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1. RAPOR ÖZETİ  

Yarışma kapsamında, fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış 

yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom çalışan bir güdümlü 

robot yapılması hedeflenmektedir. 

Tasarlanan robot otonom olarak renkli bantlarla oluşturulan rotayı takip edecek, Qr kodları 

okuyarak yükleme ve boşaltma yapacağı noktaları belirleyecek, yaklaşık 100kg lık yükü 

yükleme noktasından otonom alarak istenen hedef noktasında bırakacak ve bitiş noktasına 

gelecektir.  

Proje kapsamında taşıyıcı araç olarak 4 çekerli bir araç tasarlanacaktır. Tasarlanan araçta 6.5 

inch 4 adet DC 36V 350W  hub motor kullanılacaktır.  Sigma profillerden oluşturulacak uygun 

bir tasarım ile araç şasesi oluşturulacaktır. Batarya olarak 42 volt lityum iyon bataryalar tercih 

edilecektir.  

Qtr8A ve qtr1114 kontrast sensörleri ile aracın takip etmesi istenilen çizgiler algılanacak ve 

okunan verilere göre aracın konumu hesaplanacaktır. Aracın olması istenen konum ile mevcut 

konum arasındaki farkı sıfırlayacak şekilde PID kontrolör ile hesaplanan pwm  değerleri motor 

sürücülere uygulanacaktır.  

Yük indirme ve yükleme noktalarının tespitinde kullanılacak Qr kodlar tasarlanan 

ahiCanQrReader aplikasyonu ile android mobil cihazlar tarafından algılanacak ve okunan 

veriler wifi üzerinden esp32 ye aktarılacaktır.  

Kaldırma ünitesi olarak mekanik krokinin elektrikli hale dönüşümü yapılacaktır. Aracın 

otonom olarak şerit takip etmesinde kontoller olarak arduino mega ve kaldırma ünitesi 

kontrolünde esp32 tercih edilecektir.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

Danışman 
 
Resul KÖKSAL 
Elk. Eln. Tek. Alan.Öğrt. 
Mekatronik Yük. Müh. 
 

 

Takım Kaptanı 
 
Mustafa Bedir 
Elektrik Elektronik 12.sınıf Öğrencisi 
 
Elektrik elektronik devre tasarımı,Raporlama. 

 

Yazılım Ekibi 
 
Muhammed Furkan EKİCİ 
Fen lisesi, BİLSEM Öğrencisi 
 
Araç çizgi izleyen programının hazırlanması 
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Elk. Eln. Ekibi, Yazılım Ekibi 
 
Emre KALKAN 
Fen lisesi, BİLSEM Öğrencisi 
 
Mobil uygulama ve pc arayüzünün oluşturulması 

 

Mekanik Tasarım Ekibi 
 
Mustafa Sarı 
Açık Lise Öğrencisi 
 
Taşıyıcı sistemin kurulması. 

 

Mekanik Tasarım Ekibi 
 
Muhammed Asım Çanakçı 
İmam Hatip Öğrencisi 
 
Taşıyıcı kısmın kodlanması ve ana sistem ile haberleşmesi. 

 

Mekanik Tasarım Ekibi 
 
Muhammed Eren Gülhatun 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğrencisi 
 
Araç şasesinin oluşturulması 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
Resim 1: Organizasyon Şeması 
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Resim 2: Ahican Otonom Güdümlü Robot Tasarım Aşamaları. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım raporumuz 87,33 puan alarak değerlendirmeden geçmiştir. Değerlendirme 

kriterleri incelendiğinde araç ön tasarım ve yazılım kısmında ciddi eksikliklerimizin olduğu 

görülmüştür. Proje detay raporunda araç ön tasarımı ve yazılım hakkında daha  detaylı bilgiler 

verilecektir. 

Proje ön tasarım raporunda belirtildiği üzre araç şasesinin  sigma profillerden yapılması 

planlanmaktadır. İvedilikle prototipimizi oluşturmak istediğimizden ahşap malzemeden geçici 

şase hazırlanmıştır. Dört adet 6.5” hub motor temin edilerek motor testleri ve arduino mega ile 

hız kontrol uygulamaları yapılmıştır. 

Tasarım süreci devam etmekte olup proje ön raporunda da belirtildiği gibi ilerlenmektedir. 

