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1. RAPOR ÖZETİ  

 

Advena Teknoloji Takımı, “2022 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” 

kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasına ileri 

kategoride özgün olarak tasarladığı güdümlü robotu ile katılacaktır.  

 

Proje detay raporu dahilinde Nova AMR projesi genel hatlarıyla açıklanmış, yarışma komitesi 

tarafından talep edilen detaylar da rapor içerisinde belirtilmiştir. Advena Teknoloji Takımı, 

yarışmanın vizyonu ve misyonu çerçevesinde, ülkemize bu alanda milli teknolojiyi 

kazandırmak ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla Nova AMR projesini 

geliştirmektedir.  

 

Nova AMR, yarışma şartnamesinde yer alan istekler göz önünde bulundurularak 

geliştirilmektedir. Bunlara ek olarak proje ekibi tarafından geliştirilen özgün ve yenilikçi 

tasarımlar da projeye dahil edilerek görev odaklı olan bu yarışmada fark yaratılması 

hedeflenmektedir. Bu anlamda geliştirilen özgün tasarımlar raporda tüm detaylarıyla 

belirtilmiş, “Özgünlük” başlığı altında detaylıca açıklanmıştır. Bu durum ekibimizin projeye 

yalnızca yarışma özelinde yaklaşmadığını, ileriyi de planlayarak ve hedefleyerek çalışmalar 

yaptığını ifade etmektedir. 

 

Proje kapsamında bulunan mekanik, elektronik ve yazılımsal çalışmalar raporun ilgili 

bölümlerinde belirtilmiştir. Rapor içerisinde proje ön tasarım sürecinden detay tasarım süreci 

sonuna kadar yapılan tüm çalışmalardan detaylarıyla bahsedilmiştir. Bugüne kadar geliştirilen 

tüm tasarımlar, görselleriyle birlikte ilgili başlıklar altında açıklanmış; ardından güncel 

tasarımlara yer verilmiştir.  

 

Raporun “Organizasyon Yapısı” başlığı altında bulunan iş paketleriyle aracın planlanan gelişim 

süreci detaylandırılmıştır. Bu raporda olduğu gibi ön tasarım raporunda da belirtilen zaman 

planlaması düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca planlanan test süreci de ilgili başlıkta 

detaylarıyla açıklanmıştır. 

 

Ekibimizin süreç boyunca edindiği tecrübeler, yapılan hatalar ilgili başlık altında anlatılmıştır.  

 

Aracın görev mekanizması kısaca özetlenecek olursa, parkurun başlangıç noktasına 

yerleştirilen araç harekete başladığında görüntü işleme kullanarak parkuru algılayacak ve şerit 

takibi yapacaktır. Eş zamanlı olarak mesafe sensörleri ile engel tespiti yapacak, önünde bir 

engel algıladığında güvenliği göz önünde bulundurarak duracak ve 15 saniye bekleyecektir. 

Eğer engel aracın önünden kalkmazsa engelin etrafından dolaşarak şerit takibine devam edecek 

şekilde tasarlanmıştır.  

 

Haritalama turunda araç yukarıda belirtilen algoritmaları kullanarak belirtilen senaryo dahilinde 

parkuru dolaşacaktır. Ardından atılacak olan yüklü turda yukarıdakilere ek olarak aşağıda 

belirtilen algoritmalar da sürece dahil edilecektir.  

 

Yük alma işlemi QR kod okuyucunun tetiklenmesiyle başlayacak, araç yük platformunu 

ortaladığında mesafe sensörlerinin ve yine QR kod okuyucunun tetiklenmesiyle duracaktır. Bu 

işlemin ardından lineer aktüatörlerden oluşan lift mekanizması, platformu ve üzerinde bulunan 

yükü kaldıracaktır. Yükü alan araç, senaryoya uygun şekilde şerit takibine devam ederek yükü 

istenilen noktaya bırakacak ve yine senaryonun gerektirdiği biçimde parkuru tamamlayacaktır. 
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Tüm bunlara ek olarak, döner tabla sistemi tasarımı ile proje özgünleştirilmiş ve gelişim 

potansiyeli kuvvetlendirilmiştir. Yarışma isterlerinde yer almayan ancak özgün olarak 

geliştirdiğimiz bu tasarım, raporun ilgili başlıkları altında detaylarıyla açıklanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI  

2.1.   Takım Üyeleri 

Ekibimiz 3 mekatronik mühendisi, 3 bilgisayar mühendisi, 2 elektrik-elektronik mühendisi, 1 

endüstri mühendisi ve 1 endüstriyel tasarımcı olmak üzere toplamda 10 lisans öğrencisi ve 1 

akademik danışmandan oluşmaktadır. 

2.2.   Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil 2.1: Organizasyon Şeması 
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Görev paylaşımları ekip üyelerinin uzman ve tecrübeli oldukları alanlara göre belirlenmiştir. 

Takım organizasyon şeması Şekil 2.1’de belirtilmiştir. 

Mekanik Ekibi: Aracın mekanik tasarımından ve üretiminden sorumlu olup bu süreçleri 

yönetmektedir. Mekanik tasarım için Solidworks, Ansys programları ile çizim yapılırken, 

kabuk formu Rhino3D programı üzerinden tasarlanmaktadır. Proje detay tasarımının 

tamamlanmasıyla birlikte aracın detay tasarımı tamamlanmış, malzeme tedariği safhasına 

geçilmiştir. Bu süreç de tamamlandıktan sonra aracın mekanik üretimi yapılacaktır. 

Elektronik Ekibi: Aracın elektronik yapısının tasarlanmasından ve bu yapının kontrolünden 

sorumludur. Sensörler, mikrodenetleyiciler ve motorların kontrolü üzerine çalışmalar 

yapmaktadır.  

Yazılım Ekibi: Projenin algoritma ve yazılım tasarım süreçlerinin planlanması, uygulanması, 

sanal ortamda simülasyon testlerinin yapılması ve akabinde prototip araçla yapılacak olan reel 

ortam testlerinin yürütülmesinden sorumludur.  

Proje Ekibi: Proje zaman planlaması, bütçe ve mali işler, rapor organizasyonu ve sponsorluk 

çalışmalarından sorumludur. Ekibimizin proje gelişimi için uyguladığı Agile Scrum 

metodolojisini organize eden “Scrum Master” bu ekipte yer almaktadır. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Proje ön tasarım sürecinin çıktıları ön tasarım raporu içerisinde açıklanmıştı. Ön tasarımın 

ardından girilen detay tasarım sürecinin çıktıları ise bu raporda detaylarıyla açıklanmıştır.  

 

Bu süreçte yapılan araştırmalar, elde edilen tecrübeler ve yapılan iyileştirmeler, projede 

birtakım değişikliklerin yapılmasına neden olmuştur. Bu değişiklikler temel olarak var olan 

durumu iyileştirme amacıyla yapılmış, ön tasarım raporundaki proje çok daha gelişmiş bir 

şekilde detay raporunda sunulmuştur. 

 

 

Şekil 3.1: Nova AMR Ön Tasarımı 

 

 

Şekil 3.2: Nova AMR Nihai Tasarımı 
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Örneğin mekanik yapı, proje başlangıcından itibaren yapılan 4. versiyon tasarımıyla son halini 

almıştır. Süreç boyunca geliştirilen tüm tasarımlardan “Mekanik Tasarım Süreci” ana başlığı 

içerisindeki “Süreç Boyunca Geliştirilen Tasarımlar” başlığı altında detaylıca bahsedilmiştir. 

 

Ön tasarım raporunda “Tasarım Hedefleri” başlığı altında bahsedilen araca dönme kabiliyeti 

kazandırma hedefi, detay tasarım sürecinde geliştirilen tasarım ile araca eklenerek 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Süreç boyunca görülen sürdürülebilir iyileştirme yalnızca araçla sınırlı değildir. Ekibimiz bu 

süreçte AGV’ler hakkında detaylı şekilde çalışma fırsatı bulmuştur. Yapılan hatalar, edinilen 

tecrübeler ve alınan dersler raporda bulunan nihai tasarımın elde edilmesini sağlamıştır. AGV 

ile ilgili kazanımlar detaylar “Tecrübe” başlığı altında açıklanmıştır. 

 

Proje, ön tasarımda belirtilen zaman planlamasına uygun biçimde ilerlemektedir. Proje detay 

raporunun teslim edilmesiyle tamamlanan detay tasarım süreci sonrasında malzeme tedariği, 

mekanik üretim ve yazılım çalışmaları bir aksama olmaksızın devam etmektedir. 

 

Bütçe açısından ön tasarım sürecinde planlanan toplam bütçe miktarı ile detay tasarım 

sürecinde planlanan bütçe miktarında sapma olmamıştır. Vazgeçilen tasarımlardan elde edilen 

bütçe avantajı, ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirilmiş ve bütçe son halini almıştır. 

 

Ön tasarım raporunda belirtilip sonradan güncellenen içerikler, aşağıdaki tabloda genel 

hatlarıyla açıklanmıştır. Detayları ise içeriklerin ilgili olduğu başlıkların altında belirtilmiştir. 

 

 

ÖTR’deki Durum Güncel Durum Değişiklik Sebebi 

ESP8266 TCP/IP Test sürecinde ESP8266 kullanırken 

bağlantı kopma sorunları yaşanmıştır. 

Bu sebeple TCP/IP protokolüne 

geçilmiştir. 

DHT11 LM35DZ DHT11’in ölçüm aralığı kartlar 

üzerindeki sıcaklığı ölçmekte yetersiz 

kaldığından dolayı LM35DZ’ye 

geçilmiştir. 
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- Gaz Sensörü Meydana gelebilecek herhangi bir 

yangın durumunun önüne geçebilmek 

adına ve yarışma alanın güvenliğinin 

sağlanması amacıyla gaz sensörü 

eklenmiştir. 

LifePO4 Li-Ion Batarya Maliyeti düşürmek amacıyla LifePO4 

batarya yerine Li-Ion batarya 

kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Şase demir profillerle 

kafes formunda 

olacak şekilde 

tasarlandı. 

Ağırlık dezavantajı ve 

gereksiz parça 

kullanımını önlemek 

amacıyla şase tasarımı 

güncellendi. 

Detaylar Mekanik Tasarım Süreci 

başlığı altında belirtilmiştir.  

Redüktörlü 

motorlarla 

oluşturulan tekerlek 

ve hareket 

mekanizması 

Hareket mekanizması 2 

hoverboard tekerleği ve 4 

sarhoş tekerlek 

kullanılarak oluşturuldu. 

Detaylar Mekanik Tasarım Süreci 

başlığı altında belirtilmiştir.  

Kabuk tasarımı tek 

parçadan oluşacak 

şekilde yapıldı. 

Kabuk endüstriyel 

tasarım ve kullanım 

kolaylığı açısından 

yeniden tasarlanarak son 

halini aldı. 

Detaylar Mekanik Tasarım Süreci 

başlığı altında belirtilmiştir.  

Tablo 3.1: Proje Tasarımında Yapılan Değişiklikler 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.   Sistem Tasarımı 

 

 
 

Şekil 4.1: Sistem Tasarımı Blok Şeması 

 

4.2.  Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın mekanik tasarımı üç farklı ana başlıkta incelenmiştir. Bunlar Lift Sistemi Tasarımı, 

Tekerlek ve Hareket Mekanizması, Şase ve Kabuk Tasarımı olarak aşağıda detaylarıyla 

belirtilmiştir. İlk olarak süreç boyunca geliştirilen tasarımlar ana hatlarıyla açıklanmış, ardından 

güncel tasarım tüm detaylarıyla belirtilmiştir. 

4.2.1.1 Süreç Boyunca Geliştirilen Tasarımlar 

4.2.1.1.1  Lift Sistemi Tasarımı 

 

● Lineer Aktüatörlü Sistem Tasarımı 

İlk olarak ön tasarım raporumuzda da bulunan ve Şekil 4.2’de belirtilen 3 lineer aktüatörlü 

sistem tasarlandı. Bu sistemin amacı, aracın altına gireceği yükü verimli bir biçimde 

kaldırabilmesi için yük kapasitesi 1000N olan 3 farklı lineer aktüatör kullanıldı. Bu sayede 

aracın 3000N kapasiteli bir lift mekanizmasına sahip olması planlandı. 
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Lineer aktüatör, motorların sağladığı dönüş hareketini lineer ya da düz itme/çekme hareketine 

dönüştüren bir aktüatör çeşididir. Ayrıca yüksek güçte eğme, kaldırma, çekme veya itme 

işlemlerinin yapılmasını gerektiren her türlü uygulama için idealdir. İlk tasarımda kullanmayı 

planladığımız lineer aktüatör Şekil 4.3’te belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2: Şase Ön Tasarımı 

 

Şekil 4.3: Ön Tasarımda Kullanılan Lineer Aktüatör 

 

Ön tasarım raporundaki tasarım hedefleri başlığı altında da belirtildiği gibi, aracın lift 

mekanizmasını hem yük kaldırma hem de yükü istenen açıda döndürme özelliklerine sahip 

olması amaçlandı. Yükün taşındığı plakaya döner kabiliyet kazandırmak amacıyla tasarım 

detaylandırılırken bahsedilen mekanizmanın buna uygun olmadığı görüldü. Ayrıca lineer 

aktüatör sayısının 3 olması enerji, maliyet ve kütle açılarından verimsiz bulunduğu için bu 

tasarımdan vazgeçildi. 
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● LBD Rulmanlı – Redüktörlü Sistem Tasarımı  

 

İkinci tasarım ise mekanizmanın hem kaldırma hem döndürme vazifesini üstleneceği şekilde 

geliştirildi. Buna binaen, lift için kullanılması planlanan aktüatör sayısı 1’e indirildi ve yine 

Şekil 4.3’te belirtilen 50mm 1000N özelliklerindeki ürünün kullanılmasına karar verildi.  

 

Mekanizma tasarımında aktüatör araç şasesine bağlı olacak şekilde zemine oturtuldu. Ardından 

aktüatörün üzerine bir mil konumlandırılarak lift mekanizmasının çalışması planlandı. Döner 

tabla mekanizması bu milin etrafına yerleştirileceğinden lift hareketinin aksamaması için milin 

dış kısmına bir LBD Rulman yerleştirildi. LBD Rulman, içinde bulunan milin dikeyde ve 

yatayda hareket edebilmesini sağlayan bir rulman çeşididir. Bu rulman kullanılarak lift ve 

döndürme mekanizmalarının birbirinden bağımsız çalışabilmesi hedeflendi.  

