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PROJE ÖZETİ 

 

 

       Robotik işlemler, birçok parçadan oluşan elektro-mekanik bir sistemdir. Böyle bir 

sistemde hareket, mekanik yapıyla tahrik ve kontrolü sağlayan elektrikli parçalarla sağlanır. 

Günümüzde insan gücünün ve zamanının yetersiz geldiği birçok sektörde kullanılmaktadır. 

Özellikle hata oranın düşük olması hedeflenen işlemlerde yaygın kullanılmaktadır. Bu 

işlemlere makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması, parçaların konumlandırılması, aktarılması, 

kaynak, boyama verilebilir. 

 

 

      Gerçekleştirilen projede, bilgisayar ortamından svg formatında verilen veri resimlerini, 

kağıt ve sabit düzlem üzerine çizen bir robot geliştirilmiştir. Bu çalışma ile beraber tasarım 

veya prototip oluşturmada yapılan hassas çizim işlemleri bu robot ile hızlı ve hatasız bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu robot elektronik çalışmaların plaket üzerine devreyi 

hatasız olarak çizmek içinde kullanılır. Bundan dolayı hassas işlemlerde doğruluk ve hızdaki 

yükseklik çıktısı ile kullanıcıya avantaj sağlaması planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULLANILAN MALZEMELER 

1.Arduıno Uno 

Arduino Uno 2560, İtalyan mühendislerin geliştirmiş olduğu açık kaynak yazılımlı ve 

donanımlı, üzerinde ATmega328 mikrodenetleyicisinin bulunduğu bir elektronik geliştirme 

kartıdır. Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği 

gibi bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara da bağlanabilir. Hazır üretilmiş kartlar satın 

alınabilir veya kendileri üretmek isteyenler için donanım tasarımı ile ilgili bilgiler mevcuttur. 

Projede 1 adet Arduıno Uno kullanılmıştır. 

 

 

2. SG90 Mini Servo Motor 

Servo motorlar gönderilen sinyalleri belirli bir açısal pozisyonda döndürebilen motor 

çeşitleridir .  

Projede çizim robotunun kontrolünü sağlamak için 1 adet SG90 Mini Servo Motor 

kullanılmıştır.  

 



3. L293D Motor Kalkanı / L293D Motor Sürücü IC x2 

   Motor sürücü kullanmamızın en önemli nedeni denetim kartının veya devre malzemelerinin 

zarar görmemesi. Ayrıca L293D motor sürücüsünün önemli özelliklerinden biri 2 tarafının 

bağımsız çalışabilmesi bir diğeri ise 2 motoru aynı anda çift yönlü çalıştıra bilmesidir. 

   Projede 1 adet  L293D Motor Kalkanı ve 2 adet L293D Motor Sürücü kullanılmıştır. 

    

 

 

 

 

 

 

 



4. Nema17 Step Motor x2 

    Step motorlar, elektrik enerjisini dönme hareketine dönüştüren elektro-mekanik cihaza 

denir. Step motorlar çok hassas sinyaller ile açısal konumu adımlar ile değişmektedir. 

   Projede 2 adet Nema17 Step Motor kullanılmıştır. Bu motorlar asılı düzeneğin iki ucuna 

sabitlenmiştir. 

 

 

5.GT2 Kasnak ve Kauçuk Kayış 

     Kayış ve kasnaklar robotun asılı kalmasını sağlamaktadır. Proje tasarımında her 2 step 

motorun altından geçirilerek gondolaya bağlamakta kullanılmıştır. Kayışların gergin olması 

robotun hareketini olumlu yönde etkileyecektir. 

 

 



6. Balıkçı Kurşun Ağırlığı  

    Kurşun ağırlıkları gondolaya bağlanmış ve step motorların altından geçen 2 taraftaki kayış 

uçlarına takılmıştır. Bu ağırlıklar robotun dengesini sağlayacaktır. 

 

 

7. Bağlantı Kabloları 

     Projede motor sürücüsü ile servo motor arasındaki bağlantıda kullandık. Hatta çift sıra 

yaparak aradaki mesafeyi arttırdık ve bu da robotun çizim alanını arttırdı.  

