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PROJE ÖZETİ 

• Üç̧ boyutlu yazdırma, dijital ortamda hazırlanan üç̧ boyutlu dosyadan (CAD çizimleri) 

üç̧ boyutlu katı nesneler üretme. Üç̧ boyutlu yazıcı bilgisayar verisini el ile tutulabilir 

gerçek nesnelere dönüştüren bir makinedir.  

 

 

PROJENİN AMACI 

• Bu makineler geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak üretilme imkânı olmayan 

karmaşık geometriye sahip parçaları üretebilmektedir. Sistem üst üste yığma şeklinde 

çalışmaktadır ve yaygın olarak plastik türevi sarf malzemeler kullanılarak 

yapılmaktadır. PLA ve ABS çeşitleri en sık kullanılan filamentler olsa da, PVA, PC, 

STH, PETG, HIPS, Luminous (Parlak), Nylon, Conductive (İletken), Wood (Ahşap), 

Flexible (Esnek) vb. gibi bir çok farklı özelliklere sahip filament çeşitleri de 

bulunmaktadır. 
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PROJE ADIMLARI 

• 1.ADIM: Projede ilk olarak CAD ortamında çizilen şasenin lazer kesim 

ile kesilip birleştirilmesi. 

• 2.ADIM: Şasenin boyanması bu kısımda karanlıkta da dikkat çekici bir 

renge sahip olması için fosforlu boya kullandık ama almış olduğumuz 

boya markasının satıcı tarafından kaliteli olduğu söylenmesine rağmen kalitesiz bir 

ürün olması bize ek masraf çıkartarak başka firmadan aldığımız siyah renk ile 

şasemizi boyadık 

• 3.ADIM: Lm8uu rulmanlar ile şaseye ait olan X ve Z eksenini taşıyacak olan plastik 

parçalar ile Y ekseninde baskı yapılacak olan ısıtıcı levhayı taşıyan plastik parçaların 

montajı yapıldı 

• 4.ADIM: Şaseye nema 17 step model motorlarımızı bağlandık. Bu 

kısımda önemli olan detay motorun (1A, 1B 2A, 2B-) motorun yönlerinin 

belirlendikten sonra bağlanması. 

 

 

• 5.ADIM: Z eksenine ait trapez T8 millerin esnek 5mm x 8mm kaplin kullanılarak 

bağlantısı yapıldı. Trapez mil kullanılmasındaki sebep Z ekseninde oluşan wobble 

probleminin önüne geçilmesi içindir. 

• 6.ADIM: End stop switchlerin ve MK3 ısıtıcı levhanın bağlantısı yapıldı. 

• 7.ADIM: Extruder ve nozzle birleştirilerek X eksenindeki extruder taşıyıcı parçaya 

monte edildi. 

• 8.ADIM: Motorlar,end stop switchler,ısıtıcı tabla,extruderın ve LCD12864 ekranın 

kabloları RAMPS1.4 boardında gerekli pinlerine bağlantıları yapıldı. 

 



5 
 

• 9.ADIM: Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra ARDUINO Mega 2560 R3 kartımıza 

Arduino IDE programı ile açık kaynak olan MARLIN yazılımını yüklüyoruz. 

Buradaki önemli olan nokta kartımıza program içerisindeki Configuration.h 

sekmesindeki aşağıdaki görsellerdeki ayarları kendi makinemize göre optimum 

değerler girebilmektir. 

 

 

 

 

 

• Configuration.h  dosyası içindeki işlemler; 
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• MALZEME LİSTESİ 

 

ARDUINO MEGA ve RAMPS 1.4 geliştirme kartları kullanılmıştır. 

Ramps(RepRap Arduino Mega Pololu Shield) 1.4 ; 3D printerlarda oldukça sık kullanılan bir 

kontrol kartıdır. Arduino Mega modeli veya benzer pin dizilimine sahip birçok kart ile 

beraber kullanılabilir olan Ramps 1.4 shield yapısı sayesinde Arduino Mega'nın direk olarak 

üzerine oturtularak kullanılabilir. 

