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1. RAPOR ÖZETİ  

Lojistik denince sadece taşımakla alakalı faaliyetlerin akla geldiğini ve eksik 

tanımlandığını fark ettik. Bu konunun sadece taşımanın dışında birçok zincire bağlı 

olduğunu hatta ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi gelişimlerini önemli derecede 

şekillendirmesine neden olduğunu yaptığımız araştırmalar sayesinde farkına varıp, bu 

konuda bir araç tasarlamamız gerektiği kanısına vardık.[1] Nesnelerin bir yerden başka 

bir yere naklini tam anlamıyla ulaştırmanın yer ve zamandan sağlayacağı faydalar 

projemizde bizi etkileyen faktörlerden biriydi. Lojistik sektörünün tüm dünyada 

büyüme potansiyelinin olması kendi sektörü gelişimi dışında diğer sektörlerinde 

gelişime katkı sağlamaktadır böylece sadece teknolojik olarak gelişmeyip ekonomik 

açıdan da birçok fırsatı yakalamamıza fırsat verecektir. İlk olarak fabrika iç lojistiği 

veya depolarda faaliyet gösterecek olan aracımız otonom olmalı, bir noktan bir noktaya 

kendi rotasını belirleyebilmeli bu amaca yönelik kullanılabilecek kendine atanmış 

yollarda hareket edebilmeli bunun için kamera ve lidar sistemi bulunmalıydı. Kendi 

ağırlığının minimum tutulup taşıma kapasitesinin arttırdık. Aracımız sanayi 

şartlarındaki yük kapasitelerini rahatlıkla taşıyabilir. Gerçek zamanlı çalışan algoritma 

yapıları bulunmalı ve işlevselliği dikkat çekmeliydi. Malzemelerin bazılarında 

planlamadığımız ve bizden kaynaklanmayan aksiliklerle karşılaştık. Örneğin harita 

sisteminde bizim kullanacağımız motor rahatlıkla virajı alabiliyor hatta kolaylıkla 

hareket ediyordu fakat sıkıntı çıkarabileceğini düşündük yerine kullanacağımız başka 

bir motor aradık. Ara yüzlerin tasarlanma süreçlerini erken bir tarihte gerçekleştirme 

kararı verdik. Ayrıca batarya da değişikliğe gittik çünkü güvenliğimiz ve projemiz ile 

ilgili risk oluşturuyordu. Ek olarak motor sürücü ve voltaj düşürücü devresi yapmak 

aldığımız kararlardan biriydi. Böylelikle planlanan bütçemiz ve son bütçe arasında 

değişiklik meydana geldi. Aracımızın son şekli ve sistemi için daha kaliteli ve 

performansı yüksek ürünler tercih etmiş bulunmaktayız. 

 

Takımımız teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, farklı düşünmeye inanan ve 

takım olmayı başarabilmiş üç mühendis, bir yönetim bilişimi öğrencisi ve bir de yazılımcı 

olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Organizasyonu tam olarak tabloya aktardığımız gibi 

gerçekleştirdik. Altı alt gruba ayırdık bu gruplar görüntü işlem, simülasyon, mekanik tasarım, 

araç kontrol, prototip üretimi ve web tasarım programlamadır. Grubumuzun görev dağılımını 

yukarıdaki şekilde yaptık her grup sistematik bir şekilde ilerleme gösterdi. Görevler ve ilerleyiş 

alttaki maddeler şeklindedir. 

•Görüntü işlem ekibi, güdümlü aracın yarışmaya kadar gerekli algoritmaları yazarak birden 

fazla veri ile eğitmek ve aracı otonomlaştırmak ile sorumludur.  

• Simülasyon ekibi, simülasyon ortamının oluşturulması, aracın simüle edilmesi ve oluşturulan 

algoritmaların simülasyon ortamında gerçekleşmesinden sorumludur.  

• Mekanik tasarım ekibi, aracın tüm parçalarını en verimli ve en minimal bir şekilde tasarlayıp 

aracın prototip tasarımını oluşturmaktan sorumludur.  
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• Araç kontrol ekibi, aracın tüm gömülü sistemleri aracın kontrol etmek için alt yapıyı 

oluşturmaktan sorumludur.  

• Prototip üretim ekibi, aracın tüm malzemelerin mekanik tasarıma göre birleştirmek ile 

sorumludur.  

• Web sitesi programlama ekibi, aracın dış ara yüzünü programlamak ile sorumludur. 

 

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ   

Ön raporumuz planladığımız şekilde ve en iyi şekilde ilk aşamayı birinci olarak 

geçmiş bulunmaktaydı ve bu durum motivasyonumuzu artırdı. İlk olarak 

malzemelerimizin temini ile ilgili bağlantılarımızla iletişime geçtik. Üretimini bizim 

yapmayacağımız ürünlerin yerli ve milli üretilmesi öncelikli koşulumuzdu herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaştığımızda veya arıza söz konusu olmasına karşı aldığımız bir 

önlem olarak yurt içinde üretilmesi hem zamandan hem de ekonomik açıdan bize fayda 

sağlayacaktı. Öncelikle birkaç değişiklik yapmayı uygun gördük. Malzemelerde birkaç 

değişikliğimiz oldu özellikle ana bilgisayarda yani Raspberry yerine NVIDIA Jetson 

Nano kartını kullanacağız sebebi ise Jetson Nano işlem gücü daha fazladır. Ayrıca 128 

çekirdekli ekran kartı ile görüntü işlem için ideal bir kart olacaktır. 

Pillerde değişiklik yaptık araştırmalarımıza göre lityum iyon piller patlama riski 

ile karşı karşıya bırakabiliyor içinde bulunan lityum genellikle zehirli, reaktif doğası ve 

yanıcı olması nedeniyle güvenliğimizi riske atıyordu. Şu an lifepo lityum fosfat 

polimer4 pili kullanıyoruz çünkü patlama riski yok ve BGS LiFePO4 Batarya Yüksek 

sıcaklık dayanımıyla, lityum demir fosfat elektrikli ısıtma piki yaklaşık 200 ° C'de 

sadece 350 ° C -500 ° C ve lityum manganat ve lityum kobalt oksite ulaşabilir.[3] 

Ayrıca bir diğer değişikliğimiz de dış ara yüzlerde meydana geldi. Dış ara yüzler 

için Xbee haberleşme modülü eklemeyi uygun gördük. Böylece ana bilgisayara JSON 

veriler gönderecektir ve yapacağımız web sitesine gerçek zamanlı olarak veriler 

göstermesi projenin ilerleyişi için avantaj haline gelecektir.  İlk hesapladığımız bütçe 

yüzeysel olarak 6013 TL idi. Fakat hesaplama yaparken örneğin sistem kapasitesini 

artırmak için disk almamız gerektiğini projemiz için eksiklik olabileceğini sonradan 

hesap edebildik. Ayrıca aracımızın kalitesi için en iyi ürünleri seçmeye özen gösterdik. 

İlk aşamada eksik olan tüm ürünlerin teminini ve araştırmasını yapıp detay 

raporumuzdaki listemize eklemiş bulunmaktayız ve mevcut bütçemiz 11.610 TL’dir. 

3. ARAÇ TASARIMI 

3.1. Sistem Tasarımı 

Aşama Görev 

1 Şase Üretimi 

2. Alt Gövde Üretimi 
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3. Üst Gövde Üretimi 

4. Kabin Üretimi 

5. Mazemelerin Montajı 

 

 

 

3.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Tasarımımız öncelikle 6 tekerleğe sahip ve her bir tekerleği redüktörlü 200 

rpm 20 Watt’lık motorlar ile hareketi sağlamaktadır. Toplam nominal tork 12 

kg.cm’ dir. Zorlama torku ise 57 kg.cm’ dir. Aracımızda yük taşımak için bir alan 

ve aracın fonksiyonunu devam ettirebilmesi için gerekli makine ekipmanları 

tasarlanan kabin kısmının içinde yer almaktadır. Aracın alt şasesi daire 

alüminyum profildir. Bu profiller kaynak yöntemi ile birleştirilerek bütün hale 

getirilecektir.    

  

 
Şekil 4.1.1. Aracın Üç Boyutlu Resmi 

  

Üst kaplaması alüminyum sac levhalar ile kaplanacaktır. Montajlanması 

için gereken yerlere freze işlemi ile doğru bir şekilde yer oluşturulacaktır. 

Oluşan yerlere makine elemanları ile şaseye sabitlenmesi yapılacaktır.   
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Şekil 4.1.1. Aracın Altı  

Kabin ve aracın etrafını kaplayan çeper freze işleminden geçmiş saç 

levhalar ile kaplanıp makine elemanları ile sabitleme işlemi sağlanacaktır. 

Alüminyum malzemenin seçilmesinin sebebi hafif, sağlam ve üretim sürecinin 

hızlı olmasından ötürüdür.  

