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1 RAPOR ÖZETİ 

 

 Dünyadaki sanayinin dört devrimi (Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a) büyük bir teknoloji 

ve yeniliklerle dijitalleşerek ilerlemektedir. Bu dört evrede robotların, üretme kapasiteleri 

yazılım ile birlikte büyük bir hızla büyümektedir. Gelişmekte olan bu sektör, Türkiye 

ekonomisini için büyük bir devrim oluşturabilecek bir alan haline gelmiştir. Günümüzde bu 

alanda ülkemize katkı sağlamak için arayış içerisinde olan ekibimiz, belirli bir plan proje 

içerisinde akıllı sistemler oluşturarak birbiri içerinde makine etkileşimleri üzerine çalışmalar 

yapmaktadır.  

 Otomatik Güdümlü Araç (AGV) sistemleri, deterministtik bir yaklaşımla geliştirilen 

makineden makine etkileşimin somutlaştırılmış halidir denebilir. Geliştirmekte olduğumuz 

ARF-Solo, iyi bir sonuç elde edilmek için yarışma prosedür aşamaları dikkatle incelenerek 

yapılan revizyonlar gözden geçirilmiş ve kısa toplantılar düzenlenmiştir. Aracın asıl amacı olan 

yol planlama, belirtilen hedefe optimum hızla ve minimum sürede ulaşmasıdır. Burada dikkat 

edilmesi gereken hususlardan biri ise alanda görev dağılımını oluştururken çalışan insanlara 

çarpmadan kabul edilebilir sürelerde hedefe ulaşması beklenmektedir. Karar verme yeteneğine 

sahip ve bu kararları uygulayan otonom sistemler, Python yazılımı temel alınarak aracın çizgi 

üzerinde ilerlemesi sağlayıp aynı zamanda QRCODE taraması yaparak şerit izleme 

gerçekleştirecektir. Bu çalışmaların çoğu nesne merkezli olarak geniş kapsamlı bir konudur. 

Aracın otonom ve eş zamanlı optimizasyonunun gerçekleştirdiği ROS sistemleri, araç içerine 

entegrasyonu yapılan sensörler ve Jetson Nano ana kart üzerinden alınan verileri işleyecek ve 

araca tekrardan belirlenen komutları gerçekleştirmesi sağlayacaktır. Yarışma alanında bize 

belirtilen çeşitli senaryoların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına tercih ettiğimiz birçok 

elektronik bileşen ve bunların birbiri arasındaki haberleşme protokollerini sağlayan bir sistem 

oluşturulacaktır. Sistemin algılama-eylem süreçleri arasındaki iletişimi yüksek hızlara taşıyarak 

parkur içerinde sorunsuz ilerlemesi için Rasperry Pi v2 kamera, ultrasonik sensör ve lidar gibi 

elektronik kartlar kullanılacaktır. Araç içerisine yerleştirecek bu kompleks sistemlerin her 

birinin konumunun tayini önceden belirlenerek araç üzerinde gerçekleştirilen testlerde 

oluşabilecek karmaşık durumlar önüne geçilebilecektir. Sistem mekanizmasına göre tasarım 

daha kompakt ve optimum boyutlarda üretime uygun hale getirilmiştir.  ARF-Solo’nun yük 

kaldırma mekanizması için ise bize verilen yükün kütlelerinin hesaplamaları yapılmış ve yük 

kaldırma esnasında yüzey pürüzlüklerinden oluşabilecek kayma unsuru göz önünde 

bulundurularak tasarım ortaya konulmuştur. Ayrıca Ön tasarım Rapor aşamasından bu zamana 

kadar süregelen çalışmalarımızın her bir aşaması, belirtilen başlıklar altında detaylı 

açıklamaları yapılmıştır. 

 Verimi ileri kademelere çıkararak olan yüksek hız ve kalitedeki bu akıllı sistemler, 

yenilikçi devrimi ileriye taşıyacaktır. ARF-208 ekibi olarak büyük resme odaklı kalınarak, 

AGV sistemleri üzerine ileriye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Böylece ülkemizdeki 

yeni nesil üretimi destekleyerek bu alanda kalkınma sağlamayı hedeflemektedir. 
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2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

 Yarışma Kapsamında ARF-208 takımı danışman hariç 9 kişiden oluşmaktadır. 

Takımımızın danışmanı Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 

Tayyip ÖZCAN’dır. Danışman hocamızın Yapay Zekâ alanında çalışmaları bulunup, bu 

projede takımımıza yazılım konusunda destek olmaktadır. ARF-208 takımında tasarım ekibi, 

elektronik ekibi ve yazılım ekibi olmak üzere 3 ana alt ekip bulunmaktadır. 5 Makine 

Mühendisliği ve 4 Bilgisayar olmak üzere Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Tablo 1 Takım Üyeleri 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 Gelişen teknolojiler ile birlikte sanayide dijitalleşmenin önem kazanması takımımızın 

ilgisini çekmiş ve bu alanda araştırmalar yapan ekip arkadaşlarımız bu yarışma sayesinde 

yenilikçi fikirler üretmeyi hedeflemiştir. Daha düzenli ve sistematik bir çalışma adına takım 

üyelerine görev dağılımı yapılmıştır. Takımda yer alan her bir üye danışmanımızın da desteği 

ile kendi alanındaki konu hakkında birçok literatür araştırması yaparak güdümlü robotlar 

alanındaki gelişmeler hakkında bilgi edinmiştir. Edinilen bilgiler ışığında oluşturacağımız 

ARF-Solo aracının ilk olarak mekaniksel daha sonrasında elektriksel ve yazılımsal planlaması 

yapılmıştır. ARF-Solo aracı, çeşitli programlar kullanılarak analiz ve tasarımı 

kararlaştırıldıktan sonra üretim planlaması yapılarak parça üretimine başlanacak olup araç nihai 

haline getirilecektir. Bu doğrultuda görev dağılımı Tablo2’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3 PROJE MEVCUT DEĞERLENDİRMESİ 

 

 ARF-208 ekibi olarak ön tasarım raporumuzda elde ettiğimiz birincilik ile ilk raporlama 

aşamasını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikli olarak ARF-Solo’nun tamamlaması 

gereken ilk raporlama aşamasından bu zamana kadar ki süreçte eksikliklerin gözlenmesi için 

şartnamedeki belirtilen unsurlar tekrardan gözden geçirilerek parkur görevleri irdelenmiş ve 

belirtilen görevlerin listesi oluşturulmuştur. Görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için ön 

tasarım raporumuzda da açıklama getiremediğimiz veya somutlaştırmadığımız alanlarda 

değişikliğe gidilmiştir. Eksik veya hatalı kısımlar incelenerek araçta iyileştirmeye ve 

geliştirmeye yönelik değişimler uygulanmıştır. Ekibi doğru sonuca ulaştıracak çeşitli 

senaryolar oluşturulmuş ve süreç boyunca olumsuz etkenleri en aza indirgemek için yapmış 

olduğumuz testler ile mekaniksel, elektriksel ve yazılımsal alanlardaki konulara netlik 

kazandırılmıştır. 

 Mekanik ekibi tekrardan toplanarak yarışma kuralları analizleri göz önünde 

bulundurulmuş ve dış gövde tasarımında değişiklikler öngörülmüştür. Aracın dış kabuk 

performans kriterlerine bakılarak daha kompakt bir model oluşturulmuş ve araç ölçüleri revize 

edilmiştir. ARF-Solo’nun taşıyabileceği azami yükün, yük hesaplamaları yapıldığında yük 

kaldırma mekanizmasının bir adet yerine iki adet kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. 

Araç daha mukavemetli bir davranış sergileyerek, yükün araç üzerindeki dağılımını geniş bir 

alana yayarak daha stabil bir taşıma sistemi sağlanmış olacaktır. Kriko sistemlerinin üzerine 

yerleştirilecek olan tablanın yüzeyi kauçuk malzeme ile kaplanarak dış yüzeydeki sürtünme 

katsayısı artırılmış olduğundan, yükün araç üzerinde tutunmasını sağlanacaktır. Ön tasarım 

raporunda da sıkça üzerinde durduğumuz yürüyüş sistemi, palet mekanizması olarak tercih 

edilse de fabrika ortamı için ANSYS de yapılan performans analizleri sonucunda tekerlek 

sistemine geçilmesinin daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Oluşturduğumuz prototip 

aracımızda yapılan test sonuçları dahilinde, paletli taşıma sisteminin beton zemine 

tutunamamasından kaynaklı yük taşıma sırasında veya parkur içerisine yerleştirilmiş olan 

rampalardan geçerken hasar oluşumu gözlenmiştir. Geliştirdiğimiz tekerlek sisteminin 

detaylandırması ‘Araç Mekaniği’ bölümünde yapılmıştır. Prototip araca ait görseller ise 

raporun ‘Araç Mekaniği’ kısmında yer almaktadır. 

 Elektronik konfigürasyonda sistemin çalışması için çok büyük değişikliklere 

gidilmemiştir ve test veri sonuçlarında, tercih edilen birçok sensörün başarılı bir şekilde çalıştığı 

gözlemlenmiştir. ARF-Solo’nun içerisinde kullanılan elektronik bileşenler, ‘Malzemeler’ 

bölüm başlığı altında detaylandırılarak yer verilmiştir. Araç içerinde temel bileşenlerden olan 

A2M8 360 derece RPLidar sensörü bütçe planlamamızın çok üzerine çıktığı için TF Mini Lidar 

sensörü tercih edilmiş ve daha uygun hale getirilmiştir. Ön tasarım raporunda belirlediğimiz 

QR kod okuma modülü yerine 1 adet Raspberry Pi v2 kamera model kamera tercih edilecektir. 

