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1. RAPOR ÖZETİ 

Sanayi alanı, yapılan işler göze alındığında ağır ve yorucu bir sektördür. Bu sorunlardan 

kurtulabilmek için çözümler aranmaktadır. Bu kapsamda insan gücünü ve yükünü azaltmak 

öncelikli hedeftir. Günümüzde karşılaşılan bu problemleri yok etmek adına teknolojinin getirdiği 

imkanlardan fazlasıyla yararlanılmakta ve dijitalleşme gittikçe artmaktadır. Bu süreçte “yapay 

zekâ, otonom robotlar, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri gibi 

teknolojiler” kullanılmaktadır. 

 Belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış olan otonom güdümlü robotlar (AGV) bu 

alanda göze çarpan en önemli örneklerdendir. Sanayide rekabetçiliğin artırılması adına ihtiyaç 

duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine öncülük etmesi adına 

“Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” düzenlenmektedir. Biz de bu yarışmaya “Anadolu” 

takımı olarak ileri seviye kategorisinden başvurduk.  

Yarışmada istenilen görevler incelendikten sonra ekip üyelerimizce “AK-RO” ismini 

verdiğimiz robotun mekanik, elektronik ve yazılım tasarımı yapıldı. Manyetik alanı algılayan 

sensörler sayesinde aracımız manyetik şerit takibi yapacaktır. Yol üzerinde karşılaştığı engelleri 

sensörler yardımıyla engele çarpmadan algılayacak ve engelin etrafından dolaşarak yoluna devam 

edecektir. Parkurda bulunan yük platformuna, şerit takibi ile giderek platformun altına girecektir. 

Aracımızın gövdesi üzerinde bulunan lift mekanizması sayesinde yük platform ile birlikte 

kaldırılacak ve yine şerit takibi yapılarak belirtilen alana yük bırakılacaktır. Aracımızın tahmini 

yük taşıma kapasitesi 50 kg olarak tasarlanmıştır. Aracımız görev sırasında karşılaşacağı eğimli 

platformlardan IMU sensör kullanılarak oluşturulan algoritmalar ile hız kontrollü iniş-çıkış 

gerçekleştirebilecektir. Aracımızda bulunan kamera sayesinde yol üzerindeki kare kodlar 

okunacak ve yol teyidi gerçekleştirilecektir.  

Tüm görevler yerine getirilirken LİDAR’dan gelen veriler, robotik işletim sistemi (ROS) 

kurulan ana karta aktarılarak işlenecek ve parkurun haritalanması yapılacaktır. Aracımızın batarya 

seviyesi ve parkur haritası gibi bilgiler kontrol masasındaki bilgisayara kablosuz olarak iletilerek, 

ana bilgisayarda görüntülenecektir. Aracın detaylı tasarımına ait bilgilere ilerleyen bölümlerde yer 

verilmiştir. Hedefimiz yarışmayı başarıyla tamamlayarak, dijital teknolojilerin üretilmesinde 

ülkemize hizmet etmek, yerli ve milli projeler meydana getirmektir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım üyelerinin okul, bölüm, sınıf bilgileri ve danışman bilgilerine Tablo1’ de yer 

verilmiştir. 

Tablo 1: Takım Üye Bilgileri 

Ad/Soyad Üniversite/Bölüm 

Nevzat OLGUN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Danışman 

Kübra ÖZBAY Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Matematik Bölümü 4.sınıf 

Esra DEMİRAY Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü 3. sınıf 

Furkan DOĞAN Karabük Üniversitesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

4.sınıf 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

2.2.1. Organizasyon Şeması 

Bu süreçte iş akışının düzenli halde ilerlemesi ve hataların en aza indirilebilmesi için 

yönetim şeması oluşturulmuş ve bu sayede işlerin yönetim şemasına uygun yürütülmesi 

sağlanmıştır. Şema Şekil1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Genel Yönetim Şeması 

GENEL YÖNETİM

YAZILIM

Otonom ve 
hareket yazılımı

Yük kaldırma 
yazılımı

Hız kontrol 
yazılımı

Arayüz tasarımı

Haritalandırma 
yazılımı

ELEKTRONİK

TESTLER

Sensör testleri

Güç testleri 

İletişim testleri

Batarya dayanım 
testi

ELEKTRONİK 
KART TASARIMI

Komponent 
seçimi

Sensör kartı 
tasarımı

Aracın yönetim 
kartı tasarımı

MEKANİK

Şase tasarımı

Lift sistemi 
tasarımı
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Aracımızın genel tasarımı değiştirilmemiş olup ön tasarım raporunda belirtildiği şekildedir. 

Ön tasarım raporunun hazırlanmasından sonra araç tasarımının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda istenilen görevler daha iyi idrak edilmiş ve 

çözümler üretilmiştir. Bu kapsamda aracın taşıdığı yükü rampadan iniş çıkışlarda düşürmemesine 

yönelik algoritma geliştirilmiştir. 

Ayrıca aracımızın taşıyacağı 50 kg yük ile birlikte toplam kütlesinin tahmini 75 kg olması 

hedeflenmektedir. Bu sebeple aracımızın ana kütlesini olabildiğince hafif malzemelerden 

oluşturmayı amaçladık. Belirtmiş olduğumuz tahmini kütleye göre hareket mekanizması ve yük 

kaldırma mekanizması için motor hesaplamaları titizlikle yapılmıştır. Genel olarak aracın ön 

tasarımına tabi kalındığından dolayı planlanan bütçede fazla değişiklik olmamıştır. İlerleyen 

bölümlerde tasarımın geliştirilmelerine ve bütçe planlamasına ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızın sistemi birimlere ayrılmıştır. Bu birimlere ait blok diyagrama Şekil3’te yer 

verilmiştir. 