  

  

  
Şekil 4.1.1. Aracın Önü  

Motorlar, alt şasesine bağlı olan motor yuvasına sahip tekerleğe yani 

bağlanma açısının doğru olduğu makine elemanına montajlanacaktır. Araç 

ileri-geri, sağ-sol hareket fonksiyonlarına sahiptir. Sağ-sol dönüşü iki tipte 

olmaktadır.  
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Şekil 4.1.1 Aracın Yanı  

 

Kabin altı ön tekerlekleri döndürerek ayrı olarak sağ kısım motorlar ile sol 

kısımdaki motorları birbirlerine ters yöne döndürerek dönüş 

sağlanabilmektedir. Aracımız kamera, lidar sensör, mesafe sensörü, pusula 

sensörü, lidar sensör ile ortamı tanımlayabilmekte ve ardından ortama uygun 

pozisyon alarak tanımlanan görev koşulları doğrultusunda hareket etmektedir.  

 

 

 
Şekil 4.1.1. Aracın üst Görünümü 

4.1.2. Malzemeler  

Aracımızın mekanik kısımları için kullanılacak malzemeler yukarıda 

belirtilmekte olup seçilme nedenleri şu şekildedir; 

 Aracın daha hafif olması için 

 Aracın daha hızlı ivme kazanabilmesi için  



 
 

8 
 

 Aracın imalat safhasının kısa ve daha güvenli olması için 

 Aracın daha ucuza mal edilebilmesi için alüminyum sac levha ile profil 

seçilmiştir 

 Aracımızın güçlü olması ve az enerji harcaması için redüktörlü dc motor 

tercih edilmiştir. 

 Aracımızın yol tuşu ve güç kaybı oluşmaması için tekerlek çapı ve yüzeyi 

düşük ölçüye sahip tekerlek seçilmiştir. 

Alüminyum Plaka 
Aracın gövde ve şaftını 

çıkartmak için 
600 TL 1 600 TL 

Tekerlek Motorlar için 60 TL 6 360 TL 

Gerekli vidalar Aracın birleştirilmesi için 100 TL 1 100 TL 

Alüminyum Köşebent 

Aracın alüminyum 

plakalarını birleştirme 

için 

100 TL 1 100 TL 

                                                     

4.1.2.1. Redüktörlü Dc Motor 

Motor olarak “24V 200 Rpm L Redüktörlü Torklu Dc Motor” ürününde 

karar kıldık. Güç tüketimi ve oluşturduğu torku göz önüne alarak parkur alanında 

bize gerekli koşulları sağlayacağını ön gördük. Nominal torku 12kg/cm ile araç 

boştayken 24V 200 Rpm ile 9.24 km/h hızda gidecektir. Motorun durdurma 

torku 57Kg/cm’dir. Aracımızda toplamda 6 tane motor ve 6 adet tekerlek 

kullanacağız.  Aracımız 342 kilograma kadar çalışabilecektir. Motorun L 

biçiminde olmasının tasarımsal olarak daha iyi olacağını düşündük.  

 

Şekil 4.2.2.1. L Redüktörlü Torklu Dc Motor 

Çalışma Voltaj Aralığı 12-24 V 

Motor Dönüş Hızı 200 Rpm (24V) 

Nominal Yük Torku 12kg/cm 

Durdurma Torku 57kg/cm 

Boşta Çektiği Akım 400mA 

Zorlanmada Çektiği Akım 6A 
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# Malzeme Resmi 
Malzeme 

Adı 
Amacı Adet 

Toplam 

Fiyat 
Ürün Linki 

1 

 

NVIDIA 

Jetson 

Nano (4 

GB) 

Aracın görüntü 

işlem ve ana 

bilgisayarı 

1 
1308,38 

TL 

 

2 

 

Jetson 

Nano için 

adaptör, 

wifi kartı ve 

fanı 

Jetson Nano ‘un 

daha verimli 

çalışması için 

gereken 

malzemeler 

1 342,26 TL 

 

3 

 

Arduino 

Mega 

Aracın sensör ve 

motor sürücülerini 

gibi 

komponentlerin 

çalıştırma için 

1 80 TL - 

4 

 

Sandisk 64 

GB 

120MB/s 

SD Kart 

Jetson Nano işletim 

sistemini yüklemek 

için 

1 86,7 TL 

 

5 

 

Raspberry 

Pi Kamera 

V2 

Aracın Görüntü 

İşlemi için aracı 

parça 

1 329,90 TL 

 

6 

 

Pusula 

Sensörü 

Aracın yönünü 

belirlemek için 
1 38,52 TL 

 

7 

 

Ağırlık 

Sensörü 

Aracın yük 

taşıyıp/taşımadığını 

anlaması için 

2 99,98 TL 

 

8 

 

Ultrasonik 

Mesafe 

Sensörü 

Aracın engelleri 

algılayabilmesi için 
12 98,4 TL 

 

9 

 

24 Volt 20 

Amper 

Trafo 

Aracın bataryasını 

şarj etmek için 

gerekli gücü 

sağlayacaktır 

1 140,35 TL 

 

10 

 

LiFePO4 

Tekli Pil 

Araca enerji 

vermesi için 
88 

 

2200 TL 
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12 

 

24 Volt 200 

RPM 

Redüktörlü 

DC Motor 

Aracın hareketini 

sağlaması için 
6 

2.493,36 

TL 

 

13 

 

Lidar 

Sensör 

Haritalandırma ve 

Konumlandırma 

yapabilmek için 

1 
1192,87 

TL 
- 

14 

 

Xbee 

Haberleşme 

Modülü 

Kontrol 

Bilgisayarında 

Verileri Yansıtmak 

için 

2 608,92 TL - 

15 

 

BMS 
Batara Kontrol 

Sistemi 
1 259,21 TL - 

16 

 

Motor 

Sürücü 

Devresi 

Aracın motorlarına 

gerekli gücü 

sağlayabilmesi için 

6 
355,56 

TL 

 

17 

 

Büyük Arazi 

Tekerleği 

125x58 mm 

Motorlar için 6 360 TL 

 

18 

 

Voltaj 

Düşürücü 

Regületör 

Kartı 

Jetson Nano ve 

Arduino Mega için 

gerekli gücü 

sağlamak için 

2 38,52 TL 

 

19 

 

QR Barkod 

Okuyucu 

Parkurdaki QR 

Kodları tanımlamak 

için 

1 
277,87 

TL 

 

20 

 

Manyetik 

Bant 

Parkurda bulunan 

manyetik bantlar 
5 120 TL 

 

21 

 

Hall Effect 

Manyetik 

Algılama 

Sensörü 

 

Manyetik Bant 

Algılama 
2 40,22 TL 

 

22 

 

Acil 

Durdurma 

Butonu 

Aracın güvenlik 

ihlalleri sırasında 

manuel bir şekilde 

durdurmak için 

2 39,3 TL 

 

23 

 

Sigma Profil 

3 Metre 

Aracın prototip 

tasarımını 

oluşturmak için 

3 300 TL - 
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24 

 

Alüminyum 

Levha 3mm 

Aracın prototip 

tasarımı 

oluşturmak için 

1 700 TL - 

25 

 

Gerekli 

Vidalar 

Plaka ve profil için 

gerekli vidalar 
1 100 TL - 

Tablo 1 Malzeme Listesi (24.06.2021 Tarihinde Hesaplandı) 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

  Atölyemizde aracımızı kısa zamanda tamamlamak için ve uygun 

bütçeyi bize sağlaması için döküm, sürekli döküm, silindirleme, ekstrüzyon, 

levha üretimi yöntemi, birleştirme teknikleri, kaynak, tornalama, frezeleme 

yöntemleri imalat yöntemlerini kullanarak aracı imal etmeyi planladık. İmalat 

sürecinden bahsedecek olur isek aracın kabin kısmı için döküm ve kaynak, 

birleştirme kısımları için ise frezeleme yöntemlerini seçmiş bulunmaktayız. 

Aracımızın alt yani şase kısmında ise şasenin iskele birleşimi için kaynak 

yöntemi tercih edilmekle birlikte bağlama elemanları ile güçlendirilecektir. 

Aracın kabin içi malzemelerin bulunduğu alan ise malzemelerin orada sabit ve 

güvenli bir şekilde durması adına montajı yapılabileceği bir alanı oluşturmak 

ve oraya yerleştirmek için kabin içi gövdenin tabanı frezeleme ile işlenip 

kaynak yöntemi ile doğru destek noktaları verilecektir. Aracımızın tekerlek ve 

motor kısmı şaseye bağlı yükü doğru oranda dağıtan bir bağlantı iskelesine 

bağlanıp, kaynak ve montaj için frezeleme yöntemi ile üretim 

gerçekleştirilecektir. Son olarak kabin çeperi için silindirleme yöntemi ile 

köşelerde pah kırılıp, araçta temel yapı malzemesi plastik esaslı olan kısımlar 

için ise ekstrüzyon yöntemine başvurulacaktır. 

