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1. RAPOR ÖZETİ

Projemiz Teknofest yarışmasının düzenlediği, Sanayide dijital teknolojiler

yarışmasına katılmak için oluşturulmuş bir projedir. Bu projenin temel amacı, 

günümüzde geliştirilmekte olan otonom sanayi araçlarını desteklemektir. Bizlere 

verilen görev, yük taşınması olarak temellendirilmesinin yanında, alınacak ve 

bırakılacak olan koordinatları belirli yüklerin otonom şekilde taşınması özeli olarak 

açıklanabilir. 

Projemizde bir adet sanayi amaçlı otonom, yük taşıma aracı yapılması 

planlanılmıştır. Bu planlanana aracın yapımı amaçlı 3 adet elektrik elektronik 

mühendisliği, 1 adet bilgisayar mühendisliği, 1 adet makine ve 1 adet endüstri 

mühendisliği öğrencisi ile ekip oluşturulmuştur. Oluşturulan ekip, yük taşımaya ve 

yük indirmeye yarayan bir araç yapımı için genel bilgi birikimine sahiptir. 

Projemizin tüm gerekli aşamaları raporumuzda belirtilmiştir. Ekip ile ilgili 

bilgiler 2. bölümde açıklanılmıştır. İlk yapılan rapor, ön tasarım raporu, ile ilgili 

değişiklikler 3. bölümde anlatılmıştır. 5. bölümde ise araç ile ilgili tüm detayların 

bulunduğu, mekanik veya elektronik olarak gerçekleştirilecek olan birleşimler ve 

kullanılacak olan malzeme detayları gibi teknik ve pratik bilgiler paylaşılmıştır. Geri 

kalan 6, 7, 9 ve 10. bölümler aracımızın güvenliği, benliği ve çalışmasına dair 

tecrübelerin barındığı bölümlerdir. 8. bölümde araç ve ekip ile ilgili iş planları, risk 

planları ve proje gerçekleştirilmesi amaçlı bütçelendirmeler yazılmıştır. 

Aracımız raporlama aşamalarından sonra, ekipman temini ile fiziksel şartlarda 

çalışmaya uygun gelecek hal amaçlı bütünleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan 

çalışma Türkiye şartlarının dışında uluslararası alanda rahatlıkla çalışabilecek 

yeterlilikte olması planlanan bir araç olarak sonuç bulması hedeflenmektedir. 

2. TAKIM ŞEMASI
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2.2-Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Ekibimiz 6 lisans öğrencisi ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Ekibin, proje 

içindeki görev paylaşımı projenin kapsamı doğrultusunda uzmanlaştıkları alanlar ve 

özel ilgi alanları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Dağıtımlar aşağıdaki Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Alt gruplar oluşturulurken otonom bir araç fonksiyon gereksinimleri ve 

çalışma modelleri göz önünde bulundurulup dağıtım buna göre gerçekleştirilmiştir. İş 

paketlerimiz ile uyumlu, zamanında ve koordine çalışılabilir olması da diğer etkin bir 

yan olarak göze çarpmaktadır. Takım, akademik danışman ve takım lideri 

öncülüğünde proje kapsamı doğrultusunda çalışmalarını hızla     sürdürmektedir. 

Proje iş planının çıkarılması, görevlerin takım üyelerine dağıtımı, dağıtımların 

kontrolünden ve sürecin doğru zamanda tamamlanmasından takım lideri sorumludur. 

Takım lideri aynı zamanda ana olarak elektronik alt grup bünyesinde ve diğer alt 

gruplarda kendi bilgi ve becerileri ile projeye katkı sağlamaktadır. 

Akademik danışman ise başta takım liderinin görevlerini yerine getirmesinde ve 

yapılan projenin tüm kısıtlamalara uygun olarak ilerlemesinde destek sağlar. Her hafta 

düzenli yapılan ve akademik danışmanın da katılım gösterdiği süreç takip 

toplantılarında akademik danışmana anlık durum hakkında aktarım yapılır. Danışman 

revizeler ve iyileştirmeler ile sürece ve ekibe destek sağlar. Bu toplantılarda danışman 

kendi uzmanlık alanları ve bilgi-tecrübesiyle projeye revizyonlarını yapar, süreç 

iyileştirmelerine yardımcı olur. 

Gerçekleştirilen alt gruplardan, mekanik ekip alt ekibimiz Sıla Güvenç ve Muzaffer 

Oba adlı takım üyelerimizden oluşmakta olup aracın mekanik tasarımı ve aksamı, 

sistemin tasarımı, malzemelerin seçimi ve güvenlik önlemleri üzerine 

çalışmaktadırlar. Sıla Güvenç ve Muzaffer Oba, aracın fiziksel olarak oluşumunda 

görev almışlardır. Muzaffer Oba araç fiziksel tasarımı ile ilgili çalışırken, Sıla Güvenç 

genel raporlama ve bütçe ve risk planlaması kısımlarını da düzenlemektedir. 
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Elektronik alt ekibimiz Pelin Dilek ve Öznur Sert adlı takım üyelerimizden 

oluşmakta olup, aracın kendisiyle ve çevresiyle en doğru şekilde haberleşmesi için 

gerekli elektronik bileşenlerin bir araya gelmesi için çalışmaktadırlar. Takım 

liderimiz bu ekipte de görev almaktadır. 

