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1. RAPOR ÖZETİ 

Sanayide dijital teknolojiler yarışmasında amaç kendisine atanmış yollarda hareket 

eden, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom çalışan bir güdümlü robot/araç 

yapılmasıdır. Bu kapsamda takımımızın tasarladığı robot/araç; çizgi üzerindeki QR Code 

okuyup alınan veriye göre görevleri (yük alma ve boşaltma) yapmaya güdümlü ve dönüş/yön 

değiştirme alanını tespit edip belirtilen yol haritasına göre çizgi izleyip önüne çıkan engellere 

çarpmadan, engeli geçen bir yapıya sahip olacaktır. Robotun ağır yük taşıması sebebi ile 4 

tekerde düşük devir ve yüksek torka sahip motorlar kullanılacaktır. Robot görevleri arasında 

bulunan yük kaldırma işlemi için araç krikoları kullanılacaktır. Yük kaldırma işleminde denge 

sağlanması amacıyla 2 adet kriko kullanılması planlanmaktadır. Krikoların kaldırma işlemi 

için yüksek torklu ve eş zamanlı çalışan motorlar kullanılacaktır. Mikro denetleyici ile 

motorlar arasında BTS7960B Motor Sürücü kullanılacaktır. Takım üyelerinin robot ile veri 

aktarımını sağlaman amacıyla C# programlama dili ile ara yüz tasarımı yapılacaktır. Robot ile 

çift yönlü veri aktarımı için NRF24l01 haberleşme modülü kullanılacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 
 

 

Servan SEVER 

Danışman 

2018 yılından bu yana Sakarya Karasu Şehit Hasan Keleş MTAL’nde Bilişim 

Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında Bilişim 

Teknolojileri Alanı bünyesinde yazılıma ve robotiğe gönül veren öğrencilere 

rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Önceki yıllarda TÜBİTAK’ın 

düzenlediği proje yarışmalarında danışman olarak görev almıştır. 

TEKNOFEST’e ilk defa katılım sağlamaktadır. 

  

 

Furkan OĞUZ 

Kaptan / Robotun elektronik devre tasarımı ve uygulaması 

Bilişim Teknolojileri Alanı 11.Sınıf öğrenci olup; Robotik Kodlama, Yazılım 

alanında ilgili, kendini geliştirmeyi seven ve projelerde görev alan bir 

öğrencidir. Takımda Robotun elektronik devre tasarımı ve uygulaması 

bölümünde görev yapmaktadır. 
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Muhammer ERDÖL 

Üye / Arduino ve Mikrodenetleyici programlaması 

Bilişim Teknolojileri Alanı 11.Sınıf öğrencisi olup; Robotik Kodlama 

alanında özel ilgilisi olan bir öğrencidir. Takımda projenin Arduino ve 

Mikrodenetleyici programlaması bölümünde görev yapmaktadır. 

 

 

Ali Baran İNAN 

Üye / C#  yazılım dili ile robot kontrol ve izleme yazılımı tasarlama, 

programlama 

Bilişim Teknolojileri Alanı 11.Sınıf öğrencisi olup; Web Tasarım, Grafik 

Tasarım ve C# ile programlama alanında özel yetenek ve ilgisi olan bir 

öğrencidir. Takımda C#  yazılım dili ile robot kontrol ve izleme yazılımı 

tasarlama, programlama alanında projeye katkı sunmaktadır. 

 

 

Fatih YILDIRIM 

Üye / Robotun imalat, mekanik ve tasarımı 

Bilişim Teknolojileri Alanı 11.Sınıf öğrencisi olup; Grafik Tasarım ve el 

becerisi gelişmiş bir öğrencidir. Projenin temel yapı taşı olan imalat, mekanik 

ve tasarımı kısmında takımda önemli bir rol üstlenmektedir. 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil-1: Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Takımımız projenin Ön Değerlendirme Raporunda 91,5 puan alarak 83 takım arasında 

7.sırada yer alarak PDR aşamasına geçmiş bulunmaktadır. Değerlendirme sonrası raporumuz 

ve aldığımız puanlar yeniden incelenerek eksik yönlerin analizi yapıldı. Özellikle “Araç ön 

tasarımı”, “Yazılım ve Veri Akış Mimarisi” ve “Güvenlik” alanlarındaki eksikliklerin tespiti 

ve bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı.  