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracımız 45 cm en yükseklik 43 cm ve 94 cm uzunluğuna sahip olup 

gövde kısmında bir kabin ve yükü üzerinde taşıyacağı bir alan mevcuttur. Kabin 

boyutları en 45 cm uzunluk 24 cm ve yüksekliği 18 cm’dir. Yükü yüklediği alan 

eni 45 cm, uzunluğu 65 cm ve yan çeper yüksekliği 8 cm’dir. Aracımız 6 

tekerlekli 15 cm yüksekliğinde etrafı kaplıdır. Kabin tipi kafa yapısına sahip bir 

otonom araçtır. Motor nominal torku 12 kg.cm’dir.   Motor 200 rpm Motor şaft 

çapı 6 mm şaftıdır. Toplam motor gücü 120 w Tekerlek genişliği 60 mm’ dir. 

Tekerlek çapı 120 mm ayrıca mesafe ölçümü sağlaması adına araçta 6 adet 

sensör bulunmaktadır. Karşılaşacağı nesneyi tanıması ve tanımlaması için bir 

adet kamera ve bir adet Lidar sensör bulumaktadır.   

Özellik Değer Cins 

Uzunluk 94 cm 

Genişlik 45 cm 
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Yükseklik 43 cm 

Kabin Yükseklik 45 cm 

Kabin Uzunluğu 65 cm 

Tekerlek Saysı 6 adet 

Tekerlek Çapı 120 mm 

Toplam Motor Gücü 120 watt 

Motor Başı Zorlama 

Torku 
57 Kg/cm 

Tekerlek Çapı 12.5 cm 

Hacim 0.04 m3 

Yüzey Alanı 3.60 m2 

 

 

 

3.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

3.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Transbot aracımızda elektronik malzemeler iki taraflı doğrulama işlemi 

yapacaktır. İlk sistemimiz yapay zeka ile şerit takip sistemi; Arduino şerit takibi 

yaparken, ana bilgisayarda tıpkı arduino gibi yapay zeka şerit takibi yapacaktır. 

Diğeri ise arduino üzerine bağlı sensörler yardımıyla konumun qr kodlar 

aracılığıyla bulunması. Böylece sistemin hata yapma payı azalacaktır. NVIDIA 

Jetson Nano ile aracın yapay zeka kontrolü, QR kod modülü ve ultrasonik 

mesafe sensörleri bağlanacaktır. Bunu yapmamızın sebebi ultrasonik mesafe 

sensörlerinin daha hızlı tepki veriyor olmasıdır. Ayrıca arduino megaya birden 

fazla malzeme takılacaktır. Tüm komponentlerin arduinoya bağlanması 

durumunda araç engel algılama, QR kod tanımlama gibi temel işlemleri yavaş 

yapacaktır.  

 

Şekil 4.3.1. 3 Genel Elektronik Şema 
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 Arduino Mega USB üzerinden NVIDIA Jetson Nano’ya bağlanacaktır. 

Arduino Megaya 6 adet motor sürücüsü, 2 adet hall effect, 1 adet pusula sensörü, 

1 adet ağırlık sensörü bağlı olurken, NVIDIA Jetson Nano da hızın önemli 

olduğu sensör ve birleşenler; 6 adet ultrasonik mesafe sensörü, 1 adet raspberry 

pi kamera, 1 adet lidar sensör, 1 adet QR kod okuyucu, 1 adet Xbee haberleşme 

modülü bağlanacaktır.  

 

3.3.1.1. NVIDIA Jetson Nano 

Aracın ana bilgisayarı olarak bu kart seçilmiştir. Görüntü işleme, nesne 

algılama gibi işlemlerde üstünde bulunan ekran kartı sayesinde rahatlıkla 

işleyebilme yeteneğine sahiptir. 4 çekirdek CPU ve 128 çekirdek GPU gücüne 

sahiptir. Minimal oluşu ve 20 Watt güç tüketiminden dolayı tercih edilmiştir. 

Burada Python dili ile yazılan programlar çalışacaktır. Aracın yapay zekâ 

işlemlerini burada gerçekleştirecek ve Arduino Mega bu karta bağlı kalacaktır. 

NVIDIA Jetson Nano’da işletim sistemi olarak Ubuntu kullanacağız. Raspberry 

Pi’ye göre birden fazla çekirdekli işlemcisi olduğu için yapay zekâ 

uygulamalarında idealdir. 

 

Şekil 4.3.1.1.  4NVIDIA Jetson Nano 

GPU 128 Çekirdekli Maxwell GPU 

CPU Dört Çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

Bellek 4 GB LPDDR4 

Güç 5V 4A 

 

3.3.1.2. Arduino Mega 2560 R3 

Motor sürücüleri ve sensörleri kontrol edecek olan arduino mega USB ile 

NVIDIA Jetson Nano bilgisayarına bağlı kalacaktır. Buradan Arduino IDE’de 

bulunan dosyalar çalışacaktır. Ana bilgisayar ile direkt bağlantıda kalacaktır. 

Arduino Mega 54 dijital I/O pin bulunmaktadır. Bunlardan 14 tanesi PWM çıkışı 

olarak kullanılabilir. 16 tanede analog girişi ve 4 tane serial port mevcuttur. 

Aracımızda bulunan 6 adet motor sürücüsü, 1 adet ağırlık sensörü, 6 adet 

ultrasonik mesafe sensörü, 1 adet pusula sensörü 1 adet QR kod okuyucusu ve 1 

adet Hall Effect Manyetik Algılama Sensörü bağlanacaktır.  
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Şekil 4.3.1.2. 5Arduino Mega 2560 R3 

Çalışma Gerilimi 5V 

Dijital Pin 54 (14 PWM çıkışı) 

Analog Pin 16 

Flash Bellek 256 KB 

 

3.3.1.3. Raspberry Pi Kamera Modülü V2 

Yüksek çözünürlüklü, otomatik beyaz dengesi, ortam ışığını algılama 

gibi özelliklerinden dolayı görüntü işlemde Raspberry Pi Kamera kullanacağız. 

Kamera modülünü NVIDIA Jetson Nano CSI konektörü üzerinden bağlanılıyor. 

Picamera Python API servisi ile uzaktan görüntü aktarımı yapılabilmektedir. 

 

Şekil  4.3.1.3. 6Raspberry Pi Kamera Modülü V2 

 

Fotoğraf 8 megapiksel 3280 x 2464 piksel 

Video 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

 

 

Şekil 7 Raspberry Pi Kamera Bağlantısı 
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Rapberry Pi Kamera NVIDIA Jetson Nano’ya 15 pinli kamera portundan 

şerit kablo ile bağlanılabilir. 

 

3.3.1.4. Lidar 

Haritalandırma ve konumlandırma için “SLAMTEC RPLIDAR A1” 

kullanacağız. Lidar sensör 12 metre çapıyla ve 360 derece lazer tarama yaparak 

iki boyutlu haritalandırma yapabilecektir. Ayrıca bu ürünün programı ile yapılan 

SLAM işlemleri göstermektedir.  

 

Şekil 4.3.1.4.  8 SLAM Uygulaması 

Lidar 5.5Hz de çalışırken saniyede 2000 adet örnek oluşturmaktadır. 

Böylelikle aracın anlık olarak konumunu hesaplayabiliriz. Lidar NVIDIA Jetson 

Nano’ya USB üzerinden bağlanacaktır.  

 

Şekil 4.3.1.4.  9SLAMTEC RPLIDAR A1 Sensor 

Menzil 12 Metre 

Tarama 360 Derece 

Max Tarama Hızı 10Hz 

Normal Tarama Hızı 5.5Hz 

Max Saniyede Örneklem Sayısı 8000 adet  

 

3.3.1.5.Haberleşme Modülü 

Aracın ana bilgisayara kontrol paneli için pil göstergesi, aracın hızı, 

haritalandırma ve konumlandırma bilgilerini göndermesi gerekmektedir. Bunu 

için “Xbee 3 PCB Anten Modülü” ürününü tercih ettik. Minimal yapısı ve çekim 
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gücü ve API desteği oluşuyla tercih ettik. Python ya da XCTU ile 

programlanabilir. Modül iç mekan da 60.9 metre, dış mekan da 1119.2 metreye 

kadar çekim alanı sunuyor. 

 

Şekil 4.3.1.5. 10 Xbee 3 Modü l - PCB Anten 

 

Çekim Alanı 1119.2 Metre 

İletim  Gücü + 8dBM @ 40mA 

Hız Seri 1 Mbps 

AT ve API Desteği Mevcut 

Çalışma Voltaj Aralığı 2.1V – 3.6V  

 

 

Şekil 4.3.1.5. 11 Xbee Haberleşme Modül Bağlantısı 

Xbee modülü Arduino mega TX0 ve RX0 pinlerine takılıyor. Ayrıca bu 

bağlantının aynısının ana bilgisayarda da yer alması gerekmektedir. 

