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1. RAPOR ÖZETİ

Sanayide dijital teknolojiler yarışmasına temel seviyede katılmak için karar verip
Menemenciler takımını oluşturarak çalışmalarımıza başladık. Şartnameyi inceleyerek
görevleri belirledik. Saha ve literatür araştırması yaptıktan sonra tasarlayacağımız robot için
gerekli olan malzemeleri belirledik. Ön tasarımda, parkur üzerinde, belirli noktalar arasında
yük taşıma görevini yerine getirecek bir robot tasarlayabilmek için ne gibi malzemeler
kullanabileceğimizi araştırdık. Tasarladığımız robot; QR kodları kamera sayesinde takip
edebilerek ortalama 100 kg yük taşıyabilecek, yükü alma ve bırakma işlemlerini otonom
olarak yapabilecek, kontrol masasından takip ve kontrol edilebilecek, belirlenen noktalara
otonom olarak gidebilecek önüne çıkan engeli algılayacak ve etrafından dolaşabilecektir.

Danışman öğretmenimiz ve takım kaptanımız önderliğinde, takım olarak birçok kez
toplantı yaptık ve robotumuzun her geçen gün daha iyi olabilmesi için her türlü durumu
değerlendirdik. Bu sayede bazı kararsız kaldığımız konuları kesinleştirdik ve bazı
değişikliklerle robotun daha iyi bir şekilde hareket edebilmesi için neler yapabileceğimizi
konuştuk. Robotumuzun ekonomik olması ve şartnameye tamamıyla uygun olması takımımız
için çok önemliydi. Aynı zamanda kullanacağımız malzemeleri seçerken yerli ürün olmasına
dikkat ettik. Takımın her bir üyesi robotun ilgilendikleri alanlarına karşı özen göstermişler,
birçok değerlendirmede bulunmuşlardır. Bu emeklerin sonucundaysa istediğimiz gibi en
kullanışlısı olan bir güdümlü robot yapmayı amaçladık

2. TAKIM ŞEMASI

2.1.Takım Üyeleri
Biz bilgi ve teknoloji çağında olduğumuzun bilincinde, projeler üreterek

ülkemize ve toplumumuza faydalı insanlar olabileceğimizin farkında olan ve bunun için
çabalayan bir grup öğrenciyiz. Okulumuz önceki yıllarda öğretmenlerimizin danışmanlığında
çeşitli TÜBİTAK yarışmalarına katılım sağlamıştır. Bizler bilgi, tecrübe ve imkan açısından
yeterli birikime sahip; robotik, elektronik ve programcılık alanlarında meraklı öğrenciler
olarak bir araya gelip MENEMENCİLER takımımızı oluşturduk. Ülkemizin En büyük
havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’e katılmak, yeni bilgi ve tecrübeler
kazanmak istiyoruz.

Danışman Öğretmen: İbrahim Paşa AKÇA

Sena LAFÇI:
Menemenciler takımının kaptanıdır. 14 yaşındadır. Bu yarışma

öncesinde TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışmasında bölge finallerine katılmıştır. Okulun robotik kodlama kursuna
katılım sağlamaktadır. Resim yapmayı sever, profesyonel masa tenisi
sporcusudur. Yapay zeka, robotik kodlama gibi alanlara ilgisi vardır.
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Ahmet Kaan DEMİR:
Menemenciler takımının yazılım bölümündedir. Okulun robotik

kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Ortaokuldan beri yazılımla
uğraşmaktadır. Tasarım yapmak yerine algoritma geliştirmeyi tercih ettiği için
bu projede yazılımcı olarak görev almaktadır.

Aslı Duru ŞİLİ:
Menemenciler takımının elektrik elektronik bölümündedir. 14

yaşındadır. Okulun robotik kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Daha önce
yazılım, kodlama ve otonom eğitimi almıştır. Ulusal alanda robotik
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır.

Batın Efe PEKSAK:
Menemenciler takımının mekanik bölümündedir. Okulun robotik

kursuna katılım sağlamaktadır. Boş vakitlerinde genellikle yürür ve video
oyunları oynamaktan zevk alır. Robotik kodlamaya merakı vardır.

Berra Nur TUNÇER:
Menemenciler takımının mekanik bölümündedir. 14 yaşındadır. Bu

yarışma öncesinde TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışmasında bölge finallerine katılmıştır. Okulun robotik kodlama kursuna
katılım sağlamaktadır. Projelerle uğraşmayı, resim yapmayı sever ve robotik
kodlamaya ilgisi vardır.