 

 

Şekil 4.4: LBD Rulman İç Yapısı 

 

 

Şekil 4.5: LBD Rulman 

 

Döner tabla mekanizması için de bir redüktör mekanizmasının kullanılması planlandı. Buna 

göre üst tablaya bağlanan LBD rulman, aynı zamanda dış tarafından bir redüktöre bağlanacak; 

redüktörün diğer ucuna bağlanan bir motor vasıtasıyla sistem kontrol edilecek ve araca dönerlik 

kabiliyeti kazandırılacaktır.   
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Bu tasarımın üzerinde uzun bir mesai harcanmasına karşın, lineer aktüatörün yataklama sistemi 

ve kuvvet yeterliliği hakkında şüpheler barındırdığı anlaşıldı. Ayrıca mekanizma boyutlarının 

araç için izin verilen kısıtlı boyutlara uyum sağlamakta zorlandığı görüldü. Bahsedilen bu 

sebeplerden dolayı bu tasarımdan vazgeçildi. 

 

● Kremayer Dişli – Kamalı Milli Sistem Tasarımı 

 

Üçüncü tasarım, bir matkap makinesinin çalışma prensibinden esinlenerek geliştirildi. Kısaca 

açıklamak gerekirse matkap makinesi hem yukarı aşağı hareket edebilme hem de matkap 

ucunun dönüş hareketiyle dönme kabiliyetine sahiptir.  

 

 

Şekil 4.6: Kremayer Dişlinin Matkap Makinesindeki Çalışma Prensibi 

 

 

Şekil 4.7: Kremayer Dişli ve Pinyon Dişlisi 

 

Lift sistemi, kremayer dişli ve pinyon dişli vasıtasıyla uygulanacak şekilde tasarlandı. Yük 

kaldırma için uygulanacak işlemin boyutu bir önceki tasarımda yer alan lineer aktüatör ile aynı 

tutularak 50mm olarak belirlendi. Bu ölçülere göre tasarımı yapılan kremayer dişli, silindirik 

bir parçanın üzerine konumlandırıldı.  

Buna karşılık gelen pinyon dişli de belirlenen itme değerini karşılayacak şekilde 

konumlandırıldı. Son olarak sistem kontrolünün pinyon dişliye bağlanan bir motor vasıtasıyla 

yapılması ve yük kaldırma işleminin uygulanması planlandı. 



 
 

15 
 

 

        
 

Şekil 4.8: Kremayer Dişli ile Lift Sistemi Tasarımı 

 

Şekil 4.9: Kremayer Dişli ile Lift Sistemi Tasarımı 

 

Döner tabla mekanizması için ise bir kamalı mil, milin bağlı olduğu kamalı burç ve döndürme 

işleminin sağlanması için triger dişli-kayış setinin bulunacağı bir tasarım geliştirildi. Bu 

tasarıma göre, kremayer dişli ve lift sistemi aracın üst kısmına, döner tabla mekanizması ise 

aracın alt kısmına konumlandırıldı. 

 

İlk olarak aracın ağırlık merkezine denk gelecek şekilde yarı düz yarı kamalı bir mil 

yerleştirildi. Bu milin alt kısmı kamalı olacak şekilde döner tabla mekanizmasına bağlandı. Üst 

kısmı ise kremayer dişlinin bulunduğu silindirin içinden geçirilmek suretiyle taşınacak yükün 

temas edeceği tablaya bağlandı. Tasarım detayları Şekil 4.10 ve Şekil Şekil 4.11’de ayrı ayrı 

belirtilmiştir.  

 

Tasarımda kamalı mil tercih edilmesinin sebebi, döndürme hareketini yaparken dişlinin mili 

kavramasını ve doğru açıda dönüş yapabilmesini sağlamaktır. 



 
 

16 
 

 

Mil doğrudan dişliye bağlanmak yerine, milin ölçülerine tam uyumlu bir kamalı burç tercih 

edilmiş ve dişliye bu şekilde bağlanmıştır. 

 

Milin ve burcun dış kısmında yer alan triger kayış mekanizması, güç aktarımını oransal olarak 

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Döndürme işleminde ihtiyaç duyulan hız çok düşük olduğu 

için, redüksiyon oranı yüksek tutularak bağlanacak olan motorun hızının azaltılması 

hedeflenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.10: Döndürme Sistemi Tasarımı 

 

Şekil 4.11: Döndürme Sistemi Tasarımı 

 

Çizimler tamamlandıktan sonra verimlilik, maliyet ve sistem özelinde yapılan 

değerlendirmelerde bu tasarıma ait zayıf ve riskli bazı yönlerin bulunduğu tespit edildi. 

Tasarımda kullanılan parçaların tamamı demir-çelik yapıda olduğundan, araç için hedeflenen 

kütlenin çok üstünde bir değer elde edildiği görüldü. Yarışma parkurunda taşınacak yükler de 

buna dahil edildiğinde, bu kütlenin taşınmasının araç için barındırdığı riskler değerlendirildi. 

 

Lift mekanizmasında bir redüksiyon-güç kazanımı olmadığından dolayı ihtiyaç duyulan 

motorun planlanandan çok daha güçlü olması gerektiği anlaşıldı. Bunun da direkt olarak batarya 

kullanımına olumsuz olarak etki ettiği görüldü.  
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Ayrıca üretim maliyetleri araştırıldığında, bir önceki tasarıma nazaran ihtiyaç duyulan bütçenin 

gözle görülür biçimde arttığı tespit edildi. Bu durumlar göz önünde bulundurularak kremayer 

dişli-kamalı mil mekanizması içeren bu tasarımdan da vazgeçildi. 

 

4.2.1.1.2 Tekerlek ve Hareket Mekanizması Tasarımı 

 

● Redüktörlü DC Motor İçeren Hareket Mekanizması Tasarımı 

 

Nova AMR ön tasarım sürecinde geliştirilen ilk tekerlek mekanizmasında, redüktörlü DC 

motorların bir kaplinler vasıtasıyla tekerleklere bağlanarak hareketi sağlaması 

hedeflenmekteydi. Kontrol kolaylığı, motorlar hakkında erişilebilecek kaynak sayısının 

çokluğu ve tedarik kolaylığı gibi sebeplerle ön tasarımda bu sistem tercih edilmiştir.  

Proje detay tasarımı araştırmaları esnasında buna alternatif olarak hoverboard tekerleği 

seçeneği değerlendirildi. Redüktörlü DC motor içeren bu sistem ağırlık, manevra kabiliyeti, 

maliyet, gürültü gibi konularda alternatifine nazaran dezavantajlar içerdiğinden dolayı bu 

tasarımdan vazgeçildi. 

 

 

Şekil 4.12: Redüktörlü DC Motor 

 

 

● 4 Hoverboard Tekerleği İçeren Hareket Mekanizması Tasarımı 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, detay tasarım araştırma sürecinde ön tasarımda kullanılan 4 

redüktörlü DC motorun yerine 4 hoverboard tekerleği içeren bir sistemin tasarlanması 

kararlaştırıldı. Raporun “Malzemeler” başlığı altında hoverboard tekerleği hakkında detaylı 

bilgi verilmiştir. 

Endüstriyel AGV’ler ve sürüş mekanizmaları, fazla enerji maliyeti ve kontrol sistemi göz 

önünde bulundurularak, bu tasarımdan vazgeçildi.  

4.2.1.1.3 Şase Tasarımı 

● Sigma Profillerle Oluşturulan Şase Tasarımı 

 

Proje ön tasarım sürecinde şase ilk olarak 45mm*45mm sigma profiller kullanılarak tasarlandı. 

Bunun sebepleri montajının oldukça kolay olması, malzemenin modüler özelliklere sahip 

olması, alüminyum gövdeye sahip olduğu için ağırlık avantajı sağlaması olarak belirtilebilir. 



 
 

18 
 

 

Ancak süreç içerisinde bu yöntemin hareket eden bir mekanizmada kullanımının uzun vadede 

riskler barındırdığı görüldü. Profiller birbirlerine bağlantı aparatlarıyla bağlandığından, titreşim 

yoluyla bağlantıların zayıflama riski göz önünde bulunduruldu. Bu sebeplerle mukavemet 

açısından daha sağlam olan kare profile geçiş yapıldı. 

 

 

Şekil 4.13: 45mm*45mm Sigma Profil 

 

● Demir Profillerle Oluşturulan Araç Ön Tasarımı 

 

Proje ön tasarım raporunda 40mm*40mm*2mm demir profillerden oluşan bir şase tasarımına 

yer verildi. Ancak detay tasarım sürecinde yanlarda ve üstte bulunan profillere yük binmeyeceği 

için ağırlık dezavantajı oluşturduğu göz önünde bulundurularak alt kısım aynı kalacak şekilde 

tasarım güncellendi.  

 

40mm*40mm demir profillerle ilgili detaylı bilgi raporun “Malzemeler” başlığı altında 

mevcuttur. 

 

 

Şekil 4.14: Araç Ön Tasarımı – Şase 
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4.2.1.1.4 Kabuk Tasarımı 

● Tek Parça Kabuk Tasarımı 

Şekil 4.15’te belirtilen kabuk tasarımı, Şekil 3.1’de de belirtildiği gibi ön tasarım sürecinde 

geliştirilmiş ve ön tasarım raporunda yer almıştır. 

 

 

Şekil 4.15: Kabuk Tasarımı 

 

Tasarımın tek parçadan oluşmasından kaynaklanan uyumsuzluk ve çalışma prensibinin 

zorluğu sebebiyle bu tasarımdan vazgeçilmiştir. 

 

● 4 Tekerlekli Sistemin Kabuk Tasarımı 

 

Dört tekerlekli yapıya sahip olan bu kabuk tasarımı, aracın motorlu tekerlek tercihinin 2 olarak 

değiştirilmesiyle güncellenmiştir. Ardından güncel tasarım başlığı altında yer alan tasarım 

geliştirilmiştir. Bu güncelleme esnasında endüstriyel AGV’ler ve teknolojik araçlardan ilham 

alınmıştır. Bu tasarıma ait görseller aşağıdaki şekillerde belirtilmiştir. 

 

 

      

Şekil 4.16: Örnek Kabuk Tasarımı 
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Şekil 4.17: Örnek Kabuk Tasarımı 

 

4.2.1.2 Aracın Nihai Tasarımı 

 

Üst başlıklarda detaylıca açıklanan mekanik tasarım sürecinin son hali bu başlık altında tüm 

detaylarıyla belirtilmiştir. Proje zaman planlamasına uygun şekilde ilerleyen süreç, bir sonraki 

adımda malzeme tedariği ve ardından aracın üretimiyle devam edecektir. 

 

Aracın tasarımına ait detaylar başlıklar halinde belirtilmiştir. Aracın genel hatlarıyla tanıtımı, 

teknik resimleri ve detayları bu başlık altında verilmiştir. Ardından sırasıyla Lift Sistemi, Döner 

Tabla Sistemi, Tekerlek ve Hareket Mekanizması, Şase ve Kabuk kısımları alt başlıklar altında 

detaylandırılmıştır. 

 

Nova AMR, endüstriyel standartlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir araçtır. 

Dolayısıyla yalnızca yarışma koşulları değil, endüstriyel kullanım ihtiyaçları da projenin 

tasarımında önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeplerle taşınması hedeflenen kütle, yarışma 

standartlarında belirtilen 75 kg yerine 110 kg olarak belirlenmiştir. 

 

Aracın son haline ait görseller ve teknik resimler aşağıdaki şekillerde belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 4.18: Nova AMR İzometrik Görünüş 
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Şekil 4.19: Nova AMR Ön Görünüş 

 

 

Şekil 4.20: Nova AMR Üst Görünüş 

 

 

Şekil 4.21: Nova AMR Yan Görünüş 
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Şekil 4.22: Şase İzometrik Görünüş 

 

Şekil 4.23: Şase Ön Görünüş 

 

 

Şekil 4.24: Şase Üst Görünüş 
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Şekil 4.25: Şase Yan Görünüş 

 

 

 

Şekil 4.26: Kabuk Detay Görünüş – Araç Arka Cephesi 

 

 

 

Şekil 4.27: Kabuk Detay Görünüş – Ekran, Mesafe Sensörü, Acil Durum Butonu 
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Şekil 4.28: Kabuk Detay Görünüş – Batarya Şarj Girişi 

 

 

 

Şekil 4.29: Şase Detay Görünüş 

 

 

 

Şekil 4.30: Şase Detay Görünüş – Yandan Kesit 
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Şekil 4.31: Araç Teknik Resmi – Ön Görünüş 

 

 

 

Şekil 4.32: Araç Teknik Resmi Üst Görünüş 
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Şekil 4.33: Araç Teknik Resmi – Yan Görünüş 

 

 

4.2.1.2.1 Lift Sistemi  

 

Aracın lift sistemi, iki farklı mekanizma içerecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen lift sistemi 

yarışma isterlerinde bulunan yük kaldırma işleminin yanı sıra, yükü döndürebilme özelliğine 

de sahiptir.  

 

 

Şekil 4.34: Lift Sistemi 
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Şekil 4.35: Lift Sistemi 

 

 

Şekil 4.36: Şase Üzerinde Lift Sisteminin Detaylı Görünümü 

 

Şekil 4.36’da belirtildiği gibi, sistem iki parçaya ayrılmış olup lift mekanizması alt kısımda 

bulunmaktadır. Aracın yükü kaldırabilmesi için 2 adet lineer aktüatör kullanılacaktır. Bu 

aktüatörler 1000N kuvvete ve 50mm strok değerine sahiptir. Ürün hakkında detaylı bilgi 

“Malzemeler” başlığı altında verilmiştir.  

 

Yük kaldırma işlemini yapacak olan bu lineer aktüatörler, tasarlanan bağlantı parçaları 

vasıtasıyla alttan şaseye, üstten de sac levhaya entegre edilecektir. Bu sayede aktüatörün tam 

performansta çalışabilmesi hedeflenmiştir. 

 

Ayrıca yük kaldırılırken dengenin de sağlanabilmesi için 20mm kalınlığında kromlu miller 

kullanılarak yataklama mekanizması tasarlanmış, ağırlık merkezini şasenin ortasında tutacak 

biçimde araca yerleştirilmiştir. Millerin uzunluğu, aktüatörler tamamen açık pozisyonda iken 

alttaki sac levhanın yükseleceği boyuta göre belirlenmiştir. Bu sayede aktüatör hangi strok 

değerine sahip olursa olsun, yataklama işleminin verimi düşmeyecek ve denge 

bozulmayacaktır. 
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Şekil 4.36’da belirtilen lineer rulmanlar alttaki sac levhaya monte edilmiş ve kromlu miller bu 

rulmanların içinden geçecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede üst paragrafta açıklanan 

aktüatör hareketi sağlanırken sac levhanın millere temas etmeden pürüzsüz şekilde hareketini 

tamamlayabilmesi hedeflenmiştir. Lineer rulmanlar hakkında detaylı bilgi “Malzemeler” 

başlığı altında verilmiştir. 