 

3.3.1.6.Pusula Sensörü 

 Aracın haritalandırma ve konumlandırma işleminde aracın yönünü tespit 

edecektir. Ayrıca aracın rampaya çıktığını anlaması için bu sensör 

kullanılacaktır. Motor sürücüleri gelen verilere göre aracın 1 metrelik rampa 
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çıkışında aracın hızlanmasını, 1 metrelik inişinde gücü azaltmasını 

sağlayacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.6.  12 Pusula Sensörü 

Ölçüm Aralığı ±1,3-8 Gauss 

Sensör Çıkış Dijital I2C Haberleşme Protokolü 

Çalışma Aralığı 3-5V 

 

Şekil 4.3.1.6.  Pusula13 Sensör Bağlantısı 

 Pusula sensöründen x ve y eksenlerinin açı değerlerini alacağımız için 

bu iki pin bacağını analog pinlerine bağlıyoruz. 

 

 

 4.3.1.7. Ağırlık Sensörü 

 Araç yük yükleme ve bırakma noktalarında gittiğinde burada yüklerin 

yüklenip veya bırakıldığını anlamak için bu sensörü kullanmaktayız. 

 

 

 

Şekil 4.3.1.7.   Ağırlık14 Sensörü 

Kapasite 50 KG + 50 KG 
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Şekil 15 Ağılrlık Sensör Bağlantısı 

Ağırlık sensörünün data kablolarını Arduino’nun PWM pinlerine 

bağlıyoruz.  Biz iki tane ağırlık sensörü takacağız. Modülde boş kalan iki pin 

kısmına da diğer ağırlık sensörünü takacağız. 

 

4.3.1.8. Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Aracın engelleri mekanik olarak algılayabilmesi için HC-SR04 

Ultrasonik mesafe sensöründen önde 3 tane arkada 3 tane olmak üzere toplamda 

6 adet sensör kullanacağız.  Bu sayede araç engelleri ve parkurun duvarlarını 

algılayabilecektir. 

 

 

Şekil 4.3.1.8. 16 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Çalışma Gerilimi 5V 15mA 

Görme Menzili 2 cm – 4 m 

Görme Açısı 15° 

 

Şekil 4.3.1.8. 17 Ultrasonik Mesafe Sensör Bağlantısı 
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Ultrasonik mesafe sensörlerini NVIDIA kartına bağlıyoruz. 6 tane 

sensör rahatlıkla buraya bağlanılabilir. 

 

   4.3.1.9. LiFePo4 Pil 

Aracımızdaki batarya hücreleri için LiFePo4 pil tercih ettik. Lityum, 

demir ve fosfatın bir arada bulunan bu piller nominal voltajı olarak 3.2 volt 

vermektedir. Bu pili tercih etmemizdeki en büyük neden uzun ömürleri oluşları 

ve her koşuldaki sıcaklıklarda çalışmasıdır. Yani bu sayede lityum iyon veya 

lityum polimer pillere göre patlama riski çok düşüktür. Bu sayede herhangi bir 

ters durumda araç kendisine ve etrafındakilere zarar verme olasılığı düşüktür. 

Aracımızda Orion 32700 5500 Mah LifePo4 Pil kullanılacaktır. 8s’lik bir batarya 

25.2 Volt 60 Ah verebilecektir. 

 

Şekil 4.3.1.9. O18rion LiFePo4 Pil 

Nominal  Voltaj 3.2V 

Max Şarj Voltajı 3.65V 

Çalışma Sıcaklığı 0℃～60℃ 

Hızlı Şarj 1C 

Standart Deşarj 1C 

Ağırlık 300 Gram 

 

Aracın hareket etmesini sağlayacak motorlara ve sisteme güç kaynağı 

olarak LiFePO4 piller ile hazırladığımız batarya bu işi üstlenecektir. LiFePO4 

pil seçmemizin sebebiyeti maliyet açısından düşük ve batarya dayanımı ile 

deşarj farkından dolayı seçim tercihimiz olmuştur. Bataryamızın toplam ağırlığı 

11. 300 gramdır. Bataryamız 8s 25.6 v 60.000 mah kapasitesinde 80 adet 

LiFePO4 pilden oluşan ve bataryanın çıkışına 1 adet 8s BMS ile batarya 

yönetimi sağlanacaktır. Batarya çıkışında voltaj ve amper düşürücü 

yerleştirilecektir voltaj 24 volta düşürülüp motor sürücülerine gönderilecektir 

amper düşürücüleri ile çıkış 20 amperden daha düşük seviyeye getirilecektir 

çünkü seçtiğimiz motor sürücüleri maksimum 20 ampere kadar dayanım 

göstermektedir. NVIDIA Jetson Nano kartımıza girişi 5 v olan bataryamızdan 

voltaj düşürücüleri ile bir çıkış sağlanacaktır. Aracın diğer ekipmanlarının enerji 

ihtiyacını NVIDIA Jetson Nano kart sağlayacaktır. Bataryanın ömrü motorlar 

maksimum güçte çalışması durumunda 1 saat 55 dakika (her bir motorun 6 
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amper çekmesi durumunda) nominal seviyede çalışma durumunda ise (motor 

başı 1 amper çekmesi durumunda) 3 saat 30 dakikalık bir ömre sahiptir. 

 4.3.1.10. QR Kod Okuyucu 

Aracımızda yerdeki QR kodları okuyabilmesi için aracın altına 

yerleştirilecek olan QR Barkod Okuyucu Modül-GM67 ile 15x15 mm 

boyutundaki QR kodları okuyabilecektir. QR kod okuyucusu NVIDIA Jetson 

Nano’ya USB kısmına bağlanacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.10. 19QR Barkod Okuyucu Modül-GM67 

Tarama Boyutu 640 x 480 CMOS 

2D Kod Okuma Tipi QR Kodu, Veri Matrisi,  aztek, mikro QR 

Alan Derinliği 30mm-220mm (QR Kod) 

Gerilim 5V 180mA 

 

Şekil 4.3.1.10.  20QR Kod Okuyucu Bağlantısı 

QR kod okuyucuyu NVIDIA Jetson Nano’ya USB üzerinden 

bağlıyoruz. 

 

4.3.1.11. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

Bataryamızı 8s olarak yapacağız. Bunun için LiFePO4 pillere uygun 

üretilmiş 50 amper şarj ve deşarj desteği veren Daly BMS 8S 24V 40A devresini 

kullanacağız. BMS devresi 29.6V ile LiFePo4 sağlıklı bir şekilde dolduracaktır. 

Şarj ve deşarj işlemlerinde sıcaklık koruması olacaktır.  
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Desteklene Pil Türü 3.2V Dereceli LiFePO4 

Voltaj Direnci 24V 8S Batarya 

Şarj Voltajı 29.6V 

Amper Direnci 40A 

BMS Güç Tüketimi 50uA 

Bağlantı Türü Ortak Şarj Deşarj Bağlantı 

 

 

Şekil 4.3.1.1.1 BMS Bağlantı Şeması  

Bataryalarımızı şarj etmek için 24 Volt 20 Amper AC DC adaptör 

kullanılacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.11. 21 BMS Devresinin 8s Bataryaya Bağlantısı 

    

4.3.1.12. Manyetik Bant Sensörü 

 Aracın alt ön kısmında yer alacak olan hall effect manyetik sensörü ile 

manyetik banttaki mıknatıs kuvvetini algılayabilecektir. Ayrıca bu sensör ile 

aracın hızını ölçebileceğiz. 
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Şekil4.3.1.12. 22 Hall Efekt Manyetik Sensör 

Çalışma Aralığı 3-5V 

Hassasiyet Ayarı Var 

 

Şekil 423.3.1.12. all Effect Manyetik Sensör Bağlantısı 

 Aracın manyetik bandı takip etmesi ve hızını ölçmek için Hall Effect 

sensöründen iki tanesine ihtiyacımız var. Birisi aracın altında yer alırken diğeri 

ise tekerleklere konulan mıknatısı algılayıp hız ölçecektir. Hall Effect sensörü 

bir bacağı analog değer verirken diğeri data işlemi için PWM kısmına 

bağlanmıştır. 

 

4.3.1.13. Motor Sürücüsü 

Motorlarımızı sürmek için gerekli akımı sağlamaktadır. Bunun için 

BTS7960B 28V 20 amper motor sürücüsünü kullanacağız. Toplamda 6 tane 

motor sürücü bulunacaktır. Her bir motora bir tane motor sürücü eklenecek 

böylelikle tekerleklerin kontrolü sağlanabilecektir. Motor sürücüleri Arduino 

Mega’ ya bağlanacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.13.  24 BTS7960B 28V 20A Motor Sürücüsü 

Max Voltaj Desteği 28V 

Max Amper Desteği 20A 

Hız Kontrol EN1, EN2 PWM Pinleri 
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Yön Kontrol IN1, IN2  

Aracımızda 6 tane motor sürücüsü yer alacaktır. Motor sürücüleri ileri 

yöndeki hız kontrolü için PWM pinine ihtiyaç duyar. Bu yüzden sadece bir hız 

ayarlama yerini PWM pinine bağladık. Motor sürücündeki diğer iki pin,  

motorun ileri veya geri yönde gitmesini bu şekilde sağlamış olacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.13. 25 Motor Sürücüsü Bağlantısı 

 

4.3.1.14. Tekerlek 

Aracımızda 125x58 mm boyutlarında tekerlek kullanmaya karar verdik. 