Şekil 3: Sistem Tasarımı 

• Kontrol Birimi : Arduino Mega, Raspberry Pi 

• Haberleşme Birimi : ESP8266 Wifi Modül 

• Güç Birimi : Batarya, Voltaj Regülatörü, Batarya Şarj Göstergesi 

• Sensör Birimi : IMU, Mesafe Sensörü, Manyetik Sensör, QR kod tarayıcı, Lidar 

• Yük Kaldırma Birimi : Servo Motor

• Hareket Birimi : Redüktörlü Dc Motor, Motor Sürücü, Tekerlekler 

• Veri Görüntüleme Birimi: Bilgisayar
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın mekanik tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu sebeple ön 

tasarımdaki çizim kullanılmıştır. Aracın genel görünümü Şekil 4’te, üstten görünümü Şekil 5’te, 

yandan görünümü Şekil 6’da, önden görünümü Şekil 7’de ve aracın mekanik tasarımına ait 

çizimler ise Şekil 8’de görülmektedir. 

 
 

Şekil 4: Aracın Genel Görünümü 

 
Şekil 5: Üstten Görünüm 
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Şekil 6: Yandan Görünüm 

 

 
Şekil 7: Önden Görünüm 
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Şekil 8: Aracın Mekanik Tasarımına Ait Çizim 

 

4.2.1.1. Aracın Hareket Mekanizması 

Aracımızı tasarlarken diferansiyel sürüş sistemini tercih ettik. Bu sistemde aracımızın orta 

kısmının sağında ve solunda birbirinden bağımsız iki motor ve bunlara bağlı birer tekerlek 

bulunmaktadır. Aracın diferansiyel sürüş sisteminin çalışması Şekil 9’da gösterilmiştir. Bu sürüş 

sisteminin avantajı, hareket kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Ayrıca daha rahat hareket ve dönüşler 

için aracımızın dört köşesinde birer adet oynar tekerlek kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 9: Diferansiyel Sürüş Sistemi 
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4.2.1.2. Motor Hesaplamaları 

4.2.1.2.1. Hareket Mekanizması Motorunun Tork Hesaplarının Yapılması 

AGV’ler genellikle saniyede yük taşımak için kullanılırlar. Bu sebeple üzerindeki motorların 

seçimi çok önemli bir yere sahiptir. Motor seçiminde tork, devir, çalışma voltajı, zorlanma akımı 

gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmaktadır. Taşınılacak ağır yükten dolayı ekip olarak 

motor seçiminde tork ve devir kriterinin üzerinde yoğunlaşıldı. Bu sebeple ön tasarım raporundan 

sonraki süreçte AGV’lerde kullanılan motorlara ait detaylı araştırmalar yapıldı. Aracımızda 50 kg 

yük taşımayı hedeflediğimizden genel olarak bu kategorideki araçları incelendi. Literatürde motor 

hesaplamalarında farklı denklemler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi basit ve kullanışlı 

olduğundan tercihimiz oldu. Aşağıda bu denklemlere göre hareketi sağlayacak motorların hız ve 

tork hesabı yapılmıştır.  Kullanılan denklemlerde bazı değerler göz ardı edildiğinden, yapılan 

hesaplamalar yaklaşık sonuçlar vermektedir[1,2]. 

Denklem 1’de Motor için gerekli RPM değerinin bulunması için gerekli formül verilmiştir. 

Denklem 2’de ise aracın ağırlık hesabı için gerekli formül verilmektedir. Denklem 3 ağırlık 

vektörünün yatay bileşenini, Denklem 4 ise ağırlık vektörünün dikey bileşenini vermektedir. 

Denklem 5’te Tork için gerekli denklem verilmiştir. Denklem 6’da x eksenindeki kuvvetlerin 

dengelenmesi için gerekli eşitlik verilmiştir. Verilen denklemlerde m araç toplam kütlesini, V 

hedeflenen hızı, g yerçekimi ivmesini, a istenilen ivmeyi, R tekerlek yarıçapını, θ eğim açısını, 

RPM ise dakikadaki devir sayısını temsil etmektedir. 

V= (RPM*2*pi*R )           (1) 

M= m*g            (2) 

Mgx= M*sin(θ)           (3) 

Mgy= M*cos(θ)            (4) 

T= f * R             (5) 

m*a= f - Mgx             (6) 

Denklem 1-6’ya göre m=75 kg, V=1 m/s, a=0,2 m/s2, R=0,05 m, θ=12, g=9,81 m/s2 değerleri için 

aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir. Şekil 10’da kuvvet bileşenleri görülmektedir. 

Rpm= (60*1) / 2*pi*0,05  →  Rpm=190,986  

M= m*g= 75x9,81=735,75 N  

Mgx= M*sin(θ)= 735,75*0,208=153,036 N  

Mgy= M*cos(θ)= 735,75*0,978=719,564N   

 

Şekil 10: Kuvvet Bileşenleri 
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Aracın rampayı çıkarken kaymaması için tekerlek ile zemin arasında sürtünme kuvveti 

vardır. Burada torku üreten sürtünme kuvvetidir. Torka etki eden kuvvetler şekil 11’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 11: Torka Etki Eden Kuvvetler 

T= f * R  

m*a= f - Mgx  

m*a=( T/R) - Mgx 

75*0,2= (T/0,05) - 153,036 

T=8,4018 N.m değerinde bulunur. İki adet motor kullanacağımız için bulunan değeri ikiye 

böldüğümüzde motor başına gereken torku bulmuş oluruz. Sonuç olarak motor başına 4,2 N.m 

tork gereklidir. Oluşacak kayıpları da göz önüne aldığımızda aracımızda 5 Nm zorlanma torkuna 

ve yaklaşık 200 RPM’e sahip 12 V DC redüktörlü motor kullanmaya karar verildi. 