 

Yazılım alt ekibimiz Yiğit Çakmak adlı takım üyemizden oluşmakta olup tüm bu 

sistemin algoritmasının çıkarılması ve görevlerin doğru yerine getirilmesi için 

çalışmaktadır. 

 
Tüm alt ekiplerimiz birbiriyle, takım lideri ve akademik danışmanımızın 

katkılarıyla   koordineli olarak çalışmaktadır. 

 

Şekil 1. Organizasyon şeması 

 
 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

{Bu kısımda Ön Tasarım Raporunun değerlendirmesi yapılır. Varsa ön tasarımdan 

sonra yapılan değişiklikler ve değişikliklerin neden yapıldığı açıklanır. Ön tasarımda 

planlanan bütçe ve son bütçe arasında karşılaştırma yapılır.} 

Ön tasarım raporumuzun notlandırması elimize ulaştıktan sonra ekip olarak puanlama 

yapılan ve bu puanlardan eksik olan kısımlar üzerine ekipçe görüşmelerde bulunuldu. 

Yapılan görüşmeler sonucunda genel olarak, raporda gerekli olan açıklamaların 

eksikliği ve rapor içerisindeki tutarsızlıklar belirlenildi. Çalışma alanlarında 

gerçekleşen değişimler ve konu ile ilgili daha tecrübe sahibi kişiler özel alanlarda 

rapor yazımına katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiler. 

Ön tasarım raporunda daha plan aşamasında olan ve henüz sadece gerekli olan 

malzemelerin listesi ve bunların mümkün fiyat araştırılmaları gerçekleştirilmişti. Fakat 

şu an hangi malzemelerden kaçar adet ihtiyacımız olduğunu ve bu malzemelerin 

birbiriyle daha uyumlu nasıl çalışabileceğini net analiz ettik. Gelir kaynaklarının daha 

da netleşmesiyle tahmini bütçenin ne kadarının kullanılabilir olduğu ile ilgili daha 

doğru sonuçlara ulaştık. Risk analizlerinin de yapılmasıyla bütçenin aşılması ya da 

bütçenin altında kalınması durumlarında neler yapabileceğimiz konusunda belirli 

kararlar aldık. Ön tasarım raporunda planlanan ilk bütçe o zamanki piyasa fiyatları 
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araştırılarak sunulmuştu ve örneğin çok fonksiyonlu olan malzemelere seçim 

yapılmamıştı. Fakat şu an nihai olarak sunulan detay raporunda kur değişimleri de 

eklenerek, aynı verimi elde edebileceğimiz çok fonksiyonlu malzemeler kullanılarak 

bir bütçe planı oluşturulmuştur. Bu projenin amacına hizmet eden, proje ekibimizde 

bulunan ekip üyelerinin de üzerine çalıştığı farklı projeler ile karşılaştırma yapılarak, 

derin literatür araştırması ile daha doğru bir bütçe planı sunulmuştur. 

 

Ön tasarım raporunda aracın mil, şasi ve iskelet kısımlarında kullandığımız çelik ve 

alaşım malzemelerini değiştirdik. Literatürdeki benzer çalışmalar incelendiğinde, 

seçilen malzemelerin daha iyi alternatiflerinin olduğunu fark ettik ve bunun 

sonucunda da malzeme değişikliğine karar verdik. Aracın tasarım kısmında aracın ön 

ve arka tamponlarının fazla düz hatlara sahip olduğunu ve aerodinamik açıdan 

dezavantaja sahip olduğunu fark ettik ve araca daha kıvrımlı daha oval bir tasarım 

kazandırdık. Bu bize aynı zamanda olası kazalarda kırılmaya karşı dayanımı avantajı 

getirdi ve daha fazla güvenlikte sağladı. 

Araçta kullanılacak olan motorlar ile ilgili, ön tasarım raporunda net olarak 

belirtilmemekle birlikte, detay raporunda 3 adet DC ve 1 adet lineer motor kullanımı 

kararı alınmıştır. Burada alınan karar doğrultusunda aracın yönlenmesi amaçlı 2 adet 

DC motor kullanımı da alanda çalışan kişilerce seçilmiştir. 

Ön tasarım raporunda araç haberleşmesi için çoğu araçta kullanılan Bluetooth 

teknolojisinin kullanımı planlanmıştır, fakat yapılan derin araştırmalar sonucunda 

aracın sinyal mesafesi ile uygun olmayan çalışma prensibine sahip Bluetooth yerine 

WiFi teknolojisinin kullanılmasına karar verildi. 