Araçtan alınan verilerin daha sağlıklı olması için aracın üzerine yerleştirilen 2 adet Raspberry 

Pi v2 kamera ile parkur içerisindeki QR kodları Python programlama dili ve Numpy, 

Matplotlib, PyTorch, OpenCV gibi geliştirilen görüntü işleme kütüphaneleri sayesinde 

okuyacak ve eş zamanlı görüntü aktarımı gerçekleştirerek, çizgi izlemeye devam edebilecektir. 

İlk raporlama aşamasında söz edilen birçok malzeme ve aracın kabuk tasarımında değişikliğe 

gidilse de otonom sürüş algoritmalarında büyük bir değişiklik yaşanmamıştır. 
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 ARF-Solo’nun elde edilen test sonuçlarında istenilen başarıya ulaşması için farklı bir 

yöntem olarak ROS (Robot Operating System) kullanılacak olup araca implemente edilmiştir. 

Parkur içerisinde bulunan QRCODE’ları okuyabilmesi için geliştirlen Open CV ile 

geliştirdiğimiz görüntü işleme modeli tercih edilecektir. Veri sonuçları incelenerek, 

parametrelerin duruma göre değişiklik sağlanabilecek ve soruna yönelik daha basit çözümler 

geliştirilebilecektir. Python yazılım dili kullanılacak ve aracın kontrol işlevi sağlacaktır. 

Oluşabilecek sorunlara karşı yazılım ekimiz yazılımı geliştirerek ilerlemeye devam edecektir.  

 Ekibimizce ön tasarım raporunda hedeflediğimiz bütçe planlamasında azami 

miktarlarda değişiklik oluşmuştur. Elektronik bileşenlerin değişmesinden ötürü hesaplanan 

bütçeye bağlı kalınmaya çalışılsa da eklenen veya çıkması gereken malzemeler olduğu fark 

edilmiş olup bu malzemelerde değişikliğe gidilmiştir. Bütçe ‘Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması’ 

Başlığı altında ön tasarım raporu ve proje detay raporu için oluşturulan bütçe planlamaları 

tabloları bulunmaktadır. Değiştirilen veya eklenen malzemeler ise malzemeler kısmında 

renklendirilerek belirtilmiştir. 

4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Ön Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Sistem Ön Tasarımı 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1.1 Araç Mekaniği 
 

ARF-Solo aracı geliştirilirken yarışma odaklı ve optimum düzeyde çalışan bir araç 

tasarımının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda raporlama aşaması 

boyunca literatür araştırmaları ve araç üzerindeki iyileştirmeler devam etmiştir. Resim1 de ilk 

tasarıma ait aracın prototipi belirtilmektedir. Araç, 3 boyutlu yazıcılar yardımı ile oluşturulmuş 

ve gerekli testlere tabi tutulmuştur. Testler sonucu üretilmesi hedeflenen aracın yarışma 

açısından uygun olmadığı belirlenip araç üzerinde geliştirmelere gidilmiş ve nihai tasarım olan 

resim 2’ye ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1 Prototip Güdümlü Robot 

Resim 2 ARF-Solo 
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Resim 3 ARF-Solo İzometrik Görüntüsü 

Resim 4 ARF-Solo İzometrik - Ön 
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Resim 5 ARF-Solo İzometrik - Yan 

Resim 6 ARF-Solo İç Şase Tasarımı 
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Nihai tasarıma ait teknik resim görüntüleri resim 7’te verilmiştir. 

 Ön tasarım raporunda belirtilen aracın yürüyüş mekanizması palet sistemi 

belirlenmesine rağmen bölüm 3. Proje Mevcut Değerlendirmesinde de belirtildiği nedenler 

üzerine tekerlek sistemine geçilmiştir. Araç üzerinde 2 adet tahrik tekerleği ve 4 adet sarhoş 

teker kullanılmıştır. Resim 8’de görüldüğü üzere tahrik tekerleri, aracın ortasında iki yana yaslı, 

sarhoş tekerler ise aracın önünde ve arkasında ikişer adet olmak üzere konumlandırılmıştır. 

Böylece araç sürüş yönteminde çok dereceli serbest açılı sürüş metodu kullanılarak araç 

dönüşlerindeki kayma ve odometri düzensizlikleri minimuma indirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 8 Sürüş Metodu 

Resim 7  ARF-Solo Teknik Resim 
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Aracın holonom yapıdaki kinematik modeli sayesinde kontrol kolaylığı ve dengesi daha 

rahat sağlanmaktadır. Kartezyen koordinat sisteminde 𝜔 tekerlerin açısal hızı, 𝑉𝑟 sağ tekerin 

hızı, 𝑉𝑙sol tekerin olup 𝜃 aracın konumunu ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercih edilen tekerlek sistemi yarışma alanında zemin ile tekerlek arasında oluşan 

sürtünme kuvvetlerinin eşitsizliğini sağlayarak araç dengesini koruyacaktır. Tekerlerin 

kaymaması için teker üzerinde oluşması gereken statik denge denklemi: 

 

 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 =  𝜇0. 𝑁 (1) 

 

 

Şeklindedir. Burada 𝜇0 statik sürtünme katsayısı, 𝑁 ise araç yüksüz iken araca etki eden 

normal kuvvettir. Tekerlek kaymasının hesaplanabilmesi için birçok yöntem vardır. Bunlardan 

biri ve daha stabil olanı tekerleğin kaymadığını varsayarak torkun normal kuvvete olan oranını 

en aza indirmektir. Böylece tekerleğin kaymaması için gerekli olan parametreler bulunabilir.  

 

 
𝑇

𝑁
=  

𝜇𝑁 . 𝑁

𝑁
= 𝜇𝑁 (2) 

 

 

Denklem (2) kullanılarak sürtünme katsayısı olan 𝜇𝑁 değeri minimum tutulmuş ve teker 

patinajı engellenmiştir. Yuvarlanma direnci, yüzeyin harekete karşı bir direnci olup tekerleğin 

statik direncini tamamlayan bir unsurdur. Statik dirençler, tekerlek üzerindeki moment ve 

kuvvetleri istikrarlı bir hale getirerek araç ilerlerken sabit hızda, fren anında ise tekerleğin 

durgun kalmasını sağlamaktadır. Buna göre tahrik tekerleğinde meydana gelen sürtünme 

direnci; 

 𝑀𝑅 =  𝛼. 0,15 = 0,15√
𝑅

𝑙. 𝐸
𝑁 (3) 

Şekil 2 Aracın Kinematik Modeli 
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Denklemi ile hesaplanır. 𝛼 katsayı, 𝑅 tekerlek yarıçapı, 𝑙 temas parçasının uzunluğu, E 

ise tekerleğin elastisite modülüdür. Bu verilere göre ARF-Solo aracının tahrik tekerleğinde 

oluşan sürtünme direnci; 

 

 𝑀𝑅 = 0,15√
0.1 𝑚

0.04 𝑚 𝑥 1 𝑀𝑝𝑎
20 𝑘𝑔 𝑥 9.81 𝑚/𝑠2 =  147.15 𝑁𝑚   

 

 

Bulunur. Her bir tahrik tekerine 450 Watt 150 rpm fırçalı redüktörlü motorlar 

bağlanarak aracın hareketi sağlanmıştır. 32:1 dişli oranına sahip redüktörlü motorun çevrim 

oranı: 

 

 
𝑒 =

𝑍1

𝑍2

𝑍2

𝑍3

𝑍3

𝑍4
 

 

(4) 

 
𝑒 =

32

16

16

8

8

1
=

32

1
 

 
 

 

𝑇1giriş torku, 𝑇4çıkış torku, 𝑁1giriş devri, 𝑁4çıkış devridir. 𝑍2ve 𝑍3 aynı şaft üzerinde 

olduğu için 𝑇3 = 𝑇4 ve 𝑁3 = 𝑁4 olduğuna göre DC motorundan elde edilen sırasıyla tork ve 

çıkış devri değerleri: 

 

 

 
𝑃 =

𝑇1𝑁1

9550
 

 
(5) 

 0.45 𝑘𝑊 =
𝑇1𝑥 9,375 𝑟𝑝𝑚

9550
= 458,4 𝑁𝑚 

 

 

 

 

𝑇2 =
𝑇1𝑍2

𝑍1
 

(6) 

 

𝑇2 =
458,4 𝑥 16

32
=   229,2 𝑁𝑚 

 

 

 

 𝑇4 =
𝑇3𝑍4

𝑍3
 (7) 

⇒ 
𝑇4 =

229,2 𝑥 1

8
= 28,65 𝑁𝑚 
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𝑁2 =
𝑁1𝑍1

𝑍2
 

(8) 

 

𝑁2 =
9,375 𝑥 32

16
= 18,75 𝑟𝑝𝑚 

 

 

 

 𝑁4 =
𝑁3𝑍3

𝑍4
 (9) 

⇒ 𝑁4 =
18,75 𝑥 8

1
= 150 𝑟𝑝𝑚  

 

 

𝑍 dişli sayısı, 𝑛 dakika ki tur sayısı olmak üzere göre çıkış hızı: 

 

 
𝑉 =  

𝑍𝑛

60
 

 
(10) 

 𝑉 =  
(32)(150 𝑟𝑝𝑚)

60
= 80 𝑚/𝑠𝑛  

 

 

Tahrik dişlisinin ilettiği yük: 

 

 
𝑊 =  

𝐻

𝑉
 

 
(11) 

 𝑊 =  
450 𝑊𝑎𝑡𝑡

80 𝑚/𝑠𝑛
= 5.625 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛  

 

 

 

Aracın görevi beklenen sürede tamamlayabilmesi ve yol üzerinde ilerlerken, hızının 

ağırlık nedeniyle olumsuz yönde etkilenmemesi için hafif konstrüksiyonlu yapılardan 

üretilmesine dikkat edilmiştir. Bu hususta araç gövdesinde 2 mm kalınlığında metal sac 

kullanılmıştır. Mukavemetli bir malzeme olan metal sac, aracın içerisindeki elektronik 

bileşenleri olası darbelerden koruyarak rotasında güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.  

