Belki ileride yapılacak olan daha önemli daha özverili çalışmalara ön 

ayak olması temenni edilmiştir. 
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