Yazılım tarafında ön ara yüzde React ve Next kullanmaya karar verdik. Böylece daha 

hızlı ve bekleme süresi en aza inen modern bir arayüz yapmış olacağız, aynı zamanda 

güncel ve sektörde aktif olan teknolojileri bu projeye dahil etmiş olacağız. 

Algoritma tarafında daha açıklayıcı olması bakımından algoritma yaşam döngüsü 

grafiği çizildi. 

Güvenlik önlemleri proje daha da netleştikçe daha da detaylandırılmıştır. 

Ön tasarım raporunda aracın otonom bir şekilde istenen görevleri yerine getirebilmesi 

için gerekli sensörlere karar verilmişti. Ancak hangi sensör çeşidinin kullanılacağı 

açıkça ifade edilmemişti. Bu sensörlerin teknik özellikleri bu raporda detaylı bir 

şekilde verilmiştir. Gereken özelliklere göre sensörler detaylı bütçe planlaması ve 

proje uygunluğuna göre belirlenmiştir. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 
 

 4.1-Sistem Tasarımı 
Bu bölümde aracın tüm sistem tasarımı blok şema ile açıklanmıştır. Blok şema şasi 

altında iki ayrı alanda incelenmiştir. Bunlardan biri elektronik aksam diğeri ise 

mekanik aksamdır. Ana bölümler ve alt başlıkları Şekil 2’de açıklanmıştır.
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Şekil 2. Aracın mekanik ve elektronik aksamlarının şeması 

 

 Şasiye bağlı olan elektronik aksamın en temel bağlantı noktası enerji beslemesi için 

gerekli olan güç vericilerdir. Burada kullanılacak olan güç vericiler, kuru akü ve li- 

Po pillerden oluşmaktadır. Aracın genel çalışması için piyasada bulunan 12 V kuru 

akü kullanılacaktır. Bu akü tüm sistemi besleyeceği için 12V seçimi 

mikrodenetleyici, haberleşme modülü ve motor beslemesinde yeterli olacaktır. Diğer 

bir besleme olarak seçilecek olan Li-Po pil ise aracın zorlanma durumlarında veya 

hızlanması gereken durumlarda çalışacak olup, aküye takviye olarak 

yerleştirilecektir. 
 

 Güç vericilerin asıl bağlı olduğu yer olan mikrodenetleyici, aracın asıl çalışmasını 

sağlayacaktır. Burada mikrodenetleyici adı altında dört adet bölüm bulunmaktadır. 

Bu bölümlerden her biri aracın asıl mikrodenetleyicisi ile iletişim halinde olacağından  

mikrodenetleyici alt alanında birleştirilmiştir. 

Mikrodenetleyici kullanımda aracın tüm sistemlerinin beslenmesi ve gerekli analog 

veya dijital bağlantılar göz önünde tutularak ARDUINO MEGA seçilmiştir. 
 

Mikrodenetleyicinin alt bloklarında sensörler, motor sürücü ve röleler, haberleşme 

modülü, ses ve görüntü ekipmanları bulunmaktadır. Sensörler kısmı, aracın karar 

verme mekanizması için gerekli olacak verileri toplayacak olan kısımdır. İvme 

sensörü, ivme ve titreşim ölçmede kullanılan elektronik bir elemandır. Aynı zamanda 

mekanik şok değerlerini ölçmede de kullanılabilir. Bu sensör araçta yer çekimini 

kullanarak eğim ölçebilecek, bu sayede aracın rampadan iniş ve çıkışlarını 

bildirecektir. Diğer bir sensörümüz olan yük sensörü üzerine etki eden kuvveti veya 

ağırlığı elektriksel işarete dönüştüren elektronik bir devre elemanıdır. Bu sensör 

aracın yük taşıyacağı bölmede bulunacak ve yükün ağırlığını algılayacaktır. 

tamponlar ve dış 
kaporta aksamı 
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elemanları 

Buzzer lineer motor 
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 Burada kullanılacak olan mesafe sensörü, aracın engel, rampa veya karşısına 

çıkacak duvar, yol dönüşleri düşünülerek seçilmiştir ve mesafeye araç içerisine 

yerleştirilen elektronik aksamdaki algoritma karar verecektir. Aracın algoritmaları 4. 

bölümde detaylı olarak açıklanmaktadır. Diğer sensörlerden gaz sensörü ve akım 

sensörü aracın ve elektronik aksamın güvenli ve uzun süre çalışması için kullanılan 

sensörlerdir. Diğer alt blok olan motor sürücü ve röleler, araçta kullanılacak olan 4 

farklı motor ve bu motorların kontrolleri olacak şekilde gruplandırılmıştır. Burada 

kullanılacak olan motorlar, arka tarafta 1 adet DC motor, ön tarafta iki adet yön 

verme ve hareket amaçlı DC motor, aracın yükü kaldırması için aktif rol alacak 

lineer motordan oluşacaktır. Bu motorlardan DC motorların koordineli çalışması ve 

daha güvenli akım akışı sağlanması amaçlı röleler kullanılacaktır. Diğer bir alt birim 

elemanı olarak haberleşme modülü aracın yükü alıp-bırakması amaçlı komutların 

verileceği panel ile haberleşmesini sağlaması amaçlı transceiver (alıcı verici) olarak 