Ön tasarım raporunda robotun şase kısmını 30x30 Sigma Profilden oluşturulması 

planlanmış ve yazılmıştı. Ancak robotun yük kaldırdıktan sonra daha sağlam olması amacıyla 

20x40 Sigma Profil kullanılması daha uygun olacağına karar verdik. 30x30 Sigma Profilin 

Mukavemet Momenti 1.85cm
3
 iken 20x40 Sigma Profilin 2.45cm

3
 olarak tespit edilmiştir, bu 

durum bize %33 lük bir sağlamlık artışı katkı sağlayacak ve maliyeti ortalama 500 TL 

düşürmüş olacağız.  

Mikro denetleyici olarak seçilen STM32’nin programlaması konusunda takım üyeleri 

olarak yetersiz olduğumuzu fark ettiğimizden dolayı mikro denetleyici olarak daha önceden 

tecrübemizin olduğu ve hâkim olduğumuz Arduino Mega kullanmaya karar verdik. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

 
 

Şekil-2: Sistem Tasarımı 

•Profil Kasa 

•Motorlar 

•Teker, Mil ve Rulman 

•Yük Kaldırma Sistemi 

•Mikrodenetleyici 
(Arduino Mega) 

•Motor Sürücü 
(BTS7960B) 

•Çizgi İzleme (QTR-8A) 

•QR Code Okuyucu 

•Kablosuz İletişim 
Modülü 

(NRF24L01) 

•C# ile Arayüz 
Programı 

•USB/Serial 
Dönüştürücü 

•Mikrodenetleyici 
(Arduino Uno) 

•Kablosuz İletişim 
Modülü 

(NRF24L01) 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Robotun imalat ve mekanik kısmında sağlamlık, kolay montaj, erişilebilirlik kriterleri 

değerlendirildiğinde 20x40 Sigma Profil kullanılacaktır. Sigma Profilin x ekseninde 20mm y 

ekseninde 40mm olacak şekilde kullanılacaktır. Robotun kendi ağırlığı ve taşıyacağı yükün 

ağırlığı düşünüldüğü zaman sağlamlık ön plana çıkmaktadır. 2 katlı bir kapsül oluşturularak 

sağlamlığı sağlayacağız. Yük kaldırma için 2 adet araç krikosu kullanılacak olup, kapsülün 

üst kısımdaki çerçevesine monte edilecektir. Krikolara monte edilecek motorların kontrolü 

aynı motor sürücü ile olacağı için aynı anda hareket edip yük dengesi sağlanacaktır. Kapsülün 

alt kısmına ise robotun hareketi için tekerler monte edilecektir. Her bir tekerin hareketi şaseye 

bağlantısı yapılmış 2 rulman arasından geçen mil ile sağlanacaktır. Miller ise kaplin 

kullanılarak motor miline sağlam ve düzgün bir şekilde bağlanacaktır. 

 

    

     

Şekil-3,4,5,6: Araç Dış Görünümleri 

 

     

Şekil-7,8: Alttan ve Üstten Görünümleri 
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Şekil-9,10,11,12: Rulman, Mil, Teker ve Motorlar 

 

   

Şekil-13,14,15: Kriko ve Motorlar 
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4.2.2 Malzemeler 
 

Malzeme Adı Görsel Hazır / Üretim Açıklama 

20x40 mm Sigma Profil 

ve Bağlantı Elemanları 

 

Hazır 

Robotun dış çerçevesini, motor, teker ve 

krikoların bağlantı yerlerini oluşturmak 

için kullanılacaktır. 

20x20 mm Sigma Profil 

ve Bağlantı Elemanları 

 

Hazır 
Robot şasesinde ara bağlantılar için 

kullanılacaktır. 

1mm Alüminyum Sac 

 

Hazır 
Robotun dış çerçevesini kaplamak için 

kullanılacaktır. 

Arduino Uno 

 

Hazır 
Arayüz programı ile robot arasında 

kurulacak iletişimde kullanılacaktır. 

Arduino Mega 

 

Hazır 
Güdümlü Robot kontrolü için kullanılacak 

mikrodenetleyici 

Qr Barkod Okuyucu 

Modül V3.0 

  

Hazır 
Yük alma ve boşaltma yerlerinin tespiti 

için kullanılacaktır. 