 

4.2.1.2.2 Döner Tabla Sistemi  

 

Advena Teknoloji Takımı tarafından özgün olarak geliştirilen döndürme sistemi, üst başlıkta 

açıklanan lift sisteminin üstüne yerleşecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

 
Şekil 4.37: Döner Tabla Sistemi 

 

Sistemin temel amacı, yükü kaldırırken aynı zamanda istenen açıda döndürebilmek, bu sayede 

endüstriyel kullanımda kolaylık sağlamaktır. Sistemin amacı ve geliştirilmesiyle ilgili detaylar, 

“Özgünlük” başlığı altında detaylandırılmıştır. 

 

 
Şekil 4.38: Döner Tabla Sistemi 

 

 

Sistem, Şekil 4.38’de belirtilen iki sac plakanın arasına konumlandırılmıştır. Altta kalan sac 

plaka lift sistemine, üstte kalan sac plaka ise araç yüklü durumdayken taşınan yüke temas 

etmektedir. 

 

Mekanizmanın çalışma prensibi özetlenecek olursa, döndürme işlemini sağlayacak olan 

redüktör, çıkış mili plakayı ortalayacak şekilde altta bulunan sac plakaya monte edilir. Ardından 

redüktöre bağlanan motor kontrol edilerek üst plakanın dönmesi sağlanır. 
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Redüktör olarak 24V DC Motorlara entegre edilebilen alüminyum bir redüktör modeli tercih 

edilmiştir. Döndürme işleminin oldukça yavaş olması hedeflendiğinden, redüksiyon oranı 

motorla uyumlu şekilde seçilmiştir. 

 

Redüktör çıkış mili üst plakaya temas eden tek nokta olduğundan, yük taşıma esnasında kuvvete 

direkt olarak maruz kalması riski göz önünde bulundurulmuş ve yükü dağıtmak amacıyla 90 

derecelik açılarla 4 adet Masaüstü taşıyıcı Rulman kullanılmıştır. Dönüş esnasında sürtünmenin 

olmamasını sağlayan bu rulmanlar, yükü rahatça karşılayabilecek kapasitede tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.39: Şase Üzerinde Döner Tabla Sisteminin Detay Görünümü 

 

4.2.1.2.3 Tekerlek ve Hareket Mekanizması 

 

Detay tasarım aşamasında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda enerji verimliliği ve kontrol 

kolaylığı sağlamak amacıyla 2 sürüş motoru, 4 sarhoş tekerlek içeren bir tasarım geliştirildi. 

 

Hoverboard tekerleği aracın merkezine konumlandırılarak diferansiyel sürüş yöntemiyle 

hareket kontrolü yapılması kararlaştırıldı. Ardından aracın dengesini ve yük dağılımını 

sağlamak maksadıyla 4 farklı köşesine sarhoş tekerler yerleştirildi.  

 

 

Şekil 4.40: Tekerlek Bağlantısı 

 

Hoverboard tekerlerinin şaseye entegrasyonu Şekil 4.40’ta belirtilen parçalar vasıtasıyla 

yapılmıştır. Ayrıca bu tekerler motorlarını içinde barındırdığı için araçta yer kaplamayarak 

malzeme yerleşimi açısından avantaj sağlamaktadır. 
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Şekil 4.41: Hoverboard Bağlantı Parçaları 

 

 

Sarhoş tekerler ise şase uzantısı olan demir profillere direkt olarak entegre edilecektir. Bu 

tekerlerin kullanımıyla hem yük dağılımının motorları zorlamasının önüne geçilecek hem de 

manevra kabiliyeti artırılacaktır.  

 

 

 

Şekil 4.42: Şase Üzerinde Tekerlek Sisteminin Detaylı Görünümü 

 

 

 

4.2.1.2.4 Şase Tasarımı 

 

Ön tasarım sürecinde kafes formunda bir şase tasarlanmış, ön tasarım raporunda da detaylarıyla 

açıklanmıştır. Detay tasarım sürecinde ise bu tasarım aracın ihtiyaçlarına göre güncellenerek 

son halini almıştır. 

Demir profiller mukavemet açısından sağlam malzemelerdir. Kesilip kaynatılmak suretiyle şase 

üretiminin yapılması amaçlanmış, detaylar “Üretim Yöntemleri” başlığı altında açıklanmıştır. 

Araçta bulunacak olan tüm parçalar doğrudan veya dolaylı olarak bu yükü taşıyan şaseye 

bağlanmak durumundadır. Nova AMR şase tasarımı da bu ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıştır.  
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Şekil 4.43: Şase Teknik Resmi 

 

 

Şekil 4.44: Şasenin İzometrik Görüntüsü – Dolu Hali 
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Şekil 4.45: Şasenin İzometrik Görüntüsü – Boş Hali 

 

4.2.1.2.5 Kabuk Tasarımı 

 

Güncel kabuk tasarımı, üretim yöntemi açısından daha düz formlara sahip olduğundan dolayı, 

kabuk içerisinde bulunan parçalar için daha geniş alan sunarak daha fonksiyonel yapıya 

sahiptir.  

 

● Orta kısmında bulunan kanal sayesinde iki parçaya ayrılan kabuk üst parçanın kaput 

görevi görmesi ile araç üzerinden kaldırılıp iç mekanizmaya ulaşma imkânı 

sağlamaktadır.  

● Ön ve arka kısmında bulunan havalandırma panjurları ile pillerde ve sistemde bulunan 

ısınmaları engelleme amacıyla kabuk üzerine yerleştirildi.  

● Kırmızı renkte görünen sensör ve uyarıcıları üzerinde barındırarak tasarım çizgilerine 

uygun bir form elde edildi.  

● Koyu renkli görünen alt kabuk parçası şase ile doğrudan bağlantılı olup kabuğun 

sabitlenmesi sağlanmıştır. 

● Üzerinde bulunan hafif belirgin çizgiler yeni nesil elektrikli araçlarda sıkça görünen 

teknolojik çizgileri barındırır.  

● Yük kaldırma levhası ile üst kabuk arasındaki mesafe görev başında iken herhangi 

zedelenme ve devrilme durumlarında kabuğun alacağı hasarı asgari seviyeye indirmek 

için tasarlandı. 

● Aracın arka kısmında bulunan şarj soketleri, batarya şarj işlemlerinin bataryalar 

sökülmeden, direkt aracın içindeyken yapılabilmesi için tasarlandı. Fonksiyonel 

anlamda önemli bir kullanım kolaylığı sağlandı. 

● Üst kabuk parçasında belirginleşen sert hatlar ile aracın güven veren ve güçlü yapısını 

kullanıcılara hissettirmek amaçlanmıştır. 
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Şekil 4.46: Kabuk Tasarımı Ön İzometrik Görünüşü 

 

 

 
Şekil 4.47: Kabuk Tasarımı Arka Görünüşü 

 

 

 

Şekil 4.48: Kabuk Tasarımı Üst Görünüşü 

Şekil 4.49: Kabuk Tasarımı Yan Görünüşü 
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4.2.2 Malzemeler 

● Lineer Aktüatör 

Aracın yük kaldırma işlemi lineer aktüatörler vasıtasıyla uygulanacaktır. Bu görev için 1000N 

kuvvete ve 50mm strok değerine sahip 2 adet lineer aktüatör kullanılmıştır. Tercih edilen ürün 

Şekil 4.50’de görsel olarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 4.50: SKW 1000N 50mm Lineer Aktüatör 

 

Elektrikli lineer aktüatör, bir elektrik motorunun (AC veya DC motor) dönme hareketini 

doğrusal harekete dönüştüren bir cihazdır. Doğrusal hareket, lineer aktüatörün vidasının motor 

aracılığıyla döndürülmesiyle oluşturulur. Vida, saat yönünde veya saat yönünün tersine döner 

ve bu, şaftın (temelde vida üzerindeki bir somun) yukarı ve aşağı doğru hareket etmesine neden 

olarak yük için itme / çekme etkisi oluşturur. Lineer aktüatörlerin iç yapısı Şekil 4.51 ve Şekil 

4.52’de detaylı biçimde belirtilmiştir. 

 

   

Şekil 4.51 ve Şekil 4.52: Lineer Aktüatörün İç Yapısı 

 

 

● Demir Sac Levhalar 

Lineer aktüatörler sac levhalara entegre edilerek yük platformuna temas sağlayacaktır. Mekanik 

tasarımlarda da belirtildiği üzere (Şekil 4.29) 2 katmanlı bir yapı tercih edilmiş, Üstte bulunan 

plaka yüke direkt temas edecek şekilde, alttaki sac levha ise lineer aktüatörler bağlanarak lift 

işleminin uygulanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
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Tasarımımızda yer alan bu plakaların üretiminde 5mm kalınlığında demir sac levhalar 

kullanılacaktır. Bu kalınlık sayesinde olası bükülme ve deformasyon risklerinin önüne 

geçilmesi hedeflenmiştir. 

 

Şekil 4.53: Demir Sac Levha 

 

● Kromlu Mil 

Aracın lift sisteminde kullanılan lineer aktüatörlerin yataklaması için 20mm kalınlığında 

kromlu miller tercih edilmiştir.  

 

Şekil 4.54: Kromlu Mil 

 

● Lineer Rulman 

Bir üst başlıkta belirtilen kromlu miller ve bağlı oldukları sac levhalar arasında pürüzsüz 

hareketin sağlanabilmesi için bağlantı noktalarına LME 20 UU Model Lineer Rulman 

yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 4.55: LME 20 UU Lineer Rulman 



 
 

36 
 

● Alüminyum Redüktör 

Nova AMR yarışma isterleri haricinde, üzerinde bulunan yükü döndürebilme özelliğine de 

sahiptir. Bu dönüş kabiliyetini kazandırmak için sonsuz vida sistemiyle çalışan bir alüminyum 

redüktör modeli tercih edilmiştir. Bu redüktör, bir ucuna bağlanan 24V DC motorun tork 

değerini arttırıp hızını azaltarak araç için planlanan döndürme işleminin uygulanmasını 

sağlayacaktır. 

Redüktör kovanı 16mm olarak tercih edilmiş olup, çıkış mili de aynı kalınlıktadır. Aracın 

üstünde bulunan sac levha bu mile bağlanacak ve dönüş yapabilmesi sağlanacaktır. 

 

Şekil 4.56: Alüminyum Redüktör 

 

● Masaüstü Taşıyıcı Rulman 

Döner tablayı taşırken yükün dengelenmesi ve yataklamanın sağlanması için farklı köşelere 

konumlandırılan 4 adet SP22B Model Masaüstü Taşıyıcı Rulman kullanılacaktır. Bu rulmanın 

çalışma mantığı küre formundaki sarhoş tekerlerle benzerlik göstermektedir. Ek olarak 

rulmanın yük taşıma kapasitesi 180kg olarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 4.57: SP22B Masaüstü Taşıyıcı Rulman 

 

● Hoverboard Tekerleği 

Hoverboard tekerlekleri güçlü ve kompakt yapısı sebebiyle tercih edilmiştir. Motorun 

tekerleğin içine gömülü olması tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Bu sayede araç 

yerleşiminde önemli bir alan kazanılmıştır. Aracın hareketi için tam orta hizaya 

konumlandırılan 2 adet hoverboard tekerleği kullanılacaktır. 
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           Şekil 4.58: Hoverboard Tekerleği                     Şekil 4.59: Hoverboard 

  

     

    

 Şekil 4.60: Tekerlek İç Yapısı                        Şekil 4.61: Tekerlek İç Yapısı 

         

● Sarhoş Tekerlek 

Aracın dengesinin korunması ve sürüş tekerleklerine binen yükün dağıtılması amacıyla aracın 

köşelerine yerleştirilecek şekilde 4 adet ET 01 ZKZ 50 model sarhoş tekerlek kullanılacaktır. 

 

Şekil 4.62: ET 01 ZKZ 50 Sarhoş Tekerlek 
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● 40*40 Demir Profil 

Aracın şasesi tümüyle 40mm*40mm demir profiller kullanılarak imal edilecektir. Kaynak 

işlemleri sırasında yırtılmaların önüne geçmek ve mukavemetin arttırılması için profillerin 

2mm et kalınlığında olması kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 4.63: 40*40 Demir Profil 

 

● Karbon Fiber Elyaf 

 

Karbon elyaf(diğer adıyla karbon fiber ipliksi), teknoloji ürünü olan bir maddedir. Katran, 

naylon ve orlondan oluşan bu fiber malzemenin çelik malzemeden 4,5 kat daha hafif olup 3 kat 

daha dayanıklı olması kullanım alanlarını arttırmaktadır. Karbon elyaf günümüzde uçaklarda, 

roket sistemlerinde, uydularda, yarış arabalarının iskelet sisteminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.64: Karbon Fiber Elyaf 

 

Karbon fiber elyaf kullanılarak malzemenin hafif ve sağlam yapısı ile kabuk formu desteklenip 

dayanıklılık kazandırılması planlanmaktadır. Malzeme, XPS strafor ile oluşturulacak form 

üzerine kaplama yaparak kullanılacaktır. 

 

● Karbon Elyaf Reçinesi 

Karbon elyaf yapımında kullanılan epoksi reçinedir. Güçlendirme ya da karbon elyaf ile 

yapılacak kalıp imalat ve ürünlerin üretilmesinde kullanılan solventsiz epoksi esaslı çift 

komponentli karbon elyaf epoksi reçine olma özelliğini taşır.  
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Şekil 4.65: Karbon Elyaf Reçinesi 

Karbon elyaf reçinesi olarak, çalışma kabiliyeti yüksek, rulo, fırça ile uygulanabilen yüksek 

kaliteli karbon fiber epoksi reçinesidir.  

Bu malzeme aracın dış kabuğunun oluşturulacağı karbon elyaf kumaşın dayanıklı formunu 

oluşturmasını sağlayacaktır. Parça parça kesilen karbon elyaflar reçine sayesinde birbirlerine 

yapıştırılıp sertleşmesi beklenecektir. 

● XPS Strafor Köpük 

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük 

malzemelerdir. XPS hammaddesi polistren, bir şişirme ajanı yardımı ile sürekli bir ekstrüzyon 

işlemi vasıtasıyla sabit basınç altında köpük halinde üretilir. Kapalı hücre yapısına sahip levha 

haline getirilmiş ürün kullanım yerine uygun olarak yüzey işlemesine tabi tutulur. 

 

Şekil 4.66: XPS Strafor Köpük 

Bu malzeme dış araç boyutları dikkate alınarak üst üste yapıştırılıp 3D CNC ile işlenerek araç 

formu oluşturulacaktır. Ve üzeri karbon kabuk kaplaması yapılacaktır. 