Bıbars BORSA:
Menemenciler takımının yazılım bölümündedir. 14 yaşındadır. Okulun

robotik kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Mühendislik, yazılım, spor
alanlarıyla ilgilenmektedir. Aynı zamanda taekwondo sporcusudur.

Ceren ARSLAN:
Menemenciler takımının mekanik bölümündedir. Okulun robotik

kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Bilişim, kodlama ve sanatla
uğraşmaktan zevk alır. Yenilikçi projeler yapmayı ve bu projelerin bir parçası
olmayı sever.

Ege ÇINAR:
Menemenciler takımının elektrik elektronik bölümünde olmasıyla

birlikte takımın donanımcısıdır. 14 yaşındadır. Ortaokuldan beri programlama
ile ilgilenir ve bu sene ise okulun robotik kodlama kursuna katılım
sağlamaktadır.
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Emine Ebrar YARDIM:
Menemenciler takımının mekanik bölümündedir. Okulun robotik

kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Spor yapmayı ve resim çizmeyi sever.
Robotik kodlama konularına ilgilidir.

Enes TEMİZ:
Menemenciler takımının elektrik elektronik bölümündedir. 14

yaşındadır. Okulun robotik kodlama kursuna katılım sağlamaktadır. Amatör
satranç oyuncusudur. Yazılım ve bilgisayar ile ilgili konulara merakı vardır.

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Şekil 1

Takım Üyelerinin Görev Tanımları:

Takım Kaptanı:

Takım içi toplantıları düzenler. Proje ekibi arasındaki iletişimi sağlar. Projede
belirlenen görev dağılımlarının yapılıp yapılmadığını denetler. Yapılan güncellemelere
göre değişiklikleri takım arkadaşlarına duyurur. Raporun yazım süreçlerini takip eder.
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Elektrik Elektronik Bölümü:

Devrede çalışacak tüm elektronik kartların tasarımını yapılır.
Mikrodenetleyiciye uygun çalışacak elektronik komponentleri belirlenir. Kart
tasarımlarına uygun olarak lehimleme işlemleri yapılır. Lehimlenen kartların
elektronik testleri yapılır. Programlamaya uygun hale getirilir.

Mekanik Bölümü:

Robotun çizimi Tinkercad’de tasarlanır. Proje sürecinde, üründe zorunlu olarak
meydana gelecek olan değişikliklere göre robotun çizimi düzenlenir. Proje
mekaniğinin montaj statik analizi yapılır. Analiz sonuçlarına göre tasarım düzenlenir.
Ayrıca proje mekaniğinin üretim aşamaları planlanır. Proje çizimine göre okulda
üretilecek parçaların iş-zaman yönetimi yapılarak parçalar montaja hazırlanır. Tüm
parçalar üretildikten sonra montajlama yapılır.

Yazılım Bölümü:

Robotun görevleri yerine getirebilmesi için gerekli yazılım algoritması
hazırlanır. Algoritmaya uygun olarak, mikrodenetleyici kartı programlanır. Robotun
çevre birimleriyle haberleşmesi için gerekli ekran arayüzü programı yazılır. Elektrik
elektronik bölümü ile eşgüdümlü çalışır.

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön değerlendirme raporundan sonra bazı eksiklerimiz olduğunu fark ettik ve
bunlar ile ilgili düzenlemeler yaptık. Yaptığımız düzenlemeleri aşağıdaki tabloda
belirttik.

ÖN TASARIM
RAPORU

PROJE DETAY
RAPORU

DEĞİŞİM SEBEBİ

1.Hall effect sensör ile
çizgi takibi sağlandı.

Kamera ile çizgi takip
sağlandı.

Şartnamede gerçekleşen
değişiklikler.

2.62ah akü kullanıldı. 72ah akü kullanıldı. 62ah nin robotumuz için
yetmeyebileceğini fark
ettik.

3.HC-SR04 Ultrasonik
Mesafe Sensörü
kullanıldı.

JSN-SR04T Ultrasonik
Mesafe Sensörü
kullanıldı.

Daha tutarlı sonuçlar
alabilmek için daha
kaliteli bir sensöre geçiş
yaptık.

4.Yük kaldırma ve hareket
için kullanılacak motorlar
aynı cins.

Yük kaldırmak için daha
yüksek torklu cam silecek
motoru kullanıldı, hareket
için daha yüksek RPM’e
sahip olan proton
redüktörlü DC motor
kullanıldı.