çalışacak modüldür. Bu modül altında Wi-Fi modülü kullanılacaktır. Bunun 

kullanım sebebi detaylı olarak 4. bölümde açıklanmıştır. Mikrodenetleyici kısmının 

son alt başlığı da ses ve görüntü ekipmanlarıdır. Bu blok haberleşme modülü ile de 

bağlantılıdır, fakat en nihayetinde mikrodenetleyici karar mekanizması olduğundan, 

bu kısmın alt bloğunda bulunmaktadır. Bu blok içerisinde, QR kod okunması amaçlı 

kameralar bulunmaktadır. Bu kameralar alınan QR kodun görüntüsünü 

mikrodenetleyiciye aktaracaktır. Mikrodenetleyici haberleşme modülü ile kullanıcı 

paneline alınan verileri işlenmiş halde iletecektir. 
 

Şasi ve şasiye bağlı olan mekanik aksamda ilk olarak önemli olan şasi tasarımıydı. 

Şasi tasarımında önemli olan hafif olması yeterli hacim oluşturabilmesi hareket 

esnasında titreşime dayanabilmesi rijit kazalarda güvenlik sağlayabilmesi düşük 

maliyetli olması statik ve dinamik yükleri homojen dağıtması ve uzun yorulma 

ömrüne sahip olmasıdır. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğu zaman seçilecek 

malzemenin metal bir malzeme olması ayrıca akma ve kopma mukavemet 

değerlerinin de düşük olmaması ve bunlara ek olarak hem hafif hem de ucuz 

maliyetli olması için uygun malzeme alüminyum ve alüminyum alaşımları 

olmaktadır. 
 

Bu şasiyi ve aracı taşıyan bir aks ve mil sistemi bulunmaktadır ve bunlar aracın 

tekerleri ile aracın şasisi arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır. Araçlardaki miller 

çok fazla statik dinamik gerilmeye ve yorulma hasarına maruz kalırlar. Bu yüzden 

miller oldukça esnek ve sağlam çeliklerden oluşmalıdır. Miller motor tarafından 

tahrik edilir ve jantlarla birlikte tekerleklere bağlanır. Şasi ve mil sistemleri ile 

çalışan bir diğer sistem ise süspansiyon sistemidir. Bu sistem aracın hareketi 

esnasında veya eğimli bir yolda gitmesi durumunda araç düz bir zeminde 

olamayabilir, bu tarz durumlarda esneyerek ve aracın belli kısımlarında yükü 

sömürerek oluşabilecek aşırı yüklemelere karşı bir güvenlik ve esneklik oluşmasını 

sağlayacaktır. Aracımızın asıl amacı yük taşımak olduğu için araç üzerine yük 

yüklenecek ve kaldırılacaktır bu durumlarda da süspansiyon sistemi yüklenme ve 

boşalma anındaki yük ve kuvveti sönümleyerek ani momentum değişimlerine engel 

olacak ve aracın tüm çalışması boyunca araç daha fazla esneklik ve elastiklik 

kazanacaktır. 
 

Şasi ye bağlı bir diğer eleman ise şasi yükseltme elemanıdır. Bunlar aracın şasisinin 

tam orta gövde kısmında kafese benzer bir yapı oluşturur ve iç kısmında güvenli bir 

alan meydana getirir. Bu alan bize akü gibi ağır büyük ve güvenli konumda 

bulunması gereken parçaların yerleşimi konusunda uygun bir alan oluşturur. 
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 Buna ek olarak, kafese benzer bu yapının üst kısmı bize aracın orta kısmında 

yüksekte bir zemin oluşturma imkânı sağlar, bu da bizim lineer bir motor yardımıyla 

ve lineer motora bağlı bir platform aracılıyla kaldırmamız gereken yükü kaldırmamızı 

sağlar. 
 

Şasi ye bağlı olarak bulunan son elemanımız ise tamponlar ve dış kaporta aksamı 

bunlar aracın içindeki elektronik ve mekanik sistemlerin olası çevre etkilerine karşı 

korunmasını sağlamaktır. Bir kaza anında içerisindeki elektronik ve mekanik aksamı 

korumak aracı daha kullanışlı hale getirecektir buna ek olarak araca estetik bir 

görünümde katmaktadır. Aracın otonom olarak çalışmasına katkı sağlayan bazı 

sistemler ise direkt olarak tamponlar veya kaporta aksamına bağlanacağı için 

bunların yerleşimine de katkı sağlamaktadır. 