Araç şasisinde hem profillerin birbirleri ile olan bağlantısını hem de makas sisteminin profillere 

olan bağlantısını kolaylaştırmak için demonte bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı 20x20 mm 

alüminyum sigma profillerle sağlanarak araçta üretim kolaylığına gidilmiştir. Sigma profiller, 

maruz kaldığı faydalı yüklere ve bu yüklerin oluşturduğu normal kuvvetlere karşı bir direnç 
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sağlayarak eğme kuvvetlerinin önüne geçebilecektir. Alüminyum alaşımının mekanik 

özellikleri tablo 3’de, sigma profile ait özellikler ise tablo 4’te verilmiştir. 

Akma Mukavemeti 

(MPa) 

Min-Max 

Çekme 

Mukavemeti 

(MPa) 

Min-Max 

Uzama 

(%50) 

Min-Max 

Sertlik 

(Brinell) 

Min-Max 

50 – 240 100 - 260 26-9 25-80 

Tablo 3 Alüminyum alaşımının mekanik özellikleri 

 

Alan 

(𝒎𝒎𝟐) 

Atalet Momenti 

(𝑰𝒙) 

(𝒄𝒎𝟒) 

Atalet Momenti 

(𝑰𝒚) 

(𝒄𝒎𝟒) 

Mukavemet 

Momenti 

(𝑾𝒙) 

(𝒄𝒎𝟑) 

142,71 0,6 0,6 0,6 

Tablo 4 Sigma profile ait özellikler 

Aracın iskeletini oluşturan sigma profiller, statik durumda basma gerilmelerinin etkisi 

altında kalmaktadır. Bu gerilmeler şaside sehimler meydana getirerek eğilme kuvvetlerini 

oluşturacaktır. Aracın profillerinde oluşan sehim ve eğim denklemleri: 

 

 𝛿𝑖𝑗 =
𝑏𝑗𝑥𝑖

6𝐸𝐼𝑙
(𝑙2 − 𝑏𝑗

2 − 𝑥𝑖
2) 

 

(12) 

 𝑦𝑖 = 𝐹𝑖𝛿𝑖𝑗 +  𝐹𝑖𝑖𝛿𝑖𝑗 … (13) 

 

Dinamik durumunda ise basma gerilmelerinin yanı sıra titreşimler, deformasyonlar ve 

yol düzensizliklerinden dolayı oluşan düşey ivmeler ile karşılaşabilmektedir. Araç şasisinde 

meydana gelen gerilmelerin daha iyi analiz edilebilmesi için 442 elementten 446 node’dan 

oluşan bir mesh oluşturulmuştur. Aracın taşıması beklenen yük göz önüne alınarak oluşturulan 

mesh yapıya 1000 Newtonluk bir kuvvet uygulanmıştır. 
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Resim 9  Şase Gerilim Analizi 

Resim 10 Yer Değiştirme Analizi 
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Aracın merkezinde bulunan makas sistemi faydalı yükü taşıyacak olup makas 

sisteminin bulunduğu bölümde ağırlık kümelenmesine neden olacaktır. Buradaki kümelenme 

aracın denge merkezini değiştirebileceği gibi yükün nizami bir şekilde taşınmamasına neden 

olabilir. Bu yüzden aracın fiziksel bir prototipi çıkarılmadan önce gerekli statik hesaplamaları 

yapılmış ve daha detaylı sonuçlar için analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

yük yığılmalarının ve dağılımlarının aracın tekerlerden geçen eksene dik olduğu belirlenmiştir.  

 

 

4.2.1.2 Makas Sisteminin Mekaniği 
 

 Aracın kaldırma mekanizmasında makas sistemi kullanılmıştır. Yapılan ilk tasarımda 

bir adet makas sistemi kullanılmış ve sistemin analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu 

kullanılan sistemin bir adet olması dolayısıyla yükün sağa ve sola yatma durumlarının 

olabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle aracın kaldırma mekanizmasında 2 adet makas sistemi 

kullanılarak yükün hem araca hem de mekanizmaya eşit dağıtılması sağlanmıştır. ARF-Solo 

aracının ağırlık merkezi düşünüldüğünde makas sistemleri aracın ortasına ve birbirlerine paralel 

bir şekilde konumlandırılmıştır. Faydalı yükün daha sağlıklı kaldırılabilmesi ve titreşimlerin 

önüne geçilebilmesi için sistem şasiye cıvata ve somunlarla bağlanmıştır. Ayrıca kullanılan 

dişlinin diş yönü sayesinde aracın yük alma/bırakma yaptığı esnada dişliler hareket ettiği yönün 

tersinde ilerlemeyecek ve makas sisteminin ani bir şekilde açılıp kapanmasına neden 

olmayacaktır. 

Resim 11 Araç üzerindeki kuvvet dağılımı 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makas sistemi basit bir mekanizmaya sahip olup sonsuz dişlinin doğrusal hareketiyle 

makas kirişlerinin açılıp kapanması prensibine dayanır. Örneğin, yük kaldırma sırasında 

karşılık dişlisi saat yönünde (-), 1/Z oranında dönerek sonsuz dişli Z oranında, sağa (+x) 

ilerleyerek makas mekanizmasının yukarı hareketi sağlanacaktır. Karşılık dişlisine 120 Watt 55 

rpm DC motor bağlanarak makas sistemin tahrik mekanizması tamamlanmıştır. Denklem (4)’e 

göre makas sisteminde kullanılacak olan motorun dişli oranı: 

 

 𝑒 =
55

15

15

29

29

3
=

55

3
  

 

Denklem (10)’daki hız formülü kullanılarak sonsuz dişlinin yuvarlanma hızı aşağıdaki 

gibi bulunur: 

 

 𝑉 =  
(3)(55 𝑟𝑝𝑚)

60
= 2,75 𝑚/𝑠𝑛  

 

 

Makas sisteminin kirişleri düşük karbonlu çelik malzemeden olup 3 tona kadar yükü 

taşıyabilmektedir. Bu sayede kirişler taşınan yük nedeniyle ne kırılacak kadar gevrek ne de 

burkulmaya uğrayacak kadar sünektir. Çapraz yapıdaki kirişler, taşınan yükün basınç 

kuvvetlerini eşit bir şekilde dağılmasına, kiriş kesit alanı ise yükün stabil bir şekilde taşınmasına 

yardımcı olacaktır. Yükün kaldırma sistemiyle temas ettiği yüzey gerilme kuvvetlerine maruz 

kalacak ilk bölüm olup tasarım ve analizlerine önem verilmiştir.  

Yarışma alanında taşınacak olan yükün düşmemesi için ekstra önlemler alınmıştır. Bu 

önlemlerden biri yükün makas sistemiyle temas ettiği yüzeye kauçuk parçalar eklenmesidir. 

Kauçuk parçalar, malzeme özelliği nedeniyle sürtünme kuvvetlerini attıracaktır. Böylece yüzey 

yüke daha sıkı tutunacak ve yükün savrulması engellenecektir.  

 

Resim 12 Makas Sistemi 
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4.2.1.3 Yer İstasyon ve Tasarımı 
 

Kendi tasarımımız olan yer istasyonumuz ile aracımızın kontrolünü sağlayacağız. 

Tasarım sürecinde olan yer istasyonumuz, üzerinde bulunan butonlar ile yavaş, orta ve hızlı 

olmak üzere, otonom, yarı otonom ya da manuel sürüş ile birçok moda geçebilecektir. Ayrıca 

acil bir durum da ya da aracın otonomluğundan çıktığı durumlarda üzerindeki acil stop butonu 

ile de aracın gücünü kesebilmektedir. Yer istasyonumuz hala tasarım sürecinde olup, antenleri, 

taşıma kulpları, elektronik bileşenlerin yerleşimi gibi eksik olmaktadır. Bu eksiklikler yarışma 

süresine kadar tamamlanıp, üretim sağlanması hedeflenmektedir. Bu istasyon için ayrıca bir 

bütçe istenmemekte ve rapora yansıtılmamaktadır. 

 

 

 

Resim 13 Yer İstasyonu 

Resim 14  Yer İstasyonu 
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4.2.2 Malzemeler 
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Tablo 5 Malzeme Listesi 

4.2.3 Üretim Yöntemleri  

 Atölyemizde aracımız ARF-Solo’nun üretim yöntemi planlamasında öncelikli olarak ilk 

işlem, araç parçalarının, kumpas mikrometre, gönye, açıölçer gibi birçok ölçü aletleri 

kullanarak ölçülendirme yapılacak ve CAD ortamında tasarımı oluşturularak üretime uygun 

hale getirilecektir. 

 Araç gövdesi için tercih edilen alüminyum sacların çizimi, öncelikle ‘.dfx’ formatında 

kaydedilerek ve her bir parça için lazer kesim işlemi uyunacaktır.  

 

   

Resim 15 Ön ve Yan Panel 

     



 

26 
 

Resim 15’da üretilen ön kabuk lazer işleminin hemen ardından gerekli parametreler alınarak 

Abkant bükme yöntemi ile istenilen formda şekil verilecek böylece nihai şekle ulaşılmış 

olunacaktır. Aynı işlem yan paneller içinde uyunacaktır. 

 

 

Resim 16 Alt Taban Panel 

Resim 16’da görüldüğü üzere, öncelikle lazer kesim tezgahında işenen alt taban sac levhanın 

üzerine, delme işlemleri de lazer kesim ile gerçekleştirilecektir. 