● Sentetik Boya 

Sentetik boya, sert ve dayanıklı bir boyadır, yüzeyleri korur diğer boyalara göre Sentetik boya, 

üstün yapışma özelliklerine sahip yağ bazlı bir boyadır. Parlak ve mat iki tip görüntü elde 

edebileceğiniz, çeşidi mevcuttur ve tüm astarlara bazlara kolayca yapışabilir. Parlaklığını 

kaybetmeden sık temizlemeye dayanabilir.  
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Şekil 4.67: Sentetik Boya 

 

Bu ürün kabuk formu oluştuktan sonra parlak ve göz alıcı görünümü sağlamak için kabuk 

üzerine uygulanacaktır. 

  

 

Üretilecek-Tedarik Edilecek Olan Malzemeler 

Üretimde kullanılacak malzemelerin bir kısmı direkt olarak temin edilecek, bir kısmı ise temin 

edildikten sonra işlenerek üretime dahil edilecektir. Diğer bir kısmı ise direkt olarak proje ekibi 

tarafından üretilecektir. 

Direkt olarak temin edilecek ürünler: 

● Lineer aktüatörler,  

● Rulmanlar,  

● Hoverboard tekerlekleri,  

● Sarhoş tekerlekler,  

● Döndürme işleminde kullanılacak olan redüktör ve motor. 

Temin edildikten sonra farklı işlemlere tabi tutulacak olan ürünler: 

● Sac levhalar, 

● Demir profiller, 

● Motorların bağlantı parçaları(Kütük işleme yoluyla üretilecektir.). 

Direkt olarak üretimi yapılacak olan ürünler: 

● Sensör bağlantı aparatları. 

Ek olarak kabuk üretimi için kullanılacak olan Karbon Fiber Kumaş, Karbon Fiber Reçinesi, 

XPS Strafor, Karbon Fiber Macunu ve Sentetik Boya satın alınacak, kabuğun üretimi ekip 

tarafından yapılacaktır. 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 
 

Aracın üretim safhası yapısal üretim ve kabuk üretimi olarak ikiye ayrılabilir. Lift ve döndürme 

sistemi, tekerlek ve hareket mekanizması ve araç şasesi yapısal üretim başlığı altında, kabuk 

üretimi ise diğer başlık altında açıklanacaktır. 
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4.2.3.1 Yapısal Üretim 

 

Aracın şasesi 40mm*40mm*2mm demir profiller kullanılarak üretilecektir. İlk olarak 

profillerin istenilen ölçü ve açılarda kesim işlemi yapılacak, ardından birbirlerine kaynatılmak 

suretiyle ana yapı oluşturulacaktır. Aracın geriye kalan tüm yapısı bu şase üzerine bina 

edilecektir. Bu yöntem tercih edilirken şase mukavemetinin istenilen seviyede olması ön planda 

tutulmuştur. Demir profiller temin edilmesi kolay ve mukavemet açısından sağlam ürünlerdir.  

 

 

Şekil 4.68: Şase Yerleşimi Örnek Tasarımı 

 

Tekerleklerin ve lineer aktüatörlerin şase bağlantısı için tasarlanan parçalar talaş kaldırma 

yöntemiyle işlenerek üretilecektir. Ardından yine elektrot kaynağı ile şaseye entegre 

edilecektir. Elimizdeki üretim imkanları göz önünde bulundurularak sahip olunan ekipmanlar 

dahilinde torna-freze ve elektrot kaynağı kullanımı tercih edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.69: Tekerlek Bağlantı Parçası 
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Şekil 4.70 ve Şekil 4.71: Lineer Aktüatör Bağlantı Parçası 

 

 

Aracın lift mekanizmasında bulunan sac levhalar CNC Lazer Kesim yöntemiyle kestirilecek, 

ardından cıvata deliklerine kılavuz çekilerek bağlantı elemanlarının yerleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Aracın iç tabanına alüminyum sac levha konumlandırılarak elektronik komponentler ve 

bataryaların yerleşimi yapılacaktır. Bu parçalar vida-cıvata gibi bağlantı elemanlarıyla şaseye 

sabitlenecektir. 

 

Araç üzerinde bulunan sensör ve diğer elektronik parçaların bağlantısı için aparatlar 

tasarlanacak ve PLA filament kullanılarak üretilecektir. Ardından bu parçalar araca entegre 

edilecek ve yerleşim sağlanacaktır. 

Bahsedilen aparatlara herhangi bir yük binmeyeceğinden dolayı hafif ve sağlam bir yapıya 

sahip olan PLA filament malzeme kullanılması ve 3D yazıcıdan üretilmesi kararlaştırılmıştır. 

Örnek olarak Şekil 4.72’de belirtilen aparat bu yöntemle üretilecektir. 

 

Şekil 4.72: Raspberry Pi Kamera Bağlantı Aparatı 

 

4.2.3.2 Kabuk Üretimi 

● Kabuk Tasarımını Oluşturulması 

Kabuk tasarımı RHINO 3D modelleme programı ile oluşturulacaktır.  
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Şekil 4.73: Kabuk Tasarımı 

● XPS Strafor ile Kabuk Kalıbı Oluşturma 

3D modeli oluşturulan kabuğun araç boyutlarına uygun olarak kesilen ve üst üste 

yapıştırılan XPS Strafor köpükler ile kaba hali oluşturulacaktır. Daha sonra hazırlanan kalıp 

3D CNC işleme makinesi yardımı ile detaylı form oluşturulup aracın hatları belli 

edilecektir. Son olarak zımpara yardımı ile çapakları temizlenecek ve karbon elyaf kaplama 

işlemine hazır hale getirilecektir. 

● Karbon Elyaf Kaplama İşlemi 

XPS Strafor ile hazırlanan kabuk formu üzerine uygun parçalar olarak kesilen karbon fiber 

kumaşlar bir kat karbon fiber bir kat epoksi reçine olacak şekilde beş kat uygulanarak 

dayanıklı hale gelecek şekilde tekrarlanacaktır.  

● Karbon Fiber Kabuk Sökümü 

Kuruyan ve sertleşen karbon kabuk strafor kalıp üzerinden ayrılarak boyamaya hazır hale 

getirmek için zımpara ve karbon fiber macunu yardımı ile form bozuklukları ve çapakları 

giderilerek boyamaya hazır hale getirilecektir. 

● Hazırlanan Kabuğun Boyanması 

Boyamaya hazır olan kabuğun askı sistemi ile zemin bağlantısı kesilerek renk geçişleri de 

dikkate alınarak titizlikle boyanacaktır. 

● Boya Üzeri Cilalama ve Polisaj İşlemi 

Boyanan kabuk boya koruyucu krem ile cilalandıktan sonra polisaj makinesi ile parlaklığı 

sağlanıp şase ile bağlantıya hazır hale gelecektir.  

Yapısal üretim ve kabuk üretimi ayrı ayrı tamamlandıktan sonra kabuğun araca montajı 

yapılarak üretim süreci tamamlanacaktır. 

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutlarıyla ilgili detaylı bilgi Şekil 4.31, Şekil 4.32 ve Şekil 4.33’te detaylı biçimde 

verilmiştir. Ölçüler sırasıyla 572 mm genişlik, 720 mm uzunluk ve 480 mm yükseklik olarak 

belirlenmiştir. 
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Üretimde kullanılan malzemeler araç ağırlığına direkt etki ettiğinden malzeme tercihi bu durum 

göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Aracımızın kabuk, şase ve tüm parçalar dahil toplam 

ağırlığı 31 kg olarak hesaplanmıştır. 

 

4.3.    Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.   Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım süreci 4 ayrı başlıktan oluşmaktadır. Bunlar sensörlerin mikroişlemciler ile 

bağlantıları, mikroişlemcilerin birbirleri ile bağlantısı ve haberleşmesi, motorların ve motor 

sürücülerin mikroişlemciler ile bağlantısı, bataryalar ve komponentler ile bağlantısıdır. 

 

Önceki tasarımımızdan yaptığımız değişiklikler sırasıyla şu şekildedir; 

Parkurun haritasının çıkartılması için LIDAR sensör kullanılacaktır. Bunun sebebi LIDAR 

sensörün diğer haritalandırma yöntemlerine göre doğruluğunun daha yüksek olmasıdır. 

 

Haritalandırmadan sonra yük taşıma aşamasında çizgi izlemek için çizgi izleyen sensör yerine 

kamera kullanılarak görüntü işleme ile çizgi izleme yapılacaktır. Böylece çizgi takibini daha 

stabil yapacaktır. Araç giderken önündeki engeli ultrasonik sensörler ile tespit edilerek 

kazalardan kaçınılacaktır.  

 

Daha önceki tasarımlarda 4 tekerleğin her birine 1 adet redüktörlü motor olmak üzere toplamda 

4 adet redüktörlü motor kullanılması öngörülmüştü. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda 

içerisinde motor bulunan 2 adet hoverboard tekerleği kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun 

sebebi motor gücünün daha yüksek olması ve redüktörlü motorlara göre hem ağırlık hem de 

araç içinde kapladığı alan bakımından daha avantajlı olmasıdır.  

 

Bataryalar için önceki tasarımda motorlar ve sensörler için 2 adet LifePo4 ve mikroişlemciler 

için 1 adet LiPo Pil kullanılması planlanmıştı. Ancak son tasarımda 2 adet LiPo pil 

kullanılacaktır. 2 adet kullanılmasının sebebi 1 Li-Po pilin sadece mikroişlemcilere ait olacak 

olmasıdır. Böylece olası dalgalanma durumunda mikroişlemcilerin zarar görme tehlikesi 

ortadan kaldırılmıştır. Diğer Li-Po pil ise motorlar, lift sistemi ve sensörler için kullanılacaktır.  

 

Ek olarak projede Arduino Mega ve Raspberry Pi4 olmak üzere 2 adet mikroişlemci 

kullanılacaktır. Bunun sebebi sensör sayısının çokluğundan kaynaklı pin sayısının yetersiz 

olması ve görüntü işleme için Raspberry geliştirme kartlarının verimliliğidir.  

 

Böylece haberleşmede hızın çok önemli olduğu sensörlerin Raspberry ile bağlantısı yapılacak, 

motor ve haberleşme için sorun teşkil etmeyecek sensörleri ise Arduino ile bağlantıları 

yapılacaktır. Bu sayede pin sayısı ile ilgili sorun ortadan kalkacak ve mikroişlemci yükü 

azaltılacaktır. İki mikroişlemci arasında bir ara kablo ile birbirlerine bağlayarak seri 

haberleşmesi sağlanacaktır. Projede kullanılacak malzemeler ve malzemelerin tercih edilme 

sebepleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 
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Şekil 4.74: Sistem Elektronik Şeması 
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● QR Kod Okuyucu 

QR kodlar çok fazla veriyi saklayabilen aynı zamanda ne kadar veri sahibi olsa da 

taratıldıklarında kullanıcının veriye anında erişmesine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden Çabuk 

Tepki (Quick Response) kod olarak adlandırılmışlardır. QR kod içerisinde bulunan verilerin 

aktarımı kamera veya QR kod okuyucu modüller aracılığıyla yapılmaktadır. QR kod okuyucu 

modül okuma işlemini daha stabil ve daha hızlı yapabildiğinden yarışma alanında bulunan QR 

kodların okuma işlemi QR kod okuyucu modül ile yapılacaktır. 

Çalışma Gerilimi 5V 

Çalışma Akımı 135mA (tarama), 58mA (bekleme), 2mA 

(uyku) 

Çalışma Sıcaklığı 0°C-60°C 

Haberleşme Protokolü UART, USB 

Görüş Açısı 28° (yatay), 21,5° (dikey) 

Kart Boyutları 53.3mm x 21.4mm 

 

 

Şekil 4.75: QR Kod Okuyucu 

 

● Akım Sensörü (ACS712) 

Akım sensörü aktif bir elektrik hattı boyunca elektrik akımını ölçen bir sensördür. Akım ölçme 

işlemini akım bir direnç üzerinden geçerken elektrik akışını okuyarak yapar. Bataryadan gelen 

akımı ölçmek için kullanılacaktır. Olası yüksek akım gelme durumunda, akım bilgisini ara yüze 

iletip akımı kesecektir. 

Çalışma Gerilimi 3,3-5V 

Hata Payı <%5 

Ölçüm Yapabildiği Aralığı -30-30A 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -40-85℃ 
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Şekil 4.76: Akım Sensörü 

 

● Kamera Modülü (Raspberry Camera V3) 

Raspberry Kamera V3 yüksek çözünürlüklü kamera, üzerinde CSI konnektörü olan Raspberry 

Pi 4 Model B ile uyumludur. Ağırlığının hafif ve boyutlarının ufak olması nedeniyle tercih 

edilmiştir Araçta şerit takip amacıyla kullanılacaktır.  

Çözünürlük 5 MP (2592x1944 piksel) 

Video Çekimi 1080p, 720p ve 640x480p 

Sensör Tipi OmniVision OV5647 (5 MP) 

Lens f = 3,6 mm, f / 2/9 

Görüş Açısı 54x41° 

 

Şekil 4.77: Kamera Modulü 

● Ağırlık Sensörü 

Yük kaldırma durumunda ağırlığın algılanabilmesi amacıyla 2 adet ağırlık sensörü paralel 

olarak bağlanarak kullanılacaktır. Sensör, kendisine uygulanan ağırlığın veya kuvvetin 

büyüklüğüne bağlı olarak direnci değiştirerek sinyal üretmektedir. Araç üzerindeki ağırlık 

sensörlerinin ürettiği sinyalleri HX711 ağırlık sensör kuvvetlendirici aracılığıyla 

mikroişlemcilere iletecektir. 

Kapasite 50 KG 

Hata Payı %0.02 

Giriş ve Çıkış Direnci 1000±50 Ω 

Tetik Voltajı 5-10V 

Kablo Bağlantıları Kırmızı: Sinyal+ Siyah: EXC-Mavi (veya 

Yeşil): EXC+ 
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Şekil 4.78: Ağırlık Sensörü 

 

● Buzzer 

Buzzer, araç bir engel ile karşılaştığı durumlarda güvenlik amacıyla ses çıkaracaktır.  

 

Şekil 4.79: Buzzer 

 

● LIDAR Sensör (A1M8) 

LIDAR, lazer ışınlarını kullanarak, cisimlerin, sensör ile arasındaki mesafeyi yüksek doğruluk 

payıyla ölçebilmektedir. Işık hızında çalışmasından dolayı ölçüm yaptığı alanı saniyede 8000 

defa dönmesiyle tarar ve bu sayede 2 boyutlu haritalandırma yapar. 