4.2.1.2.2. Yük Kaldırma Motorunun Tork Hesaplarının Yapılması 

Yük kaldırma mekanizmasında 4 adet servo motoru kullanılcaktır. Bu servoların ihtiyaç 

duyduğu tork hesaplandı. Servonun maksimum 45 derece açı yaparak servo kolunun 35 mm 

yukarıya kaldırmayı hedeflendi.  Bu durumda tork hesabı aşağıdaki denklemdeki gibi olacaktır[3]. 

T= F*a 

T= 0,035*50*9,81 →→ T= 17,1675 N.m 

1 N.m= 10.197 kg.cm olduğunu göz önünde bulundurursak toplam gereken tork 175,057 

kg.cm olacaktır. Toplamda 4 adet servo kullanacağımız için motor başına 47,764 kg.cm tork 

gerekecektir. Biz lift mekanizması için 4 adet 60 kg.cm torka sahip servo kullanılacaktır. Şekil 

12’de kurulacak lift sisteminin tasarımı görülmektedir. 
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Şekil 12: Lift Sisteminin Sembolize Edilişi 

4.2.2. Malzemeler  

Bu bölümde aracımız mekanik aksamlarında kullanılacak malzemelere ait detaylar 

verilmiştir. Ön tasarımdan farklı olarak aracımızın dış kaplamasında karbon fiber yerine 

alüminyum levha kullanılacaktır. 

Sigma Profil: Sigma profilin modüler yapısı sayesinde istenilen parçaların ve sigma 

profillerin birbirine olan bağlantısı, pratik ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.  Aracımızın 

şasesi için 6 kanallı 20x20’lik sigma profil  kullanılacaktır. Bu profiller hafif ve dayanıklı 

olmasının yanı sıra maliyet açısından da bize avantaj sağlamaktadır.  

20x20 sigma profillerin kütlesi 0.36 kg/m’dir. Aracımızın mekanik tasarımına göre yaklaşık 

11,1 m sigma profil kullanılmaktadır. Buna göre şasemizin tahmini kütlesi 3,996 kg’dır. 

Alüminyum Sac: Alüminyum sac alüminyumdan haddeleme yöntemi ile elde edilir. Bu 

levhalar, atmosferik korozyona çok dayanıklı oldukları gibi çok iyi de şekil alabilirler. Dekoratif 

kaplamalar için uygundur ve kaynak kabiliyeti yüksektir. Bu avantajlarından ötürü aracımızda 1 

mm kalınlığa sahip alüminyum sac kullanılacaktır. 

 Bu sacın kütlesi 2,71 kg/m2’dir. Aracımızın dış kaplaması için yaklaşık 1,96 m2 sac 

kullanılacaktır. Buna göre dış kaplamasının kütlesi 5,3116 kg’dır. 

Tekerlekler: Aracımız yük taşıyacağı için dayanıklı tekerleklere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

sebeple aracımızda poliüretan tekerlekler tercih edildi. Poliüretan tekerlekler aşınmaya dayanıklı, 

zemine zarar vermeyen, düşük gürültülü ve bunları sağlarken yüksek yük taşıma kapasiteleri 

sunan tekerleklerdir. Aracımızda motorlara bağlı 2 adet rulmanlı ve dengeyi sağlamak amacıyla 

köşelerde 4 adet döner tablalı olmak üzere toplamda 6 adet 100 mm çapında tekerlek 

kullanılacaktır.  

Redüktörlü Dc Motor: Redüktör, yüksek tork değerlerinin karşılanması amacı ile üretilen, 

çalışma sırasında görece düşük olan tork değerlerini optimize ederek verimi arttırmaya çalışan bir 

mekanizmadır. Redüktörlerin yüksek güce ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanımının yaygın 

olduğu görülür. Belirtilen özelliklerinden dolayı aracımızda hareketi sağlamak amacıyla 2 adet 12 

V DC redüktörlü motor kullanılacaktır. Kullanılacak motorlara ait tork ve devir özellikleri bölüm 

4.1.1.2.’de belirtilmiştir. 

Servo Motor:  Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece 

bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu sebeple aracımızın yük kaldırma 
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mekanizmasında servo motorlar kullanılacaktır. İstenilen pozisyonu alma özelliği sayesinde yük 

rahatlıkla taşınabilecek ve rampa iniş çıkışlarında yükün dengelemesi yapılabilecektir. Servolar 

devre yapılarına göre analog ve dijital olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Aracımızda komutlara 

daha net ve hızlı tepki vermeleri, daha iyi bir tutma torku elde etmeleri sebebiyle dijital servolar 

kullanılacaktır. Motor hesaplamaları neticesinde 60 kg-cm zorlanma torkuna sahip 4 adet servo 

kullanılmasına karar verilmiştir. Servo motorların ihtiyaç duyduğu PWM sinyalini ise 

Arduino’nun PWM pinlerinden elde edeceğiz. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Kesim ve Montaj: Şase üretiminde kullanacağımız sigma profillerin istenilen ölçü ve 

şekillerde kesilmesi için radyal testere kullanılacaktır. Sigma profillerin birbirine montajı için 

vidalama yapılacaktır. 

 

Kaynak Yapımı: Aracın dış kaplamasında kullanılacak alüminyum sacların şasedeki sigma 

profillere bağlantısını sağlamak için elektrot ile kaynak yapılacaktır. 

3 Boyutlu Yazdırma: Kamera, lidar vb. malzemelerin şaseye montajı için 3 boyutlu 

yazıcıdan parçalar üretilecektir. 