3 Adet BTS7960B 

Motor Sürücü 

 

Hazır 

Robot hareketini sağlayan motorların ve 

yük kaldırma krikosunu hareket ettiren 

motorlara enerji aktarımı 

11V 6000mAh Li-Po 

Pil 
 

Hazır Robotun çalışması için gerekli enerji 

2 adet NRF24L01 çift 

yönlü veri aktarım 

modülü 

 

Hazır 
Kablosuz çift yönlü veri aktarımı için 

kullanılacaktır 

Buzzer 

 

Hazır 
Engel ile karşılaşıldığında ses çıkarma 

amacıyla kullanılacaktır 
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4lü Switch 

 

Hazır Senaryo Taktik Ayarlama 

6 Adet 12V 110 RPM 

Cam Kaldırma Motoru 

 

Hazır Robot hareketi ve yük kaldırma 

2 Adet Araç Krikosu 

 

Hazır Yük kaldırma işlemi için kullanılacaktır  

2 Adet MZ80 Kızılötesi 

Sensor 

 

Hazır 

Engel ve yüklerin tespitinin yapılarak 

robotun dengeli konum alması için 

kullanılacaktır. 

Sigorta Acil Durum 

Butonu 
 

Hazır 
Arıza veya kısa devre durumunda robotun 

enerjisini kesmek için kullanılacaktır 

QTR-8A 

 

Hazır 
Belirlenen yol güzergâhındaki çizgileri 

izlemesi için kullanılacaktır. 

4 Adet Tekerler 

 

Üretim 
Poliamit malzemeden üretimini kendimiz 

yaptık. 

Rulman 

 

Hazır 

Tekerlerin kolay ve sağlam bir hareket 

gerçekleştirmesi için gerekli parçamızdır. 

Her bir teker için 2 adet kullanılacaktır. 

Kaplin Bağlantı 

 

Hazır 

Rulman içinden geçen ve tekerin 

hareketini sağlayan mil ile motor mili 

arasında sağlam ve düzgün bir bağlantı 

oluşmasını sağlıyor. 

10mm Mil 

 

Hazır 
Tekerin iki rulman arasında durmasını ve 

motor miline olan bağlantıyı sağlıyor. 

QTR1A 

 

Hazır 

Yükü kaldırıp indirecek krikolara bağlı 

motorların devir sayısını sayarak kaç cm 

yük kaldırılıp indirileceğini hesaplamak 

için kullanılacak. 

Tablo-1: Malzeme Listesi 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

3 Boyutlu çizim; Robotun üretimi öncesinde kusursuz bir yapıya sahip olması ve 

parçaların milimetrik ölçülerle boyutlarının belirlenmesi açısından 3 boyutlu çizim 

programlarından SolidWorks ile tasarım yapılmıştır. 

Şase ve dış çerçevenin oluşturulması; Dış çerçevenin oluşturulmasında 20x40mm 

Sigma Profil kullanılacaktır. Belirlenen ölçülerde kesim işlemleri okulumuz Metal 

Teknolojileri Alanı tarafından yapılacaktır. Kesimi gerçekleştirilen parçaları Sigma Profil 

Bağlantı parçaları ve vida kullanılarak birbirine bağlantıları yapılacaktır. Robotun iskeletini 



 
 

10 
 

Sigma Profiller ile kapsül şeklinde oluştuktan sonra dış yüzeyini alüminyum sac ile kaplamayı 

planlamaktayız. 

   

   

Rulman ve Teker montajı; Kapsülün alt kısmına ise robotun hareketi için tekerler 

monte edilecektir. Her bir tekerin hareketi şaseye bağlantısı yapılmış 2 rulman arasından 

geçen mil ile sağlanacaktır. Miller ise kaplin kullanılarak motor miline sağlam ve düzgün bir 

şekilde bağlanacaktır. 

   

Kriko ve kriko hareket motorlarının montajı; Yük kaldırma sistemi için 2 adet araç 

krikosu robota monte edilecektir. Krikonun ortasında bulunan mile takılacak olan motorlar ile 

yük kaldırma için gerekli hareket sağlanacaktır. 
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Elektronik Devre montajı; Robotun elemanları olan motorlar, sensörler ve elektronik 

devre elemanlarının koordinasyonu Arduino Mega mikrodenetleyici kullanılarak 

sağlanacaktır. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 
Şekil-16: Araç Görünüm 

Genişlik : 600mm 

 

Yükseklik : 400mm  

 

Uzunluk : 950 mm  

 

Ağırlık            : 15-17 kg 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Şekil-17: Elektronik Tasarım 
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1.Kısımda Arduino Mega Mikro denetleyici Kartı ile BTS7960B motor sürücüleri 

arasındaki bağlantılar ile kullanılacak motorlara güç kontrolü yapılacaktır. QR Code Okuyucu 

ile kurulan bağlantı yük alma/boşaltma alanlarının tespitinde kullanılacaktır. Kızılötesi 

sensörler (MZ80) ise yük alma/boşaltma işlemleri esnasında aracın konumunu ayarlamak için 

kullanılacaktır.  Ayrıca QTR-8A ile verilen güzergâhtaki çizgiler izlenerek senaryoya uygun 

şekilde robot ilerleyecektir. 