Aracımız 6 tekerlekli olacaktır. Tekerlekler motor şaftları ile uyumludur. 

 

 

Şekil 4.3.1.14.  26 Büyük Arazi Tekerleği 125 x 58mm 

 

Boyut 125x58mm 

Şaft Çağı 6mm 

 

 

4.3.1. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracımız verilen senaryoya göre aracımızı başlangıç noktasına 

konumlandırılacaktır. Ardından rotamızı belirlemek için gerekli olan QR 

Kodları tanımlayacağız. Ardından araç lidar ve kamera algoritma modülü bir 

döngü içerisinde devreye girecektir. 
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Araçtan gelen veriler Xbee haberleşeme 

modülü ile bağladığımız NVIDIA 

Jetson Nano Python aracılığı ile gerekli 

bilgileri kontrol panelimize 

yansıtacaktır. Araç ilk başta boş parkuru 

dolaşarak haritalandırma ve 

konumlandırma yapacaktır. Ardından 

başlangıç noktasından yük alma 

noktasına doğru ilerleyecektir. Dönüş ve 

QR kod okumalarda araç 

yavaşlayacaktır. Araç yük yükleme 

noktasında geldiğinde buradan 

hedeflediğimiz kadar yükü ellerimiz ile 

aracın üstüne yükleyeceğiz. Ardından 

aracın üstü kısmında bulunan ağırlık 

sensörleri ile yükün konulduğunu 

anlayıp rotasını yeniden oluşturup diğer 

noktaya doğru yol alacaktır. Burada araç 

parkur kısmına geldiğini görüntü işlem 

ve lidar sensör ile tespit edecektir. 

Burada aracın motorlarını hızlandırarak 

rampayı rahat çıkmasını istiyoruz. 

Parkurda 1 metre ilerledikten sonar 

aracın hızı düşürülecektir. Aracın önüne 

çıkan engelleri ultrasonik mesafe 

sensörleri ve kameranın ortak çalışması 

ile birlikte araç engele algılayıp araç duracaktır. Burada bir uyarı sesi verecektir. 

Ardından parkurda engelin etrafında dolaşması için konulan yolu takip ederek 

engeli aşmasını hedefliyoruz. Araç ardından yük bırakma noktasında geldiğinde 

buradan ellerimiz ile yükleri bırakacağız. Aynı şekilde araç yüklerin bırakıldığı 

bilgisi gelecektir ve araç bir sonraki yükü almak için yola koyulacaktır. İşlem 

aynı şekilde tekrarlanacaktır. Yukarıda gösterilen algoritma modülleri ile 

parkuru başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.  

 

3.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

Transbot güdümlü aracının otonom sisteminin verimli çalışabilmesi için 

ana bilgisayar içerisindeki yazılımından kamera, lidar ve sensörlerin uyumlu 

çalışabilmesi için gerekli araştırmaları yaptık. Aracın rastgele bir senaryo 

görevini yerine getirebilmesi için iki katmanlı bir yazılım programı 

geliştirmekteyiz. Aracın Lidar sensörü ile gelen lazer verilerine göre konumunu, 

ultrasonik mesafe sensörler ile aracın engelleri fark edebilmesini, hall effect 

sensörü ile manyetik bandın algılanması dışında aracın kamerasını kullanarak 

şerit takibi bulunduğu konumu (manyetik bant, rampa, engel ve yüklerin 
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koyulduğu ve boşaltıldığı noktalar için Görüntü İşlem ve Evrişimsel Sinir Ağları 

kullandık. Hall effect’in manyetik bandı algılayamadığı yerlerde görüntü 

işlemden yardım alacaktır. Aynı şekilde ultrasonik mesafe sensörlerinin 

engelleri görmediği durumda kamera ile engele olan mesafe ölçülecektir.  

 

 İki katmanlı yazılımın bir arada barındıracak olan NVIDIA Jetson Nano 

geliştirme kartı ile gerekli işlem gücü sağlanacaktır. Arduino Mega ile de motor 

ve sensör kontrolü sağlanacaktır. Yazılım alanında birinci katman OpenCV, 

Keras, Tenserflow 2 kütüphaneleri ve Faster RCNN Mask kullanarak şerit takibi, 

engel mesafesi, renk sınıflandırması, QR Kod okuma ve bunlara göre bir karar 

mekanizması oluşturduk. 

 

OpenCV (Açık Kaynak Bilgisayar Görüsü Kütüphanesi) gerçek zamanlı 

bilgisayar görüşü uygulamalarında kullanılan açık kaynaklı kütüphanedir. Bu 

kütüphane çoklu platform ve BSD lisansı altında açık kaynaklı bir yazılımdır. 

(5) Bu yüzden OpenCV ile veri toplama, görüntü işleme, bluring, filtreleme, 

maskeleme ve seçme özelliklerini kullanarak teste tabi tuttuğumuz 

simülasyondan veriler biriktirme başladı. Numpy, OS, Keyboard kütüphaneleri 

ile bu verileri kaydedildi.  

 

 Bilgisayarlı görme modelleri için evrişimli sinir ağlarını (CNN), sürekli 

veriler içinse yinelemeli sinir ağlarını (RNN) destekler. (6) Bu sayede 

hazırlanmış yapay zeka modelleri ile derin öğrenmeyi kolaylaştıran hazır 

fonksiyonlar ile verilerimi anlamlandırma, makinanın öğrenmesi 

gerçekleştirmektedir.  

 

4.3.2.1. Görüntü İşlem ile QR Kod Algılama 

 Gerçek zamanlı olarak QR kod taramak için hazırlanmış “decode” 

kütüphanesinden yararlanıyoruz.  

 

Şekil 4.3.2. QR Kod Tespit Kodu 

 

Hazırladığımız simülasyonda koordinat bilgilerini girerek uygulamanın sağ 

kısmındaki QR kodları okuyabilmektedir. 
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Şekil4.3.2. Simülasyonda Tespit İşlemi 

 

 4.3.2.2. Görüntü İşlem ile Şerit Algılama 

 Aracın şerit tespiti için ROI metodunu kullandık. Tüm testleri 

simülasyonda uyguladık. İlk önce verimize bulanıklaştırarak detaylar azaldı. 

Ardından veriyi siyah beyaza çevirdik 

 

Şekil4.3.2. Blur ve Gray İşlemleri 

 

Şekil 4.3.2. Blur ve Gray İşlemleri 

 Diğer işlemde ise Canny ile nesnelerin kenarlarını filtreledik. Burada 

QR kodları da kenarlarını tespit etmiş. Kenarlıklar ne kadar belirgin olursa 

filtrelemede daha iyi olur. 
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Şekil 4.3.2. 27Canny ile Kenar Tespiti 

 

Şekil 4.3.2.  Canny ile Kenar Tespit Kodu 

Ardından QR kodların da kenarlarını tespit etmemek için veri üzerinde 

koordinat vererek QR kodları almadı. 4 köşeyi ROI ile maskelendi. 

 

Şekil4.3.2. 28 Roi ile Maskeleme İşlemi 

 

Şekil 4.3.2. ROI ile Maskeleme Kodu 

 

Maskeleme işleminin ardından şeridi yeşil çizgi ile sardı. Burada çizgilerin tam 

çıkamamasının nedeni Canny de gerektiği kadar kenar tespiti yapamamasıdır. 
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Şekil 4.3.2. Şerit29 Tespiti 

 4.3.2.3. Hall Effect ile Manyetik Bant Tespiti 

 

 Hall effect sensörlerden birisini aracın altına yerleştirdikten sonra 

arduino meganın 2.pinine sensörün sinal bacağını bağlıyoruz.  Ardından 

sensörden gelen 0 veya 1 değerini “değer” değişkenine atıyoruz. Manyetik bant 

tespit edildiğinde motorlar ileri yönde hareket edecektir. 

 

 

Şekil 4.3.2 H30all Effect ile Manyetik Bant Tespiti 

 4.3.2.4. Hall Effect Sensörü ile Aracın Hızını Hesaplama 

 

 Aracın hızını hesaplamak için öncelikle tekerleğin çapına ihtiyacımız 

vardır. Tekerleklerin çapı 12.5 cm’dir. Tekerleklerin çapını km cinsine 

çeviriyoruz. Tekerimizin her bir devrini sayaç değişkeni ile artırıyoruz. Ardından 

hızı saat biçiminde buluyoruz. 

 
 

Şekil 4.3.2. 31 Hall Effect Sensörü ile Hız Hesaplama Kodu 

Kodumuzun loop kısmında başlama zamanı veriyoruz. Hall effect 

sensörü tekerleklerin üstünde bulunan mıknatıstı algıladığında bir devir olarak 
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artırır ve hall_count değerini 1 artırır. Son olarak zamanımızı saniye cinsine 

çeviriyoruz. 