PCB Üretimi: Aracımızdaki elektronik parçaların bağlantısı sırasında oluşacak muhtemel 

kablo karmaşasını önlemek amacıyla tasarladığımız devrenin PCB üretimini gerçekleştireceğiz. 

Bunu yaparken öncelikle devre testlerini uygulamalı olarak yapacağız. Ardından çizilen devrenin 

PCB tasarımı yapılarak gerber dosyaları oluşturulacaktır. Daha sonrasında ise PCB üreten bir 

firmaya bu dosyalar gönderilerek devremizin üretimi yapılacaktır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Üretilecek aracın fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Aracın Fiziksel Özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Boy mm 800 

Genişlik mm 550 

Gövde Yüksekliği mm 400 

Lift boyu mm 500 

Lift genişliği mm 400 

Lift yüksekliği mm 35 

Şase - Alüminyum Sigma Profil 

Dış kaplama - Alüminyum Sac 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın Elektronik tasarımına ait blok diyagramı Şekil 13’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 13: Elektronik Tasarımına Ait Blok Diyagramı 

 

Raspberry Pi: Haritalama amacıyla kullanacağımız karttır. Düşük maliyetli, küçük boyutlu 

ve yüksek performanslı olmasından dolayı bu kartı tercih edildi. Ayrıca bu alanlarda çok 

kullanılması ve örneklerinin olması tercih nedenlerimizdendir. Model olarak Raspberry Pi4 2GB 

kullanılması düşünülmektedir. 

Programlama dili olarak ise Python dili kullanılacaktır. Bu karta ROS işletim sistemi 

kurulacak ve üzerindeki dahili Wi-fi özelliği sayesinde alınan verileri işleyerek bilgisayara 

aktararak haritalama işlemi yapacaktır. 

• Arduino Mega: Aracımızın yön ve hareket kabiliyetleri için sensörlerden gelen verileri 

değerlendirecek ve uygulayacak kartımızdır. Üzerinde 54 adet dijital giriş/çıkış pini, 16 

adet analog giriş pini bulunmaktadır. Bu geniş pin özellikleri sayesinde sensörlerin, 

haberleşme modüllerinin ve motorların bağlantısı esnasında sıkıntı yaşamayacağız. Ayrıca 

kolay programlama diline ve ara yüzüne sahip olması ekstra bir avantaj teşkil etmektedir. 

• LIDAR: Temel olarak ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama 

yöntemidir. Otonom araçlarda yine bu yöntemi kullanırken anlık olarak veri üretimi ve 

analizi yaparak bir nevi lazer gözü ile kontrollü bir şekilde hareket edebilirler. Aracımızda 

LIDAR olarak RPLIDAR A1M8 modelini kullanılacaktır. Bu sensör, 6 metre menzil ile 

360 derece tarama yapabilmektedir. Yüksek dönüş hızıyla birlikte saniyede 8000 adet 

örnek alabilme özelliğine sahiptir. 

• IMU: IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik bir birimdir. Bu sensörden gelen veriler hız kontrollü iniş-çıkış 

fonksiyonları ve yükün dengelenmesi için kullanılacaktır. IMU sensör olarak MPU-6050 

kullanılacaktır. Bu sensör kartı 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçere 

sahiptir. 
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Sensörün verimli çalışması için parazitlerden korunması gerekmektedir. Bu sebeple 

sensörün enerjisi ve kablolamasında ekranlı kablolar kullanılcaktır. Ayrıca sensör kullanılmadan 

önce, lift mekanizmasına monte edilerek kalibrasyonu yapılacaktır. Biri gövdede, diğeri de lift 

mekanizmasında olmak üzere toplam 2 adet IMU sensör kullanılacaktır. 

• Ultrasonik Mesafe Sensörü: Ürettiği sonar dalgalar sayesinde karşısında bulunan cisme 

olan uzaklığı hesaplamak için kullanılan sensördür. Aracımızda Hc-sr04 ultrasonik mesafe 

sensörü kullanılacaktır. Bu sensör 2 - 400 cm arasındaki mesafeleri ölçebilecek 

kapasitedir. 

• Manyetik Sensör: Manyetik alan algıladığında çıkış veren bir sensör tipidir. Manyetik 

şerit takibi için bu sensörlerden gelen veriler kullanılacaktır.  

Aracımızda 5 adet manyetik Hall Effect sensör kullanılacaktır. Bu sensörler yaklaşık 10 mm 

algılama hassasiyetine sahiptir. Bu sebeple zeminden maksimum 10 mm uzaklıkta 

konumlandırılmaları gerekmektedir. Bu problemi aşmak adına 5 adet sensörün bulunduğu kendi 

manyetik sensör kartımızı tasarladık. Bu kartı kablo yardımı ile uzatarak zemine istediğimiz 

yakınlıkta konumlandırabileceğiz. 

• Motor Sürücü: Aracımızda hareketi sağlayan dc motorlar çalışırken zorlanma anlarında 

yüksek amper çekmektedir. Bu sebeple motor sürücüye ihtiyaç duymaktayız. Aracımızda 2 

adet tek kanal 20 A kapasiteli DC motor sürücü kullanılacaktır. 

• Wifi Modül: Aracımızda sensör verilerinin kullanacağımız ara yüze aktarılması amacıyla 

ESP8266 Wifi modül kullanılacaktır 

• QR Kod Tarayıcı: Kare kodlar ile yol teyidi için, aracın sağında zemini görüntüleyecek 

şekilde bir adet kamera konumlandırılacaktır. Kamera olarak ESP32-Cam kullanılması 

planlanmaktadır.  Bu kameralar dahili Wi-fi özelliğine sahiptirler. Ayrıca Arduino IDE 

üzerinden de rahatlıkla kodlanabilmektedir. 