2.Kısımda ise Arduino Uno ve Bilgisayardaki ara yüz programı arasında donanım ve 

yazılım bağlantısı yapılacaktır.  

NRF24L01 çift yönlü veri aktarım modülü 1. ve 2. Kısımların birbiri ile olan kablosuz 

iletişimde kullanılacaktır. 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  
 

Robotun öncelikli hedeflerinden biri sürekli olarak çizgileri takip edip belirlenen 

senaryoya uygun şekilde görevi tamamlamak olacaktır. Çizgileri takip ederek ilerlediği sırada 

robot yük alma noktasına geldiği esnada yükü almalı ve yoluna devam etmelidir. Yol üzerinde 

karşısına bir engel çıkar ise 15 saniye bekleyip, ses çıkardıktan sonra engel kalmaz ise engelin 

etrafından tekrar kaldığı yola geri dönüş sağlayacaktır. Yol üzerinde hedef nokta olan yük 

boşaltma alanının tespit ettikten sonra yükü bırakıp senaryoya uygun şekilde varış noktasına 

gitmelidir. 

 

Şekil-18: Ana Algoritma   Şekil-19: Yük Alma Algoritması 
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Şekil-20: Yük Boşaltma Algoritması   Şekil-21: Çizgi İzleme Algoritması 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Mikro denetleyici olarak Arduino Mega ve Arduino Uno kullanacağımız için Arduino 

IDE ara yüzünde C tabanlı ARM platformu/mimarisi kullanılacaktır. Yaygın bir dil olması ve 

çok sayıda örnek kod bulunması takım üyelerine avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. 

Arayüz tasarımı ve programlamasında Visual Studio 2019 programında C# ile Windows 

Tabanlı bir program yapılacaktır. 

4.4 Dış Ara yüzler 

Robotun yarışma esnasında pil durumunu görmek, acil durumlarda robota müdahale ve 

anlık robot hakkındaki verilerin elde edilmesi amacıyla C# programlama dilinde Windows 

Form ile ara yüz programı hazırlanması planlanmaktadır.  Visual Studio 2019 yazılımı ile ara 

yüz programı tasarlanacak ve programlanacaktır. Ara yüz programı ile Arduino Uno arasında 

USB/TTL dönüştürücü ile serial port üzerinden iletişime geçilecektir. NRF24L01 gelen 

verileri Arduino Uno aracılığıyla ara yüz programına aktaracaktır. 

 

Şekil-22: Arayüz Programı 
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5. GÜVENLİK 
 Proje ekibine iş güvenliği eğitimleri verilecektir. 

 Proje çalışmaları Bilişim Teknolojileri Alanımızın Robotik ve Kodlama atölyesinde 

yapılacaktır. Atölyenin iş güvenliği kurallarına uygun olması sebebiyle proje 

çalışmaları bu atölye dışında yapılmayacaktır. 

 Çalışma alanında dikkat dağıtacak tüm öğeler ile ilgili önlemler alınacaktır. 

 Proje ile ilgili çalışmalar yapılırken ders saatleri dışında ve okulun boş olduğu saatler 

seçilerek dikkat dağılmaması, konsantrasyon eksikliğine sebebiyet verecek durumların 

önüne geçilmeye çalışılacaktır. 

 Projenin yapım aşamasında proje takımı dışında kimsenin ortamda bulunmamasına 

özen gösterilecektir. 

 Robotun mekanik ve imalat sürecinde sigma profil kullanılacağı için birleştirme 

işlemleri esansında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanılacaktır. 

 Robotun elektronik devreleri hazırlanırken kısa devre oluşturabilecek yerlerde ek özen 

gösterilecektir. 

 Elektronik devrelerde olası kısa devre ve arıza olmaması adına test edilecek, arızalı 

parçalar değişim yapılarak kullanılacaktır. 

 Robotun bataryası ve elektrik iletimini sağlayan kablolarının tamamı yalıtım ile 

sarılacaktır. 

 Robotta bulunan motorlar darbelere karşı dayanıklı hale getirilecektir. 

 Robotta keskin yüzey ve köşeler güvenli hale getirilecektir. 