 

Resim 17 Şasi 

Resim 17’de belirtilen aracın şasi tasarımı, iki katlı olarak düşünülmüş ve elektronik kısım 

krikodan ayrılmıştır. Aracın daha mukavemetli ve montajlanabilir olması için kullanılan 

alüminyum sigma profiller araca hafiflik açısından en optimize malzemelerdir. Sigma 

profillerin istenilen ölçü ve şekillere getirilmesi için radyal testere kullanılacak ve her bir sigma 

profilin birbiri ile bağlatışı vidalama işlemi ile yapılacaktır. 
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Resim 18 Motor Bağlantı Flanşı 

Araç için tercih edilen Redüktörlü DC motorlar ile sigma profillerin bağlantısı kendi 

tasarladığımız Resim 18’de gösterilen bu parça ile sağlanacaktır. Parçanın üretimi için lazer 

kesim uygulanacak ve delme işlemi talaşlı imalat yöntemi ile sağlanacaktır. 

 

 

Resim 19 Teker Sabitleme Sacı 

Alt taban sacı ile pnömatik tekerlerin bağlantısını sağalacak Resim 19’da detaylı birşekilde 

gösterilmiş olan bu ara parça lazer kesim uygulanacak ve ardından Abkant bükme işlemi 

yapılacaktır. 4 adet üretilmesi planlanan bu parçalara freze tezgahında delme işlemi 

uygulanacaktır. 

 

Resim 20 Yük Kaldırma Platformu 
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Resim 20’de belirtilen yük kaldırma platformu öncelikle lazer kesim işleminden geçecektir. 

Platformun kenarlarından 20mm’lik Abkant büküm işlemi uygulanarak sac levhanın 

mukavemeti arttırılacaktır. Lazer kesimle üzerine açılan delikler ile sac levha krikolara 

vidalama ile bağlantısı sağlanacaktır. 

 Araç içerisinde yerleştirilen elektronik komponentlerin hasar görmesini engellemek 

amacı ile CAD programında her bir elektronik bileşen için koruyucu kutu çizimi yapılmıştır. 

Koruyucu kutu tasarımı 3D yazıcı ile üretilecektir ve şaseye montajı vidalama ile yapılacaktır. 

Böylece araç içerisindeki sistem ve kablo karmaşıklığı giderilmiş, daha düzenli bir iç sistem 

oluşturulacaktır. Araç içerisinde kullanılacak olan ekipmanların güvenli ve sabit bir şekilde 

kalması bu yöntemler ile sağlanacaktır. 

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

  

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 Elektronik tasarım süreci doğru tasarlanıp, uygun malzemeler seçilmediğinde mekanik 

ve yazılım araç içerisinde büyük sorun teşkil edecektir. Bu sorunlar olmaması için final tasarım 

özenle ve dikkatle planlanmış ve tasarlanmıştır. Kontrol bilgisayarımız olan NVIDIA Jetson 

Nano ve seri haberleşme ile ona yardımcı olarak, ek GPIO pinleri sağlamak amacı ile Arduino 

Mega kullanılacaktır. Geliştirilen Yapay Zekâ ile şerit (çizgi) takip sistemi kullanılarak araç 

otonom bir şekilde hareket edebilecektir. Ayrıca güncel ve final tasarımında bulunacak 

elektronik bileşenlerden QR kod okuyucu çıkarma kararı aldık. QR kodlar bir sensör ile değilde 

kamera vasıtası ile görüntü işleme yazılımı kullanılarak QR kodun yüksek oranda tespit 

edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede kamera sayısı 1’ den 2 kamera’ ya çıkmıştır. Bu doğrultuda 

sistemde güncelleme olup elektronik şeması değişime uğramıştır. 

 

 

Resim 21 Araç Fiziksel Özellikleri 
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Şekil 3 Revize edilen  Elektrik Konfigürasyon Şeması 
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NVIDIA Jetson Nano  

Ana kontrol bilgisayarımız, bir mikro bilgisayar olan 

NVIDIA Jetson Nano üzerinden olacaktır. Sistemin 

ve haberleşme protokolleri yönetimi bu mikro 

bilgisayar tarafından yönlendirilecektir. Piyasada 

bulunan birçok mikro bilgisayar görevi gören 

elektronik kartlar bulunmaktadır. Burada Jetson 

Nanonun tercih edilme sebebi 4 çekirdek CPU ve 128 

çekirdek GPU gücüne sahip olmasıdır. Ayrıca 

üzerinde bulunan birçok GPIO pinleri, kendini 

soğutması, kendi wifi modülüne ve antenlerine sahip 

olabilmesidir. En büyük özelliği ise aynı anda 2 

kamera soketine sahip olması ve 2 kamerayı 

desteklemesidir. 

 Ana depolama alanı için microSD kart slotu 

 40-pin genişletme başlığı 

 5V Güç girişi veya veri aktarımı için Micro-USB portu 

 Gigabit Ethernet portu 

 USB 3.0 portları (x4) 

 HDMI çıkış portu 

 DisplayPort konnektörü 

 5V güç girişi için DC Barrel jakı 

 MIPI CSI kamera konnektörleri (x2) 

Haberleşme Modülü 

 Seçtiğimiz haberleşme modülümüz direkt olarak Jetson 

Nano üzerine takılabilen Wireless-AC8265 NIC’dir. Bu kartın 

Wifi protokolü 802.11ac kullanmakta ve 5GHz frekansında 

çalışmaktadır. Bu sayede bizlere 80-160 MHz’e kadar ban 

genişliği sunmaktadır. Beamforming teknolojisi sayesinde 

cihazdan yayılan sinyallerin belirlenen odak noktalarına 

kayıpsız ulaşmasını sağlar. Modül teorik olarak 400 metreye 

kadar menzil sağlamaktadır. Kapalı alan ve diğer cihazların 

sinyalleri sonucu kayıplarda göz önüne alınarak araç yarışma 

alanı içerisinde rahatlıkla çalışabilecektir. 

 Çip: Intel 8265AC 

 Hız: 300Mbps / 867Mbps 

 WiFi protokol: 802.11ac 

 NIC arayüzü: NGFF (M.2) 

 Anten arayüzü: IPEX connector 

 Desteklenen OS: Linux, Windows 10/8.1/8/7 
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Raspberry Pi Kamera Modülü V2 

Görüntü işleme kullanılacak kamera olarak Raspberry Pi 

kamerası seçilmiştir. Jetson Nano üzerindeki pinlere direkt 

olarak takılabilen (CSI konnektörü üzerinden) ve 

iletişimde herhangi bir sorun yaşamayan bir modül 

olduğundan tercih bu yöne olmuştur. Python API servisi 

ile birlikte uzaktan görüntü aktarımını başarılı bir şekilde 

bizlere sunmaktadır. 

 Yüksek kaliteli görüntü algılama 

 Büyük veri işleme kapasitesi 

 8 megapiksel sabit odak noktalı 

 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

 Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

 15-pin şerit kablo 

 

Arduino Mega 2560 R3 

Bu kart ile Jetson Nano USB port üzerinden seri 

haberleşme yaparak bizlere yetersiz olan pin 

sayısını arttırmaya yardımcı olacaktır. Bu karta 

yapılacak olan bağlantılar yer istasyonuna iletilecek 

olan verilerin ulaşması amacı ile kullanılacaktır. 

Sıcaklık sensörü, ağırlık sensörü, ledler ve buzzer 

dan veriler alınacak olup, ani bir komut ya da hızlı 

işlemler gerektiren; ultrasonik sensör, QR kod 

okuma gibi sensörler direkt olarak Jetson Nanoya 

bağlanacaktır. Bu süreçte araçtaki komutlar hızla 

gerçekleşirken, veri aktarımında kısa süreli gecikmeler yaşanabilecek olup yer istasyonuna 

ulaşımları sağlanacaktır. 

 Mikrodenetçi: ATmega2560 

 Dijital I / O Pinleri: 54 (bunlardan 15'ı PWM çıkışı sağlamaktadır) 

 PWM Dijital I/O Pinleri: 15 

 Analog Giriş Pinleri: 16 

 Flash Bellek: 256 KB (ATmega2560) 8 KB bootloader tarafından kullanılır 

 SRAM: 8 KB (ATmega2560) 

 EEPROM: 4 KB (ATmega2560) 
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Motor Sürücü 

Motor sürücümüz yerli bir Türk 

Firmasından seçilerek 12-35V 30A lik bir 

kart kullanılacaktır. Motorlarımız 24V 

450W olduklarından dolayı, bu kartın 

yeterli gücü sorunsuz bir şekilde bize 

aktarabileceğini hesapladık. Kart üzerinde 

bulunan PWM L1-L2 ve EN portu 

üzerinden direkt olarak Jetson Nanoya 

bağlanarak Python ile kodlanıp 

kullanılacaktır. 

 

 

IMU Sensörü 

Kullanacağımız çoklu sensör kartı olan IMU Sensör kartı, aracın 

rampada ne yapacağına karar verilmesinde yardımcı olan bir jiroskop 

ve ivme ölçerdir. Aynı zamanda pusula sensörü olan IMU Sensör kartı 

aracın hangi tarafı ön hangi tarafı arka ona da bilgi verecektir. Bu kart 

I2C protokolü üzerinden haberleşmektedir. 

 

 LSM303D: 

-Gyro ölçüm aralığı: 250/500/2000 °/s 

-Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı: ±2/±4/±6/±8/±16 g 

 L3GD20: 

-Ölçüm aralığı: ±2/±4/±8/±12 Gauss 

 BMP180: 

-Ölçüm aralığı: 300-1100 hPa (500-9000 metre) 

-0.03 hPa (±25cm) hassasiyet 

 

Ağırlık Sensörü 

Bu sensör görevde belirtilen yükün alınıp alınmadığı ya 

da bırakılıp bırakılmadığının kontrolünü 

gerçekleştirecektir. Hx711 kartı yük hücresinde 

algılanan analog ağırlık değerini dijital veriye 

dönüştürerek mikroişlemcimize aktarmayı 

sağlamaktadır. Burada alınan yük hesaplanmayacak 

olup belli bir ağırlığı hesaplayıp araca bilgi 

sağlayacaktır. 