• Batarya: Aracımızın enerjisi LiFePO4 aküler ile sağlanacaktır. LiFePO4 aküler, 

geleneksel kurşun asit akülere göre 10 kat daha uzun ömürlüdür. Lityum demir fosfat 

aküler çok daha düşük dirençle çalışır ve dolayısıyla daha hızlı şarj olur. Bu 

avantajlarından dolayı aracımızda 2 adet 12 V 20 Ah LiFePO4 akü kullanılacaktır. Bu 

aküler birbirine paralel bağlanarak kartların ve motorların enerjisi sağlanacaktır. 

• Voltaj Regülatörü: Raspberry Pi kartı 5V 3A ile çalışmaktadır. 11.1 V Li-po pil ile 

doğrudan karta enerji verdiğimizde kart zarar görecektir. Bu sebeple 5V 3A DC-DC voltaj 

regülatörü devresi kullanılacaktır. Bu kartın giriş gerilimi 4-35V arası olup, çıkış gerilimi 

sabit 5V'tur.   

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın şerit takip algoritmasına ait blok şema Şekil 14’te, QR kod yol teyidi algoritması 

Şekil 15’te, yük dengeleme algoritması Şekil 16’da, engelden kaçış algoritması ise Şekil 17’de 

verilmiştir. Ön tasarımdan farklı olarak bazı algoritmalar güncellenmiş ve yeni algoritmalar 

eklenmiştir. 
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Şekil 14: Şerit Takip Algoritması 
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Şekil 15: QR Kod Yol Teyidi Algoritması 

 

 
Şekil 16: Yük Dengeleme Algoritması 
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Şekil 17: Engelden Kaçış Algoritması 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

Algoritmaların yazılımı için haritalama kısmında Python dili, diğer kısımlarda ise C dilli 

kullanılacaktır. Oluşturulan algoritmalara ait tasarım süreci ise aşağıda belirtilmiştir. 

Şerit Takibi: Aracın güdüm mekanizmasını manyetik şerit takibi algoritması oluşturur. 

Kullanacağımız Hall Effect sensörü manyetik alan oluşturan bir cisme yaklaştığında veya bir 

manyetik alan algıladığında dijital çıkış verir. Kendi tasarımımız olan ve üzerinde 5 adet Hall 

Effect sensörü bulunduran sensör kartı aracın ön-alt kısmında zemine yakın bir bölgede 

konumlandıracaktır. Sensörlerden gelen veriler Arduino tarafından okunacak ve bu değerler PID 

algoritması ile işlenerek motorlara gerekli yön ve hız değerleri verilecektir. Böylelikle aracın 

herhangi bir sapma yapmadan otonom bir şekilde manyetik şerit takibi sağlanacaktır [1,4] 

Engelden Kaçış Algoritması: Yarışma parkuru üzerinde belirli noktalarda engeller 

bulunmaktadır. Aracın bu engellere çarpmadan etrafından dolaşıp yoluna devam etmesi 

istenmektedir. Oluşturduğumuz algoritmaya göre, aracımız yol üzerindeki engeli minimum 85 cm 

mesafeden tespit ederek duracak ve 30 saniye bekleyecektir. Bu sürenin ardından engel durumu 

devam ettiği takdirde araç ilerleyerek, engelin etrafındaki manyetik şeritten oluşan yol ayrımını 

bulacak ve yoluna devam edecektir. Normalde şerit takibi yaparken bulunan 5 sensörden sadece 

ortadakinin manyetik alanı algılamasını sağlayıp, yol ortalanmaktadır. Eğer aynı anda iki 

sensörden manyetik alan bilgisi gelirse bir yol ayrımı olduğu algılanmış olacaktır. 
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Yük Alma,Taşıma ve Bırakma: Şartnamede aracın en az 25 kg yük taşıyabilecek 

kapasitede olması istenmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, yükün alınarak istenilen 

noktaya götürülebilmesi için en uygun yöntemin lift sistemi olduğuna karar verdik. Buna göre 

aracımız yükün konumlandırıldığı yere geldiğinde sensörler yardımıyla platformun altına girecek 

ve gövdesinin içinde bulunan lift, yükü platform ile birlikte kaldırarak alacaktır. Bu sistemde 

gövde içinde 4 adet servo motor konumlandırılacaktır. Servo motorların yerleşimi sayesinde 

yükün her bir servo motora eşit ağırlıkta dağılımı yapılacaktır. Bu servo motorlara takılan 

aparatlar gövde üzerindeki tabakaya monte edilecektir. Servo motorlar maksimum 45 derece açı 

yaparak tabaka gövdeden 35 mm yukarıya kaldırılmış olacaktır. 

 Böylelikle yük platform ile birlikte kaldırılmış ve taşınmaya hazır hale getirilecektir. Yük 

alındıktan sonra senaryoda belirtilen noktaya manyetik şerit takibi ile gidilerek bırakılacaktır. 

Haritalama: Yapılan araştırmaların sonucunda haritalandırma için en uygun yöntemin 

SLAM algoritmaları olduğuna karar verildi. SLAM algoritmaları sayesinde araç eş zamanlı olarak 

parkurun haritasını çıkarabilecek ve aracın parkurda hangi konumda olduğunu belirlenebilecektir. 