Proje ön raporuna göre bariz farklar bulunmamakla beraber küçük değişiklikler yapılmıştır.  

Kaldırma ünitesinde kontrolör olarak arduino nano yerine esp32 kullanılacaktır. Proje  ön 

raporunda hiç bahsi geçmeyen iki adet android aplikasyon tasarlanmıştır. Bu aplikasyonlar ile 

qr kodlar okunmakta ve wifi üzerinden cihazın kontrol arayüzü oluşturulmaktadır.  

Yaklaşık maaliyetimizin proje ön  raporunda belirtilen  tutarı yaklaşık  %30 geçmesi 

beklenmektedir. Bunun sebebi projede kullanılan malzemelerin fiyatlarının artmış olmasıdır. 

Ön raporda öngörülen bütçe giderleri 10.000 tl civarında iken detay raporunda  malzemelerin 

güncel fiyatlarına göre öngörülen bütçe 12.500 TL olmuştur.    

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Tasarlanan sistemin blok diyagramı resim 3’de verilmiştir. 
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Resim 3: Tasarlanan Sistemin Blok Diyagramı. 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın şase kısmının sigma profillerden oluşturulması düşünülmektedir. Fakat ivedi bir 

şekilde robotu yürütmek için ahşap malzeme cnc de kestirilerek 70cm-60cm bir araç şasesi 

oluşturulmuştur. 

 

 

Resim 4: Mekanik Tasarım Aşamaları. 
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4.2.2 Kullanılacak Malzemeler  

Malzeme Adı & Malzeme Görseli Özellikleri ve tercih sebebi 

1 Hoverboard motor 

 

Tekerlek boyutu: 6.5 inç 

Voltaj: DC 36V 

 Güç: 350W  

Yüksüz hız: 600-700RPM  

Ağırlık: 2.65KG 

Hub motor özellikle yeni nesil elektrikli 

scotter, haverboard, elektrikli bisiklet gibi 

elektrikli taşıtlarda kullanılmaktadır. Bizde 

kendimizi bu alanda daha çok geliştirmek için 

bu motoru tercih ettik 

2 BLDC Motor kontrol cihazı PWM 

 

60V DC gerilime kadar 400 Watt gücünde 

motorları pwm ile kontrol etmeye izin verir.  

Yön değiştirme, fren  5volt sinyaller ile kontrol 

edilebilir. Hall sensörü destekler. 

Qtr8A sensöründen gelen bilgilere göre arduino 

ile pwm üzerinden kontrol etme imkanı 

sunduğu için tercih edilmiştir. 

3 Kriko 

 

1,5 tona kadar yük kaldırabilir. 

Fiyatı uygun olduğu için tercih edilmiştir. 

4 Kriko motoru 

 

• 12V 110 Rpm, L redüktörlü DC motordur. 

• Boşta çektiği akım 850 mA dir. 

• Baştan sona uzunluğu 17cm dir. 

• Mili 10mm kalınlığındadır. 

Düşük güç tüketimi ve yüksek torka sahip 

olduğu için tercih edilmiştir.  

5 Kriko DC motor sürücü 

 

 

Yüksek akım ve uygun maaliyetinden dolayı 

mosfetler ile h köprüsü yapılarak dc motor 

sürücü tasarlanacaktır.  

 

 

6 Batarya 

 

4.4a lityum- iyon pil 

Batarya voltajı: 36V 

Batarya gücü: 158w/h 

Çalışma sıcaklığı: -20-70 derece 

 

Güvenli ve yüksek kapasitesinden dolayı tercih 

edilmiştir. 

 

https://www.direnc.net/bts7960b-40-amper-motor-surucu-modulu?language=tr&h=8ba6836e&gclid=EAIaIQobChMIgYvn4b6a9gIVVJ3VCh0wNQ6DEAQYAiABEgJBUfD_BwE
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7 Şarj aleti 

 

 

220 volt giriş 42V 2A  çıkış, 

Batarya dolduğunda şarj akımını kesme, 

Renkli polarak şarj durumunu gösterme  

 

 

8 Sigma profil ve bağlantı elemanları 

 

 
 

 

Hafif konstrüksiyon yapılarında panel, şase ve 

bölme ayaklarında, platformların kirişlerinde 

vb. uygulamalarda kullanıla bilir. 

köşe bağlantılar, profili sabitleştirip, dönmesine 

engel olur, bağlantı özelliği sayesinde istenilen 

yere göre sabitleme yapılabilir.  