 Ayırıcı Giriş Gerilimi: ± 40mV  

 Veri Hassasiyeti: 24 bit (24 bit A / D Çevirici 

Entegre) 

 Yenileme Frekansı: 80 Hz 

 Çalışma Gerilimi: 4.8 - 5.5V 
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Ultasonik Mesafe Sensörü 

Araç üzerinde 3 adet URM37 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

kullanılacaktır. Bu sensörler sayesinde araç engelleri 

algılayabilecektir. Özellikle bu sensörün seçilme sebebi Jetson 

Nano ile tam uyum içerisinde çalışabilmesidir. 

 Geniş voltaj desteği + 3.3V-5.0V 

 Akım: <20mA 

 Çalışma sıcaklığı: -10 ~ +70 C 

 Algılama Mesafesi ı: 5cm-500cm 

 Çözünürlük: 1cm 

 Arayüz: RS232 (TTL), PWM, Anahtar, Analog 

 

Çizgi İzleme Sensörü 

5’li IR Çizgi İzleyen Sensör Modül Kartı aracımızın 

yürüyüşünü ve otonomluğunu sağlayacak olan şerit takibi 

yapacaktır. Bant genişliğine göre ayarlanabilir olup 5’li büyük 

bir modül tercih edilmiştir.  

 Algılama mesafesi: 0 - 4 cm (Çizgi takip sensörleri), 0 

- 5 cm (Ir sensör ayarlanabilir mesafe algılama) 

 Giriş voltajı: 3,0 V - 5,5 V 

 Çıkış formu: dijital çıkış 

 

Lidar 

Haritalandırma için TF Mini LİDAR kullanacağız. Bir 

servo motorun üstüne konumlandırarak aracın ön 

kısmından sürekli olarak 180 derece döndürerek alanın 

haritası çıkarılma hedeflenmiştir. Bu haritalanma 

sadece lidar ile sağlanmayıp, IMU ve ağırlık 

sensörlerinden gelen veriler ile rampalar ve yük alma 

bırakma noktaları da gösterilecektir.  

 İletişim  Arayüzü: UART (TTL) 

 Çalışma aralığı: 0.3m-12m (kapalı) 

 Maksimum Yansıtma Aralığı: % 10 - 5m 

 Ortalama güç: 0.6w 

 Kabul açısı: 2.3 ° 

 Minimum Çözünürlük: 5mm 

 Yenileme Frekansı: 100Hz 

 Değişen Doğruluk: % 1 (<6m),% 2 (6 ~ 12m) 

 Değişen birim: mm 

 Band: 850nm 

 Boyutu: 42mm x15mm x16mm 

 Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C / 60 ° C 

 Depolama Sıcaklığı: -20 ° C / 75 ° C 

 Anti-ışık Ortam: 70Klux 
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Sıcaklık Sensörü 

Sıcaklık sensörü olarak kullanacağımız sensör, DHT21 olan Dijital 

Nem ve Sıcaklık ölçebilen modüldür. Bu modül pil paketinin üzerine 

koyulacaktır. Bu sayede pillerde ısı artışını anlık olarak görebilecek 

ve gücü kesecektir. Aynı zamanda bize de  ara yüzde veri 

yollanacağından belirli bir ısının üzerine çıktığında gücü bizde 

uzaktan kesebileceğiz. 

 Doğruluk Yüzdesi %1.8 

 Nem Aralığı %0 - %100 

 Sıcaklık Aralığı -40°C - 123.8°C 

 Besleme Gerilimi 3V-5V 

 

Hoparlör 

Buzzer yerine hoparlör (5W) seçmemizdeki ana sebep, bir uyarı sesi yerine insan sesi şeklinde 

‘lütfen dikkat edin’ gibi komutlar verilmesidir. Bu şekilde araç daha profesyonel olacaktır. 

Minimalist oluşu ve fazla güç gerektirmemesi de bizim için artıdır. Hoparlör 5W anfi ile birlikte 

Arduino Megaya bağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

 

Yapmış olduğumuz algoritmamızı 1. sürüş haritalandırma için ve 2. sürüşte 

şartnamedeki görevler doğrultusunda 3 ana başlık şeklinde incelemeyi ve bunların ayrıntılı bir 

şekilde açıklamasını şemalarıyla birlikte aşağıda belirteceğiz. Algoritmamız geliştirilmeye 

müsait bir algoritma olup kompleks bir yapı da olmadığı için akıcı bir şekilde okunabilmektedir. 

Aracımız belirlenen başlangıç noktasından harekete geçip çizgi izleme algoritması 

doğrultusunda hareket edecek ardından istenilen noktaya ulaştığında oradaki QR kodu okuması 

için QR kodu okuma algoritmasında verilen görev sırasına göre algoritmayı takip edecektir, 

istenilen konuma doğru tekrardan çizgi izleme algoritmasına bağlanarak ulaşacaktır. 
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4.3.2.1 Çizgi İzleme Algoritması 

 Aracımızın hareketinin şerit takibi  yaparak ilerlemesi istenmektedir ve bu doğrultuda 

şeritten  sapmadan ilerlemesi gerekmektedir. Aracımızın bu kabiliyeti kazanması için 5 

sensörden oluşan çizgi izleme sensörü kullanılmıştır ve aracımızın ana bilgisayarı olan Jetson 

Nano’ya bağlanmıştır. Jetson Nano’ya kurduğumuz ROS frameworkünü etkin bir şekilde 

kullanabilmek için motor sürücümüze yayın açıp iletişim halinde olması sağlanarak şerit takibi 

yapılacaktır. Çizgi izleyen sensörümüz de sadece orta sensör  şeriti algıladığı taktirde düz bir 

şekilde sapmadan şerit takibi yapacaktır. Eğer sağ veya sol sensörlerden bir şerit daha 

algılanırsa dönüş yapılacağı anlaşılacak ve  algılanan sensörün bulunduğu tarafa dönüş 

yapacaktır.  Bu sayede aracımız şeriti takip ederek otonom hareketini gerçekleştirecek ve 

şeritten çıkmayarak tüm alanı şerit boyunca gezebilecek,  gerek haritalandırma gerekse yük 

alma/bırakma adımlarında en önemli faktörlerden biri haline gelecektir. 

 

Resim 22 Çizgi İzleme Algoritması 
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4.3.2.2 Engel Tanıma Algoritması 

 Aracımız görevleri yaparken şartnamede belirtildiği gibi birtakım engeller ile 

karşılaşabilmektedir. Engel algılama görevi için kontrol bilgisayarımıza bağladığımız 

Ultrasonic mesafe sensörü sayesinde önümüze çıkan engelleri algılayabilmekteyiz. Mesafe 

sensörü 4cm-4m arasında başarılı bir sonuç ürettiği için projemizde bu donanımı kullanmayı 

uygun gördük. Bu mesafe sensörleri ve lidarlar için mesaj paketleri bulunmaktadır. Bunlar 

sensor_msgs paketi altında bulunmaktadır. Bu paket sayesinde Ultrasonic mesafe sensöründen 

gelen veriyi algılayarak ve işleyerek engeli tanımlayabilmekteyiz. Engellerin tespitinden sonra 

sürekli olarak aracın yörüngesi sürekli güncel tutulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 23 Engel Tanıma Algoritması 
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Engel tespiti yapıldığında aracımız önce yavaşlama komutunu sonra dur komutunu alıp 

engele çarpmadan duracaktır. Bu komutları kendimiz oluşturup paketler halinde, iletişime 

geçecek şekilde hazırlamaktayız. 

 Aracımız durduktan sonra Jetson Nano’ ya bağladığımız sesli uyarı cihazı sayesinde bir 

ikaz sesi çıkaracaktır ve Uyarıcı led kırmızı yanacaktır. Engel 15 saniye içerisinde kalkmadığı 

takdir de stop komutumuz devre dışı kalıp belirlediğimiz yarıçap dahilinde robotun sağ veya 

sol tarafından yörüngesini koruyarak engel etrafından dolaşacaktır. Etrafından dolaşabilmesi 

için çizgi izleme sensörünün algıladığı çizgi ise o algılanan yöne doğru ilerleyecektir. Engel 15 

saniye içerisinde kalktığında ortadaki sensörden gelen veriler doğrultusunda ileri doğru 

hareketine devam edecektir. Çizgi izleme algoritmasına bağlanan kontrol algoritmamızda devre 

dışı bırakılan sensörlerin hepsi aktifleştirilip yoluna devam edecektir. 

4.3.2.3 QR Kod Okuma / Yük Algoritması 

Çizgiyi izleyerek ilerleyen aracımız aynı zamanda Nvidia Jetson Nano kontrol 

bilgisayarına bağlanan Pi kamera vasıtasıyla QR kod tespiti gerçekleştirilecektir. Tespit edilen 

QR kodlardaki görevler okunacak ve bu sayede istenilen noktadan yük alınıp istenilen noktaya 

yük bırakılması sağlanabilecektir. QR kodları görevleri, oluşturduğumuz arayüzde 

görebilmekteyiz.   

Resim 24 QR kod Okuma / Yük Algoritması 

QR Kod Okuma / Yük Algoritması 
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Okunan QR kodların tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edilir çünkü araç QR 

kodları aramaya devam edecek mi yoksa görevi tamamlayıp bitiş noktasına mı ilerleyecek 

bunun kontrolünü yapılmaktadır.  

Arduino Mega’ ya bağladığımız ağırlık sensöründe oluşan basınç sayesinde aracımızda 

yükün olup olmadığını anlamaktayız. Bu sensördeki ağırlık değeri 0’dan farklı bir değer ise 

aracımız bir yükü aldığını ve bu yükün görev noktalarına bırakılması gerektiğini algılamaktadır. 