 

Şekil 4.3.2. 32 Hall Effect Sensörü ile Hız Hesaplama Kodu 

    

4.3.2.5. Motor Sürücüsü ile Motor Hız ve Yön Kontrolü 

 Motorlarımız için gerekli gücü sağlaması ve motorların yön, hız ayarı 

yapabilmek için BTS7960B 28V 20 amper motor sürücüsü kullanılacak. 

Arduino megaya bağlanan motor sürücüleri 2’si PWM pin olmak üzere 4 tane 

pin bağlanacaktır. PWM pinleri ile motorun hızını kontrol ederken diğer 2 pin 

ile de motorun ileri veya geri yönde hareket etmesi sağlanacaktır. Pusula 

sensöründen gelen verilere göre aracın hızını artırması veya azaltması 

sağlanacaktır. Motor sürücü direkt olarak bataryadan gücünü alacaktır. 

Aracımızda tank dönüş sistemi kullanılacağı için motorların ileri ve geri yönde 

ilerlemesi önemlidir.  

 

Şekil 4.3.2. Motor Hızını ve Yön Kontrol Kodları 

 4.3.2.6. Ultrasonik Mesafe Sensörü ile Engeli Algılama 

 Aracın engelleri algılamak için mesafe sensörüne ihtiyacımız vardır. 

Araçta 6 tane mesafe sensörü yer alacaktır. Ultrasonik mesafe sensörleri 

NVIDIA Jetson Nano’ya bağlanacaktır.  Mesafe sensörü input ve output ses 
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dalgaları yayan iki tane modülden oluşmaktadır. Bu nedenle trig pininde ses 

dalgası yayarken echo pini geri gelen ses dalgalarını ölçmektedir.  

 

Şekil4.3.2. 33 Ultrasonik Mesafe Sensörü Değişken Kodu 

Ses dalgaları 10 milisaniye verilecektir. Dalganın dönüş süresine göre mesafe 

ölçülebilecektir. Araç engeli 30 cm’den önce algılayacaktır. Burada buzzer 

üzerinden 1 saniyelik uyarı sesi verildikten sonra araç 30 saniye bekleyecektir. 

Eğer hâlâ engel çekilmezse araç alternatif yoldan devam edecektir. 

    

Şekil 4.3.2.  34 Mesafenin Hesaplama ve Engelin Tanımlama Kodu 

 4.3.2.7. Pusula Sensörü 

 Aracın hareketini, yönünü, rampa çıkışını algılamak için pusula sensörü 

kullanılacaktır. Pusula sensörü arduino megaya bağlanacaktır. Pusula sensörüyle 

ilgili kütüphaneler dahil edildikten sonra pusula ölçüm menzili kurulur. Ölçüm 

modu ayarlanır. Kalibrasyon offset ayarı yapılır. 

 

Şekil4.3.2.  Gerekli35 Ölçümlerin Yapıldığı Kod Kısmı 
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Aracın x ve y eksenleri hesaplanır. Burada kütüphanenin bize hazır verdiği 

readNormalize() fonksiyonu ile hesaplayabiliriz. Pusula sensörü Y ekseni artığı 

zaman motorlar hızlanacaktır. Y ekseni azaldığında motorlara verilen güç azalır. 

X ekseni ile de manyetik bantta aracı ortalanacak açı değerine sahip olacaktır. 

 

Şekil 4.3.2. X36 ve Y Eksenlerin Açı Değerini Hesaplama Kod Kısmı 

 

 4.3.2.8. Ağırlık Sensörü 

 Aracın yük alınıp veya bırakıldığını anlamak için ağırlık sensörlerine 

ihtiyaç durmaktadır. Biz yüklerimizi manuel olarak yüklenecektir. Aracın orta 

kısmına yerleştirilecektir. Ağırlık sensörünü arduino megaya bağlanacaktır. 

Gerekli kütüphaneyi ekledikten sonra iki tane sinyal pinimiz de tanımlıyoruz. 

Ağırlık sensörü elimizde olmadığı için tam bir kalibrasyon değerini tespit 

edemedik. Kalibrasyon değerini deneme yanılma yoluyla tespit edilecektir. 

Kalibrasyon faktörünü tanımladıktan sonra yük kaldırıldığı zaman ölçek kendini 

sıfırlayacaktır. Okunan kütle değerini şart blokları ile yükün yüklenip veya 

bırakıldığını araç anlayacaktır. Ardından araç buna göre işlemler 

gerçekleştirecektir.  

 

Şekil 4.3.2.Yük37 Tespit için Gerekli Kod Kısmı 
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 4.3.2.9. QR Kod Okuyucu Modül 

 Aracın altında konumlandırılacak olan modül 1.5x1.5 cm QR Kod V2 

okuyabilecektir. Modül NVIDIA Jetson Nano’ya Usb üzerinden bağlanılacaktır.  

 

Şekil 4.3.2. 38 QR Kod Tespiti (10) 

 

3.4.  Dış Ara yüzler 

Gerçek hayat projelerinde iç lojistiğinde en önemli etkenlerden biride araçtan 

alınan verilerin bir yerde toplanıp dış ara yüz gösterilmesidir. Aracın 

satılmasının asıl nedeninin aracın sahip olduğu özelliklerinden değil bu aracın 

nesnelerin interneti ile kullanıcıyı bilgilendiriyor olmasıdır. 

 

Şekil 4.4. Dış39 Ara yüz Tasarımı 
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# Veri Açıklama 

1 Aracın Konumu 
Parkurda bulunan yükleme ve bırakma noktaları, 

parkur ve engellere göre en son konumunu iletir. 

2 Aracın Görevi 
Aracın yük alma, bırakma veya bitiş noktasına 

doğru ilerleme gibi bilgiler yazılır. 

3 Batarya Sıcaklığı BMS ile bataryanın sıcaklığı yazılır. 

4 
En Son Okunan 

QR Kod Değeri 

Görüntü işlem ile en son okunan QR Kod değeri 

iletilir. 

5 Hız 
Aracın Hall Efect Manyetik sensöründen gelen 

veriler ile aracın hızı saptanır. 

6 Deşarj Değeri 

Aracın bataryasındaki şarj miktarı yazılır. Bunu 

da BMS devresi ile totaldeki verdiği volt ile 

oranlanarak yazılır. 

7 Taşınan Yük 
Aracın yük sensörlerinden gelen toplan taşınan 

yük miktarı yazılır. 

8 Kamera 
Aracın üzerindeki kamera ile aracın takibi 

sağlanır. 

9 Lidar 
Aracın Lidar Lazer sensör ile haritalandırmasını 

aktarır. 

10 Süre 
Aracın boş ve dolu parkurda ne kadar zaman 

geçirdiğini yazar 

 

Aracın kontrolünü sağlamak için bir günümüzde en yaygın olarak 

kullanılan yönetici web sitesi yapmayı düşündük. Bu sayede aracın son 

kullanıcının anlayabileceği bir sadelikte olacak olan web sitesi ile her cihazda 

rahatlıkla çalışabilme imkanına kavuşulacaktır.  

 

 4.4.1. Veri Kaydı 

 

 Web siteye bilgiler JSON veri tipi olarak iletilecektir. Burada REST Api 

oluşturmak için temel numpy ve pandas kütüphanelerini kullanarak 

uygulamanın yakaladığı verileri JSON bilgi olarak bir klasöre kaydedecektir. 

Xbee haberleşme modülü ile Apiler ana bilgisayara iletilip Atlas MongoDB veri 

tabanına eklenecektir. Asekron dil paketleri ile dashboard ekranımızda bilgileri 

sayfa yenilenmeden güncellenecektir. 
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Şekil 4.4.  40 Örnek JSON Veri 

 

 4.4.2.Web Sitesi İçin Kullanılan Programlama Dilleri 

 

 Xbee haberleşme modülünün veri aktarımı için araçta bulunan Nvidia 

Jetson Nano’ya bağlanacaktır. Ardından diğer modül ana bilgisayar 

bağlanacaktır. Bilgiler nupmy ile toplanıp 1-2 saniye de bir yeni bir json dosyası 

oluşturup bunu Xbee ile ana bilgisayar aktaracaktır. Ayrıca ek olarak Nvidia 

Jetson Nano da Atlas mongoDB json bilgiler kaydedilecektir. Bu sayede web 

sitesinde anlık olarak veriler güncellenecek. Web sitesi Javascript ile 

kodlanacaktır. Javascript’e asenkron olarak yani gerçek zamanlı uygulama için 

Node.JS Javaccript runtime platformunu kullanacağız. Node.JS npm paket 

yönetim sistemi barındırmaktadır. Asenkron çalıştığı için normal web sitelerine 

nazaran 10 kat daha hızlı çalışmaktadır. Gerçek zamanlı veri aktarımı için ideal 

bir dildir. Ayrıca web sitenin ara yüz tasarımı için React kullanılacaktır. React 

kullanıcı ara yüz oluşturulan Javascript kütüphanesidir. Node.JS de framework 

olarak Mongoose ve Express kütüphanelerinden yararlanılacaktır. Kısacası web 

sitesi için MERN (MongoDB, Express, React, Node.JS) kullanılacaktır. 