 

 

 

 

 



ROBOTUN OLUŞTURULMASI 

Çizim robotunun gerçekleştirilmesi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım mekanik ve 

elektronik montaj , 2. Kısım ise yazılım kısmı.  

Projede şuan için geldiğimiz nokta Mekanik ve Elektronik montajın tamamlanması.  

1.Mekanik ve Elektronik  Montaj 

        Çizim robotu orta gövdesinde bulunan bir kalem ile verilen zemin üzerinde çizim 

yapmaktadır. Çizim yapılacak zemin için 60x85 boyutunda bir yazı tahtası tercih edilmiştir. 

Çizimin yapılabilmesi için gerekli step motor, servo motor ve kalemin tutulmasını sağlayan 

gondola Solidworks programında tasarlanmıştır ve 3D yazıcıdan basılmıştır.  

  a.Tutucular : Yazı tahtasının 2 ucuna sabitlendikten sonra üzerlerine step motorlar 

yapıştırılmıştır. Step motorların sabit ve sağlam durmasını sağlamaktadır. 

 

 

    

 

    



 b.Gondola : Robotun ana kısmı olarak değerlendirilebilir. Çizim yapacak kalemi tasarlanan 

kalem boşluğundan geçirdik. Daha sonra tasarımın üstünde bulunan Servo motor tutucu 

kısmına mini servo motor sabitlendi . 2 tarafından  kayış bağlanarak gergin bir şekilde Step 

motorların altından geçirdik.  

 

 

 

 

 

 



      Elektronik montaj kısmı için ilk olarak arduıno ve motor kalkanını taktık. Daha sonra 

servo motoru jumper tellerle bunlara bağladık. Bağlantı sağlarken jumper telleri uçuca 

bağlayarak uzatma sağladık ve aradaki mesafeyi arttırdık. Böylece robotun çizim yapması 

daha da kolaylaşacak. Daha sonra Step motorları Arduıno’ya bağladık.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Yazılım 

 

      Projemizin 2.kısmı sayabileceğimiz bu kısmın yapımına henüz başlayamadık . Bunun en 

önemli nedeni ise Yurtdışı sitesinden verdiğimiz 2 malzememizin teminatının verilen tarihten 

çok sonra gerçekleştirilmesidir.  

 

     Mekanik ve Elektronik montajımızın birkaç sağlamlaştırma işleminden sonra yazılım 

kısmına başlayacağız.Yazılım kısmında ise yapacaklarımız aşağıda belirtilmiştir. 

 

    Yazılım kısmı için ihtiyacımız olan 2 kısım var. Birincisi Arduino yazılımı diğeri ise Pc 

için olan yazılım. Önce Arduıno yazılımını tamamlayacağız .Daha sonra bilgayar yazılımını 

yapacağız . Çizilecek resimleri svg formatında datalara dönüştürülmesi için Processing 

yazılımını kullanacağız. Burada önce çizim tahtamızın boyutunu ve robotumuzun sınırlarını 

belirleyeceğiz. Daha sonra ise çizimini yapmasını istediğimiz resmi seçeceğiz .Resim formatı 

olarak .svg kullanacağız.  

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 

      Bu proje sayesinde elektronik bağlantıların yapımını daha iyi öğrendik. Proje yapımından 

önce ve proje yapımı sırasındaki araştırmalarımız ile step motorların , servo motorların vb. 

kullandığımız malzemelerin çalışma mantığını anladık . Motorların , kalemin tutulacağı 

parçaların tasarımını yaptık .  

     Proje devamında yazılım kısmına başlayacağız. Yazılım aşaması da bittikten sonra yazılım 

ve donanımı birleştirip robotumuzu hazır hale getireceğiz.  

    Projemiz x-y-z eksenlerini kullanarak dev resimler yapmamızı , hatta bir duvar tablosu 

oluşturabilmemizi sağlayacaktır . Aynı zamanda  bu robot elektronik çalışmaların plaket 

üzerine devreyi hatasız olarak çizmek içinde kullanılabilecektir. Bundan dolayı hassas 

işlemlerde doğruluk ve hızdaki yükseklik çıktısı ile kullanıcıya avantaj sağlaması 

planlanmaktadır. 