Ağırlık sensörü 0 değerini gösterdiğinde ise bir yükün bırakıldığını veya yük alım noktasına 

doğru ilerleyip yük alması gerektiğini algılamaktadır. Yük durumunu arayüzümüzde “yük 

alındı/bırakıldı” mesajları ile görebilmekteyiz. Aracımızın bir sonraki görev yerine 

ulaşabilmesi için arayüze mesajlar verildikten sonra aracımız QR koddaki yük alma/bırakma 

işlemleri için istenen konuma yönelmektedir. 

4.3.2.4 Haritalama 

 Aracımız tam otonom bir şekilde hareketini sağlaması için daha önce tanımlanmayan 

bir ortamı gezerek haritasını çıkartıp, ortamı öğrenmesi gerekmektedir. Haritalandırma için bazı 

donanımlar ve teknikler kullanılmaktadır. SLAM ile haritalandırma günümüzde sıkça 

kullanılan bir algoritmadır. SLAM algoritmasında robotun bulunduğu konuma dair bilgilerin 

alınması(localization), içinde bulunduğu ortamın haritasının çıkarılması ve bu haritalama 

işleminin sürekli bir şekilde güncel tutulabilmesi(mapping), bulunduğu ortamda bir noktadan 

biğer noktaya giderken izlenecek yol planının oluşturuluması ve bu yolun 

izlenmesi(navigation) gibi 3 temel başlıkta robotların başarılı bir şekilde gezinebilmesini 

sağlamaktadır. Böylelikle ARF ekibi olarak haritalandırma da SLAM algoritmasının bizim için 

bir avantaj olacağını düşünerek kullanmaya karar verdik. 

 Engel tespitinde kullanacağımız lidardan aldığımız verileri iki boyutlu bir şekilde 

haritasını elde edeceğiz. Bu tespiti yaparken ROS ile uyumlu SLAM paketi olan gmapping’ ten 

faydalanılacaktır. Slam_gmapping paketi ile tüm işlemlerimizi bu ana hat üzerinde 

gerçekleştirmekteyiz. slam_gmapping paketi iki konuya abone olmaktadır. Bunlar tf ve 

scan’dir. Tf ile bir takım dönüşüm işlemleri gerçekleştirmekte ve scan ile lidardan gelen verilere 

abone olması sağlanmaktadır. Bu konulara abone olduktan sonra ortamın haritası çıkarılır ve 

nav_msgs üzerinden yayınlanmış olmaktadır. 

 Hareket halinde olan robotlarda başlangıç ile şuan ki konumu arasındaki tahmini 

yapmakta kullanılan odometry ise hector_slam paketinden faydalanılarak gerektiğinde 

kullanılması planlanmıştır. Koordinat çerçevelerinin bilgisinin alınması için Python ve C++ ile 

bağlamı bulunan tf mesaj tipinden faydalanılmıştır.  

 Bu kullanılan paketler ve mesaj tipleri vasıtası ile ortamın haritasını çıkarıp 

robotumuzun bulunduğu ortamı tanıması sağlanmaktadır. Bu harita verilerini kullanarak 

şartnamede belirtilen işlemleri/görevleri gerçekleştimek hedeflenmiştir. 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 Arf-Solo aracı QR kod okuma, çizgi izleme ve otonom sürüşü gerçekleştirirken mekanik 

aksam ve eyleyiciler ile senkronize bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bunu yaparken motor 

hareketinin sağlanması ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi, sensörlerden gelen verilerin 

işlenerek yer istasyonunda arayüze aktarılmasını da sağlamalıdır. Bu doğrultuda araç 

sisteminde bulunan bu haberleşmenin bir bütün olarak kontrolünün sağlanamsında yazılım alt 

yapısına ihtiyaç duymaktadır. Arf-Solo aracının yazılım tasarım süreci açık kaynak kodlu 

yazılımların kurulumları ve yapılandırmaları ile başlamıştır. İlk olarak araç kontrol 

bilgisayarımız olan Jetson Nano’ya açık kaynak tabanlı Linux işletim sisteminin bir dağıtımı 

olan yazılım paketlerinin geliştirilmesi için Ubuntu 20.04 işletim sistemi kurulmuş ve aynı 

zamanda araç ile yer istasyonu arasında optimum veri transferi sağlanması ve uyumluluk 
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açısından yer istasyonunada aynı işletim sistemi kurulmuştur. Bir sonraki adım aracın otonom 

hareketinin sağlanmasında kolaylık sağlayacak olan ROS (Robot Operating System) Neotic 

Ninjemys kurulmasıdır. ROS, insansız araç sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir 

ara (Middleware) yazılımdır. Robotun dış dünyadan sensörler kullanılarak aldığı verileri işleyip 

roboto tekrar komut olarak gönderip aracın  kontrol mekanizmsını oluşturmakta rol almaktadır. 

ROS’taki çalışma prensibi yayınlama/abone yani basit olarak  alıcı-gönderici yöntemidir. 

Kontrol bilgisayarı ile root arasında bu iletişimin sağlanmasında topicler ve mesajlar 

kullanılmaktadır. Bağımsız bir programlama dili olarak kullanılmakla beraber farklı dillerin 

kullanılmasına izin vermektedir.ROS’un tercih edilmesindeki bir diğer husus ise hata ayıklama 

mekanizmasına sahip olmasıdır bunu her işlemde farklı bir konu (publish) yayınlayarak 

sağladığı için hatanın  tespiti ve yönetimini kolaylaştırmaktadır. Modüler bir yapıda olmasından 

dolayı herhangi bir problem ana düğümün durmasının önüne geçmiştir. Bu yöntem ile aracın 

otonom sürüş ve pilot komutları ile birlikte sensörlerinde iletişimi sağlanarak, motorların 

hareketleri kontrol edilerek otonom sürüş yazılımı gerçekleştirilmiş olacaktır. İkinci aşama 

çizgi izleme ve QR kodun tespit yazılımlarının gerçekleştirilmesidir. Bu aşamada ilk olarak 

aracın çizgi izleme fonksiyonu sensör bağlantılarının kontrol bilgisayarına uygun pinle ile 

bağlantısı yapılarak Python 3.8  programlama dilinde kodlanmıştır. Aynı şekilde QR kodun 

tespit edilmesinde de Python programlama dili kullanılacak olup görüntünün işlenmesinde 

OpenCv 4.5.1 kütüphanesi kullanılmıştır.QR kodun okunmasında ve anlamlandırılmasında 

opencv’nin QR Code Detector classı kullanılmıştır.  

 Araç üzerinde bulunan ağırlık sensörü, sıcaklık sensörü, led uyarıcılar ve sesli 

uyarıcıların kontrolünün sağlanmasında ve veri akışını desteklemesinde Ardunio IDE 

kullanılcak olup sensör bağlantıları yapıldıktan sonra arduino ve python arasında pyserial 

modülü ile veri alışverişi sağlanacaktır. Üçüncü aşama ise tüm verilerin yer istasyonunda 

kullanıcının anlayabileceği yönetecebileceği  şekilde gösterilmesidir.Yazılım sürecinin bu 

aşamasında yer istasyonuna Visual Studio Code IDE’si kurulmuş olup dış arayüzlerde de 

detaylandırmış olduğumuz gibi PyQt 5 ile arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Burada tüm 

modüller ayrı ayrı IDE’de test edilip daha sonra ROS ile tümleşik bir şekilde entegre edilecektir. 

Yazılım tasarım sürecinde dinamik olarak motor.py , qrkod.py gibi paketlerimiz birlikte test 

edilip araya girme komutları ile kontrol edilip gerekli konfigürasyonlar sağlanacaktır. 

 Yazılım tasarım süreci son aşaması Arf-Solo aracının mekanik tasarımının bitmesi ile 

birlikte yer istasyonunda simüle edilesidir. Bu doğrultuda araç mekaniğinin ve yazılımlarının 

test edilmesinde Gazebo ve Rviz simülasyon yazılımları kurularak ROS işletim sistemine 

entegre edildikten sonra test ve simülasyonları gerçekleştirilecektir. Rviz yazılımı araç üzerinde 

eş zamanlı veri akışının görselleştirilmesinde kullanılacak olup Lidar ile araç haritalama 

yazılımının kontrol aşamalarında yazılımı destekleyecektir. 

4.4 Dış Arayüzler 

Aracımızda gereksinimler dahilinde kullanıcının remote olarak kontrol edebileceği ve 

acil durumlarda uzaktan müdahaleyi kolaylaştırabilecek bir arayüz geliştirdik. Arayüz yer 

istasyonundan kontrol edilecektir.Arayüzü oluştururken Visual Studio Code (IDE) platformunu 

tercih ettik.Visual Studio Code hızlı, olmanın yanında Microsoft, Linux ve Mac işletim 

sistemlerinde çalışabilmektedir. Bu platform aynı zamanda bağımsız kod geliştirebilmeyi 

desteklemektedir.Zengin bir kod tanıma (code intellisense) içeriği bulunmakta ve yazılım 

geliştirilirken gerekli  modül ve paketlerin kurulmasında kolay ve hızlı çözüm sunmaktadır. 

Arayüz tasarımını Python programlama dili kullanarak geliştirdik. Python ile Qt Designer in 

kombinasyonu sonucu oluşan, arayüz tasarlama ve görselleştirmeye yarayan PyQt5 

kütüphanesini kullandık. Normal durumlarda Python ile arayüzü tasarlamak saatlerimizi 

alabilmektedir ve istenilen tasarım ortaya çıkmayabilir.Bu doğrultuda Qt Designer ve Python 
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için oluşturulan PyQt modülü kolay ve hızlı bir şekilde tasarımı oluşturmamızı sağlamıştır. 