LIDAR ile haritalamada en büyük avantajı diğer rakiplerine göre daha yüksek hızda, yüksek 

doğruluk payında ve küçük cisimleri algılayabiliyor olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

Boyutu 98.5x70x60mm 

Ölçüm Menzili 0.15-6m 

Mesafe Ölçüm Hassasiyeti <0.5mm 

Açısal Hassasiyeti <0.1° 

Örnekleme Süresi 0.5 ms 

Örnekleme Frekansı 2000-2010 Hz 

Tarama Hızı 1-10 Hz, Tipik 5.5 Hz 
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Şekil 4.80: LIDAR Sensör 

 

● Sıcaklık Sensörü (LM35DZ) 

LM35 sıcaklık sensörü, -55- 150℃ sıcaklık aralığında ölçüm yapabilen 0,4 derece hassasiyete 

sahip analog bir sıcaklık sensörüdür. Sensörün çıkış gerilimleri sıcaklık ile doğru orantılı olarak 

-1 ile 6 volt aralığında değişmektedir.  

Sıcaklık sensörleri, otonom araçta Raspberry Pi 4 ve Arduino üzerinde bulunan işlemcilerin 

sıcaklıklarının ölçümünde kullanılacaktır. Ön tasarım raporunda bulunan DHT11 sıcaklık ve 

nem sensörü yerine LM35DZ sıcaklık sensörü kullanılacaktır.  

Sensör tercihi, DHT11 sıcaklık ve nem sensörünün sıcaklık ölçüm aralığının yetersiz 

kalmasından dolayı değiştirilmiştir. 

Çalışma Voltajı 4-30V 

Çalışma Akımı 0,5-2,0mA 

Uyku Modu Akımı <60uA 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı -40- 110℃ 

Sıcaklık Hassasiyeti ±0,4℃ 

 

 

Şekil 4.81: Sıcaklık Sensörü 

 

● Ultrasonik Mesafe Sensörü (HCSR04) 

Otonom araçta engelleri algılamak için 6 adet ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. 

Ultrasonik mesafe sensörleri aracın üstüne, sağına, soluna, önüne ve arkasına yerleştirecektir. 

Bu sensörler, trigger bölgesinden hedefe doğru gönderdiği ses dalgalarını echo bölgesinden 

ilettiği ses dalgasını geri alarak cisim ile sensörün arasındaki mesafeyi ölçmeyi sağlamaktadır. 
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Bu sayede araç engel algıladığında güvenli bir şekilde yavaşlayıp duracak ve yükün altına 

girildiği anlaşılacaktır. 

Çalışma Voltajı 5V 

Çalışma Akımı 15mA 

Çalışma Frekansı 40 Hz 

Maksimum Görme Menzili 4m 

Minimum Görme Menzili 2cm 

Görme Açısı 15° 

 

Şekil 4.82: Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

● Hall Efect Sensör 

Hall effect sensörler manyetik alana tepki veren sensörlerdir. Sensör tepki verme işlemi 

gerçekleştirirken, içerisinde bulunan metal şeritten akım geçirir. Metal şerit üzerindeki akım 

yönüne dik manyetik alan varlığında yük taşıyıcıları Lorentz kuvveti tarafından saptırılır. Bu 

olay sonucunda şeridin iki tarafı arasında birkaç mikro volt seviyesinde potansiyel fark oluşur 

oluşan potansiyel fark ölçülerek manyetik alan tespit durumuna göre dijital çıkış verilmektedir. 

Sensör manyetik alan tespit edemediği durumlarda dijital çıkış pininden 0V çıkış vermekte, 

manyetik alan tespit edildiğinde ise 5V çıkış vermektedir. Hall effect sensörü ile araç 

tekerlekleri içerisine gömülü bulunan hoverboard motoru üzerindeki manyetik alanı tespit 

ederek hız ölçümü yapılacaktır. 

 

Şekil 4.83: Hall Efect Sensör 

 

● Voltaj Regülatörü (LM2596) 

Motorları besleyecek batarya haricinde mikroişlemcilere güç vermek amacıyla bir adet 14.8V 

4200 mAh Lipo batarya kullanılacaktır. Fakat kullanılacak olan Arduino ve Raspberry Pi 4 
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Model B geliştirme kartları 5.1V, 3A ile çalışmaktadır. Bu nedenle geliştirme kartlarını 

yakmamak amacıyla Li-Po bataryanın çıkış gücününün düşürülmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 4.84: Voltaj Regülatörü 

 

● Arduino Mega 

Arduino Mega 2560 ATmega2560 mikrodenetleyici içeren bir Arduino kartıdır. Arduino Mega 

2560 'ta 54 tane dijital giriş / çıkış pini bulunmaktadır. Bunlardan 15 tanesi PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir. Ayrıca 16 adet analog girişi, TTL (5V) seri haberleşme için 4 donanımsal UART 

(donanım seri port), bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), 

ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır.  

Arduino Mega 2560 bir bilgisayara bağlanarak veya harici bir güç kaynağı ile çalıştırılabilir. 

Harici güç kaynağı bir AC-DC adaptör ya da bir pil / batarya olabilir. Arduino Mega 2560'ta 

bulunan 54 tane dijital giriş/çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() 

fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Arduino Mega 2560 bir bilgisayar ile, 

başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar.  

Arduino Mega 2560, araçta bulunan motor sürücüler aracılığıyla lineer aktüatör ile lift sistemini 

ve hoverboard motorlarını kontrol edecektir. Ayrıca ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz 

üzere 2 adet ağırlık sensörü, 2 adet sıcaklık sensörü, buzzer ve durum LED’leri Arduino Mega 

2560 kartı ile kontrol edilecektir. Sensörlerin ve motor sürücülerin Arduino Mega’ya 

bağlanması sırasında PWM pinlerinin yeterli olmaması durumuna karşı PWM pin çoğaltıcı 

kullanılacaktır. 

Mikrodenetleyici Atmega2560 

Çalışma Gerilimi +5V DC 

Tavsiye edilen besleme gerilimi 7-12V DC 

Besleme Gerilimi Limitleri 6-20V 

Dijital Giriş / Çıkış Pinleri 54 tane (15 tanesi PWM çıkışlı) 

Analog Giriş Pinleri 16 adet 

Giriş / Çıkış Pini Başına Düşen DC Akım 40mA 
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Şekil 4.85: Arduino Mega 

 

● Raspberry Pi 4 Model B 

2019 yılında piyasa sürülen Raspberry Pi 4, güçlü işlemcisi ve RAM kapasiteleriyle birçok 

alanda kullanılmaktadır. Broadcom BCM2711 işlemciye sahip olan Raspberry Pi 4’te 4 

çekirdekli ARM mimarisine Cortex-A72 bulunmaktadır. Ayrıca sıradan bir masaüstü ya da 

dizüstü bilgisayarın yaptığı işlemlerin çoğunu rahatlıkla yapabilmektedir.  

Raspberry’nin bilgisayar olarak kullanılabilmesi için HDMI ve USB girişi bulunmaktadır 

bunun yanı sıra son sürümlerinde Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları da eklenmiştir. Böylece 

kablosuz cihazlarla da bağlantı kurabilmektedir.  

Raspberry Pi, otonom araçta haberleşme işlemini Wi-Fi modül üzerinden yapacağından son 

sürüm olan Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir. Raspberry sürümü dışında Raspberry satın alımı 

yapılırken, otonom araç görüntü işleme ve LIDAR sensör ile haritalama yapacağından 8gb ram 

opsiyonu tercih edilmiştir.  

Ayrıca LCD ekran, RFID okuyucu ve ultrasonik mesafe sensörleri Raspberry ile kontrol 

edilecektir. Bu kararın alınmasının sebebi haberleşme açısından hız gerektiren komponentlerin 

Raspberry gibi hızlı bir mikroişlemci ile yapmanın daha avantajlı olmasıdır. Raspberry otonom 

araçta mikro bilgisayar olarak kullanılacak ve Arduino ise ADC (destek) cihaz olarak 

kullanılacaktır. Haberleşme bölümünde ise Arduino ile Raspberry Pi seri haberleşme 

yapacaktır. 

İşlemci 

Broadcom 2711  

4 çekirdekli Cortex-A72  

64-bit destekli 1.5GHz 

RAM 4GB/8GB LPDDR4-3200 Mhz 

Bağlantı 

2.4GHz/5.0GHz, 802.11b/g/n/ac destekli 

kablosuz ağ  

Bluetooth 5.0, BLE destekli  

2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 portu  

Gerçek Gigabit Ethernet 

Güç 
USB-C tipi adaptör girişi  

5V/3A 

Çalışma Sıcaklığı 0-50℃ 
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Şekil 4.86: Raspberry Pi 4 Model B 

 

● Karbonmonoksit Gaz Sensörü (MQ-7) 

Gaz sensörleri başta evlerimiz olmak üzere hayatımızın birçok alanında can ve mal 

güvenliğimizi tehdit eden patlayıcı, yanıcı ve zehirleyici gazları tespit etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Otonom araçta oluşabilecek herhangi bir zehirli veya yanıcı gaz çıkışı 

durumunda yarışma alanında bulunan insanların ve otonom araçların zarar görmemesi adına 

otonom aracın arayüz sistemine uyarı verilecektir. 

Çalışma Voltajı 5V 

Çalışma Akımı 150mA 

Ölçüm Aralığı 10-10000 ppm 

Çalışma Sıcaklığı -10-50℃ 

 

 

Şekil 4.87: Karbonmonoksit Gaz Sensörü 

 

● TCP/IP ile Haberleşme 

TCP (Transmission Control Protocol) ve IP (Internet Protocol) protokollerinin 

birleştirilmesiyle oluşturulan internet üzerindeki bir iletişim metodudur. TCP protokolünün en 

önemli özelliği, bilgisayarlar arasında iletişimde küçük veri paketlerini gönderirken veya 

alırken kimlik doğrulaması yaparak kayıpsız olarak iletimi sağlamasıdır.  

IP protokolü ise iletişimde veri paketlerinin ağ adreslerine yönlendirmesini sağlamaktadır. Ön 

tasarım raporunda belirtilen ESP 8266 Wi-fi modülü ile haberleşme yerine TCP/IP ile 

haberleşme yapılacaktır. Bunun sebebi ESP 8266 Wi-fi modülü ile yapılan testlerde ESP 8266 

modülü ile veri gönderirken bağlantı kopması yaşanması ve veri gönderiminin yavaş olmasıdır. 
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 Tercih edilen TCP/IP haberleşmesi yapılırken Raspberry Pi üzerinde bulunan Wi-Fi bağlantı 

modülü ve kontrol masasında bulunan bilgisayar ile yarışma alanında kullanmak için getirilecek 

modem kullanılacaktır. Getirilecek olan modem üzerinden bir yerel ağ oluşturularak Raspberry 

Pi’den kontrol masasında bulunan bilgisayara sensörlerin ve modüllerin veri aktarımı, 

oluşturulan yerel ağ üzerinden yapılacaktır.  

 

● Batarya 

Aracın enerjisi 2 adet lipo pilden karşılanması planlandı. İlk lipo pil 36V 4400 mAh özelliklere 

sahip olmakla beraber, motorlar ve lift sistemine enerji verecektir.14.8v 4200 mAh özelliklere 

sahip ikinci lipo pil ise mikroişlemcilerle beraber sensörlere enerji verecektir. Pillerin ayrı 

kullanılmasının sebebi motorun yüksek akım çekmesidir. Motor yüksek akım çekerken 

dalgalanma sebebiyle mikroişlemcilerin yanması riskine karşın iki ayrı pil kullanılacaktır. 

Böylece olası mikroişlemci arızalarının önüne geçilmiş olacaktır. Gerilimin düşürülmesi 

gereken yerlerde voltaj regülatörü kullanılarak istenilen değerlere düşürülebilecektir.  

 

Şekil 4.88 ve Şekil 4.89: Batarya 

 

● Motor Sürücüler (BTS7960B) 

Motor sürücüler, endüstride elektrik motorlarının hız, yön, tork ve akım değerlerinin kontrol 

edilmelerine olanak sağlayan elektronik cihazlardır. Bu da sürücünün elektrik motoru 

üzerindeki büyük bir kontrolü demektir. Motor sürücülerinde aşırı gerilim, aşırı sıcaklık, kısa 

devre gbi durumlar için korumalar bulunmaktadır. Belirtilen durumlarda motor sürücü devre 

dışı kalacaktır. Araçta toplamda 2 adet tekerlek, 2 adet motor, 2 adet lineer aktüatör ve 4 adet 

sürücü olacaktır. Kullanılacak tekerlekler hoverboard uyumlu tekerlek kullanılacağı için 

motorları da tekerleğin içinde olacaktır. Dolayısıyla sürücüler de hoverboard uyumlu motor 

sürücüsü kullanılacaktır. 

28V’a kadar voltaj uygulanabilir 

VCC: 5V 

GND: 0V 

R_en, L_en: Ortak PWM girişi 

*RPWM: Sol Yön 

*LPWM: Sağ Yön 

B-: 0V 

B+: Maksimum 28V 

M+,M-: Motor Bağlantıları 
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Şekil 4.90: Motor Sürücüler 

 

4.3.2.   Algoritma Tasarım Süreci 

Nova AMR, yarışma şartnamesinde istenilen görevleri birden fazla algoritmanın bir araya 

gelerek entegre çalışmasıyla yerine getirmektedir. Bu algoritmalar takımımız tarafından Nova 

AMR’nin işlevlerini en optimize şekilde yerine getirebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. 

Süreç boyunca tasarladığımız algoritmalar ve bu algoritmalara ait veri akış şemaları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 

4.3.2.1 Ana Sistem Algoritması  

 

Ana sistem algoritması, sistemin çalışmaya başladığı andan, kullanıldığı süre zarfı boyunca 

sırasıyla hangi işlemlerin gerçekleştirileceği, beraber yürütülmesi gerektiğini belirleyen ve bu 

sistemlerin çalışmasını kontrol eden algoritmadır. Nova AMR’nin sahip olduğu elektronik, 

mekanik ve yazılımsal tüm işlevlerin eş zamanlı ve entegre olarak gerçekleştirilmesi için 

tasarlanmıştır.  

 

Nova AMR, parkura başladığı andan itibaren aşağıda verilen şemaya bağlı olarak hareketine 

başlayacak ve kendisinden beklenen görevleri en optimize şekilde yerine getirecektir. Ana 

sistem algoritması kendi içerisinde şerit takibi, güvenlik sistemi, haritalandırma, engelden kaçış 

kontrol gibi birden çok algoritmayı barındırmaktadır. 
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Şekil 4.91: Ana Sistem Algoritması 

 

 



 
 

57 
 

4.3.2.2 Şerit Takip Algoritması 

  

Şerit takip algoritması, AGV robotların en önemli özelliği olan otonom sürüş esnasında 

kullanılan, robotun istenilen rotaya uygun hareketini sağlamak amacıyla geliştirilen 

algoritmadır. Günümüzde şerit takibi için çizgi izleme sensörleri gibi aksamlar kullanılabilse 

de şerit takibini gerçekleştirmenin farklı teknikleri de mevcuttur. Bu tekniklerden birisi de 

görüntü işleme tekniğidir.  