11 Kontrolör Arduino Mega 

  
 

Tasarlanan sistemde; 

 54 adet io pini,   

16 adet pwm çıkışı, 

3 adet seri haberleşme portu, 

Türkçe kaynak sıkıntısı olmamasından dolayı 

arduino mega tercih edilmiştir. 

Kaldırma ünitesi için de esp32 seçilmiştir. 

12 Kontrast sensörü qtr8a 

 

Çalışma voltajı: 3.3V - 5.0 V 

Çıkış formatı: 8 analog çıkış  

Çıkış voltajı aralığı: 0 ila sağlanan voltaj 

değeri arasında 

Optimal algılama mesafesi: 3 mm) 

maksimum algılama mesafesi: 6 mm 

13 Mz80 Engel sensörü 

 

MZ80 Ayarlanabilir Kızılötesi Sensör, 80cm’e 
kadar ölçüm yapabilen bir sensördür. 

Ölçüm aralığı üzerindeki potansiyometreden 

ayarlanabilir. 
Ayarlanan mesafe aralığına bir engel geldiği 

zaman dijital voltaj çıkışı verir. 

Üzerindeki somon ile montajı kolaylıkla 

yapılabilir. 

 

14 
Regülatör XL4016 

 

  

Batarya üzerinden arduinoları, kaldırma sistemi 

ve sensörleri belemek için kullanılacaktır 

15 Şerit led ws2812B 

 

Adreslenebilir özelliği sayesinde rengarenk 

ambiyanslar oluşturabilmektedir. 

 Fabrika içinde hareket halinde iken dikkat 

çekerek yayaların kendisine yol vermesi ve 

beklemenin minumum düzeye düşürülmesi 

amaçlanmaktadır.  

Tablo 1: Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri. 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Araç şasesi uygun ölçülerde alınacak sigma profillerin  vida ve somun ile birleştirilmesinden 

oluşturulacaktır. Hoverboard larda kullanılan 6.5” hub motorlardan dört adet kullanılacaktır. 

Herbiri 350 Watt gücündeki bu motorlarla toplam 1400 watlık ve 220 kg taşıma kapasitesine 

sahip bir araç yapılacaktır. 

 

Kaldırma işlemi için arabaları kaldırmada kullanılan krikolara cam kaldırma motoru bağlanarak 

elektrikli hale getirilecektir esp32 ile L298 motor sürücü üzerinden kriko aşağı – yukarı hareket 

ettirilerek kaldırma ve indirme işlemi yapılacaktır (yüksek akım çekilmesi durumunda L298 

yerine roleler kullanılacaktır) . Dişli üzerine yerleştirilecek sınır anahtarları ile kriko indiğinde 

yerden yüksekliği 48cm olacak ve kriko yükün altına girdiğinde 5cm yükselerek kaldırma 

işlemi tamamlanacaktır. 50cm yüksekliğindeki yük platformu 53cm e çıkarılarak taşınacaktır.   

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Tasarımı tamamlandığında robotumuz 60cm eninde 70 cm boyunda ve 48cm yüksekliğinde 

olacaktır. Yaklaşık ağırlığımız ise 30-35 kg civarında olacaktır. 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

 
Resim 5: Şerit Takip Eden Güdümlü Robotun Proteus Programı ile Elektronik Devre Tasarımı 
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Resim 6: QRD1114 Kontrast Sensörleri ile Geniş Açıklıklı Sensör Kartı  Tasarımı 

4.3.2 GUI Arayüz Tasarımı: 

Tasarlanan robotun uzaktan çalıştırılıp durdurulması  için appinventor ortamında ahican.apk 

isimli aplikasyon tasarlanmıştır. Ahican.apk uygulaması wifi ağı üzerinden firebase databese 

veri göndererek robotun wifi ile kontrol edilmesine imkan vermektedir.   

   
Resim 7: ahican.apk arayüz görüntüsü.  

 

Firebase databaseden çekin veriler de uygulama arayüzü üzerinden kullanıcılara aktarılabilmektedir. 

 Resim firebase ekran görüntüsü verilmiştir. 