Açık kaynak donanımına sahip olan Ramps bu özelliği ile birçok kullancıya ulaşmıştır ve bu 

sebeple kart oldukça geliştirilmiştir.Reprap, Mendel ve Prusa uyumlu olan Ramps, 5 adet step 

motorun kontrolüne imkan vermektedir. 

Bizim projemiz de 5 adet motor sürücü kartı takılarak Nema17 step motorların kontrolleri 

sağlanılmıştır. X ekseni için 1, Y ekseni için 1, Z ekseni için 2 motor desteği sunan Ramps, 2 

tane de Extruder için step motor desteğini sunmaktadır. Bu özelliklere ek olarak yine 3 adet 

ısıtıcı çıkışı ve 3 adet de limit-switch girişi yer almaktadır. Ayrıca Ramps ile uyumlu LCD 

ekran girişi de yine ürün üzerinde yer alan konnektörden sağlanmaktadır.  

 

RAMPS 1.4 GENEL ÖZELLİKLERİ: 

• Farklı aksesuarları kontrol etmek için 

genişletilebilir altyapı, 

• Isıtıcı ve Fan için 3 Mosfet Çıkışı, 

• 3 Termistör Çıkışı 

• Yüksek güvenlik ve korumaya ek 5A'lik sigorta 

• 11A'lik Isı tablası sigortası 
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• 5 A4988 Step Motor Sürücü Kartı Desteği 

• Dişi Headerlar sayesinde sürücüler kolayca takılıp, çıkarılabilir. 

• Tüm mosfetler çok yönlü kullanım için PWM çıkışlarına bağlanmıştır. Erkek 

headerlar sayesinde limit switch, motor ve LED bağlantıları kolaylıkla 

yapılabilinmektedir. Bu konnektörler 3A'e kadar dayanabilecek şekildedir. 

• Dahili SD kart yuvası ürün üzerinde bulunmamaktadır ancak SD kart modülleri karta 

bağlanabilir. 

• Isıtıcı çıkışları aktif edildiğinde LED'ler yanacaktır. 

• Prusa Mendel modelinde Z ekseni için iki motor bağlayabilme özelliği bulunmaktadır. 

ARDUINO MEGA 2560; 

• Atmega2560 temelli bir mikrodenetleyici 

kartıdır. Üzerinde 54 adet dijital giriş/çıkış pini 

(15 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 16 

analog giriş, 4 UART (donanımsal seri port), 

16Mhz kristal, usb soketi, güç soketi, ICSP 

konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Kart 

üzerinde mikrodenetleyicinin çalışması için 

gerekli olan her şey bulunmaktadır. Kolayca 

usb kablosu üzerinden bilgisayara bağlanabilir, 

adaptör veya pil ile çalıştırılabilir. 

• Mega; program yüklemek ve bilgisayar haberleşmesi yapmak için üzerinde 

Atmega16u2 (Rev 2 üzerinde Atmega8u2 bulunmaktaydı) usb-seri dönüştürücü 

bulundurmaktadır.  

 

 

 

          Teknik Özellikler: 

• Mikrodenetleyici Atmega2560 

• Çalışma Gerilimi 5V 

• Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V 

• Giriş Gerilimi (limit) 6-20V 

• Dijital I/O Pinleri 54 (15 tanesi PWM çıkışı) 

• Analog Giriş Pinleri 16 

• Her I/O için Akım 40 mA 

• 3.3V Çıkış için Akım 50 mA 
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• Flash Hafıza 256 KB (Atmega2560) 8 KB kadarı bootloader tarafından 

kullanılmaktadır 

• SRAM 8 KB (ATmega2560) 

• EEPROM 4 KB (ATmega2560) 

• Saat Hızı 16 MHz 

• Uzunluk 101.6 mm 

• Genişlik 53.4 mm, Ağırlık 36 g 

 

A4988 Step Motor Sürücü Kartı,  

• Allegro'nun en kullanışlı mikrostep çift kutuplu bipolar step 

motor sürücüsüdür. Sürücünün akım sınırlaması, yüksek 

akım koruması ve 5 farklı mikrostep çözünürlüğü vardır. 8-

35V arasında çalışabilir ve her bobin için 2 A akım 

vermektedir.  