 Aracımızda 2 adet Raspberry Pi V2 model kamerayı tercih ettik. Bu kameralardan ilki 

sayesinde aracın parkurdaki hareketini, gittiği yola bağlı olarak haritasını çıkarırken aracın 

takibi sağlanmıştır. Diğer kamera ile QR Kod görüntü işleme yazılımı ile optimum seviyede 

tespit etmesini sağlanmıştır. Aracın parkurdaki hareketini gözlemlemek ve oluşturulan harita 

için iki farklı ekran oluşturduk. Kameradan gelen görüntüleri tanımak ve işlemek için açık 

kaynak kodlu, bağımsız bir kütüphane olan OpenCV tercih ettik. OpenCV kütüphanesi ile 

kameradan sürekli olarak veri alınmıştır. Her aldığımız veride QR Kodun olup olmadığı 

sorgusu yaptırılmıştır. Daha sonra alınan bilgiler doğrultusunda arayüzde QR kod 

yazdırılmıştır. 

 

 Arayüzde aynı zamanda bataryada oluşabilecek yüksek ısı doğrultusunda oluşabilecek 

riskler göz önünde bulundurularak sıcaklık sensörü vasıtası ile arayüze eş zamanlı ölçümler 

yansıtılacaktır. Araç üzerinde bulunan Hall Effect sensör ile aracın hızı arayüze 

aktarılacaktır.Yarışmada önem arz eden bir diğer husus süre olmakla birlikte bataryanın bitmesi 

ve görevi bitirememesi durumu göz önünde bulundurulduğundan arayüzde BMS ile 

batarayanın  şarj seviyesi, akım ve voltaj değerleri takip edilecektir. Araç üzerinde bulunan 

ağırlık sensörü sayesinde arayüzde “Yük Alındı” veya “Yük Bırakıldı” ibaresi bulunacak olup 

taşınan yükün alma/bırakma işlevini kontrol edebileceğiz. Son olarak TF ile ortam haritası 

çıkarılacak olup arayüzde gösterilecektir. Arayüz tamamlanmamış olup Backend kısmında bazı 

sensörler ile olan iletişimin kurulmasındaki eksiklikler giderilmektedir. 

 

 

 

Resim 25 PyQt5 ile tasarlanan kontrol arayüzü 
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5 GÜVENLİK 

Yarışma öncesi ve sonrasında oluşabilecek kazaları minimuma indirmek ve araç üzerinde 

oluşabilecek hasarları en aza indirmek ARF-208 takımı için önemli bir husustur. Aynı zamanda 

takım üyelerinin yaralanma riskinin önüne geçilebilmesi için gerekli önlemler alınması 

amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda güvenlik önlemleri 2 ana başlık altında toplanmıştır. 

5.1 Araç Üzerinde Bulunan Güvenlik Önlemleri 

Araç üzerinde bulunan güvenlik önlemleri mekanik ve fiziksel, yazılım, elektronik 

önlemler olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır: 

5.1.1 Mekanik ve Fiziksel Önlemler 

 Kolay erişebilir bir halde bulunan bir adet mantar tip acil stop butonu, aracın arka 

bölümünde konumlandırılmıştır. Aracın bataryası ile doğrudan bağlantılı olan buton, 

bataryanın fazla akım çekmesi, patlaması gibi durumları için fiziksel bir müdahale 

imkânı sağlayacak ve aracın tüm elektriksel gücünü kesebilecektir. Ayrıca butonun 

bulunduğu bölge sarı ve kırmızı etiketlerle dikkat çekici bir hale getirilmiştir.  

 Aracın yük ile temas ettiği kısımda kauçuk parçalar kullanılarak yükün sarsılmaması ve 

titreşimin azaltılması sağlanmıştır.  

 Kaldıraç sistemi mukavemetli bir yapıya sahip olup ≤ 75 kg kadar ağrılık 

taşıyabilecektir. Aracın yükü taşıma sırasında kaldıraç sisteminin aniden kapanmasını 

engellemek için dişli mekanizması kullanılmıştır. Bu sayede sistemin -y yönündeki 

hareketi frenleme etkisi göstererek duracaktır ve olası el sıkışması vede yükü düşürme 

gibi durumlarının önüne geçilecektir.  

 Aracın içerisinde ve dışarısında keskin köşelerden kaçınılarak hem kaza anında 

oluşabilecek darbenin etkisi azaltılmış hem de takım üyelerine verebilecek (çizme, 

yaralama vb.) zararın önüne geçilmiştir. 

 Aracın şasisi ve gövdesi istenilen ağırlığı taşıyabilmesi ve güvenli bir şekilde 

ilerleyebilmesi için güvenlik katsayıları baz alınarak tasarlanmıştır. 

5.1.2 Yazılımsal Önlemler 

 Kurallarda da belirtilen yarışma alanının haritalandırması yapılarak aracın parkur dışına 

çıkması önlenecektir.  

 Aracın voltaj, akım, batarya doluluk oranı gibi değerleri arayüz sisteminden takip 

edilerek acil bir durumda aracın gücü arayüz sisteminden kesilebilir olacaktır. 

 Bataryaya bağlı olan sıcaklık sensörü bataryanın anlık olarak sıcak verilerini arayüz 

sisteminde gösterebilecek ve ani bir durumda müdahaleyi kolaylaştıracaktır. 

 Aracın otonom sürüş sisteminden çıkmaması için güçlü haberleşme sistemleri 

kullanılmıştır. 

5.1.3 Elektrik ve Batarya Önlemleri 

 Aracın karşına çıkan engeller kamera aracılığı kontrol edilecek olup Ultrasonik sensör 

ile tespit edildikten sonra mesafe kontrolü yapılarak aracın engele çarpması 

önlenecektir.  

 Çizgi izleyici sensörler kullanılarak aracın güzergahından çıkması engellenecektir. 

 Aracın içerisinde bulunan buzzer araç bloke engel ile karşılaştığında, üzerinde bulunan 

ledler ise yük alma/bırakma görevi esnasında aktif olarak sesli ve görsel uyarıcı 

ikazlarda bulunacaktır.  

 Araç içerisindeki her elektrik hattının farklı renk kablolar ile bağlantısı sağlanırken 

kabloların birbirlerine teması engellenecek şekilde sabitlenecektir. Kablo bağı ile 

gruplandırılan kablolar, izole edilmesine dikkat edilmiştir. Böylece kısa devre, yanma 

olaylarına engel olunmuştur. 
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 Regülatörler kullanılarak her kartın çalışabileceği voltaj değerinin altında 

çalıştırılmasına özen gösterilmiş ve yüksek ısılara çıkabilen kartlar için soğutucu fanlar 

kullanılmıştır. 

 Elektronik bileşenler arasında yüksek veya düşük akım geçmesi halinde kartların ve 

diğer elektroniklerin zarar görmesini engellemek için sigortalar kullanılmıştır. 

 Oluşabilecek tehlikelere karşı bataryanın hareket etmemesi adına araç içerisine 

sabitlenmiştir. 

5.2 Atölyede Bulunan Güvenlik Önlemleri 

 Atölye alanında bulunan genel uyarıcı işaretler ve levhalar ile gerekli ikazların 

yapılması sağlanmıştır. Ayrıca kullanılacak yüksek ısılı, yüksek devirli gibi makineler 

için özel uyarılar ve talimatlar bulunmaktadır. 

 Takım üyelerini tehlikelere ve olası kazalara karşı korumak amacıyla koruyucu gözlük 

ve yanmaz eldiven kullanılması zorunlu tutulmuştur. 

 Dikkatsizlikler sonucu yaralanmaları önlemek için keskin, kesici ve sivri aletler için 

belirli bir alan belirlenmiştir. 

 Kullanılan alet ve ekipmanlar her kullanımdan sonra temizlenerek ait oldukları 

bölümlere yerleştirilmektedir. 

 ARF-Solo aracının test alanı belirlenmiş olup sarı şeritlerle işaretlenmiştir. Belirlenen 

alanda risk sayılabilecek (kesici, delici, yüksek ısıya ve akıma sahip) aletlerin 

bırakılması yasaktır. 

6 TEST 

Aracımızın tasarım sürecinin bitiminin ardından verilen destek doğrultusunda mekaniksel 

üretimine başlanılacaktır. Mekaniksel üretim anında ilk aşamada sigma profilleri montajlanarak 

aracın statik olarak kuvvet analizi yapılacaktır. Gözlemsel analiz ve testin sonunda araç şasesine 

kaldırma kapasitesinin 2 katı yük uygulanacaktır. Bu testler sonucunda herhangi bir olumsuz 

durum görülmemesi durumunda araç sarhoş tekerlekleri ve tahrik motorları montajlanacaktır. 

Montaj devamında belirli kontrol cihazları ile araç dinamiklerinin testleri yapılacaktır. Araç 

yürüyüş sisteminin gözlemsel analizi raporlanacaktır. Bu aşamadan sonra makas sistemi ve 

kaldırma motorlarının testleri araç üzerine yük uygulanılarak yapılacaktır. Araç boşken ve 

faydalı yük kullanılması durumunda iken motor, batarya, BYS, motor sürücüsü, kontrol kartları 

gibi elektronik bileşenlerin sıcaklık testleri yapılacaktır. Oluşturulan örnek parkurda görev 

süresini gerçekleştirme kabiliyeti test edilecek olup pil durumu devamlı test edilecektir. 

Prototip araç üzerinde haritalama, navigasyon ve otonomluk kabiliyeti denenecek olup araç 

montajından sonra kontrol bilgisayarında tekrar test edilecektir.Tüm sistem entegrasyonu 

gerçekleştirilmeden önce sensör verilerinin arayüz ekranına aktarımı ve hız kontrolleri test 

edilecektir. Aynı zamanda aracın montajı gerçekleştirildikten sonra tüm yazılım parametreleri 

(Otonom sürüş testi, Haritalama testi, engel tespiti, QR kod okuma  gibi tüm alt yazılımlar ayrı 

ayrı test edildikten sonra) bir arada yer istasyonuna kurulu arayüz ortamından uzaktan/ otonom 

olarak test edilecektir. 
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7 TECRÜBE 

ARF-203 takımı 2021 yılında Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması için bir araç 

tasarlamış ve finalist olmuştur bu doğrultuda  insansız araç üretiminde daha önce bir tecrübeye 

sahip olmuştur. Buna rağmen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasına ilk kez katılarak farklı 

özelliklere ve farklı görev koşullarına sahip araç konusunda pek çok hata ile karşılaşmıştır ve 

yeni çözümler üreterek gelişimeye devam etmektedir. Bu sayede ARF-Solo aracının 

tasarımında ve üretiminde birçok deneyim ve tecrübe kazanılmıştır. 