  
 

Resim 8: Firebase database ekran görüntüsü. 
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4.3.3 QR Kod Okuyucu Tasarımı: 

Yaptığımız literatürar aştırmalarında Qr kod okuyucu olarak esp32 cam ve raspberry pi gibi 

mikrodenetleyiciler ile yapılmış gerek kameralı gerekse barkod okuyucu sensörlerin 

kullanıldığı projeler görülmüştür. Bizde takım olarak daha düşük maliyetli olacağı için kendi 

barkod okuyucu aplikasyonumuzu yapmaya karar verdik.  

Ahican Qr reader uygulaması app inventor ortamında geliştirilmiştir. Telefonun kamerası ile qr 

kod okunmakta  ve alınan veriler wifi üzerinden database kayıt edilmektedir. Resim 

ahiCanQrReader.apk uygulaması arayüz görüntülerri verilmiştir. 

   

Resim 9: ahiCanQrReader.apk arayüz görüntüsü. 

4.3.4 Kaldırma Sistemi Tasarımı: 

Kaldırma sisteminde kontrolör olarak esp32 mikrodenetletici kullanılacaktır. Esp32 ile 

kaldırma sistemi kontrol edileceği gibi wifi üzerinden databaseden veriler okunacak ve aracı 

kontrol eden mikrodenetleyici ile veri alışverişi yapılacaktır. Kaldırma sistemi elektrik devre 

şeması resim  de verilmiştir.  

 
Resim 10: Kaldırma sistemi elektrik devre şeması 
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Mekanik kollu krikoya yüksek torklu dc motor bağlanarak elektrikli krikoya dönüştürülecektir. 

Motor sürücü olarak L298 motor sürücü kullanılacaktır. L298 çift çıkışa sahiptir. Kanal başına 

anma akımı 1.2A olup kanallar paralel bağlanarak normal çalışma akımı 2A ve anma akımı 2.4 

A yükseltilmiştir. Motor akımına göre ihtiyaç durumunda sürücüler paralel bağlanarak çıkış 

akımı artırılacaktır. Kaldırma sistemine yerleştirilecek mz80 mesafe sensörü ile yükün altına 

girildiği algılanacak ve oluşturulacak algoritma ile yükün ortalanması sağlanacaktır. 

 

4.3.5  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Resim 11 : Taşıyıcı Araç PID Şerit Takip Algoritması 
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4.3.6 Yazılım Tasarım Süreci 

Kontrolör olarak arduino Mega kullanılacağından programda arduino ide ortamında 

yazılacaktır. Açık kaynaklı olması ve Türkçe kaynak sıkıntısı olmadığı için  arduino mega 

seçilmiştir. 

Analog girişlere bağlanan QTR8A Sensörü okunarak hangi sensörün beyaz hangi sesnsörün 

siyahı gördüğü algılanmıştır. Bu sensörler siyahta 5V beyazda ise 0 Volt çıkış vermektedir. 

Sekiz adet sensor aşağıda verilen kod bloğu ile okunmuştur. 

void qtrOku(){  

                    for(int i=0;i<8;i++){ 

                                                    sensValue[i]=(analogRead(sens[i])); 

                                                   } 

                   } 

Analog girişe 5 volt geldiğinde kontrollör tarafından 1024 olarak okunmakta, 2,5 volt 

geldiğinde 512 olarak okunmakta, 0 volt geldiğinde ise 0 olak okunmaktadır. Normal şartlarda 

512 nin üstü bir değer ise siyah, altı ise beyaz kabul edilebilir. Fakat biz her ortamda 

sensörümüzü kalibre ederek ortamdan okunanan maxsimum değeri ve minimum değeri 

bulduktan sonra eşik değerimizi 

esik=maxDeger - (maxDeger - minDeger)/2 formulu ile buluyoruz 

Okunan veri oran değerinden büyük ise siyah, küçük ise beyaz olarak algılanmakta ve 

pozisyon hesabında sadece siyah ta olan sensörler kullanılmaktadır. Siyahı gören toplam 

sensör sayısı aşağıdaki kod bloğu ile bukunmuştur. 

void adc(){ 

sensDigitalTop=0;  

for (int i=0;i<8;i++){ 

                                 sensDigital[i]=0; 

                               if (sensValue[i]>oran[i]){ 

                                                                        sensDigitalTop++;sensDigital[i]=1; 

                                                                       } 

                               } 

       } 

 

Sensörlerin olması istenen referans değer 4500 dür. Sensörler Resim 12 de olduğu gibi siyah 

çizgiyi ortaladığında; 

 
Resim 12 : Taşıyıcı Araç Çigiyi Ortalamış. 