 Çalışması esnasında robotumuzda çıkabilecek bir sorun nedeniyle robotu kapatmamız 

gerekirse robot üstüne koyduğumuz acil durum düğmesi sayesinde aracımızın gücünü 

rahat bir şekilde kapatabileceğiz. 

 Robotun test ve yarışma esnasında senaryo dışına çıkması durumunda acil durdurma 

işlemi ara yüz programından da yapılacaktır. 

 Robot hareket halinde iken önüne çıkacak engellerde durması sağlanacak. Yarışma 

gereği kullanılacak Buzzer ile ses çıkarma işlemi her engel için kullanılacaktır. 

6. TEST 
 

 Mevcut durumda robotumuzun fiziksel açıdan tamamlanmamasında dolayı herhangi 

bir ters uygulanmamıştır. Ancak uygulanması planlanan testler aşağıda belirtilmiştir. 

 Şase sağlamlık testi; Sigma Profillerden oluşturulan şasenin ağırlık taşırken 

sağlamlık durumunu test etmek adına yarışma esnasındaki yük miktarından fazla yük 

ile test yapılacaktır. 

 Yük kaldırma testi; Robota yerleştirilen 2 adet araç krikosu ile yükü kaldırma testi 

denenecektir. Buradaki önemli hususun kriko miline bağlı motorun yük kaldırma 

sırasında göstereceği performans olacaktır. 

 Teker ve Motor testi; Yataklı rulman içerisinden geçen mile bağlanan tekerlerin hız 

ve sağlamlık testi bizim için en temel öğelerden biridir. Motorlardan gelen hareketin 

tekerlere aktarılması kaplin bağlantı yapılarak kayıpsız bir aktarım yapılması 

planlanmaktadır.  
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 Pist çizgi izleme testi; Robotun verilen senaryoya uygun bir şekilde pisti 

tamamlaması için çizgi izleme testi bizim için önem arz etmektedir. 

 Engel tespiti; Güzergâh üzerinde robotun karşına çıkacak engellerin aşılması durumu 

için kızılötesi sensörlerin testi yapılacaktır. 

7. TECRÜBE 

Takımımızın Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasına ilk kez başvuruyor olması 

sebebiyle çalışmaların başında bazı konularda tecrübe eksikliği yaşandı. Öğrencilerimizin 

Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi olması Mekanik sistemler konusunda eksik olduğu 

görüldü. Bu durumda uzman kişilerle görüşülüp fikir alış-verişi yapılacak eksiklikler 

giderildi. Ayrıca önceki senelerde finale kalan takımların PDR raporları incelendiğinde bazı 

konularda robota uygulanacak konuların geliştirip yeni çözümler üretmeye çalıştık. 

Avantajlı olduğumuz konu ise önceki senelerde takımımızın Uluslararası Robot 

Yarışmaları ve Yerel Robot Yarışmalarına katılmış olması, bu yarışmalarda dereceler almış 

olmasıdır. Bu yarışmalar esnasında yaşanan sorunlar ve ürettiğimiz çözümler robotumuzun 

tasarım aşamasında bize faydalı olmuştur. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

ZAMAN PLANLAMASI 

Görev 

Ş
u
b
at

 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
u
z 

A
ğ
u
st

o
s 

Yarışma Ön Başvuru X       

Literatür Araştırması ve Görev Dağılımı  X      

Araç Tasarımının Belirlenmesi ve Teknik 

Çizimler 
 X      

Proje Ön Değerlendirme Raporu Yazma ve Teslim  X      

Malzeme Seçimi  X X     

Proje Detay Raporu Yazma ve Teslim   X X    

Malzeme Tedariki    X X   

Elektronik Sistemin Üretilmesi    X X   

Gövdenin Üretimi    X X   

Testler    X X X  

Yarışma       X 

Tablo-2: Zaman Planlaması 
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BÜTÇE PLANLAMASI 