İlk seçtiğimiz DC
motorların krikomuzu
sıkmakta
zorlanabileceğini
düşündüğümüzden daha
yüksek torklu cam silecek
motoru kullanıldı.
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5.Yük alınacak noktaları
belirlemek için RFID
okuyucu kullanıldı.

Yük alınacak noktaları
belirlemek için QR kod
kullanıldı.

Şartnamede gerçekleşen
değişiklikler.

6.Arduino kullanıldı. Raspberry pi kullanıldı. Bizim için daha kullanışlı
olacağını düşündük.

4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı

Şekil 2
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Şekil 3.1: Robotun Devresiz Kapalı Hali Sol Üst Çapraz Görünümü

Şekil 3.2: Robotun Devresiz Kapalı Hali Önden Görünümü
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Şekil 3.3: Robotun Devresiz Açık Hali Sol Üst Çaprazdan Görünümü

Şekil 3.4: Robotun Devresiz Açık Hali Arkadan  Görünümü
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Şekil 3.5: Robotun Devreli Açık Hali Alttan  Görünümü

Şekil 3.6: Robotun Devreli Açık Hali Önden Görünümü
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Şekil 3.7: Robotun Devre Düzeni Sol Çaprazda Görünümü

Şekil 3.8: Robotun Devre Düzeni Üstten Görünümü
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Şekil 3.9: Robotun Devreli Hali Sol Üst Çaprazdan Görünümü

4.2.2.Malzemeler
4.2.2.1 Elektronik Malzemeler

Proton 12V 1000 RPM Redüktörlü DC Motor: Robotun
ileri geri gitme ve sağa sola dönme gibi temel hareketlerini
yapabilmesini sağlar. İstediğimiz güç, hız vb. değerleri
sağladığı için bu motoru seçtik

Şekil 4.1

12V 55 RPM Cam Silecek Motoru: Robotun yük kaldırmak
için kullandığı krikoyu sıkmak amacıyla kullandığımız motor.
İstediğimiz tork değerine sahip olduğu için bu motoru seçtik

Şekil  4.2
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VNH2SP30 Motor Sürücü: Motorun ve ana kartın optimize
bir biçimde çalışmasını sağlayan parçadır. Üstünden yeterli
voltaj ve amper geçebildiği için bu motor sürücüyü seçtik.

Şekil 4.3

Raspberry Pi: Robotun ana kartı görevindedir. Kullanma
konusunda deneyimli olduğumuz ve aynı zamanda yeterli
pin ve işlem gücü olduğu için bu kartı seçtik.

Şekil 4.4

Dc-Dc Gerilim Yükseltici Modül: DC motorların ihtiyaç
duyduğu voltaj değerlerini sağlayabilmek için için bu gerilim
yükseltici modülü kullanacağız. 1800W güce
sahiptir,10-60V'dan 13-89V'a kadar voltaj yükseltebilir ve 20A
akıma dayanabilir.

Şekil 4.5
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Duracell Starter DS 72 12 V 72Ah 660 CCA Akü : Robotun
enerji ve gerilim kaynağıdır. Motorlar Bu aküden elektrik
alacak. İhtiyacımız olan amper ve voltaj değerlerine sahip
olduğu için bu aküyü seçtik.

Şekil 4.6

JSN-SR04T Ultrasonik Mesafe Sensörü: Önüne çıkan
engelleri algılayıp bir yere çarpıp kendisine zarar vermesini
engellemek içindir.

Şekil 4.7

Logitech C270 HD Webcam: Bu kamera sayesinde hem yük
alınacak yerlerdeki QR kodların okunmasını sağladık hem de bu
kamera aracılığıyla aracımızın çizgi takip edebilmesini sağladık

Şekil 4.8

Arduino Nrf24l01+pa+lna Kablosuz Wifi Modülü Antenli:
Robot ile robotu kontrol edeceğimiz platformun arasında
iletişim kurmak için kullanılacaktır.

Şekil 4.9
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Arduino Nrf24L01 İçin 8 Pin Soket Adaptör 3,3 Volt :
Haberleşme sensörünün stabil bağlantı yapabilmesi için
gereklidir

Şekil 4.10

Button: Robotun açılıp kapanmasını sağlar.

Şekil 4.11

Buzzer: Robot durduğu anda robotta ses çıkışı sağlanması içindir.