 

 4.2-Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1-Mekanik Tasarım Süreci 

Aşağıda Şekil 3’te teknik resmi verilen parça aracımızın milidir. Ölçülerde de 

gösterildiği üzere 870 mm uzunluğunda 30 mm çapındadır. Burada bizim 30 mm 

kalındığında bir çap tercih etmemizin sebebi ise aracımızın yükünü taşıyacak olan 

milimizin maruz kalacağı ağır yüklere karşı mukavemet değerlerinin yüksek olması 

ve basıncın maksimum ölçüde yayılması için  tercih edeceğimiz malzemer ise 

elastikliği yüksek olan çelik alaşımdır. 

 

Şekil 3. Önerilen aracın mili 
 

Aşağıda Şekil 4’te teknik resmi verilen parçamız aracımızın tekerleğidir. 150 mm 

çapında ve 40 mm kalınlığındadır. Aracımızda teker kalınlığının biraz fazla olması 

bizim basıncı yaymamıza ve böylece tekerleklerdeki lastik basıncının artmasından 

dolaysı lastik ömrünün uzamasına yardımcı olur. Ayrıca kalınlaştırılan lastikler yol 

tutuşunu da arttırmaktadır, fakat fazla arttırmak sürtünmenin de artmasına sebep 

olacağından ötürü  ideal değerlerde kalmaya çalışılmıştır. 



11  

 
 

Şekil 4. Önerilen aracın tekerleği 
 

Şekil 5’te verilen parçamız ise aracımızda boydan boya uzanan millerin üzerine 

süspansiyon aracılığıyla aracın şasisinin uzun çubuklarını oluşturan parçalardır, 

radyüslü ve değişken bir çizimin tercih edilmesinin sebebi ise hem araçta kullanım 

alanın arttırmak hem de parçanın rijitliğini azaltarak esnek yapıya destek 

sağlamaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. Aracın şasisi 
 

Şekil 6’da teknik resmi verilen parçamız ise şasinin uzun kollarını birbirine bağlayan 

ve şasiyi bir bütün haline getiren elemanlardır. Bu elemanlardan birkaç tane 

kullanılmıştır sebebi ise bütünlüğü ve tutuculuğu arttırmaktır. Şasinin bir bütün gövde    

gibi olmasına da katkı sağlamaktadır. 
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Şekil 6. Aracın şasi elemanı 

Aşağıda teknik resmi gösterilen parça ise şasiye bağlanan ve yukarı doğru yükselen 

bir elemandır (Bakınız Şekil 7). Bu parça bize araç içi tasarımında çok fazla imkân 

ve fayda sağlamaktadır. İlk olarak bu parça ile şasinin orta kısmında istenildiği gibi 

düzenlenebilecek istenirse kapatılabilecek bir alan doğurmaktadır. Aküyü güvenli bir 

alan oluşturmasına da yardımcı olur. Ayrıca bu parçalar şasi bağlantı elemanları ile 

yukarıda birleştirilmesiyle aracın orta ve üst kısmında biraz daha küçük bir şasi 

oluşmasını sağlar, böylece lineer motorumuzu bu şasinin üstüne koyabilir ve alandan 

tasarruf edebiliriz. Ayrıca bu sistemin şasiye oturan dört ayağı bulunmaktadır, bu da 

bize  yük platformunun oluşturduğu basıncı şasiye dağıtmamızı sağlar ve aracın 

şasisinde oluşacak basınç daha dengeli olur. 
 

 
 

 

Şekil 7. Aracın şasi elemanı 
 
 
 

Aşağıda teknik resmi belirtilen parça ise bir önceki parçamız sayesinde elde ettiğimiz 

aracın orta üst kısmındaki şasinin üzerine yerleştirilen lineer motor ve lineer motorun 

kaldırdığı lineer motora bağlı olan parçadır (Bakınız Şekil 8). Lineer motor bu 

parçayı yükselttiğinde bu parça yük platformunu kaldırıp indirecek şekilde 

tasarlanmıştır. Ön ve arka tarafında ise çıkıntıları bulunmaktadır. Bunlar platformun 

aracın hareketinden kaynaklanan momentlerden dolayı düşmemesini sağlamak için 

yapılmıştır ve platformu tutacaktır. Bu kısımların üstünde ise sensörler 

bulunmaktadır. Bu sensörler aracın platform ile aynı mesafeye geldiği anda yukarı 

doğru hareket edip kaldırması için yerleştirilmiştir, aksi takdirde kaldırılan platform 

araç hareket halindeyken düşürülebilir. 
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Şekil 8. Araçta lineer motorun bağlandığı parça 
 

Şekil 9’da belirtilen üç boyutlu resim aracın iç iskelet kısmını oluşturmaktadır. 