S.NO MALZEME ADET / MİKTAR FİYAT 

1 20x40 mm Sigma Profil 12 METRE 1.575,00 TL 

2 20x20 mm Sigma Profil 2 METRE 225,00 TL 

3 1mm Alüminyum Sac 2 METREKARE 500,00 TL 

4 Arduino Uno 1 ADET 400,00 TL 

5 STM32 Geliştirme Kartı 1 ADET 400,00 TL 

6 Qr Barkod Okuyucu Modül V3.0 1 ADET 540,00 TL 

7 BTS7960B Motor Sürücü 3 ADET 375,00 TL 

8 11V 6000mAh Li-Po Pil 1 ADET 1.450,00 TL 

9 NRF24L01 çift yönlü veri aktarım modülü 2 ADET 50,00 TL 

10 Buzzer 1 ADET 10,00 TL 

11 4lü Switch 1 ADET 5,00 TL 

12 12V 110 RPM Cam Kaldırma Motoru 6 ADET 2.250,00 TL 

13 Araç Krikosu 2 ADET 500,00 TL 

14 MZ80 Kızılötesi Sensor 2 ADET 20,00 TL 

15 Sigorta Acil Durum Butonu 1 ADET 20,00 TL 

16 QTR-8A 1 ADET 55,00 TL 

17 Tekerler 4 ADET 200,00 TL 

18 Rulman 8 ADET 320,00 TL 

19 Kaplin Bağlantı 4 ADET 240,00 TL 

20 10mm Mil 40 CM 60,00 TL 

21 QTR-1A 1 ADET 75,00 TL 

TOPLAM 9.270,00 TL 

Tablo-3: Bütçe Planlaması 
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RİSK PLANLAMASI 

S.NO OLASI RİSKLER Çözüm 

1 
Önceki senelerde yarışmaya katılmamış 

olmamızdan dolayı deneyim eksikliği. 

Geçmiş yıllara ait PDR raporları 

incelenerek yarışmaya katılan takımların 

deneyimleri ile planlanan çalışmalar 

değerlendirildi. 

2 
Elektronik devre elemanların arasındaki 

iletimi sağlayan kablolarda kopukluk 

Robotun tüm testleri bittikten sonra 

robotun toplanması esnasında ölçü aletleri 

ile bağlantıların kontrolü yapılacak ve 

sağlam bağlantılar oluşturulacaktır. 

Kablolar arıza durumunda kolay ulaşılabilir 

ve güvenli bir yerde olmasına özen 

gösterilecektir. 

3 
Robot şasesi veya Sigma Profil 

bağlantılarında zayıflama olması 

Bağlantı yerlerinde sigma profilllerin 

birleştirilmesinde kullanılan bağlantı 

elemanlarının orijinali kullanılacaktır. 

Yarışma esnasında kaldırılacak yükten 

fazla yük ile deneme yapılacaktır.  

4 
Robot tekerlerine güç veren motorlarda 

arıza oluşması 

Motorların kaldırabileceği yük miktarının 

doğru hesaplanıp uygun motor kullanılması 

gerekmektedir. 

5 Pil/Akünün yarışma esnasında bitmesi 

Robotun pistte atacağı tur sayısının doğru 

hesaplanması kullanılacak pilin uygunluk 

testlerinin doğru yapılmasına özen 

gösterilecektir. Ayrıca yarışma başlamadan 

önce pilin tamamen dolu olmasına dikkat 

edilecektir. 

6 

Aracın yarışma esnasında herhangi bir 

sebeple pist dışına çıkması veya 

kendine verilen görevi tamamlamaması 

Çok acil durumlar dışında ara yüz 

programından müdahale edilmeyecektir. 

Ancak yarışmayı tamamlamaya engel 

olacak bir durum oluşması durumunda ise 

müdahale edilecektir. 

7 
Takım üyelerinden birinin herhangi bir 

sebep ile yarışmaya katılamaması 

Her takım üyesine bir başka üyenin 

görevleri yedek olarak atanmasına karar 

verilmiştir. Ve bu konuda üyeler arası ve 

danışman tarafından eğitimler başlamıştır. 
Tablo-4: Risk Planlaması 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 Araçlarda cam kaldırma motoru olarak kullanılan yüksek tork üreten motorları 

kullanılacaktır. Bu motorlar yüksek tork üretmesine rağmen düşük akım 

çekmektedir. 

 Ağır yük taşıyabilen ve sağlam araç krikoları kullanılacaktır. 

 Pratik kullanımlı C# dilinde yazılmış ara yüz programı hazırlanacaktır. 
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10. YERLİLİK 

 Robotumuzun dış şasesi kendi tasarımımız ve üretimimizdir. 

 Mikro denetleyicilerde kullanılan algoritma ve kodlar tamamen proje ekibi 

tarafından özgün olarak hazırlanmıştır. 

 Yük kaldırma sisteminin üzerinde bulunan tabla okulumuz Mobilya ve İç Mekan 

Tasarımı Bölümü tarafından hafif ve sağlam bir ahşap malzemeden oluşmaktadır. 

 Araç tekerleri Poliamit malzemeden tarafımızca üretilmiştir. 
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