 

Yarışma şartnamesinde belirtilen kurallara göre AGV robotlar senaryoya uygun olarak otonom 

bir şekilde kendisine verilen görevleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Buna bağlı olarak Nova 

AMR’nin optimize bir şekilde şerit takibini gerçekleştirmesi için araç mekaniğine 

konumlandırılmış kameradan alınan eş zamanlı görüntülerin işlenerek şeridin tespit edilmesi, 

ortalanması ve aracın bu görüntüye uygun olarak planlan alan aralığında doğru hareketi 

gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. 

 

 

4.3.2.3 Yük Alma Bırakma Algoritması 

  

Yük alma-bırakma algoritması, Nova AMR’nin en temel görevi olan yük taşıma görevini 

güvenli ve optimize bir şekilde yerine getirebilmesi için tasarlanan algoritmadır.  

 

Yarışma komitesinin yarışmacılara sunmuş olduğu şartnamede de belirtildiği gibi yarışma 

parkuru 4 adet yük alma-bırakma noktası içermektedir. Araç kendisine verilen hareket 

senaryosuna bağlı olarak belirtilen yük alma noktasına doğru hareket ederek QR kodu 

okuyacak, bu alanın yük alma alanı olduğunu tespit edecek, yük alma noktasından taşınması 

planlanan yükü alarak yük bırakma noktasına doğru hareket etmek üzere konumlanacaktır.  

 

Bu esnada araçta konumlandırılan ağırlık sensöründen gelen veri okunarak yükün kesin olarak 

araca yüklenip yüklenmediği teyit edilecektir. Aracın ağırlık sensöründen gelen veri yükün 

yüklenmediğini tespit ederse, araç tekrardan mesafe sensörleri yardımıyla yükü ortalayacak 

şekilde altına girerek yük alma işlevini gerçekleştirecektir. Yükün araca yüklenmiş olduğunun 

kesinleşmesi durumunda araç yük bırakma noktasına doğru harekete geçecektir.  

 

Yük bırakma noktasına doğru yaklaşan araç, bu kez bırakma noktası öncesindeki QR kodu 

okuyarak bu alanın yük bırakma alanı olduğunu tespit edecek ve taşımış olduğu yükü belirtilen 

alana güvenli bir şekilde bırakacaktır.  

 

Bu işlem sonrasında araç tekrardan ağırlık sensöründen gelen veriyi okuyarak yükün kesin 

olarak araçtan indirilip indirilmediğini teyit edecektir. Yükün kesin olarak araçtan indirildiğini 

teyit ettikten sonra parkuru tamamlayacaktır. 
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Şekil 4.92: Yük Alma Bırakma Algoritması 
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4.3.2.4 Engel Tespiti ve Engelden Kaçış Algoritması 

Halihazırda hareket halinde olan Nova AMR, araç mekaniğinde konumlandırılmış olan 

ultrasonik mesafe sensörleri aracılığıyla izlemekte olduğu güzergâh üzerinde herhangi bir engel 

olup olmadığını kontrol eder.  

Ultrasonik mesafe sensörlerinin Nova AMR’nin izlemekte olduğu güzergâh üzerinde herhangi 

bir engel tespit etmesi durumunda engele 150 cm kala araç hızını kademeli olarak azaltmaya 

başlayacaktır. Bu bölge sarı bölge olarak adlandırılmıştır. Hızını kademeli olarak azaltmaya 

devam eden araç , engel ile arasında 100 cm mesafe kala tamamen duracaktır. Bu bölge ise 

kırmızı bölge olarak adlandırılmıştır. 

Araç tamamen durduktan sonra araç mekaniğinde konumlandırılmış olan buzzer ikaz sesi 

çıkaracaktır. Araç son bulunduğu konumda 15 saniye hareketsiz kaldıktan sonra tekrardan 

sensör verilerini okuyacak ve engelin ortadan kalkmış olması durumunda yoluna devam 

edecektir. Engelin ortadan kalkmadığı tespit edilirse araç engelin etrafından dolaşarak 

hareketini sürdürecektir. 

 

 

Şekil 4.93: Engel Tespiti ve Engelden Kaçıs Algoritması 
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4.3.2.5 Haritalama Algoritması 

 

Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan AGV robotlar, otonom sürüş 

teknolojisine sahip olduklarından dolayı bulundukları ortamda gerçekleştirecekleri 

hareketlerine karar verebilmek için haritalamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmekte olan 

teknoloji sayesinde bu probleme bir çözüm bulmak olanaklı hale gelmiştir.  

 

SLAM (Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) algoritmaları, kendi kendini kontrol edip 

karar verme ve verdiği kararları uygulama yeteneğine sahip olan bir robotun hiç bilinmeyen bir 

ortama bırakıldığında eş zamanlı olarak kendi lokasyonunu, ortamı tanıması ve bu doğrultuda 

işlem yapmasını konu alır.  

 

Bir robotun SLAM algoritması aracılığıyla haritalama yapabilmesi için, LIDAR sensör 

aracılığıyla ortamdan veri toplaması gerekir. Zaman zaman ölçümlerde robotun gerçek konumu 

ile varsayılan konumu arasında sapma payı olabileceğinden, SLAM algoritması sürekli olarak 

konumu güncellemektedir. Böylece araç içinde bulunduğu alanda hareket etmeye başladığı 

takdirde sürekli olarak konumunu güncelleyecek ve alanı gezmeye devam ettikçe bu bölgeleri 

tanımaya başlayacaktır. Bu, robotun nerede olduğunu ve bilinmeyen bir alanda nasıl hareket 

edeceğini tanımlamasını sağlar. 

 

4.3.2.6 Güvenlik Algoritması 

  

Güvenlik algoritmasının amacı, aracı karşılaşabileceği her türlü tehlikeden korumaktır. Bu 

algoritmalar Nova AMR çalışmaya başladığı andan itibaren devreye girer ve araç motorlarını 

kapatana kadar uygulanmaya devam ederler. Güvenlik algoritmamız kendi içerisinde üç alt 

algoritma bulundurmaktadır. Bunlar engele olan uzaklık, sıcaklık ve batarya seviyesi 

algoritmalarıdır. 

 

● Engele Olan Uzaklık   

AGV’ler otonom çalıştıkları için üretim aşamasında bazı güvenlik önlemlerinin gözetilmesi 

gerekir. Engele olan uzaklık algoritması “Safety Zone” prensibine dayanır. Bu prensibe göre 

Nova AMR hareket etmekte olduğu güzergâh üzerinde canlı veya cansız bir varlık tespit etmesi 

durumunda engel ile arasında 150 cm mesafe kala yavaşlamaya başlayacaktır. 100 cm kalana 

kadar yavaşlamayı kademeli olarak sürdüren araç, 100 cm mesafe kaldığı an duracaktır. 

Aşağıdaki temsili görselde bu algoritmanın temel çalışma prensibi şematize edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.94: Örnek Güvenlik Uygulaması 
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● Batarya 

        Aracın batarya seviyesini kontrol eden algoritmadır. Araç çalışır durumda iken pil seviyesi 

%20 veya %20’nin altına indiği anda kontrol masasına düşük pil uyarısı gönderilecektir. 

 

● Sıcaklık 

Sıcaklık algoritması aracın içerisindeki elektronik aksamların güvenli sıcaklıkta çalışabilmesini 

sağlamak amacıyla denetleme yapan algoritmadır. Sıcaklık sensöründen gelen veri 30-50 

derece aralığındayken sıcaklık normal kabul edilerek sistemin rutin işleyişine devam etmesi 

sağlanır. Sensörden gelen veri 50-70 derece aralığındaysa kontrol masasına sıcaklık artıyor 

uyarısı gönderilir. Sıcaklık verisi 70-90 derece aralığına ulaştığında ise tüm sistem otomatik 

olarak kapanır. Sıcaklığın 90 derece ve üzeri olduğu durumlarda ise yangın söndürme sistemi 

devreye girer. 

 

 

Şekil 4.95: Güvenlik Algoritması 
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4.3.3.   Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım sürecinde C/ C++ ve Python dilleri kullanılacaktır. Motor kontrollerini 

sağlamak amacıyla Arduino üzerine C/C++ ile kodlama yapılacaktır. Hareket halinde görüntü 

işleme yaparak şerit takibi yapacak olan robot, bu işlevini ise Raspberry Pi üzerinde Python 

programlama dili vasıtasıyla gerçekleştirecektir.  

Python programlama dilini tercih etmemizin birden çok sebebi vardır. Python, İngilizce benzeri 

sözdizimine sahip üst düzey bir programlama dilidir . Bu, kodun okunmasını ve anlaşılmasını 

kolaylaştırır. Nesne odaklıdır, ancak aynı zamanda işlevsel programlama özelliklerini aktif 

olarak benimser. Python'un standart kütüphanesi çok büyüktür, göreviniz için gereken birçok 

fonksiyonu bulabilirsiniz. Bu nedenle, harici kütüphanelere bağımlı olmadan kodlama 

yapabilme imkânı sunar. Süreç genel hatlarıyla bu şekildedir. 

 

4.3.3.1 Şerit Takibi Yazılım Süreci 

Şerit takibi algoritmasında amaç kamera üzerinden algılanan şeridi uygun olarak filtreleyerek 

robota şerit takibi yaptırmaktır. Bu süreç boyunca Python dilinin OpenCV ve NumPy 

kütüphanelerinden yararlanılmıştır. OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak 

kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. NumPy (Numerical Python) ise bilimsel hesaplamaları 

hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan bir matematik kütüphanesidir.  

 

Şerit takibi tespitinin çalışma mantığı öncelikle takibi yapılacak şeridin iki kenarının 

belirlenmesidir. Ancak robot güzergahı üzerinde hareket ederken etrafındaki başka cisimler de 

kameraya takılacaktır. Bu sebepten dolayı görüntüde çerçeve maskelemesi yapılabilir. Çerçeve 

maskelemesinin mantığı kullanılmayacak bölgelerdeki piksel değerlerini değiştirerek çalışmak 

istenilen bölgeyi elde etmektir. Buna “Frame Mask” adı verilir.  

 

Gri tonlamalı bir görüntünün piksel değerlerine, bir eşik değerine dayalı olarak siyah ve beyaz 

renkleri temsil eden iki değerden biri atanır. Bu nedenle, bir pikselin değeri eşik değerinden 

büyükse, bir değere, yoksa diğer değere atanır. Bu işleme ise “Thresholding” adı verilir. 

Thresholding işleminden sonra artık görüntüde sadece ilgili şeridin iki kenarı tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.96: Maskeleme ve Thresholding İşlemleri için Örnek Görsel 
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Bu işlemlerden sonra ise “Hough Line Transformation” işlemi uygulanır. Hough dönüşümü 

matematiksel olarak temsil edilebilen şekilleri algılamak için kullanılır. Örneğin, çizgiler, 

dikdörtgenler gibi. 

 

Şekil 4.97: Hough Line Transformation Uygulanması Sonrası Örnek Resim 

 

4.3.3.2 Haritalama Yazılım Tasarım Süreci 

Algoritma tasarım sürecinde de belirttiğimiz gibi Nova AMR’nin bulunduğu ortamda planlanan 

şekilde hareket edebilmesi ve lidar sensörden gelen verilerle ortamın haritalamasını 

yapabilmesi adına SLAM algoritması çeşitlerinden olan Hector SLAM algoritmasından 

yararlanmaya karar verildi.  

Slam algoritmalarının birçok çeşidi vardır. Hector SLAM metodunun çalışma mantığı ışınların 

bitiş noktalarının hizalanmasının optimize edilmesi üzerinedir.  Bu çalışma mantığı ile ışınların 

bitiş noktaları arasında veri ilişkisi aramaya veya kapsamlı pozisyon aramasına ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu metodun tercih edilmesinin başlıca sebebi budur. Bu metotta sadece z 

bitiş noktasındaki filtreleme tabanlı koordinat kullanılmaktadır. Böylece amaçlanan tarama 

düzleminin eşiğindeki sadece bitiş noktaları tarama eşleştirme işleminde kullanılmıştır.  

AGV robotların SLAM algoritması ile bulunduğu alanın haritalamasını gerçekleştirmesini 

gözlemlemek amacıyla ROS üzerinde RVIZ aracılığıyla haritalama simülasyonu 

gerçekleştirilerek robotun bu algoritma ile çalışırken gösterdiği tepkiler gözlemlenmiştir.  

ROS, açılımı Robot Operating System olan ve robotları kontrol etmeyi sağlayan bir yazılımdır. 

İsminde işletim sistemi ifadesi geçse de insan ile robot arasında iletişimi sağlayan açık kaynak 

kodlu bir arayüz yazılımı denebilir. Bu simülasyon sonucunda robotun başarılı bir şekilde 

bulunduğu alanın haritalamasını gerçekleştirmiştir. 
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Şekil 4.98: Haritalama Yazılım Tasarım Sürecine Ait Görsel 

 

4.3.3.3 Engel Tespit Yazılım Tasarım Süreci 

Yarışma parkuru üzerinde belirli noktalarda engeller bulunmaktadır. Aracın bu engellere 

çarpmadan etrafından dolaşıp yoluna devam etmesi istenmektedir. Engelden kaçma 

algoritmasının çalışabilmesi için öncelikle engelin tanımlanması gerekmektedir. Ultrasonik 

mesafe sensörlerden gelen veriler sayesinde engel tespiti yapılır. 

HC-SR04, robotik projelerde Raspberry Pi ile kullanılan en popüler sensörlerden biridir. 

Kullanımı oldukça kolaydır ve program kısmı düzgün olduğu sürece 2cm-400cm arası engele 

olan uzaklıkları düzgün bir şekilde ölçebilmektedir. Sensörün Trig pininden uygulanan sinyal 

40 kHz frekansında ultrasonik bir ses yayılmasını sağlar. Bu ses dalgası herhangi bir engele 

çarpıp sensöre geri döndüğünde, Echo pini aktif hale gelir. Ardından bu iki sinyal arasındaki 

süre ölçülerek -yani sesin yankısını algılanarak- engelin sensörden uzaklığı tespit edilir. 

 

Şekil 4.99: Webots Üzerinde AGV Robota Ultrasonik Mesafe Sensörü Entegre Edilerek 

Gerçekleştirilen Engel Tespit Simülasyonu 
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4.3.3.4 Motor Kontrolü Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom araçta bulunan hoverboard motorları, lineer aktüatörler ve yük döndürme sisteminde 

kullanılacak olan redüktörlü motor, motor sürücü kullanılarak Arduino’ya bağlanacaktır. 