Şekil 4.12

Oled Ekran: Robotumuzun üzerinde bulunacak oled
ekran sayesinde robotun şarj yüzdesi gibi bilgileri elde
etmek için kullanacağız.

Şekil 4.13
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4.2.2.2 Mekanik Malzemeler

Alüminyum Sigma Profil: Robotumuzun şase yani iskelet kısmını
oluşturacak materyaldir.

Şekil 5.1

45x90 Tahta Plaka: Robotumuzun alt kısmına gelecek materyallerin
montajının gerçekleştirileceği malzememizdir.

Şekil 5.2

Kauçuk: Robotumuzun etrafında kullanacağımız dayanıklı bir
malzemedir.

Şekil 5.3
4.2.3. Üretim Yöntemleri

Şase: Robot şasesi hazır üretilmiş alüminyum sigma profiller
kullanılarak oluşturulacaktır.Profil kesimleri şerit testere tezgahlarında ve
tasarımda belirlenen açılarda kesilerek son şekli verilecektir. Profiller arası
bağlantı belirlediğimiz somunlarla yapılacaktır.

Dış Kauçuk Gövde: Dış kauçuk gövde öncelikle tezgahta tasarıma
uygun olarak kesilip kesimi tamamlanan kauçuk parçalar, abkant tezgahlarında
tasarımdaki belirlenen açılarına uygun olarak bükümleri yapılarak son şekilleri
verilecektir.
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4.2.4.  Fiziksel Özellikler
Aracın gövde şekli 45 cm kenar uzunluğuna sahip eşkenar dörtgen

şeklinde, uzunluğu 45 cm, eni 90 cm dir. Yerden yüksekliği 50 cm olması,
ağırlığının yaklaşık 20-25 kg olması planlanmaktadır.

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci
Robotumuzun kontrol kartı raspberry pi kullanılmıştır. Motor sürücüsü olarak

VNH2SP30 kullanılmıştır. Bu motor sürücünün fiyatının uygun ve akım değerinin (anlık akım
değeri 30A) yeterli olmasından dolayı tercih edilmiştir. Uzaktan kontrol için Nrf24l01+pa+lna
Kablosuz Wifi Modülü kullanıldı. Nrf24l01+pa+lna Kablosuz Wifi Modülü seçilmesinin
sebebi uzak mesafelerde etkili olmasıdır. Logitech C270 HD Webcam sensörü kullanıldı
çünkü hem yük alınacak yerlerdeki QR kodların okunmasını sağladık hem de bu kamera
aracılığıyla aracımızın çizgi takip edebilmesini sağladık. Mesafe sensörü olarak JSN-SR04T
ultrasonik mesafe sensörü tercih edildi. JSN-SR04T ultrasonik mesafe sensörünün seçilme
sebebi algılama mesafesinin 2-400 cm arası olmasıdır.

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci
Güdümlü robot algoritması çalıştırıldığında ilk olarak çevredeki sinyalleri tarayıp

uygun sinyale bağlanacaktır. Bağlandıktan sonra bilgisayara şarj durumu verisini gönderip
bilgisayardan cevap bekleyecektir. Bilgisayar güdümlü robotla bağlantı kurduktan sonra ona
ilk olarak “otomatik kontrol” mesajını gönderir. Bu seçenek sonrasında bilgisayar başındaki
operatör tarafından “manuel kontrol” olarak değiştirilebilir. Eğer “manuel kontrol” seçeneği
seçilirse güdümlü robot bilgisayar arayüzündeki butonlar aracılığı ile operatör tarafından
yönlendirilecektir. Eğer “otomatik kontrol” seçeneği seçilirse güdümlü robot kendi
yönlendirme algoritması tarafından yönetilecektir. Güdümlü robotun görev şeması Ek-1’de
verilmiştir.

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci
Projemizin yazılım mimarisi temel olarak 2 tane taraftan oluşmaktadır. Bunlardan biri

güdümlü robot, diğeri güdümlü robota komut verecek olan bilgisayar arayüzüdür. Güdümlü
robotun algoritmasını Python programlama dili ile yazacağız. Güdümlü robotun bantı takip
etmesi için PID (Propotional Integral Derivative/Oransal-İntegral-Türevsel) algoritması
kullanılacaktır. Güdümlü robot akış diyagramı Ek.2’de verilmiştir. C# programlama diliyle
yazılacak bilgisayar arayüzü ise güdümlü robotun dahili wifi modülü ile kurulan bağlantıdan
aldığı verileri arayüze yansıtır. Eğer kullanıcı arayüzden “manuel kontrol” seçeneğine tıklarsa
arayüzdeki butonlar kullanılarak güdümlü robot kontrol edilebilecektir. Bilgisayar yazılımı
akış diyagramı Ek.3’de verilmiştir.
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Projemizde güdümlü robotta ve haberleşme setinde Python programlama dilini,
bilgisayar arayüzünde ise C# programlama dilini kullandık. Bu programlama dillerini
kullanmamızın sebepleri şunlardır:

