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1. ÖZET ve ANAHTAR KEL İMELER: 
 

Pro je Başlığı:  
 
Project Title:  
Mechatronics Design of an Autonomous Pipe -Inspection Robot  
Özet:  
 
Abstract:  
It's a requirement to regularly check pipelines against to deformation, corrosion, congestions etc. in the 
network. Mobile robots are good solution for this job. Visual information from the inside of pipes 
associated with a location stamp is needed for inspection.  In this article previous mobile robot designs 
are rewieved and a new robot designed for this task. Pictures are processed online in order to identify any 
problem in pipe and next start capturing high resolution images to conserve limited memory size. The new 
robot moves in pipes and provides video stream of pipe interior with location stamp. The visual 
information can later be processed offline to extract more information of pipeline condition to make 
maintenance decisions. 
 
Anahtar Kelimeler:   
 
Keywords:  
Mechatronics , Pipe, Petrol, Gas, Inspection, Robot , Design  



2. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı  ve erişilmek istenen sonuçlar açıkça yazılmalıdır. 
Pipelines are important for economic transport of liquids and gases like fuels, oil, natural gas, water. On 
the other hand these networks can be effected by the enviroment and damaged. This situation can 
causes pecuniary and enviromental injuries. At the same time this can cause loss of money. 
Regularly inspections and maintenance of the lines are crucial at this point. But the difficulty and cost for 
human inspection can be extremely high. In this project tried to sort this problem out with autonomus 
robots. 

 
 
3. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür 
analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu 
ortaya koymalıdır. Dikkate alınan literatür kaynak gösterilmeli ve listelenmelidir.  
After the revirw of the literature in this topic, some studies found about the solution of this problem. But 
just one study tried to solve problem with autonomous robots. 
 
In 1987 IEEE International Conference on Robotics and Automation a study published by IEEE in NC, 
USA. 
At that study a kind of worm mechanism used to observe in order to check inspection on the gas 
pipes[1]. 
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4. ÖZGÜN DEĞERİ: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi 
içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir 
katkı sağlayacağı açıklanmalıdır. 

With this project energy transmission will be easier and price of the petrol - gas will be lower. 

 
 
 
5. YAYGIN ETK İ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve 
toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan 
kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir. 
 
Using of the autonomus robots in fluids will be easier due to experiences of this study. 

 
 
6. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler 
sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde 
tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. 
 
 
 
Pipelines are important for economic transport of gases and liquids such as oil, fuels, water and sewer. 

However, pipelines always suffer from aging and damages, which can cause great waste of resource, 

environmental pollution, and other accidents. For example, the leak of petroleum pipeline causes 

financial losses, pollution and ecocatastrophe. Regular inspections and maintenance of pipelines are 

essential to keep them functional. Unfortunately, the difficulty and the cost for human inspection can be 

extremely high, especially with the appearance of increasingly complicated pipelines nowadays [1]. 

Autonomous inspection and monitoring of pipes is important during several phases including the 



commissioning stage to ensure that pipes are free from faults of left-over obstacles. Then, monitoring is 

also needed in the running and routine maintenance phases. Autonomous robots can be used to inspect 

the interior of pipes. 

A front ultrasonic sensor is used to detect obstacles. A video camera module is also fitted on robot front 
to capture the video stream and report it to control module which archive the video stream for retrieval 
and process on board to detect abnormality. The camera is special to Rasberry PI and have five 
megapixels sensor array supporting resolution of 1080, 720 and VGA video modes. The camera is 
attached via a 15 cm ribbon cable to the CSI port on the raspberry module. This camera has high 
resolution and in same time small and appropriate to our robot. Raspberry pi camera module was found 
appropriate to our robot, since it can be used to take highdefinition video, as well as stills photograph In 
case abnormal images are detected then the camera is directed to capture high resolution images for 
further offline analysis. Encoders are fitted to the DC motors of the tracks to show the travelled distance. 
The quadrature encoder has resolution of 1000 state change per wheel cycle. Two dc motors with motor 
torque of 10 kg.cm are used. A lithium battery is also selected for two hours operation. 
Raspberry PI was selected since compared to other options; it excels in handling video and multimedia 
data in general. Raspberry Pi was chosen for several reasons:  
•Uses ARM processor with strong computing capability.  
•Easy to program in scripting python. 
•Low power consumption to increase mission time. 
•Has optional memory module to enable storage of video and still images. 
•Processing saved data. 
The board have SD Card slot for data storage up to 32 G-Byte which is sufficient for expected two hour 
missions. 
 

(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması 
zorunludur. 
 
 
7. KURUMUN ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde projenin yürütüleceği birimlerde ve Üniversitemizde 
var olup projede kullanılacak olan altyapı olanakları belirtilmelidir. 
 
Projeyle ilgili herhangi bir altyapıya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 
 
8. BAŞARI ÖLÇÜTLER İ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam 
anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi 
açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek 
ipuçları verilmelidir.  

Proof of the succes of project will be detecting of problems on pipes that is containing flowing petrol and gas without 
any technical problem on the robot. And not to prevent flow. After that real proof of the succes will be using this robot 
by energy companies. 

 
 
9. B PLANI:  Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği 
ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani 
devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. 
 
If there is an unexpected error ocured in the extreme conditions of the petrol pipe(high pressure, leak of 
the fluid to the system) the manufacturing method or materials will be change. 

 
 
10. PROJEYİ DESTEKLEYEN D İĞER KURULUŞLAR: Projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenip 
desteklenmediği belirtilmelidir.   



 
Proje başka bir kurum tarafından desteklenmemektedir. 

 
 
11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELER İ: 
 

Proje Yürütücüsünün BAP Destekli Projeleri 

Proje No Projedeki 
Görevi Proje Adı Başlama/Biti ş 

Tarihi 
Destek Miktarı 

(TL) 

     

Proje Yürütücüsünün Di ğer Projeleri (TÜB İTAK, DPT, FP6-7 vb.) 

Proje No Projedeki 
Görevi Proje Adı Başlama/Biti ş 

Tarihi 
Destek Miktarı 

(TL) 

     

 
 
 
 
 

Proje Yürütücüsünün Son 5 Yılda Yapmı ş Olduğu Yayınlar 

Yazarlar Makale Ba şlığı Dergi Cilt/Sayı/Sayfa Tarih 

     



 
12. ÇALIŞMA TAKV İMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama 
aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli, ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir. 
 
 

İŞ-ZAMAN Ç İZELGESİ 
 

İş Paketi Adı/Tanımı 
AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.Detailed literature research X 
                       

2.Making system modelling and making 
required calculations of the design to make 
minimum friction with the flow. 

 

X X X 

                    

3.Choosing right materials that has enough 
strength and other mechanical/pyhsicial 
properties. 

    

X 

                   

4.Designing of the electronic parts(processor, 
motors, sensors, camera, battery, and memory 
etc.) 

     

X X X X 

               

5.Developing codes of the processor part and 
trying checking communution of software and 
hardware 

        

X X X 

             

6.Modelling robot on solidworks and checking 
it in flow of the petrol or gas. 

           

X X 

           

7. Manufacturing of the parts and assemble 
them. 

             X X          

8.Trying robot in real conditions and checking 
stability of it. 

            

   X X X 
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