Hazırlanan programda her sensöre bir ağırlık değeri verilmiştir. 1.sensörden gelen veriler 1000 

ile, 2.sensörden gelen veriler 2000 ile, 3.sensörden gelen veriler 3000 ile 4.sensörden gelen 

veriler 4000 ile 5.sensörden gelen veriler 5000 ile 6.sensörden gelen veriler 6000 ile 
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7.sensörden gelen veriler 7000 ile ve 8.sensörden gelen veriler 8000 ile çarpılmaktadır.  QTR8A 

sensörü tam çizginin üzerinde olduğunda 4. Ve 5. Sensörler 1 olacağından  

Konum=(4000+5000)/2=4500 bululnur. Konum değeri referans değere eşit olduğundan 

motorlar aynı hızla dönmeye devan eder. 

 

 
Resim 13 : Taşıyıcı Araç Çiginin Soluna Kaymış. 

Robot çizginin soluna kaydığında 7. Ve 8. Sensörler bir olacaktır buna göre konum; 

Konum=(7000+8000)/2=7500, referrans değerden büyük olduğundan sağ motor hızı 

artırılırken sol motor yavaşlatılacaktır. 

 
Resim 14 : Taşıyıcı Araç Çiginin Sağına Kaymış. 

 

Robot sağaa kaydığında 1. Ve 2. Sensörler 1 olacağından konum; 

Konum=(1000+2000)/2=1500 bulunur ve sağ  motor yavaşlatılırken sol motora hız verilir. 

 

void konum(){  

agirlikliToplam=0; 

         for (i=0;i<8;i++) agirlikliToplam=agirlikliToplam +sensNormalize[i]*(i+1); 

       if (sensDigitalTop==0){  

if (sonPozisyon>referans) pozisyon=9000;  else pozisyon=0;} 

        else pozisyon = (agirlikliToplam/sensTop)*1000; 

        sonPozisyon=pozisyon; 

              } 

Konum  bulunduktan sonra referans ile karşılaştırılarak hata ,  

Yeni hatadan önceki hatayı çıkartarak hatadaki değişim bulunur ve PID algoritması ile motor 

hızları otomatik olarak ayarlanır.  Yapılan denemelerde integral etkisi gözlenmediğnden 

alkoritmadan çıkartılmış sadece oransal ve türevsel kontrollör yapılmıştır.  

 void pid(){ 

    hata=referans-pozisyon; 
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    derivite=hata-sonHata; 

    sonHata=hata; 

    Tp=kp*hata+kd*derivite; 

 

    if (Tp>0){    sag=1;  sol=1; 

        solMotor=pwmMax + (Tp*0.2);  

        sagMotor=pwmMax-Tp; 

        if (sagMotor<0) {sag=0,sagMotor = limitHiz + sagMotor ;} 

         } 

         else {   sag=1;    sol=1; 

          solMotor=pwmMax+Tp; 

          if (solMotor<0) {sol=0;solMotor = limitHiz + solMotor ;} 

          sagMotor=pwmMax-(Tp*0.2) ; 

         } 

 

         solMotor=abs (solMotor); 

         sagMotor=abs (sagMotor); 

         if (sagMotor>limitHiz) sagMotor=limitHiz; 

         if (solMotor>limitHiz) solMotor=limitHiz; 

                  motor(sol,solMotor,sag,sagMotor,sol,solMotor,sag,sagMotor);  } 

 

4.4 Dış Arayüzler 

Google tarafından geliştirilen ve online çalışan App inventor uygulaması ile Android aygıtlarda 

çalışan QR kod okuma ve wifi üzerinden araç kontrol arayüzü tasarlanacaktır. Güdümlü 

robotun çalışması, sağa sola dönmesi, yükü alması ve  yükü bırakması gibi işlemler bluetooth 

üzerinden android aplikasyona aktarılacaktır. 