Python programlama dilini seçmemizin sebepleri:
● Kullanacağımız geliştirme karlarının Python temelli olması,
● Kütüphane çeşitliliğinin oldukça fazla olması,
● Python ile ilgili kaynakların oldukça fazla olması,
● Diğer programlama dilleriyle karşılaştırılırsa çok daha basit ve pratik

olmasıdır.
C# programlama dilini seçmemizin seçmemizin sebepleri:

● C# ile ilgili kaynakların fazla olmasıdır.

4.4.Dış Arayüzler
Güdümlü robotun uzaktan kontrolü raspberry pi üzerindeki dahili wifi modülü

ile yapılmaktadır. Güdümlü robottan gelen veriler bilgisayar arayüzde izlenebilir
olacaktır. Bilgisayar arayüzünde robottan gelen veriler izlenebilir, manuel veya
otomatik kontrol seçeneği seçilebilir ve eğer manuel kontrol seçeneği seçilmişse yön
tuşlarıyla hareket ettirilebilir. Ayrıca güdümlü robotun üzerinde verilerin
izlenebileceği bir oled ekran da olacaktır.

5. GÜVENLİK

Üretimde otonom araçları kullanmak günümüzde oldukça popüler. Bunun iki ana
sebebi ise otonom araçların daha hızlı olması ve iş gücünden tasarruf edilmesidir. Ancak
otonom araçların fabrikalarda kullanılmaya başlaması ile bazı güvenlik problemleri ortaya
çıkmıştır.

Otonom araçlar ve robotlar gelişime oldukça açık alanlardır ve gelişmeye de devam
edeceklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki insan sağlığı her zaman birinci öncelik olmalıdır.
Aksi takdirde yapılan gelişmelerin ve elde edilen sonuçların bir önemi kalmaz.

● Proje malzemelerin seçiminde uygunsuz hava şartları olması durumunda iş
gücünün aksamaması ve aynı zamanda taşınımın tehlikeli gerçekleşmemesi
için malzeme seçimlerinde özellikle su çamur vb. olaylara dayanıklı olması ve
geçirmemesine dikkat edilmiştir.

● Robotun şasesinde, tehlike arz edecek, keskin köşe ve kenarların yuvarlanması
ve plastik tutucu ile kaplanması sağlanacaktır.

● Açıkta herhangi bir kablo ucu, kablo eklemesi ve çıplak bir iletken
bırakılmayacaktır. Robot üzerindeki tüm devre,kullanılan güç ve akıma uygun
kablo seçimi yapılacaktır.

● Otonom çalışma sırasında yarışma alanında herhangi bir elektriksel veya
mekanik bir sorun yaşamamak için tüm sistemler gerekli denetimden
geçirilecektir.

● Robotta bulunan ve yapımında kullanılacak malzemelerin hepsinin kullanım
kuralları takım üyeleri tarafından titizlikle bilinmektedir.
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● Tasarım ve üretim süreçlerinde atölye, makine, el aleti ve tezgâhları iş
güvenliği kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.

● Robotun elektronik devreleri hazırlanırken kısa devre oluşturabilecek yerlerde
ek özen gösterilecektir

● Çalışması sırasında robotumuzda çıkabilecek bir sorun nedeniyle aracımızı
kapatmamız gerekirse araç üstüne koyduğumuz acil durum düğmesi sayesinde
aracımızın gücünü rahat bir şekilde kapatılabilecektir.

● Okulumuzda üretim yapılırken kişisel koruyucu donanımlar kullanılmasına
dikkat edilmektedir.

● Test ve yarışma esnasında herhangi bir tehlikeli duruma neden olmamak için
güdümlü robotta  her motorun çektiği akıma uygun ayrı sigorta kullanılacaktır.

6. TEST

Ekibimiz PDR son teslim tarihinden önce kısıtlı zamandan dolayı planlanan testleri
gerçekleştirememiştir. Bu nedenle PDR yazıldıktan sonra:

•Mekanik tasarım üzerinde uygunluğu test edilecektir. Eğer zayıf veya eksik noktaları
bulunursa düzeltilerek testler yeniden yapılacak ve uygun bir model elde edildiğinde
üretilerek araç gövdesi olarak kullanılacaktır.