Yukarıda parça parça olarak teknik resimleri gösterilen elemanların birleştirilmiş 

olarak bütün halini burada görebiliriz. 
 

Şekil  9. Aracın iskelet görünümü 
 

Şekil 10’da ise aracın dıştan son halini görebiliriz. Aracın üst kısımlarında mümkün 

olduğunca eğimli radyüslü hatlar çizgiler ve geçişler kullandık, bunlar bizim 

aracımızın sağlamlığına katkı sağlayacaktır. Yük kaldırırken gerçekleşebilecek olası 

kazalarda aracımız bu yükleri daha eğimli bir yüzeyle karşılayarak kaymasına sebep 

olacak ve bulunan bu eğim radyüsler kaza esnasında oluşabilecek ani ve anlık aşırı 

statik gerilmeler ve basınçları dağıtarak olası kırılma ve çatlamalara karşı basıncın 

tek bir bölgede toplanmaması ve mümkün olduğunca araca dağılmasını 

sağlayacaktır. 
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Şekil 10. Aracın dıştan görünümü 
 

4.2.2-Malzemeler 

 

Aracımızın temel parçalarından ve bütün tasarımından yukarıdaki bölümde bahsettik. 

Bu bölümde de kullanılacak malzemelerden bahsetmek gerekirse ilk olarak aracımızın 

motorlara bağlı olan tahrik milleri ve diğer mil parçalarında genellikle çelik kullanılır 

çünkü, çelik çarpışmada darbe enerjisini sönümleme özelliğinden dolayı araçlarda 

kullanılan önemli bir malzemedir. Çeliğin iyi şekillenebilir ve birleştirme özelliğinin 

iyi olması araç tasarımlarında tercih edilme sebeplerinden biridir. Çelik içerisinde çok 

fazla çeşit barındırır. Burada bizim tercihimiz ise semantasyon çeliktir. Sebebini 

açıklamak gerekirse sementasyon çelik sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdeğinde 

daha tok ve yumuşak özelliğin istendiği değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı 

olmasıdır. Düşük karbon alaşımlı veya alaşımsızlardır. Sementasyon işlemi ise yüzey 

sertleştirme metotlarından birisi olup, en yaygın olarak kullanılanıdır. Düşük 

karbonlu çelik parçasının yüzeyine karbon emdirilmesi işlemidir. Karbon emdirme 

işleminde, çelik parçasına karbon monoksit ihtiva edecek olan bir sıcaklık kullanılır. 

Bu sıcaklığa da sementasyon sıcaklığı adı verilir. Yukarıda bahsedilen ihtiyaçlarımız 

ve buna karşılık gelen özelliklerden dolayı araç tahrik milimize en uygun 

sementasyon çeliği 16 MnCr 5 çeliğidir .  

16 MnCr 5 çelik içeriğinde %0.14-0.19 oranında karbon (C) bulundurur. Ayrıca 

bünyesinde maksimum %0,4 oranında silisyum (Si) %1,00–1,30 oranında mangan 

(Mn) maksimum %0,035 oranında fosfor (P) yine maksimum %0,035 oranında kükürt 

(S) ve %0,80–1,10 oranında krom (Cr) bulundurur. Çekme dayanımı 550 MPa dır ve 
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akma dayanımı ise 420 MPA’dır. Bu mukavemet değerleri ile bizim mil çapımızın da 

30 mm olduğunu göz önünde bulundurursak, bu değerler bizim aracımız ve yapması 

gereken işlemler sırasında oluşabilecek gerilmelere karşı fazlasıyla emniyet 

sağlamaktadır. Ayrıca bizim aracımızda bağlantı için kullanılabilecek kaynaklama 

işlemleri durumunda da 16 MnCr 5 çeliği kaynaklama için gayet uygundur ve kolayca 

sıcak işlenebilirler. 

Bir önceki raporda tercih ettiğimiz 1023 karbon çelik mil düşük karbon alaşımlı bir 

çeliktir ve akma mukavemet değeri 240-410 MPA arasında değişmektedir. Çekme 

mukavemeti ise 430–480 MPA arasında değişmektedir, bu değerler oldukça iyi 

olmakla beraber bizim tercih ettiğimiz 16 MnCr 5 çeliğinin biraz altındadır. Bu 

yüzden 16 MnCr 5 çeliği bize daha fazla sağlamlık kazandırmıştır. 1023 karbon 

çeliğinin brinell sertlik değeri 130-140 civarında bir değeri vardır. 16 MnCR 5 ise 

200–210 civarında bir sertlik değerine sahiptir. Bu da bize 16 MnCr 5 çeliğinin daha 

sağlam olduğunu göstermektedir. 