Motorların yönetimi ve sensörlerden gelen veriler C programlama dili kullanılarak Arduino’ya 

kodlanacaktır. Ardından bu veriler merkezi yönetim kartı olan Raspberry Pi’ye aktarılacaktır. 

Bu haberleşme Python programlama dili kullanılarak PythonT kütüphanesini vasıtasıyla seri 

port üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca motorlardan ve sensörlerden gelen veriler Raspberry Pi ve 

Arduino tarafından analiz edilerek TCP/IP protokolü ile kontrol bilgisayarına gönderilecektir 

ve arayüz üzerinden gönderilen veriler okunacaktır. 

 

 

Şekil 4.100: Arduino-Raspberry Pi Haberleşmesi 

 

4.4   Dış Arayüzler 

Aracın üzerinde grafik arayüz anlamında iki adet fiziksel ekranı bulunacaktır. Bunlardan 

birincisi bir adet 3,5 inç boyutunda robotun üzerinde konumlandırılan “System Check” 

monitörüdür. Bu ekran vasıtası ile robotun ilk güç verildiği zamanlarda öncelikle sistemin 

işleyişinde aksaklığa sebep olabilecek unsurları tespit edebilmesi için göreve başlamadan önce 

üzerinde bulunan komponentlerin elektriksel olarak testlerini gerçekleştirecek ve her 

komponentin test sonucunun başarılı olması durumunda ekrana “System Check Succeed” 

yazısını gösterecektir. Aksi bir durumda hatalı olan parçanın hata kodunu ekrana yazdırarak 

operatörlerin gerekli işlemleri gerçekleştirmesi için yol gösterici olacaktır. 

İkinci ekran olarak ise cihazdan bağımsız olarak görev süresince operatörlerin AMR robotun 

anlık verilerini gözlemleyebilmesi için front-end kısımda responsive olarak tasarlanmış HTML, 

CSS ve JavaScript ile kodlanmış bir web arayüzü ve back-end kısmında C# .Net Core ile 

kodlanarak Core Framework’un asenkron çalışma yeteneği ile Nova’dan API’a giden sensör 

verilerinin operatör ara yüzünde görüntülenmesi sağlanacaktır. Bu şekilde cihazın kontrolü 

sadece bir işletim sistemi veya bir ortama bağlı kalmaksızın ile Android, IOS, Linux gibi işletim 

sistemlerinden de sağlanabilecektir. 
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Şekil 4.101: Arayüz Tasarımı 

 

Web API olarak C# .Net Core ile kodlanmış bir REST API kullanılacaktır. Rest API 

kullanılarak cihazdan gelecek olan JSON datasını işleyebilme yeteneğine ve server-client 

sisteminde çalışan bir yapıya sahip olacağız. Web API’ın kurulu olduğu cihaz ile Web arayüzü 

arasındaki iletişimi yarışma alanında konumlandırılmış ACCESS POINT üzerinden TCP/IP 

protokolü ile gerçekleştiriyor olacağız.  

TCP/IP haberleşme protokolü NOVA ile API arasında kesintisiz ve kayıpsız bir veri 

aktarımının sağlanmasını sağlayacak ve anlık olarak arayüze veri transferini sağlamış olacaktır. 

API ile Web GUI arasındaki real time veri transferi .NET CORE içerisinde yer alan Signal R 

websoket programlama kütüphanesi ile sağlanacaktır. Signal R alanında kendini kanıtlamış 

Server- Client/ Client-Server yönlü çalışma yeteneğine sahip bir soket programlama 

kütüphanesidir. 

 

Şekil 4.102: Signal R Çalışma Prensibi 

 

Signal R’ın kalbinde “HUB” denilen merkezi yapılar vardır. Hub’lar temelinde birer class’tır. 

Hub içerisinde tanımlanan metoda abone olan tüm client’lar abone oldukları hub üzerinden 

verileri alacaktır.  
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Nova ile API’ın bağlantısı kopması durumunda Signal R’ın içerdiği otomatik yeniden bağlantı 

ayarları 0> 2> 10>n 30 saniyelik periyotlar sırasıyla yeniden bağlantı kurmaya çalışacaktır. 

Bağlantının başarısız olması durumunda daha uzun bir zaman aralığında bağlantı kurulana 

kadar yeniden denemeye devam edecektir.  

 

 

Şekil 4.103: Signal R Mekanizması 

 

5.    GÜVENLİK 

Projede alınan güvenlik önlemleri detayları ile Tablo 5.1’de belirtilmiştir.  

Önlemler Görevleri ve İşlevleri 

● Acil durum butonu Araçta oluşabilecek yoldan çıkma, elektrik kaçağı, 

yanma veya herhangi bir problem sonucu 

yaralanmalara sebebiyet vermemek amacıyla acil 

durum butonu kullanılarak aracın gücü kesilir. 

● Sigorta Bataryadan yüksek akım çekilmesi durumunda 

sigorta ile aracın gücü kesilir. 

● Batarya yanmaz koruma 

çantası 

Batarya yanmaz koruma çantası sayesinde batarya 

üzerinde oluşabilecek herhangi bir yangın durumunda 

diğer elektronik malzemelere sıçramasını ve aracın 

yanmasını önleyecektir. 

● Durum LED’leri Yaralanmaları engellemek amacıyla aracın durumu 

hakkında bilgi vermek için kullanılacaktır. 

● Güvenlik çıkartmaları Aracın ilgili yerlerine yapıştırılacak güvenlik 

çıkartmaları elektronik devrelerini, yüksek voltajlı ve 

tehlikeli bölgeleri, acil durum butonunun ve 

bataryaların yerlerini gösterecektir. 
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● Karbonmonoksit gaz 

sensörü 

Araç içinde çıkabilecek olası bir yangını yüksek sesle 

bildirecektir. 

● Kabloların yalıtılması Açık kablo üzerinde iletken bir yer bırakılmayacaktır. 

Ayrıca ısıya dayanıklı yalıtkan malzemeler 

kullanılacaktır. 

● Kaza durumunda darbe 

emici kauçuk takozlar 

Kontrol dışına çıkan aracın köşe noktalarında 

konumlandırılan kauçuk takozlar darbeleri emerek 

kabuk üzerinde minimum zara oluşturacaktır. 

● Yük taşıma tablasının 

kabuğun üst kısmı ile 

arasına mesafe bırakıldı. 

Sensörlerde oluşacak bir arıza durumunda yük ile sac 

plaka arasında kabuğun alacağı hasarı engellemek 

için 40 mm boşluk bırakılmıştır (Yük kaldırma 

levhası kabuk üzerine çıkıntı oluşturmaktadır.). 

● Sensörlerin kabuk 

üzerinde gizlenmesi 

Kullanılan sensörler, olası hasarlardan korunmak 

amacıyla kabuk üzerindeki katmanlı yapılara 

gizlenmiştir. 

● Elektronik sisteme erişim Kabuk formu parçalı sistemden oluşacağı için arıza 

durumunda şase ile kabuğu tamamen ayırmadan iç 

kısma ulaşım sağlanacaktır. 

● İnsan – AGV araç iletişimi Karanlık ortamlarda insanların aracı fark edebilmesi 

için ikaz anlamı taşıyan kırmızı LED şeritler kabuk 

üzerine eklendi. 

● Koruyucu ekipman 

kullanımı 

Ekibimiz aracın üretim sürecinde iş sağlığı ve 

güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak amacıyla 

koruyucu ekipmanlar kullanacaktır. 

Tablo 5.1: Güvenlik Önlemleri 

6.    TEST 

Projenin test aşaması, zaman planlamasında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Aracın 

yarışma parkurundaki muhtemel davranışlarını test etmek maksadıyla İstanbul Ticaret 

Üniversitesi’nde yarışma parkuruyla aynı ölçülerde olan bir test parkuru oluşturulacaktır. 

Parkurda bulunan yollar, engeller, yük platformu ve yükler yarışmada kullanılacak olanlarla 

aynı özelliklere sahip olacak ve bu sayede yarışma simülasyonunun önceden yapılabilmesi 

sağlanacaktır. 

Test sürecinin mayıs ayının 3. haftasında başlaması ve temmuz ayının son haftasında 

tamamlanması planlanmaktadır. Oluşturulacak parkur üzerinde yapılacak testler ise haziran 

ayının 4. haftasında başlaması ve temmuz ayı sonuna kadar devam edecek şekilde organize 

edilmiştir. 
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Yazılımsal test süreci boyunca aracın şerit takibini gözlemlemek adına sanal ortamda testler 

gerçekleştirilmiştir. Aracın şerit takibinin başarılı olup olmadığını teyit amacıyla Webots 

üzerinde sanal bir parkur oluşturularak ve robota kamera eklenerek şerit takibi yaptırılmıştır. 

Yapılan test sonucunda aracın başarılı bir şekilde şerit takibini tamamladığı görülmüştür. 

          

Şekil 6.1. ve 6.2: Webots Sanal Parkur Testi 

 

Şekil 6.3: Webots Sanal Parkur Testi 

 

Şekil 6.4: Webots Sanal Parkur Testi 
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● Haritalama Test Süreci  

Haritalama test sürecimizde araca ultrasonik mesafe sensörleri, LIDAR sensör ve kamera 

entegre edilip RVIZ programı üzerinde sanal parkurun haritalaması yapılmıştır. Sanal robot 

başarılı bir şekilde haritalama işlemini tamamlamıştır. 

● Prototip Araçla Yapılan Testler 

Planlanan test süreci dahilinde kamera, ultrasonik sensörler gibi temin edilen elektronik 

komponentlerle üretilen prototip aracılığıyla reel ortamda şerit takibi, engel tespiti ve 

haritalama testlerine başlanmıştır. Haritalama testlerini reel ortamda uygulayabilmek adına 

LIDAR sensör temin edilerek aracın uygun bir bölgesine entegre edilecek ve aracın bulunduğu 

alanın haritalamasını yapması test edilecektir. 

 

Şekil 6.5: Test Prototipi 

 

7. TECRÜBE 

Ekibimiz projenin ön tasarım ve detay tasarım sürecinde birçok tecrübe edinmiştir. Takım 

üyelerimizin bu konuya bakış açısı, edinilen her tecrübenin yarışmayı kazanmak kadar kıymetli 

olduğunu ifade etmektedir. Süreç boyunca yaşananlar, birikimler ve çıkarılan dersler 

detaylarıyla açıklanmıştır. 

 

Ekip çalışmasının getirdiği disiplin, tüm ekip üyelerinin iletişim kabiliyetinin gelişmesini 

sağlamıştır. Bir hedefe inanan ve bu amaç için odaklanan 10 farklı insanın bir araya gelmesi ve 

aylar boyunca gecesini gündüzüne katarak çalışması, yarışmanın yalnızca dışarıdan görüldüğü 

şekilde kazanmak veya kaybetmek değil, öğrenmek ve gelişmek açısından da çok önemli 

olduğunu gözler önüne sermektedir.  

 

Ekibimizin her bir üyesi kendi görevi çerçevesinde takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde 

çalışarak projenin bu raporda belirtildiği şekli almasını sağlamıştır.  
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Proje yönetimi için Agile Scrum metodu tercih edilerek takım üyelerinin şirketlerde uygulanan 

bir yöntemle projeyi geliştirmesi amaçlanmış, elde edilen tecrübe tüm ekip üyelerine önemli 

bir katkı sağlamıştır. 

 

Mekanik tasarım süreci boyunca sıfırdan 4 farklı tasarım geliştirilmiştir. Bu süreçte bazı 

tasarımlar yapılırken motor önceden düşünülmemiş, sonrasında yapılan araştırmalar tasarımın 

uygulanabilir olmadığını belirtilince direkt olarak tasarımdan vazgeçilmek durumunda 

kalınmıştır.  

 

Bu süreçte mekanik tasarımın bilgisayar ortamında uyumlu olmasının haricinde, üretiminin 

yapılabilirliğinin esas alınması gerektiği öğrenilmiştir. Üretim tecrübesizliğinden doğan bu 

sorun, geliştirilen bazı tasarımların güncellenmesine sebep olmuştur. 

Aracın kabuk formu tasarlanırken, Endüstriyel Tasarım bölümünde alınan Otomotiv Tasarımı 

ve Ürün Tasarımı derslerinde öğrenilen teorik bilgileri gerçek bir üründe pratiğe dönüştürme 

fırsatı elde edilmiştir. Tasarım güncellenirken değişen kabuk formu ile ekip üyelerimizin 3D 

tasarım programı becerisi de eş zamanlı olarak gelişmektedir.  

Tasarımın prototipe dönüştürülmesi aşamasında ise maket yapım teknikleri ile ilgili teorik 

bilgilerden ve ekip üyelerimizin tecrübelerinden yararlanılarak endüstriyel koşullara uyum 

sağlayabilen, güzel görünümlü bir prototipin üretilmesi hedeflenmektedir. 

Mikroişlemcilerin birbirleriyle, sensörlerle ve kontrol kartlarıyla nasıl haberleştiğinden 

başlayarak; kablo bağlantılarının nasıl olacağı, sensörlerin ve kartların çalışması için C ve 

Python programlama dilleriyle programlamanın nasıl yapılacağına kadar birçok farklı alanda 

tecrübe kazanıldı ve ekibimiz bu alanda kendini geliştirme fırsatı buldu.  

Ayrıca Arduino IDE, Dev C++ IDE'de kod geliştirilmesi, Altium Designer'da PCB tasarımı ve 

şematik çizimi öğrenildi. Ayrıca motor gücü ve batarya kapasitesi hesaplamaları hakkında 

birçok yeni bilgi ve tecrübe kazanıldı.  

Windows'tan çok farklı bir işletim sistemi olan Ubuntu'nun kurulumu, çalışma mantığı başta 

olmak üzere; Ubuntu üzerinde ROS (Robot Operating System) kurulumu ve kullanımı, RVIZ, 

Webots gibi robot simülasyonlarının tasarlanabileceği ortamların kullanımı hakkında tecrübe 

kazanıldı.  

Yazılım ekibimiz NOVA AMR'nin parkur üzerinde gerçekleştireceği şerit takibi yazılımının 

tasarımı amacıyla Python dilinde kullanılan OpenCV kütüphanesi aracılığıyla görüntü işleme 

teknikleri hakkında kendini geliştirme fırsatı buldu. 
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8.   ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.   Zaman Planlaması 

 
Şekil 8.1: İş-Zaman Grafiği 
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Zaman planlamamız, ekibimizin ön tasarım sürecinde planladığı gibi düzenli bir şekilde devam 

etmektedir. Ön tasarım raporunda da kullandığımız iş-zaman grafiği şekil 8.1’de gösterilmiştir. 