Bu işlevleri gerçekleştirebilmek için Raspberry Pi’ye ve bilgisayarımıza ROS işletim sisteminin 

yüklenmesi gerekmektedir. Ardından araçta bulunan LIDAR sayesinde 360 derece tarama 

yapılarak veriler elde edilecektir. Bu veriler Raspberry Pi tarafından ortak ROS ağı kullanılarak 

bilgisayara gönderilecektir. Algılayıcı olarak 360 derece tarama özelliğine sahip LIDAR 

kullanılacaktır. Raspberry Pi’ ye yüklenilecek robotik işletim sistemi (ROS) ile ve açık kaynaklı 

SLAM yazılımı olan Google Cartographer sayesinde algılayıcıdan gelen veriler değerlendirilecek 

bilgisayara aktarılacak ve parkurun gerçek zamanlı haritalaması yapılacaktır [5–8]. 

QR Kod ile Yön Teyidi: Şartnameye göre aynı içeriğe sahip QR kodların manyetik 

şeritlerin sağında ve solunda zeminde konumlandırıldığı görülmektedir. Aracımızın sağında 

zemine yakın bir şekilde konumlandıracağımız ESP32-CAM sayesinde QR kodun okunması ve 

dahili Wi-fi sayesinde bilgisayara aktarılması sağlanacaktır. Okunan veriler önceden yazılımda 

belirtilen senaryoya uygun ise ilerlemeye devam edilecektir. Aksi takdirde diğer yol tercih 

edilecektir. Ayrıca QR kodlar yük platformuna ve bırakılacağı yere gelmeden önce de zeminde 

konumlandırıldığı için yükün alınacağı-bırakılacağı bölgenin tespiti kolaylaşmaktadır. 

Hız Kontrolü: Parkurda yol üzerinde bulunan rampalardan aracın kontrollü iniş-çıkış 

yapabilmesi için aracın hızının kontrolü gerekmektedir. Bu sebeple aracımızda MPU6050 ivme 

sensörü kullanılacaktır. Sensörden gelen veriler yazılımda kullanılarak aracın hız kontrolü 

sağlanacaktır.  

Yük Dengelemesi: Araçta kullandığımız MPU6050 sensörü sayesinde anlık eğim değerleri 

algılanacaktır. Eğer aracımız rampayı çıkıyorsa lift sisteminin ön tarafındaki iki servo açısını 

düşürecek; rampa inişi yapılıyorsa da arkadaki iki servo açısını düşürecektir. Böylelikle iniş-

çıkışlarda yükün araç üzerinden kaymadan durması için ilave önlem alınacaktır. 

4.4. Dış Arayüzler 

Aracımızın okunan QR kodları gözlemleyebilmesi amacıyla kendi ara yüzümü 

oluşturacağız. Arayüz tasarımı, Anaconda programında Python yazılım dili kullanılarak 

geliştirilecektir.  

Bunun dışında sensörlerden gelen verileri görüntülemek ve haritalama işleminin 

görselleştirilmesi amacıyla hazır ara yüzler kullanılacaktır. 
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Google Cartographer: Google Cartographer, birden fazla platform ve sensör 

yapılandırmasında 2D ve 3D olarak gerçek zamanlı SLAM (Eş Zamanlı Yerelleştirme ve 

Haritalama) sağlayan bir sistemdir. Başka bir deyişle, lidardan gelen bilgileri kullanarak, bir çevre 

haritası oluşturabilir ve robotun haritayla ilgili olarak nerede olduğunu gösterebilir[6,8,9] 

Thingspeak: İnternet üzerinden veya yerel bir alan ağı üzerinden HTTP protokolünü 

kullanarak nesnelerden veri depolamak ve almak için açık kaynaklı bir internet uygulamasıdır. 

Sensörlerden gelen veriler ESP8266 Wi-fi modül üzerinden bu ağa aktırılacak ve 

gözlemlenecektir. 

5. GÜVENLİK 

Aracımızdaki güvenlik önlemlerini 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. 

• Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

• Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

• Fiziksel Güvenlik Önlemleri 

5.1. Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

- Aracın üzerinde dışarıdan müdahale yapılabilmesi için Şekil 18’deki gibi 2 adet acil 

durum butonu bulunacaktır. Bu butonlar ana enerji hattına bağlı olup, herhangi bir 

problem ile karşılaşıldığında tüm devrelerin enerjisini kesmek için kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 18: Acil Stop Butonu 

 

- Araçta herhangi bir kısa devreye sebebiyet vermemesi için kablolar ve devreler izole 

edilecektir. 

- Aracın çalışırken fazla akım çektiğinde devrelerin zarar görmemesi için sigorta 

kullanılacaktır. 

 

- Elektronik kablolamalarda kabloların taşıyacağı akımı güvenli bir şekilde iletmesini 

sağlayacak şekilde seçilmiştir. 
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5.2. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

 

- Aracımızın 4 yüzeyinde bulunacak mesafe sensörlerinden gelen veriler, 

oluşturacağımız yazılımda kullanılarak aracın engellere çarpması önlenecektir. 

- Aracımızın taşıyacağı yükün düşmemesi için oluşturduğumuz yük dengeleme 

algoritması kullanılacaktır. 

- Aracımızda kullanılacak MPU6050 sensör sayesinde rampa iniş-çıkışlarında hız 

kontrolü sağlanarak olası kazalar önlenecektir.  

5.3. Fiziksel Güvenlik Önlemleri 

 

- Aracın dış yüzeyindeki parçalar kesici olmayacak bir şekilde tasarlanacaktır. 

- Aracın kenarlıklarına olası çarpmalara karşı tampon görevi yapacak süngerimsi 

malzeme monte edilecektir. Aracın dış kısmında bulunacak LIDAR, QR kod tarayıcı 

ve diğer sensörlerin zarar görmemesi için muhafaza edilecektir 

6.TEST 

Pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullar sebebiyle ekip üyelerimiz henüz bir araya 

gelerek, aracın üretim ve testine dair çalışmalar yapamamıştır. Bu süreçte imkanlarımız dahilinde 

manyetik sensör, servo motor ve mesafe sensörünün testleri gerçekleştirilmiştir. Bu malzemeler 

aracımızda kullanılmayacak olup sadece test amaçlı kullanılmıştır. Aşağıda test sırasında kurulan 

devrelerin görsellerine ve açıklamalarına yer verilmiştir. 