 

 4.4.3.Kamera ve Lidar Veri Aktarımı 

 

 Raspberry Pi Kamera V2 ile araç görüntü alacaktır. Gerçek zamanlı 

görüntü aktarımı Youtube üzerinden yayınlanacaktır. Bu sayede web sitesine 

canlı görüntü aktarımı kolay olacaktır. Bu sayede depolama alanını 

doldurmayacaktır. Youtube yayını için gerekli internet bağlantısını 

sağlayacağız. Yayın Nvidia Jetson Nano üzerinden yapılacaktır. Jetson Nano 

üzerinden bulunan wifi modülü bunun için yeterli olacaktır.  

  

Lidar sensöründen -3 ile 3 arasındaki gelen sayıları JSON formatına 

aktardıktan sonra Xbee haberleşme modülü ile ana bilgisayar iletiyoruz. Ana 

bilgisayarda kurulu olan ROS (Takımı, 2019) (Robot İşletim Sistemi) ile JSON 

verileri haritalandırıp ve konumlandırıyoruz.  
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4. GÜVENLİK 

 

 

Güvenlik açıklarının çoğunluğu bataryadan kaynaklanan kısa devrelerden dolayı 

olmaktadır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda bile çalışabilen LiFePo4 pilleri tercih 

etmekteyiz. Ayrıca BMS devresinde aşırı şarj ve deşarjdan bataryayı korumaktadır. 

Batarya aracın ön kısmında bulunacaktır. Batarya PVC kutunun içerisinde izole edilip 

araca sabitlenecektir.  

Aracımızda 2 adet acil durdurma butonu yer alacaktır. Araç kendisine veya 

etrafına zarar vermesi durumunda NVIDIA ve Arduino Mega’nın gücü kesilecektir. 

Butonlar aracın sağında ve solunda yer alacaktır. 

Aracımız ana hat üzerinden 40 amperlik bir enerji almaktadır. Bu nedenle 40 

amperi taşıyabilecek yalıtımlı kalın kablolar seçilmelidir. Ayrıca araçta oluşabilecek 

aksaklık ve sorunun çabuk çözülebilmesi için malzemelerin düzenli bir şekilde yer 

alması önemlidir. 

Araç mesafe sensörleri ile 30 cm’den daha az nesneleri algılayıp frenleme 

yapacaktır. 

5. TEST 

OpenCV ile kaydettiğimiz verilerimizi ezberleme yönteminden kaçınarak belirli 

bir ilişki kurabilmesini sağlanıyor. Simülasyon testimizde Keras ve Tensorflow 

kütüphanelerini kullanarak yapay zekamızı eğittik. Her bir veriyi 16 iterasyondan 

geçirildi. Eğitim 71 veri ile 10 aşamada (Epochs) gerçekleşti. Toplamda 764 veri ile 

CNN oluşturuldu. Eğitimin doğruluğu %90, test doğruluğu %82 ve loss değeri 0.3 ile 

0.1 arasında değişiyordu.  

 

 

Şekil 6. 41CNN Süreçleri (3) 

Aracın engel, rampa ve yük boşaltma ve yükleme noktalarını algılamak için 

kendi CNN (Evrişimsel Sinir Ağları) modelimi oluşturmamız gerekti. CNN’de 16 adet 

evrişim katmanı, 32 adet Piksel ekleme katmanı ile girdi sağlandı. Yoğunlukta 64 adet 

katman ile çıktı sağlandı. Önceki testlerimizde aktivasyon kısmında softmax kullandık. 

Lakin az sayıdaki katmandan dolayı CNN pek verimli çalışmadı. Bu yüzden sigmoid 

aktivasyonunu kullandık. 
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    Şekil 6.1. 42 ReLu Aktivasyon Fonksiyonunun Değişim Grafiği (4) 

ReLU aktivasyon fonksiyonu sayesinde negatif sayıları dahil edilmediği için 

modelimizin türev alması daha da kolaylaştı.  

 

Şekil 6.2.  MNIST43 Veriseti Üzerindeki Çalışma Zaman Grafiği (5) 

Derin öğrenme uygulamalarında öğrenme işleminin temelde bir optimizasyon problemi 

olduğu daha önce vurgulanmıştı. Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde optimum 

değeri bulmak için optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. (7) Keras’ın derin 

öğrenmeyi kolaylaştıran “Adam” optimizasyon fonksiyonunu kullandık. Belli başlı 

optimizasyon algoritmalarının  MNIST veri seti üzerindeki çalışma zamanı grafiği Şekil 

5'deki grafikte görülebilir.  

 

 

 

Şekil 6.3. 44Normal ve Dropout (Seyreltme) Nöral Ağ Şeması 

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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Simülasyon testlerinde makine öğrenimi için en önemli etkenlerden birisi de 

öğrenmede az ezber yapmasıdır. Rastgele seçilen nöronların eğitim sırasında göz ardı 

edildiği bir tekniktir. Testlerde Dropout 0.4 oranında belirlenmiştir. 

 

Yapılan eğitimden sonra kendi geliştirdiğimiz CNN’de şerit takibinde aksamalar 

yaşandı. Eğitimim daha optimum hâle gelebilmesi için birden fazla katman ile derin 

öğrenme gerçekleştirilebilir lakin bu seferde CNN’in hız konusunda kayıplar 

yaşanabilirdi. Bu nedenle Model Zoo’nun veri seti ve Tensorflow 2 Detection ile 

önceden eğitilmiş birden fazla model mevcuttur. İhtiyaç durumuna göre bu modelleri 

istediğimiz gibi eğitip kullanabiliriz. Faster R-CNN ResNet50 V1 modelleri eğitilebilir. 

 

Parkurun ve aracımızın bir simülasyonunu oluşturduk. OpenCV ile her gelen frame ile 

işlemler geçtikten sonra bir klasör içerisinde parkurun verilerini topladık. Toplamda 

1495 adet üç tane kategoriye ait veriyi bir araya getirdik.  Unity üzerinde hazırlamış 

olduğumuz parkur ile yapay zekâ uygulamaları gerçekleştirdik. 

 

 

Şekil 6.4. Parkurn Üsten Görüntüsü 

 Parkurda kendi oluşturduğumuz 24 tane QR kod yerleştirdik. Bize verilen 64 

adet QR kodu oluşturduk ama parkura yerleştiremedik. İlerleyen zamanlarda bu 

değiştirilecektir. Parkurdaki nesneler Solidworks üzerinde çizilip Unity’e aktarıldı. Araç 

için Lidar görüş sistemi de eklenecekti lakin bilgisayarımız kaldıramadığı için 

eklemekten vazgeçildi.  Parkur 16x12.5 metre boyutlarındadır.  
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Şekil 6.5. Parkurun 3B Görüntüsü 

 

Şekil 6.6. Oluşturulan Simülasyonun Çıktısı 

Aracın simülasyonunda araç ve parkura yerçekimi etkisi verilmiştir. Sürtünme kat sayısı olarak 

0.5 belirledik. Araç renk algılama yazılımı ile manyetik bant, alma/bırakma noktaları ve 

parkurları algılayabilmektedir. Aracın simülasyon videosunu Youtube üzerinden yayınladık 

(https://www.youtube.com/watch?v=ONO6uTl3PK0). 

6. TECRÜBE 

Aracın literatür araştırmasında ön değerlendirme raporuna eklediğimiz bazı 

malzemelerin yetersiz olduğunu gördük. Rapberry Pi yerine NVIDIA Jetson Nano 

kullanmaya karar verdik. Ayrıca ÖTR de eklediğimiz motorların tork çekiş değerlerinin 

yanlış olduğunu tespit edip tekrar malzeme listesini gözden geçirdik.  

Aracın yazılım sürecinde sadece görüntü işlem kullanmayı düşünmüştük. Lakin 

sadece görüntü işlem ile parkuru tamamlaması zorlaşıyordu. Bu sebeple hem görüntü 

işlem hem de sensörler ile manyetik bant ve QR kod tespiti yapmaya karar kıldık. 

Dış ara yüzler konusunda masaüstü programı yapmayı düşünmüştük. Ama bunu 

web sitesine aktarmak aracın vizyonu açısından olumlu yönde etki edeceğini düşündük. 

Masaüstü programlamada Python kullanacaktık. Ama şuan web sitesi yapacağımız için 

https://www.youtube.com/watch?v=ONO6uTl3PK0
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bizim bildiğimiz ve güncel bir teknloji olan MERN(MongoDB, Express, React, 

Node.JS) kullanacağız. 

ÖTR raporunda haritalandırma ve konumlandırma için GPS modülü ve anteni 

eklemiştik. Lakin yaptığımız araştırmalardan sonra kapalı ve kısa mesafeli alanlar için 

uygun olmadığını gördük. Bu sebeple 360 derece tarama yapabilen lidar sensörü seçtik. 

Konumlandırmayı GPS modülüne ihtiyaç duymadan yapabilecektir. 

7. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ön değerlendirme raporu açıklandıktan sonra ilk olarak yarışma parkurunun bir 

kopyasıyla simülasyon üzerinden haritalandırma işlemi yaparak aracımızın burada 

eğitimine başladık. Aynı zamanda detaylı bir şekilde malzeme listesini çıkarttık.  

 

 

Tablo 8. İş Zaman Planlaması 

 

Ön değerlendirme raporunda belirttiğimiz malzemelerin bize yeterli gelemeyeceğinin 

farkına vardık. Ve malzeme listesini tekrardan revize ettik bu bizim araç maliyetimizin 

yaklaşık olarak 2 katına çıkmasına sebep oldu fakat aracımızın daha yüksek 

performanslı olarak çalışmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. İlk aşamada 

malzemelerimizi temin etmeye başladık bu süreçte birçok farklı ürünü gözden geçirip 

detaylı araştırmalar sonucunda bizim kullanabileceğimiz en verimli listeyi oluşturduk.  

Sonraki aşamalarda aracımızın yapay zekasını eğitip tam kapasitede kullanmayı 

amaçlıyoruz. İlk hedefimiz, simülasyon üzerinde tam verimli hale gelen aracımızın 

üretimini gerçekleştirip saha testlerinde aynı simülasyondaki verimi almasını sağlamak 

olacaktır. Karşımıza çıkacak riskleri minimuma indirmek amacıyla kullanacağımız 

malzemeler de özenli seçimler yapıyoruz. Herhangi bir aksilikte bizi yavaşlatmaması 

için yazılım aşamasında düzenli ve sürekli yedek malzemeler ile bir çalışma 

yürütüyoruz. Mekanik olarak ise gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde 
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testlerimizi yapmayı hedefliyoruz. Mekanik tasarım sürecinde oluşabilecek aksamaları 

ise arıza yapabilecek parçaların tespitini yapıp onlara daha fazla özenli bir şekilde ve 

dikkatli davranarak her türlü yaşanabilecek aksiliği azaltmak yegane amacımızdır. 

Tahminlerimiz dışında oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ise gerekli yedek 

parçaların parça tedarik aşamasında yedeklerini temin edip ilerleyen süreçlerde bizleri 

aksatmaması adına özen gösteriyoruz. 

 

8. ÖZGÜNLÜK 

Yarışma şartnamesine belirtilen ölçüleri dikkate alarak uygun olan tasarımı üzerinde 

çalıştık. Birebir ölçülere dikkat ettik ve simülasyon ortamına aktardık. Böylelikle 

aracımıza özgünlük katacak şerit takip sistemi geliştirdik. Şeridimizi 2 katmanlı yazılım 

doğrulama sistemi ile takibini sağlayacağız ve hata riskini azaltacağız, kolaylıkla yol 

alabilecek. Takip aşamalarında yardımcı olacak sistemimizden biri de QR kod okuma 

sistemimizdir. Ek olarak aracımız 6 tekerlekten oluşmaktadır böylece hem aracımızın 

dengesini sağlamasında kolaylık sağlamış olduk hem de çekme torkunu artırmış olduk. 

Ayrıca aracımız da kullanacağımız lidar ile aracımızın bulunduğu konumu tespit 

edebileceğiz.  

Aracımız tasarlanırken her zaman can güvenliği önceliğimiz olmuştur. En küçük hata 

olmasına izin vermemek adına çift katmanlı yazılım doğrulama sistemini 

geliştirmemizin amacıdır. Özen göstererek güvenli bir sistem oluşturduk. 

 

 

9. YERLİLİK 

 

Projemiz de yer alan malzemelerden bazıları yerli üretimdir. Bunu tercih etmemizin asıl 

sebebi yerli ve milli ürünlerimizin kolay temini ve aracımızda kulanılacak malzemelerin 

yerli olması için özen göstermiş olmamızdır.  Arduino (Klon), voltaj azaltıcı, motor 

sürücüsü gibi ürünler Türkiye’ de üretilmektedir. Ayrıca bizlerde kendimize ait özel bir 

motor sürücüsü yapacağız. Bu motor sürücüsü, 6 tane motorun bağlanmasıyla her bir 

motora maksimum 24 volt 6 amper verecektir. Ayrıca bazı malzemelere bataryadan 

gelen tüm enerjiyi verememekteyiz. Bu sebeple DC/DC dönüştürücü yapacağız. 

Yapacağımız PCB tasarımlarını CNC üzerinden basıp gerekli komponentlerin 

lehimleyeceğiz. Buradaki amaç ürettiğimiz parçalar ile araçtaki yerlilik oranını artırmak 

istemektir. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

10. KAYNAKÇA 

1. Kaynak Erkan, B. (2014). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü. Sayı :1 Yıl: 

2014. Erişim Tarihi:23.09.2017   

2.  

3. Pulli, Kari; Baksheev, Anatoly; Kornyakov, Kirill; Eruhimov, Victor (1 Nisan 2012). 

"Realtime Computer Vision with OpenCV". Queue. ss. 40:40-40:56. 

doi:10.1145/2181796.2206309. 15 Temmuz 2017 

                    https://tr.wikipedia.org/wiki/OpenCV 

4.   Özgür DOĞAN (2020). Keras küphaneleri  derin öğrenme modeli eirşim tarihi 

20.6.2021   

             https://teknoloji.org/keras-kutuphanesi-nedir-derin-ogrenme-modeli-olusturma/ 

5. https://www.udemy.com/course/derin-ogrenme-ile-goruntu-isleme-python-

opencv-ve-keras/learn/lecture/23286706#overview 

6. https://www.kaggle.com/dansbecker/rectified-linear-units-relu-in-deep-learning 

7. Derin Öğrenme Uygulamalarında En Sık kullanılan Hiper-parametreler Necmettin 

Çarkacı Jan 22, 2                                                                                           
https://medium.com/deep-learning-turkiye/derin-ogrenme-uygulamalarinda-en-

sik-kullanilan-hiper-parametreler-ece8e9125c4 

8. https://www.robimek.com/arduino-ile-barkod-okuyucu-uygulamasi/ 

9. https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-

60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-

for-Lithium-Battery-p-

1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createT

mp=1&ID=6304069 

10. https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

11.  https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf. 

12. Motor Kontrol ve Sürücü Devresi Nasıl Yapılır? 

https://www.sahinrulman.com/blog/step-motor-kontrol-ve-surucu-devresi-nasil-yapilır 

13. UTİKAD’ın Yaptığı Çalışmalar ve Sektörde Yaşanan Sorunlar. | Lojistikçilerin Sesi 

https://www.lojistikcilerinsesi.biz/2018/04/28/5919/ 

14. Lojitiği Geleceği Ve Ülkemiz İçin Sunduğu Fırsatlar- Ünsped - UGM Gümrük 

Müşavirliği https://ugm.com.tr/lojistigin-gelecegi-ve-ulkemiz-icin-sundugu-firsatlar 

15. Tersine lojistikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri-Türk gıda sektörü örneği 

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/handle/11467/1740  

 

https://web.archive.org/web/20170715084352/http:/dl.acm.org/citation.cfm?id=2206309
https://tr.wikipedia.org/wiki/Say%C4%B1sal_nesne_tan%C4%B1mlay%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
https://doi.org/10.1145/2181796.2206309
https://tr.wikipedia.org/wiki/OpenCV
https://teknoloji.org/keras-kutuphanesi-nedir-derin-ogrenme-modeli-olusturma/
https://www.udemy.com/course/derin-ogrenme-ile-goruntu-isleme-python-opencv-ve-keras/learn/lecture/23286706#overview
https://www.udemy.com/course/derin-ogrenme-ile-goruntu-isleme-python-opencv-ve-keras/learn/lecture/23286706#overview
https://www.kaggle.com/dansbecker/rectified-linear-units-relu-in-deep-learning
https://medium.com/deep-learning-turkiye/derin-ogrenme-uygulamalarinda-en-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sik-kullanilan-hiper-parametreler-ece8e9125c4
https://medium.com/deep-learning-turkiye/derin-ogrenme-uygulamalarinda-en-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sik-kullanilan-hiper-parametreler-ece8e9125c4
https://www.robimek.com/arduino-ile-barkod-okuyucu-uygulamasi/
https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-for-Lithium-Battery-p-1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6304069
https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-for-Lithium-Battery-p-1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6304069
https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-for-Lithium-Battery-p-1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6304069
https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-for-Lithium-Battery-p-1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6304069
https://tr.banggood.com/DALY-BMS-8S-24V-29_6V-15A-20A-30A-40A-50A-60A-Battery-Protection-Board-Lithium-Lipo-Lifepo4-BMS-for-Electric-Scooter-for-Lithium-Battery-p-1823568.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6304069
https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf.
https://www.sahinrulman.com/blog/step-motor-kontrol-ve-surucu-devresi-nasil-yapilir
https://www.lojistikcilerinsesi.biz/2018/04/28/5919/
https://ugm.com.tr/lojistigin-gelecegi-ve-ulkemiz-icin-sundugu-firsatlar
http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/handle/11467/1740