 

● Proje Süreç Yönetimi 

Advena Teknoloji Takımı, proje geliştirme sürecinin verimli şekilde yönetilmesi amacıyla, 

Agile Scrum metodolojisini kullanmaktadır. Bu amaçla tüm sürecin planlaması “epic” hedefler 

altında yapılmış, “story” adı verilen süreçlerin yönetimi “task” adı verilen görevlerin adım adım 

yürütülmesiyle devam etmektedir.  

 

Süreç yönetimi için yarışma tarihine kadar olan zaman aralığında bir “Sprint” düzeni 

planlanmış, takımın hedefleri bu periyotlar dahilinde zaman aralıklarına dağıtılmıştır. Kısa 

vadeli hedefler “Sprint Planlama” toplantılarında belirlenerek o periyot içerisinde 

tamamlanmaktadır. Sprint süreci boyunca her gün yapılan “Daily” toplantılarıyla mevcut 

durum değerlendirilmektedir. 

 

Sprint sürecinin tamamlanmasıyla birlikte “Sprint Review” toplantısı yapılarak süreç analiz 

edilmekte, süreçteki artı ve eksi yönler ortaya konmaktadır.  

 

Bu süreç devam ederken bir aylık olarak “Sprint Retroperspective” toplantıları yapılmaktadır. 

Bu toplantılarda önceki bir aylık süreç tüm detaylarıyla değerlendirilmektedir. Ekibin olumlu 

yönleri takdir edilerek, eksiklik duyulan alanlar üzerine gidilmektedir. 

 

Advena Teknoloji Takımı, bu süreç yönetimini ücretsiz bir uygulama olan Trello üzerinden 

uygulamakta, planlanan toplantıların ve süreç takviminin takibi ise Google Takvim üzerinden 

yapılmaktadır. 

 

8.2.   Risk Planlaması 

Proje ve yarışma kapsamında gerçekleşebilecek riskler, risklere karşı alınan önlemler, risklerin 

olasılıkları ve projeye etki derecesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Risk 

 

Önlem 

 
Gerçekleşme 

Olasılığı 

 
Etki 

Derecesi 

 

Projeye 
Etki 

Derecesi 

Elektronik devre 

elemanları arasındaki 

kabloların kopması, 

kırılması veya iletken 

telin üzerinde çatlak 

olması. 

Yedek kablolar ile tekrar 

sistemin kablolama 

yapılması. 

 

1 

 

3 

 

3 

Mikroişlemcilerin fazla 

ısınması sonucu 

işlemcilerin performans 

kaybetmesi veya aşırı 

ısınması sonucu 

mikroişlemcilerin 

yanması. 

Isınmasına karşı ısı 

dağıtıcıların kullanılması 

ve hava sirkülasyonu 

sağlanması. Yanmış 

mikroişlemcilerin yedek 

parçalarla değiştirilmesi. 

 

1 

 

2 

 

2 
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Elektronik birleşenlerin 

aşırı ısınması sonucunda 

işlevini yitirilmesi veya 

yanması. 

Isınmaya karşı ısı 

dağıtıcılar kullanılacaktır. 

Ayrıca işlevini yitirmiş 

veya yanmış elektronik 

parçalar yedekleri ile 

değiştirilecektir. 

 

2 

 

2 

 

4 

Mikroişlemcilerin ve 

elektronik devrelerin kısa 

devre sonucu işlevini 

yitirmesi. 

Mikroişlemciler ve 

elektronik devreler yedek 

parçalar ile 

değiştirilecektir. 

1 4 4 

Bataryanın ısınması 

sonucu performansın 

düşmesi, daha ileri 

aşamasında işlevini 

yitirilmesi, yanması 

veya patlaması. 

Bataryanın sıcaklığı takip 

edilmesi olası anormal 

durumda acil durum 

butonundan gücün 

kesilmesi, yanması veya 

patlaması durumuna karşı 

koruyucu çantanın içinde 

muhafaza edilecek ve 

işlevini yitirmesine karşın 

yedek batarya 

kullanılacaktır. 

 

2 

 

3 

 

6 

Batarya enerji seviyesinin 

azalması veya bitmesi 

durumunda. 

Yedek bataryanın 

kullanılması. 2 1 2 

Tekerlek lastiklerinin 

delinmesi sonucu havasını 

inmesi. 

Delinmiş bölgeye yama 

yapılarak tekrar 

şişirilmesi. 

1 2 2 

Aracın yarışma sırasında 

şeritten sapması ve 

kontrolü kaybetmesi. 

Yazılım algoritmaları ile 

aracın manyetik şeridi 

algılayamadığı anda ilk 3 

saniye içerisinde motorlar 

duracaktır. Araç 

durduktan sonra, durduğu 

istikametin tam ters 

yönüne geri dönerek 

saptığı kısımdan tekrar 

şeride dönmesi 

sağlanacaktır. 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

Rapor ve üretim 

aşamasında zamana bağlı 

aksamaların yaşanması. 

Takvim sürecine göre 

yeni zamanlamaların 

yapılması 

 

2 

 

3 

 

6 

Finansal sorunların 

yaşanması. 

Yeni sponsor bulunarak 

maddi destek sağlamak. 1 3 3 
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Yurt dışından temin 

edilen malzemelerin 

gümrük ve benzeri 

durumlardan etkilenmesi 

Yurtiçi satıcılar bakılması  

4 

 

1 

 

4 

Bazı malzemelerin daha 

sonrasında iadesi olmayıp 

yerine yenisinin 

eklenmesi 

Siparişten önce ürünlerin 

tüm özelliklerinin detaylı 

bilgi analizinin yapılması 

ve buna uygun olarak 

ürünlerin tedarik edilmesi 

 

3 

 

1 

 

3 

Malzemelerin teslim 

süresinin planlanan üretim 

takvimine uymaması 

Gecikmelere karşı 

malzemeler öncelikli 

olarak yurt içinden temin 

edilecek ve detaylı tedarik 

planı yapılacaktır. 

 

2 

 

3 

 

6 

Tablo 8.2: Risk Tablosu 

8.3   Bütçe Planlaması  

Projenin bütçe tablosu kullanılacak tüm malzeme ücretleri ve aracın üretimde oluşacak giderleri 

kapsamaktadır.  

 

Tablo 8.3: Bütçe Planlaması 
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9.    ÖZGÜNLÜK 

● Döner Tabla Mekanizması Tasarımı 

Yarışma isterlerinde bulunmayan döner tabla mekanizması, Advena Teknoloji Takımı 

tarafından endüstriyel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiş ve tasarıma 

eklenmiştir. 

AGV’ler günümüzde birçok farklı alanda, farklı görevlerle kullanılmaktadır. Endüstriyel olarak 

kullanılan piyasa ürünleri incelendiğinde hem lift hem döndürme işlevine sahip olan araçların 

çok daha geniş bir yelpazede hizmet verebildiği görülmektedir. 

Takımımız bu projeyi yalnızca yarışma odaklı değil, endüstride kullanımı da mümkün 

olabilecek şekilde geliştirmektedir. Bu amaçla geliştirilen bu ek tasarım ile, aracın çeviklik ve 

manevra kabiliyeti açısından sınıf atlaması sağlanmıştır. 

Advena Teknoloji Takımı bu ve benzeri adımlar atarak yarışma sonrasında da AGV’ler ve 

otonom lojistik üzerine çalışmalarını devam ettirmeyi planlamaktadır. 

Mekanizma tasarımıyla ilgili detaylar “Mekanik Tasarım Süreci” başlığı altındaki “Döner 

Tabla Mekanizması” kısmında tüm detaylarıyla açıklanmıştır. 

Şekil 4.37, Şekil 4.38 ve Şekil 4.39’da döner tabla mekanizması görselleri detaylarıyla 

belirtilmiştir. 

Ayrıca sistemin çalışma prensibine dair tasarımın animasyon videosu “Kaynakça” başlığı 

altındaki 37. maddede bulunan bağlantıda belirtilmiştir. 

● Sürü Robot Çalışma Prensibi 

Bu boyutlardaki AGV’ler sürü çalışma prensibine uygun olarak tasarlandığında endüstriyel 

kullanım açısından oldukça önemli bir taşıma becerisi kazanmaktadır. Aracın sürü mantığıyla 

çalışmasına yönelik yazılımsal tasarımlar yine ekibimiz tarafından geliştirilmektedir. 

Sürü robot prensibine kısaca değinmek gerekirse, örneğin tek başına 100 kg yük taşıma 

kapasitesine sahip olan bir Nova AMR, yine aynı özelliklerdeki bir başka Nova AMR ile 

entegre olarak faydalı yük kapasitesini iki katına, 200 kg seviyesine yükseltebilecektir. Bu 

sürünün kontrolü için ise sürünün lokomotifi konumunda bulunan robot görevlendirilecek, 

diğer robotlar da lokomotif robota bağlı olarak çalışacaklardır. 

Sistem mekanik olarak araçların ön ve arka cephelerine konumlandırılacak olan kanca 

sistemlerinin birbirlerine entegre olmasıyla çalışacak, yazılımsal olarak da üst paragrafta 

belirtilen lokomotif sistemi devreye girecektir.  

● Kabuk Tasarımı 

Tasarlanan kabuk formunda teknolojiyi ve çevreciliği temsil eden yumuşak hatlı çizgiler 

kullanarak şık bir form oluşturmaya çalışıldı. Uzun kırmızı LED şeritler ile sert bir görünüm 

sağlanması amaçlarken aynı zamanda kullanılacak sensörlerin de o bölümlerde gizlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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İki parçadan oluşan kabuk alt ve üst kabuk ile katlı yapıya sahip olacaktır. Bu sayede kabuk 

üretim yöntemleri daha kolay olacaktır. Aynı zamanda kabuk içerisine ulaşmak için 

kullanılacak kaput sistemini uygulamak mümkün olacaktır. 

Pil dolumları için şarj soketlerini kabuk üzerinde bulundurarak pil dolum işlemlerini kolay hale 

getirecektir. Kabuk dış formunda teknolojik çizgileri olan ve beğenilen bir araç olan BMW iX3 

elektrikli aracı ile bağdaştırmaya çalışıldı. 

● Elektronik ve Yazılımsal Özgünlük 

Haberleşme için modem üzerinden TCP/IP Protokolü kullanılarak AGV ile arayüz arasındaki 

iletişim sağlanmıştır. 

Aracın motorları ve tekerlekleri için motoru içinde bulunan hoverboard tekerlekleri 

kullanılmıştır. Bunun sebebi fiyat açısından redüktörlü motorlardan daha uygun fiyatlı olması, 

redüktörlü motorlara göre daha hafif olmasıyla beraber daha az yer kaplaması, kullanılabilecek 

redüktörlü motorlara göre gücünün daha fazla olmasıdır. 

Çizgi izleyen sensör yerine Raspberry Pi kamerası kullanarak Raspberry ile görüntü işleme 

yapılarak çizgi izleme işlemi gerçekleştirilecektir. 

Hall Effect Sensör kullanılarak aracın hızı hesaplanacak ve arayüze hız verisi gönderilecektir. 

Aracın şerit takibini kusursuz bir şekilde yapabilmesini sağlamak adına bir görüntü işleme 

kütüphanesi olan OpenCV kullanılmıştır. 

 

10. YERLİLİK 

Projede kullanılan malzemeler mümkün olduğunca yerli şirketler tercih edilerek temin 

edilmiştir. Burada geliştirilen projenin ülkemizin gençlerini yetiştirirken bir yandan da ülke 

ekonomisine destek olması, dış alımlar yerine milli imkanların kullanılması ekibimiz tarafından 

oldukça önemsenmektedir. Yerli ve milli tasarıma sahip olan Nova AMR, yine yerli ve milli 

imkanlarla tedarik edilen malzemeler kullanılarak üretilecektir. 

Ayrıca mekanik tasarım ve üretim sürecinde birçok parçanın direkt olarak ekibimiz tarafından 

üretileceği de belirtilmiştir. Bu anlamda mevcut imkanlarla üretilebilecek tüm parçalar ekibimiz 

tarafından imal edilecek, ihtiyaç duyulmadıkça dışarıdan tedarik edilmeyecektir. 

● Mekanik Tasarım 

“Malzemeler” başlığı altında direkt olarak temin edileceği belirtilen ürünler, yerli firmalardan 

temin edilecek şekilde bütçe raporuna eklenmiştir. Temin edildikten sonra işlenecek olan 

parçalar direkt olarak sanayiden tedarik edilecek, üretimi direkt olarak yapılacak parçalar ise 

atölyemizde imal edilecektir.  

● Kabuk Tasarımı 

Kabuk tasarımında kullanacağımız ürünler olan karbon fiber elyaf, karbon fiber reçinesi, 

karbon fiber macun, XPS strafor, sentetik boya ve zımpara gibi malzemelerin tamamı yerli 

markalardan seçilerek form oluşturulmasında kullanılacaktır.  



 
 

78 
 

Kabuk üretiminde malzeme temini harici tüm üretim direkt olarak ekibimiz tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

● Elektronik Yapı 

Elektronik komponentler satın alınırken olabildiğince yerli firmalar ile iş birliği yapılmıştır. 

Ayrıca elektronik tasarım sürecinde kapalı devre şeması ve üretimi elektronik ekibimiz 

tarafından yapılmıştır. 
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https://evrimagaci.org/lidar-teknolojisi-nedir-nasil-calisir-nerelerde-kullanilir-10214
http://www.robotiksistem.com/arduino_mega_2560_ozellikleri.html
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24. https://www.aranacorp.com/en/serial-communication-between-raspberry-pi-and-

arduino/#:~:text=To%20establish%20serial%20communication%20between,Tx%20pins

%20of%20both%20components (Seri Haberleşme) 

25. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf (LM35DZ) 

26. https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf (MQ-7) 

27. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf?ts=1651410484878&ref_url=https%253

A%252F%252Fwww.google.com%252F (LM2596) 

28. https://www.prosoft-technology.com/kb/assets/intro_modbustcp.pdf (TCP/IP) 

29. https://www.setxrm.com/blog/api-nedir-entegrasyonu-nasil-yapilir/  

30. https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer  

31. https://www.youtube.com/watch?v=sWJayOop4k8  

32. https://arduinojson.org/v6/how-to/use-arduinojson-with-httpclient/  

33. https://berqnet.com/blog/tcp-

ip#:~:text=TCP%2FIP%20TCP%20(Transmission%20Control,tüm%20cihazlar%20birbir

leri%20ile%20haberleşebilir.  

34. https://www.gencayyildiz.com/blog/asp-net-core-signalr-yazi-serisi/ 

35. https://www.youtube.com/c/GençayYıldız  

36. https://www.youtube.com/watch?v=dfR7ogMlzSY&list=PLQVXoXFVVtp3RSycdru4

WpnfPEOFxONiX&index=5 

37. https://youtu.be/_L9CG-OV64s (Lift-Döner Tabla Mekanizması Tasarımı Videosu) 
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