Genellikle araç şasesi yapımı için karbon çelik veya daha hafif yapı oluşturmak için 

alüminyum alaşımı malzemeler kullanılır. Özellikle alüminyumun otomobil 

gövdesinde kullanımı ağırlığı azaltmak açısından önemlidir. Çelik yerine alüminyum 

kullanılması durumunda toplam araç ağırlığından %20-%30 oranında tasarruf 

edilebilmektedir. Alüminyum, gövdede çeliklere benzer şekilde üretilebileceği gibi, 

yürüyen aksam olarak döküm, ekstrüzyon ve kaynaklı birleştirme ile de üretilebilir. 

Bizde bu durumdan faydalanıp aracın hem ağırlığını düşürmek, hem maliyeti 

azaltmak için alüminyum bir şasi kullandık. Alüminyum alaşımları içerisinde bize en 

uygun olanı a380 alüminyum alaşımı olmuştur. A380, birçok önemli avantaja sahip 

en yaygın olarak belirtilen alüminyum alaşımlarından biridir. Döküm, mekanik ve 

termal özelliklerin en iyi kombinasyonunu sunar. Mükemmel akışkanlık, basınç 

sızdırmazlığı ve sıcak çatlamaya karşı direnç sergiler. Araçlar için şasi, motor 

braketleri, vites kutuları, ev eşyaları, güç ve el aletleri gibi çok çeşitli ürünler için 

kullanılır. Alüminyum, diğer kalıp döküm alaşımlarından daha fazla yüzey bitirme 

seçeneğiyle daha hafif parçalar oluşturabilme özelliğine sahiptir. Alüminyum ayrıca 

tüm kalıplanmış alaşımların en yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanabilir. Ayrıca, 

dökme alüminyum çok yönlü, korozyona dayanıklıdır, ince duvarlarla yüksek 

boyutsal kararlılığı korur ve hemen hemen her sektörde kullanılabilir. A380 

alüminyum alaşımının çekme mukavemet değeri 325 MPA ve akma mukavemet 

değeri ise 160 MPA’dır. Bizim aracımızın olası durumlar için 100 Mpa’dan fazla 

gerilme değerine maruz kalmayacaktır. Ayrıca brinell sertlik değeri ise 80 HB’dir. 

A380 alüminyum alaşımında yüzde olarak %3-4 civarında bakır %0,1 oranında 

magnezyum %1,3 oranında demir %0,35 oranında kalay %3 oranında çinko %0,5 

oranında manganez ve %7,5 – 9,5 arasında silikon bulunduran bir alaşımdır.  

Polipropilen en yaygın ticari termoplastik polimerlerdendir. Özellikle izotaktik 

polipropilen (iPP) düşük yoğunluğu ve yüksek mukavemeti sayesinde çok yüksek güç 

ve ağırlık oranına sahiptir. Bu sebeple de bu da birçok yerde kullanıldığı gibi otomotiv 

sanayisinde yaygın olarak kullanılan polimerlerdendir. Polipropilen genelde 3 farklı 

şekilde üretilir. Piyasada çoğunlukla homopolimer, kopolimer ya da blok-kopolimer 

olarak görülür. Darbeye karşı dayanıklıdır. Bu yüzden aracın dış kaporta aksamlarında 

polipropilen plastik malzeme kullanılmıştır. 
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Araç hareketi ve alınan yükün kaldırımında motorlar kullanılacaktır. Bu motorlardan, 

araç hareketi amaçlı 3 adet DC motor ve yükün kaldırılması amaçlı lineer motor 

kullanılacaktır. Araç hareketi amaçlı önde 2 adet ve arkada 1 adet motor olacak ve bu 

öndeki motorlar direkt lastiklere bağlı durumdayken, arka taraftaki DC motor iki 

lastiği ortak döndürecek şekilde bağlanacaktır. Burada öndeki 2 adet DC motor aracın 

hareket yönünü ve hızlanmasında destek olacaktır. Seçilecek olan DC motorlar ağır 

yükler kaldıracağından dolayı yüksek tork değerlerine çıkabilen aynı zamanda 

hızlanma konusunda çok yavaş kalmayıp, ortalama RPM (Revolusion Per Minute) 

değerinde olmalıdır (Ramesh, Rao, Amarnath, Kamakshaiah, & Jawaharlal, 2011). 

Seçilen motorlarda aranan özellikleri özetlemek gerekirse, aracımızda bulunan enerji 

beslemesine uygun olacak şekilde 12V veya röleler ile yükseltilmiş gerilim 

değerlerine, yüksek tork değeri, DC motor için ortalama, lineer motor için düşük veya 

ortalama olması fark etmeyen RPM değeri olması ve en önemlisi olarak motor 

millerinin aracın zorlanmasına karşı dirençli olması için kalın olması gibi teknik 