•Elektronik sistem test edilecektir. Bir problem oluşmaz ise devre prototiplenerek test
edilecektir. Eksik veya sorunlu bölümler tespit edilirse düzeltilecektir.

•Yazılımlarımız yazılırken ilgili süreçlerin bölüm testleri beraber yazılacaktır. Bu
testlere örnek veri verilerek istenilen sonuçların elde edilip edilmediğine bakılacaktır.

7. TECRÜBE

7.1.Mekanik Tasarım Sürecinde Kazanılan Tecrübe

Robotumuzun tasarımını yaparken birçok değişiklik yaptık. İlk başta robot için
kaldırma sistemini asansörle sağlamaya karar vermiştik ancak bunun yerine araba
krikosu şeklinde çalışacak bir sistem kurmanın daha iyi olacağını düşündük. Bir başka
değişiklik ise robotumuzun kapalı halinin boyutudur. Robotun kapalı halinin
yüksekliğini arttırırsak kullanacağı enerjinin daha az olacağını düşündük ve
yüksekliğini arttırdık. Robotumuzun kriko sistemini yukarı aşağı hareket ettirecek
mekanizma üzerinde durduk ve en doğrusunun krikoya motor takmak olduğunu
anladık. Bu motorların nerede olması gerektiğini öğrenmek için bazı hesaplamalar
yaptık. Bu hesaplamalarda krikonun kapalı ve açık halinde motorun hangi konumda
olduğuna baktık. Hesapları yaparken bazı yanılmalar yaşadık ancak en sonunda doğru
konumu bulduk.
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7.2.Elektronik Tasarım Sürecinde Kazanılan Tecrübe

Robotumuzun ultrasonik mesafe sensörünü HC-SR04 modelinden JSN-SR04T
modeline değiştirdik çünkü sanayilerimizin çalışma koşullarına en uygun materyalin
bu olduğuna karar verdik. JSN-SR04T modelimizde bulunan su geçirmez özelliği
sayesinde liman gibi deniz yakın çalışma alanlarında daha kolay çalışması
sağlanacaktır. Robotumuzun ana kartı ardunio megadan vazgeçilmiştir ve raspberry pi
kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü rasspberry pi ardunio megaya göre daha
kullanışlı ve işlevsel bir bilgisayardır.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

● Tasarlanan robotun iş zaman bilgisi aşağıda verilmiştir.

Tablo 1
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● Robot tasarımında ihtiyaç duyulan, temin edilecek malzemeler ve fiyat bilgileri
aşağıdaki tablodadır.

Tablo 2

9. ÖZGÜNLÜK

Araç tasarımı takım üyelerine aittir. Herhangi bir güdümlü robot baz alınmamıştır.
Devre şeması tasarımı ve yazılan kodlar takım üyelerince yapılmıştır. Ön tasarım raporunda
gelişmeye açık, sonraki yıllarda ileri seviyede yarışmaya katılabilecek bir robot tasarlamak
olarak hedef koymuştuk. Temel kategoride beklenilen yeterliliklerden daha gelişmiş bir
güdümlü robot tasarladığımızı   düşünmekteyiz.

10. YERLİLİK

Menemenciler ekibimizce tasarlanmış ve hayata geçirilmiş robottur. Robotun
tasarımında kullanılan malzemeler tamamen yerli ürünlerden oluşmaktadır. Herhangi bir ithal
ürün söz konusu değildir. Robotun yük kaldırma mekanizmasında kullanılan kriko, kablolar,
vidalar, somunlar, robotun mekanizmasının destek elemanları ve dış kaplaması için kullanılan
alüminyum tamamen yerli ürünlerdir. Robotun hareketini sağlayan arduino mega, VNH2SP30
motor sürücüler, sensörler, NRF24L01 kablosuz wifi modülü, NRF24L01 için adaptör , DC
motorlar, 12V 72Ah , DC-DC gerilim yükseltici modül, oled ekran ve robotun kontrol
kartının enerjisini sağlayan 660CCA akü tamamen yerli ürünlerdir.
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11. EKLER

Ek.1:Görev basamakları akış diyagramı

Ek.2: Güdümlü Robot Akış Diyagramı
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Ek.3: Bilgisayar yazılımı akış diyagramı
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