7.1 Tasarım Aşamasında Edinilen Tecrübeler 

 Yapılan tasarım incelendiğinde makas sisteminin şasiye bağlandığı bölümde araca etki 

eden moment ve ağırlık kuvvetlerinin eşit dağılmadığı belirlendi. Yaşanılan sorunu gidermek 

amacıyla aracın ağırlık merkezi ile makas sistemi doğrultusundan geçen eksenlere sigma 

profiller eklendi. Böylece araçta oluşan titreşimlerin yapılan analizler sonucu azaldığı görüldü. 

7.2 Üretim Aşamasında Edinilen Tecrübeler 

Aracın üretim aşamasında Arduino Nano ve Arduino Mega ile sensörlerin bağlantısı üzerinde 

çalışılırken kartların çalışma aralığındaki voltajdan fazla volt verilmesi ile kullanılan kartlarda 

hasar meydana gelmiş ve kartlar yanmıştır. Yaşanılan problemin tekrar meydana gelmemesi 

için regülatör kullanılarak kartlara giren voltajlar sabitlenmiştir.  

 Motorun ve kartların bağlantıları yapılırken 30 Watt’a sahip havyalar kullanılmıştır. 

Özellikle bir havya ile yapılan işlemlerin sonucunda lehimlerin bozuk olduğu, entegrelerin 

bozulduğu, kart yuvalarının zarar gördüğü ve soğuk lehimlemenin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine havyanın aşırı ısı verdiği fark edilmiş ve bozuk olan havya, yeni bir havya ile 

değiştirilerek yapılan lehimler yenilenmiştir. 

7.3 Test Aşamasında Edinilen Tecrübeler  

 Ön tasarım raporunda aracın yürüyüş sistemi palet sistemi olarak belirlenmişti. Yapılan 

tasarım 3B baskı ile üretilerek araç üzerinde yazılımsal, elektriksel ve mekaniksel testler 

yapıldı. Fakat yapılan testler sonucu aracın sahip olduğu palet sistemi ile aracın yük altına kolay 

bir şekilde giremediği tespit edildi. Yaşanılan durum sonucunda zaman kaybetmemek adına 

tasarım değişikliğine gidildi ve yürüyüş sistemi tekerlek olarak değiştirildi. Tekerlek sistemi ile 

yapılan analizler ve testler sonucunda aracın yük altına girerken yolundan sapma yükü sarsma 

gibi problemlerin yaşanmadığı görüldü.  

 Prototip araç üzerinde motor testlerinin yapılması için ilk önce araç yüksüz iken 

motorlara pilden direkt güç verildi ve pilden motorlara yeterince güç alındığı belirlendi. İkinci 

aşama da araç yük taşırken motorlar test edildi ve yük nedeniyle aracın büyük ölçülerde 

yavaşladığı gözlemlendi. Bu yüzden aracın dakikada attığı devir sayısı arttırılarak istenilen 

hızlara ulaşması sağlandı. 
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Yük alma/bırakma testleri yapılırken makas sisteminin ön görülen titreşimden daha fazla 

titreşime sahip olduğu fark edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, aracın şasi 

ile makas sisteminin bağlantısının zayıf olması ve bu nedenle normalden fazla titreşimlerin 

oluştuğu tespit edilmiştir. Şasi ve makas sisteminin arasındaki teması güçlendirmek için yeni 

bağlantı yolları açılmış ve cıvata sayısı arttırılmıştır. Ayrıca cıvata bağlantılarında somun ve 

pul kullanılarak cıvataların yerinden hareket etmemesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüyüş Testi Video: https://www.youtube.com/watch?v=V0xBr0u4CLs 

Resim 26 Prototip Güdümlü Robot 

Resim 27 Prototip Güdümlü Robot Yürüyüş Testi 

https://www.youtube.com/watch?v=V0xBr0u4CLs
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 İş Zaman Çizelgesi (Eylem Planı) 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

 Geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübe ile Teknofest yarışmasına katılan katılımcıların 

Teknofest harici destek bulması yani sponsor araması gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple 

çevremizde sponsor arayışlarına başladık. Okulumuz ve başka firmalardan da hali hazırda 

destek bulmaktayız. Genel olarak malzeme temini sağlayan firmalar, sac, profil ya da sanayide 

herhangi bir işlem için nakit para vermemektedir. Teknofestin bize sağladı desteği sanayideki 

belirtiğimiz işlemlerde kullanacağız. 

Resim 28 İş zaman Çizelgesi 
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Tablo 6  ÖTR Bütçe Planı 

Tablo 7 PDR  Bütçe Planı 
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8.3 Risk Planlaması 

 Aracımız mini bilgisayarı olacak Jetson Nano şuanda türkiyideki stoklarını bitirmiştir. 

Bunun sonucunda yurtdışı kaynaklar araştırılmaktadır. Destek alındıktan sonra yurt dışı alımı 

sağlanabilirse ve zaman sıkıntısı olmaz ise alım gerçekleştirilecektir. Yurt dışı satışları da 

bulunmaz ise raspberry pi alımı gerçekleştirilecek ve hazırladığımız seneryo ile çözüme 

ulaşılacaktır. Pil paketimizde hücreler ölebilmekte ya da bozulabilmektedir. Bunun sonucunda 

harici olarak 18650 piller alınarak ölen hücreler yerine yenilerini takabilme, hatta baştan 

yapabilme şansımız olacaktır. Testler sonucunda kamera açısı ya da çizgi izleme sensörü gibi 

kullanılacak elektronik bileşenlerin konumlarından dolayı hata alınması dahilinde çözüm olarak 

3D printer ile parçalar tasarlanıp, taşınabilir hatta yeniden yön verilebilir olacaktır. Aracın 

şasesi profilleri delinmeden tırnak somun ve köşebent gibi bağlantı elemanları ile 

oluşturulacaktır. Bunun sonucu profiller delinmeyecek ve ekleme çıkarma işlemleri kolaylıkla 

yapılabilecektir.  

9 ÖZGÜNLÜK 

İleriye yönelik strateji ve politikalarla geliştirdiğimiz projelerde mekanik ekibi ile 

elektronik bileşenlerin oluşturduğu karmaşık yapının önüne geçilmesi adına her bir birimin 

konumlandırması yapılarak optimum alanlar oluşturulmuş ve aracın iskelet yapısı bunun 

üzerine tasarlanmıştır. Kabuk tasarımında fabrika içerisinde rahat hareket kabiliyetine sahip 

üretimi kolay bir tasarım oluşturulmuştur. Araç dinamik davranışları incelenen sistemin 

frekansı, titreşim genliği ve ivmesi araç hareketini engellemeyecek şekilde hareket etmesini 

sağlayacaktır. Belirlenen parametreler sonlu eleman metotları kullanılarak irdelenmiş ve 

yürüyüş mekanizmasının çeşitli ortamlarda sorunsuz bir şekilde ilerlerken yük altına rahatlıkla 

girebildiği görülmüştür. Kaldırma mekanizması olan makas sisteminin yük ile temas ettiği 

yüzeye kauçuk parçalar eklenerek yük alma/bırakma sırasında ve yarışma boyunca taşınan yükü 

düşürmeden istenilen noktaya bırakmasını sağlayarak aracımıza özgünlük katacaktır. 

10 YERLİLİK 

 Ülkemizdeki endüstriyel sanayi teknolojisinin yeni evrimi için yerli ve milli olabilmek 

adına ekibimizce büyük çaba sarf etmekteyiz. İnsan gücünü ve insan kaynaklı oluşacak 

hataların önüne geçerek robotik sistemlere geçişi ARF-Solo aracı ile sağlayacağız. ARF-Solo 

aracının yapım aşamasında kullanılacak olan tüm ekipmanlar detaylı olarak incelenmiş olup 

kullanılabilirlik ve maliyet açısından uygunluk göz önünde bulundurularak tasarım nihai haline 

getirilmiştir. Bu doğrultuda araçta kullanılacak olan elektronik komponentlerin bağlantıları ve 

birlikte kullanılan birçok sensörün yazılım ile senkronize olarak çalışmasının ve araç üzerinde 

hangi konumda olması gerektiği elektronik ekibimiz tarafından planlanmış olup yazılım ekibi 

ile birlikte çalışarak hatasız ve hızlı veri akışı sağlanmasında çalışmalar yapılmıştır. Aynı 

zamanda mekanik tasarımın gerçekleştirilmesinde tasarım ekibinde bulunan tecrübeli ekip 

arkadaşlarımız özgün ve yaratıcı tasarımlar oluşturarak prototip üretiminde ve aracın 

üretiminde en az hata ile yarışmaya uygun hale getirilmesini sağlamış olup bu aşamaları kendi 

bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Yazılım önceliklerimiz arasında olup 

danışmanımızın da desteği ile yerli ve hızlı çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak tüm 

sistem birlikte incelendiğinde takımımız hevesle başladığı bu çalışmada benzeri olmayan bir 

araç tasarlamıştır. ARF-208 takımı olarak Güdümlü robotu kendi geliştirdiğimiz algoritma ve 

yazılımlar ile Sanayi alanında hizmet etmesi ve gelecekte geliştirilmeye açık yerli bir araç için 

zemin oluşturması adına hazır hale getirmeyi hedefledik. 
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