5. GÜVENLİK 

Güdümlü robot üzerine yerleştirilecek 6 adet Mz80 engel sensörleri ile engeller algılandığında 

veya aracın önüne bir engel geldiğinde robot kendiliğinden duracaktır. 3 saniye boyunca buzzer 

ile uyarı sinyali verildikten sonra engel kalkmaz ise robot otonom olarak engelden kurtulana 

kadar sağa dönecek ve çapı 1m olacak şekilde bir çember çizerek tekrardan yolu bulacaktır. 
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Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için motor düşük pwm ve düşük hızda çalıştırılacaktır. 

Aracımızın çevresine ws2812b adreslenebilir ledlerden mavi-kırmızı kayar ışıklar yerleştirerek 

aracın dikkat çekmesi sağlanacak ve 3 saniyede bir buzzer ile bip sesi çıkarılacaktır. 

Patlamaya karşı daha güvenli olduğu Lityum polimer pil yerine lityum iyon pil tercih edilmiştir. 

Batarya şarj durumu sürekli okunarak araç üzerinde gösterilecektir. Batarya tam dolduğunda 

şarj akımı otomatik olarak kesilecektir. Akım sınırlamalı adaptörler üzerinden şarj işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

Kısa devreye karşı ek yerleri ve lehimli bölgeler makaron ile yalıtılacaktır. Aracın üzerine acil 

stop düğmeleri yerleştirilecek ve bunlar herhangi bir yere çarptığında araç otomatik olarak 

duracaktır. 

6. TEST 

Henüz tam olarak bitmediği için test imkânımız olmamıştır. Fakat şerit takibinde herhangi bir 

sıkıntımız yok. Yük alma ve bırakma kısmında yükün tam ortasına giremez isek yükü 

kaydırmaktan çekiniyoruz. Bunun içinde yük platformunu tam olarak ortalayacağımız 

algoritmalar üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu kısımda bir sıkıntı yaşar isek kriko kullanmaktan 

vazgeçerek dört adet hasta yataklarında kullanılan elektromekanik liflerden kullanmayı 

düşünüyoruz. Fakat maliyetinden dolayı ikinci planda tutuyoruz. 

7. TECRÜBE 

Hali hazırda şase olarak çok ağır bir malzeme kullanıyoruz maddi deskek alırsak şasemizi 

hafifletmeyi düşünüyoruz. Aracımız dört çekerli olduğu için sürme işlemi daha kompleks ve 

zor oluyor. Mümkün olursa 500wattlık iki motor ile arkadan çekişli bir araçta kullanabiliriz.  

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Nisan Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 

tarasması,  

 

PDR raporunun 

tamamlanması. 

Malzeme 

temini 

Yazılım 

Geliştirme 

Yazılım 

Geliştirme 

 

Malzeme 

tespiti. 

Araçta görülen 

eksikliklerin 

belirlenmesi 

 

Araçın 

tamamlanması 

Şaseyi 

ergonomik ve 

gösterişli hale 

getirme. 

 

Sunu ve poster 

hazırlama 

PDR 

raporunun 

hazırlanması. 

 

Eksik 

malzemelerin 

belirlenmesi 

Minyatür 

yarışma 

parkurunun 

kurulması 

 

Test Aşamaları 

 

Yarışma 

Tablo 1 : Ahican Güdümlü Robot Zaman Planlaması 
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   Malzeme Adı  Malzeme Link Birim 