• Arduino Nano’ya bağladığımız manyetik sensörle, manyetik alan algılaması 

yapılmıştır. Elimizde dc motor bulunmadığı için devrede servo motor kullanılmıştır. 

Manyetik alan algılandığında servo motorun istenilen açıya gelmesine dair kodlar 

yazılarak, testler gerçekleştirilmiştir. Şekil 19’da manyetik sensörün test devresi 

görülmektedir. 

 
 

Şekil 19: Manyetik Sensörün Test Devresi 
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• Diğer bir uygulama ise Arduino Nano’ya bağladığımız mesafe sensörüyle mesafe ölçümü 

yapılmasıdır. Test amacıyla devreye bağladığımız servo motor normal şartlarda sürekli çalışırken, 

ölçülen mesafe 85 cm ve altında olduğunda durmaktadır. Bu devreyi kurarak bir bakıma engelden 

kaçış algoritması için ön hazırlık yapılmıştır. Şekil 20’de ultrasonik mesafe sensörü kullanılarak 

gerçekleştirilen engelden kaçınma test devresi görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 20: Mesafe Sensörünün Test Devresi 

 

• Malzemeler tedarik edildikten sonra aşağıdaki testlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 

- Sensör Testleri (Lidar, IMU, Manyetik Sensör, Mesafe Sensörü) 

- Motor Testleri (Hareket ve Lift Motorları) 

- Batarya Testi 

- Algoritma Testleri 

7.TECRÜBE 

Bu kısımda tasarım, üretim ve test aşamalarında yaşanan kazalar, yapılan hatalar ve bunlara 

karşılık üretilen çözümlerden bahsedilmesi istenilmiştir. Fakat pandemi şartlarından dolayı birçok 

malzeme temin edilememiş ve henüz test edilmemiştir. Sadece elimizde bulunan mesafe ve 

manyetik sensörlerin testleri gerçekleştirilmiştir. Test sürecinde ve rapor hazırlığı aşamasında 

edinilen tecrübelerden birkaç maddede bahsedebiliriz. 
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- Test aşamasında kullanılan manyetik sensörün algılama mesafesi yaklaşık 5 mm 

civarında olduğu tespit edilmiştir. Aracımızda şerit takibi için bu algılama mesafesi 

yeterli değildir. Bu sebeple daha yüksek algılama mesafesi ( en az 10 mm) olan yeni 

sensörler araştırılıp, bulunmuştur. 

- Mesafe sensörünün test aşamasında, ölçülen mesafe ile gerçekteki mesafe arasın 2-3 

cm farklılıklar olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda bunun sebebinin sıcaklık 

olduğunu anladık. Kullanmış olduğumuz sensör, ses dalgalarını kullanarak 

çalışmaktadır. Sıcaklık ise ses dalgalarının yayılım hızını etkilemektedir. Ortamın 

sıcaklığı ölçülerek yazılan kodlar güncellenmiş ve sorun çözülmüştür. 

- Aracımızın manyetik şerit takibi sırasında manyetik sensörden gelen verilerin 

değerlendirilerek, motorlara gerekli değerlerin ulaştırılması sırasında yaşanılacak 

gecikmeler göz önüne alınmıştır. Bu gecikmelerin minimum seviyeye indirgenmesi 

ve aracın şeritten sapmaması amacıyla PID (Proportional-Integral-Derivative) 

algoritmasının yazılıma eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

- Tüm bunların yanında edinilen en büyük deneyim, takım çalışmasının ve 

planlamanın ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasıdır. 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

Zaman planlaması ekip çalışmalarında temel etkendir. Zamanın verimli kullanılması ve 

planlanması, olağan dışı sorunlarla karşılaşılmasının önüne geçilmesinde önem arz etmektedir. 

Araç üretimi için yapılacak işler ve testler önceden planlandığı şekilde ve zamanında yapıldığında 

çalışmada sorun çıkmayacaktır. Tablo 3’te İş-Zaman planlanması görülmektedir. 

Tablo3: İş-Zaman Planlaması 
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8.2.Bütçe Planlaması 

Araç tasarımında kullanılacak malzemelere ait fiyat listesi Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Malzeme- Fiyat Listesi 

MALZEME ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT 

Redüktörlü DC Motor 2 600 1200 TL 

Servo Motor 4 300 TL 1200 TL 

Tekerlek (10mm) 2 80 TL 160 TL 

Oynar Tekerlek(10mm) 4 50 TL 200 TL 

Siyah Sigma Profil 12 m 35 TL 420 TL 

Alüminyum Sac (1 mm) 2 m2 300 TL 600 TL 

Raspberry Pi 4 2Gb 1 605 TL 605 TL 

RPlidar A1M8 1 1250 TL 1250 TL 

Arduino Mega 1 125 TL 125 TL 

ESP-32 Cam 1 135 TL 135 TL 

Hall Efekt Sensör 5 40 TL 200 TL 

MPU6050 2 13TL 26 TL 

ESP8266 Wifi Modül 1 20 TL 20 TL 

Voltaj Regülatörü 1 20 TL 20 TL 

Mesafe Sensörü 5 8 TL 40 TL 

Motor Sürücü 1 80 TL 80 TL 

Li-Fe-PO4  Akü 2          650 TL 1300 TL 

TOPLAM - - 7581 TL 

 

8.3 Risk Planlaması 

Amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dahilinde gerçekleşebilecek her tür olay, 

koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyeline risk denir. Risk yönetimi ise amaç ve hedefleri 

tehdit eden risklerin en etkin yöntemler ile yönetilmesini amaçlar. Ekip olarak 

karşılaşabileceğimiz olası risklerin ve alınacak önlemlerin bilincindeyiz. 