Özellikleri: 

• Basit bir adım ve yön kontrol arayüzü 

• Beş farklı adım çözünürlüğü: Tam adım, Yarım adım, Çeyrek adım, Sekizinci adım ve 

Onaltıncı adım 

• Ayarlanabilir akım kontrolü size daha yüksek adım oranları elde etmek için step 

motorun nominal geriliminden yukarıda gerilim kullanmasına olanak veren bir 

potansiyometre ile maksimum akım çıkışı ayarlamanızı sağlar. 

• Akıllı değişme kontrolü otomatik olarak doğru akım yavaşlama modunu seçer. (hızlı 

yavaşlama veya yavaş yavaşlama) 

• Aşırı sıcaklıkta termal kapatma, düşük voltaj ve yüksek akım korumaları vardır. 

• Kısa devre koruması mevcuttur. 

• Sürücü, VDD ve GND pinleri arasına bağlanmış logic voltaj kaynağına (3-5.5V) ve 

VMOT ile GND arasına bağlanmış motor güç kaynağına (8-35V) ihtiyaç duymaktadır. 

Bu kaynakların decoupling kapasitörlerinin karta uygun yakınlıkta olması gerekir ve 

bu kaynaklar beklenilen akımların (güç kaynağı için maksimum 4A kadar) iletilmesine 

uygun olması gerekir. 
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LCD 12864 

 

NEMA 17 STEP MOTOR 

• 42HD4027-01 Bipolar/Unipolar Nema 17 Step Motor 

Teknik Özellikleri: 

• Adım açısı: 1.8°. 

• Çalışma gerilimi: 3.3V DC. 

• Çalışma akımı: 1.5A.  

• Tutunma torku: 400mN.m Min(36.8oz.in). 

• Faz direnci: 2.2 Ω ± 10％(20°). 

• Endüktans: 3.8mH±20%. 
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J HEAD HOTEND E3D V6 

• 3D Yazıcı Kartuş (Filaman) Isıtıcı 

• Alüminyum Isıtıcı Blok 

• 100K NTC Sensör / Termistör 

• 0.4mm Nozzle 

• 26mm Çelik Barel 

• J-Head Pnömatik Konnektör 

• Soğutucu Gövde 

• 12v Fan 

• Fan Tutucu 

3D Yazıcı Kartuş (Filaman) Isıtıcı 

 

 

Alüminyum Isıtıcı Blok 
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100K NTC Sensör / Termistör 

 

 

• 0.4mm Nozzle 

 

MK3 HOTBED 

• Nozzle dan çıkan filamentin özellikle ABS maddelerin işleme yapılan alüminyum 

levha üzerine daha rahat yapışması baskı ortasında eksenlerde kayma ve baskının 

yataktan yukarı kıvrılmaması için kullanılan malzemedir. 
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TİTAN EKSTRUDER 

                   

X EKSENİ EKSTRUDER TAŞIYICI 

                                

 

• X ve Y eksenlerinde hareket aktarımı için GT2-6MM kayış kullanıldı. 
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• Kayış ve step motor bağlantısı için ; GT2 16 diş kasnaklar kullanıldı 

 

 

ŞASE İÇİN; 

• Lazer kesim 3mm metal sac ve bizim de güncellemeler yaptığımız plastik parçalar 

kullanılmıştır 

         

GÜÇ KAYNAĞI OLARAK; 

• İlk başta 12v 30 Amper LED trafosu kullanılmıştır. 

• Ancak trafonun yanması ve çalışma esnasında amper ölçümü yapılarak gerekli Amper 

miktarını karşılamaması üzerine ATX POWER SUPPLY kullanılmıştır. 
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Z EKSENİNDE; 

Trapez M8 Mil kullanılmıştır. 

 

Makineden alınan baskı örnekleri; 

     

 