Fiyat Tl 
Adet  Fiyat  

1  Hoverboard 

motor  
https://urun.n11.com/scooter-hoverboard-yedek-

parcalari/smart-balance-hoverboard-motor-teker-65-8-

85-elektrikli-kaykay-P380315840 

550  4  2200  

2  DC fırçasız 
Motor kontrol 

cihazı PWM  

36 Volt 350 Watt Beyin Fırçalı Motor İçin Fiyatları ve 
Özellikleri (n11.com) 

450  4  1800  

3 kriko  https://www.ciceksepeti.com/akordion-tip-makasli-

circir-kollu-kriko-1.5-ton-kcm40053781 
220 1  220 

4 Kriko motoru  https://www.robotistan.com/12v-110rpm-l-redukturlu-

dc-cam-kaldirma-motoru-sag 
415  1  415  

5 Kriko motor 

sürücü  
https://www.direnc.net/bts7960b-40-amper-motor-

surucu-modulu 
110  1  110  

6 batarya  https://urun.n11.com/scooter-hoverboard-yedek-

parcalari/smart-balance-hoverboard-ginger-smart-

scooter-samsung-batarya-pil-P118107075 

700  2  1400  

7 Şarj aleti  https://urun.n11.com/scooter-hoverboard-yedek-

parcalari/smart-balance-hoverboard-ginger-smart-

scooter-adaptor-sarj-cihazi-P118099678 

230  1  230  

8 Sigma profil  https://www.otomasyoncu.net/urun/sigma-profil-40x40-

agir-kanal-10 

430 2  860  

9 Sigma rofil  https://www.otomasyoncu.net/urun/agir-30x30-sigma-

profil-kanal-8-1metre 

230 2  560 

10 Bağlantı 
elemanlari  

KANAL SOMUNLARI (otomasyoncu.net)  
BAĞLANTI SACLARI (otomasyoncu.net)  

KÖŞE BAĞLANTILARI (otomasyoncu.net)  

muhtelif  -  500  

11 kontrolör  https://www.direnc.net/arduino-mega-2560-r3-usb-

kablo-dahil 

450 1 450  

12 kontrolör https://www.direnc.net/esp32-wroom-32u-wifi-

bluetooth-gelistirme-modulu 

130 1 130 

13 Bluetooth https://www.direnc.net/hc05-arduino-bluetooth-modul 50 1 50 

14 Kontrast 

sensörü  

https://www.robotistan.com/qtr-8a-8li-kizilotesi-sensor-

analog 

184 2  368  

15 Engel sensörü  https://www.robotistan.com/80cm-menzilli-kizilotesi-

sensor-mz80 

56 8  448 

16 regülatör  https://www.robolinkmarket.com/xl4016-300w-10a-dc-

dc-voltaj-dusurucu-regulator-karti 

90 3  270 

17 Şerit led  https://www.robotistan.com/ws2812b-adreslenebilir-rgb-

serit-led-60-led-ip65-silikon-korumali-su-gecirmez-5m 

90  5  450  

18 Lazer kesim ve diğer giderler  1000 

 Toplam 12400 

Tablo 2 : Ahican Güdümlü Robot Yaklaşık Maaliyet Tablosu. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Projede standart Dc motor yerine hub motor kullanılacaktır. Hub motor özellikle yeni nesil 

elektrikli scotter, hoverboard, elektrikli bisiklet gibi elektrikli taşıtlarda kullanılmaktadır. Bizde 

kendimizi bu alanda daha çok geliştirmek için bu motoru tercih ettik. 

Mekanik kriko elektrikli hale dönüştürülecektir. Dişli ve kayış sistemleri ile tek noktadan değil 

de dört noktadan kaldırma işlemi gerçekleştirilecektir. Krikoda kullanılacak DC motor 

mosfetlerden veya rolelerden sürücü tasarımı yapılacaktır.  

Kontrol arayüzü pc üzerinden değil de mobil android aygıtlar üzerinde çalışacaktır. Ayrıca 

barkod okuma işi içinde tasarlanan qr kod okuma aplikasyonu ile mevcut mobil aygıtlarımız 

kullanılacaktır. 

https://www.n11.com/urun/36-volt-350-watt-beyin-fircali-motor-icin-4411730?magaza=istanbulpilveaku&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkYKkSVeYZnnL3axWdVBtBDmb9XaHEueeP5vUCyZwKO4JVRvK8ZMTuhoCTOoQAvD_BwE
https://www.n11.com/urun/36-volt-350-watt-beyin-fircali-motor-icin-4411730?magaza=istanbulpilveaku&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkYKkSVeYZnnL3axWdVBtBDmb9XaHEueeP5vUCyZwKO4JVRvK8ZMTuhoCTOoQAvD_BwE
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10. YERLİLİK 

Aracımız tasarım ve yazılımsal olarak %100 yerlidir. Fakat gerek hub motor gerekse bldc motor 

sürücü hazır alınmıştır. İlerleyen süreçte kendi bldc motor sürücümüzü tasarlamayı da 

düşünüyoruz. 

Kaldırma sistemi tasarımı da tamamen kendimize ait olup %100 yerliliğe sahip olacaktır. 

Mekanik atölyesinde kendimize has makaslı bir kriko sistem çalışmalarımız devam etmektedir. 
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