Olası riskler ve alınacak önlemler şu şekildedir: 

 

Risk 1:

• Rapor ve üretim aşamasında zamana bağlı aksamaların yaşanması.

Çözüm :

• Olağan takvim sürecigöz önüne alınarak yeni zamanlamaların yapılması.
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Risk 2:

• Test ve üretim aşamasında herhangi bir elektronik malzemenin arızalanması.

Çözümler:

• Zarar gören malzemelerin ekip üyelerimice asar tespiti yapılır,tamir edilebilecek 
hasarlar tamir edilerek malzemenin testi gerçekleştirilir.

• Envanterde bulunuyorsa, arızalı malzeme yedeği ile değiştirilir.

• İmkanlar dahilinde arızalanan malzemenin yenisi tedarik edilir.

Risk 3:

• Finansal sorunların yaşanması.

Çözüm:

• Sponsor bulunarak maddi destek sağlamak.

Risk 4:

• Aracın yarışma esnasında şeritten sapması ve kontrolü kaybetmesi.

Çözümler:

• Oluşturulacak yazılım ile aracımızın manyetik şeridi algılayamadığı anda ilk 3 saniye 
içerisinde motorlar duracaktır. Araç durduktan sonra, durduğu istikametin tam ters 
yönüne geri gelerek saptığı kısımdan tekrar şeridi bulması sağlanacaktır.

• Çıkarılan parkur haritasından yararlanılarak araç başlangıç konumuna yönlendirilir.

• Araç şeritten saptıktan sonra zarar görmeden acil durum butonuna basılarak 
enerjisi kesilir.

Risk 5

• Aracın yükü otonom olarak kaldıramaması.

Çözüm :

• Yarışma komitesinin izni dahilinde yükün parkurdaki ekip üyemiz tarafından 
yüklenmesi.



 

 

25 

 

 

9.ÖZGÜNLÜK 

9.1 Mekanik Tasarım 

Aracımızın mekanik tasarımı özgün bir şekilde hazırlanmıştır. Aracımızın şase ve dış kabuk 

tasarımı tamamen ekibimize aittir. Kullanacağımız alüminyum sigma profiller ve alüminyum sac 

sayesinde aracın hafif ve dayanıklı olması sağlanacaktır. Hareket mekanizması olarak diferansiyel 

sürüş sistemi kullanılacaktır. Aracımızın hareketi 2 adet yüksek torklu dc motor ile sağlanacaktır. 

Araçta motorlara bağlı tekerleklerin haricinde 4 adet oynar tekerlek sayesinde denge ve hareket 

kabiliyeti arttırılacaktır. Mekanik tasarımımdaki diğer özgün kısım ise aracın lift mekanizmasıdır. 

Genellikle lift sistemi için bu tür araçlarda lineer aktüatörler kullanılırken biz ise 4 adet servo 

motor ile kullanacağız. Servo kullanmamızdaki amaç servoların istenilen açıya hızlı bir şekilde 

gelmesi ve yüksek torklara ulaşabilmesidir. 

9.2 Elektronik Tasarım 

Yarışmada verilen görevler göz önüne alınarak çok detaylı araştırmalar yapılmıştır. İstenilen 

görevleri yerine getirmek amacıyla bölüm 4.3.1’deki gibi elektronik sistem tasarlanmıştır. 

Elektronik kısımda kullanılacak manyetik sensörler zemine yakın olmak zorundadır. Oluşacak 

kablo karmaşıklığı ve sensörlerin zemine belirli aralıklarla tek tek dizilmesinin zor olacağı açıktır. 

Bu sebeple kendi sensör kartımızı tasarlayarak bu sorunlardan kurtulacağız. Sensör kartımıza ait 

devre şeması Şekil 21’de belirtilmiştir. Ayrıca diğer çevre birimlerinin de oluşturacağı olası kablo 

karmaşasına karşı merkezi bir elektronik kart tasarımı yapılacaktır. 

 

Şekil 21: Sensör Kartının Devre Şeması 

Risk 6:

• Aracın batarya seviyesinin yarışma esnasında azalması veya bitmesi.

Çözüm:

• Aracın enerjisini sağlamak amacıyla yedek batarya sistemi eklenmesi.
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9.3 Yazılımsal Tasarım 

Oluşturduğumuz algoritmaların içinde haritalandırma algoritması hariç tüm kısımlar ekip 

üyelerimizce özgün bir şekilde oluşturulmuştur.  

Yazılım kısmı için yük dengeleme algoritması özgünlük için en göze çarpan noktadır. Bu 

yazılımlar yapılırken programlama dilleri olarak C ve Python dilleri kullanılmıştır. Aracın 

yazılımsal tasarımına ait blok şemalarına bölüm 4.3.2’ de yer verilmiştir. 

10.YERLİLİK 

• Projemizde haritalandırma kısmı hariç tüm kısımlardaki yazılımlar ve lift sistemi 

tasarımı, aracın şase tasarımı vb. tüm mekanik tasarımlar ekibimize aittir. 

• Genel tasarım yapılırken aracın 3D çizimi bilgisayar ortamında ekip üyelerimizce 

hazırlanmıştır.  

• Araçta kullanılacak elektronik kartlar ekip üyelerimizce tasarlanmış olup 

kullanılacak komponentler özenle seçilmiştir. 
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