özellikler aranacaktır. Karşılaştırma yapacak olursak, arazi araçları yarışmasında 

kullanılan motoru değerlendirebiliriz. Burada seçilen motorun arazi şartlarına uyum 

sağlaması yanında hızlanma değeri daha önemlidir. Ayrıca tasarlanan aracın 

ağırlığının az olma sebebi ile gerekecek tork değeri de düşük kalması hızını 

destekleyecektir ve bizim aradığımız niteliklerden sadece ağırlık kısmında sorun 

oluşturacaktır. Aracın ağırlık kaldırmasını motor milinin daha geniş olması ile 

destekleyeceğiz. Burada yapılacak olan seçim, arazi aracı niteliğinde bir motor 

seçimi yanında geniş çaplı mile sahip olmasıdır. Kullanılan hızlı motorları inceleyecek 

olursak, RS 775 DC Motor örneği değerlendirilebilir. Bu motor besleme gerilimimiz 

olan 12 V değerinin röle ile desteklenmesi ile çalışma sağlayabilmesi yanında 15000 

RPM değerine sahiptir. Tork değeri olarak bakıldığında 2kg.cm değerindedir. 

Değerlendirilen motorun yanında bizim aracımızda kullanılması planlan DC motor 

olarak 12 V 300 RPM değerli, 9kg.cm tork değerine sahip motor tercih edilecektir. 

Buradaki karşılaştırdığımız motorla RPM değeri olarak arada çok büyük fark 

bulunması aracın hem yüksek tork sahipliği hem de pistte gerçekleşecek görev gereği 

yavaş olması aracımızın daha verimli olmasını sağlayacaktır. Türkiye genelinde 

elektronik satış sitelerinde bulunan DC motorlar, Çin üretimi motorlar olduğundan 

direkt motor adı bulunmamaktadır, fakat kullanılacak olan motorun linki kaynaklar 

kısmında belirtilmiştir. Diğer motorumuz olan lineer motorumuz, kaldıracağı yükten 

dolayı yüksek torklu olmalıdır. Burada aracın yük kaldırması ve indirmesi zamanda 

büyük kayıplar oluşturmayacağından dolayı, aracın pistte dolaşımı ile 

karşılaştırılmıştır, düşük RPM değerli olması sorun teşkil etmeyecektir (Izhelya, 

Shapovalenko, Shevchenko, & Popkov, 1972). Burada seçilecek olan özelliklerden 

önemli olan diğer bir değer milin genişliğidir. Seçilecek olan geniş mil, bağlanacak 

olan platformun tüm yükünü kaldıracaktır ve dirençli olma gerekliliğinden dolayı, 

geniş çaplı seçilecektir. Burada seçilebilecek olan motorlar araştırıldığında 

KESKİNLER marka lineer motorlar arası değerlendirme yapılmıştır ve 100 mm 20 kg 

olan motor seçimi uygun bulunmuştur. Burada diğer bir motor seçeneği olarak 150 

mm 400 N değerinde olan lineer motordur. Lineer motorların genişleyen milleri ile 

desteklediği kuvvet doğru orantılı artmaktadır. Bu tarz motorlar teknik olarak 

değerlendirilirken mil ve kuvveti değerlendirildiği için bu bilgilerin aktarımı 

yapılmıştır. Seçilen motorun linki kaynaklar kısmında bulunabilir. 

Aracımızda kullanılacak olan motorlar DC motorlardır. Bu DC motorlarda eş zamanlı 

kullanım için motor sürücüleri kullanılacaktır. Kullanılacak olan motor sürücüler 

toplam 3 adet olacaktır. Aracın yük altında çalışırken çekeceği yüksek akım ve uzun 

süreli çalışması göz önüne alınarak, motor sürücüde bulunan soğutucular ve çekilen 

akım miktarları dikkate alınmıştır (Siskind, 1963). Sürücülerden 3 tanesi DC 
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motorlarda, 1 tanesi lineer motorda kullanılacaktır. Seçilen motor sürücü BTS7960B 

sürücüsüdür. Bu sürücünün detayları ve karşılaştırması elektronik bölümde 

açıklanmıştır. 

Araç içerisinde haberleşme amaçlı WiFi haberleşmesi kullanılacaktır. Bu haberleşme 

birimi için SP32-CAM WiFi Bluetooth Geliştirme Kartı seçilmiştir. Bu seçilen 

haberleşme kartının detayları elektronik tasarım süreci ve dış ara yüzler bölümünde 

açıklanmıştır. Ayrıca bu donanım ile çalışan ve maliyeti düşürecek OV2640 kamera 

modülü kullanılacaktır. Bu kamera seçimi, haberleşme kartı ile satılması ve OV2640 

kamerasının görüntü kalitesinin daha iyi olması nedeniyle yarar sağlayacağı için 

seçilmiştir. 

Sensörler aracın istenilen hareketleri yapabilmesi için gerekli bilgileri toplayan 

birimlerdir. Kullanılacak sensörler mikrodenetleyicimiz ve kullanacağımız diğer 

malzemeler ile uyumlu çalışacak şekilde seçilmiştir. Kızılötesi sensörler aracın ön 

kısmına 9.525 mm aralıklarla 8 tane yerleştirecektir. Bu sensörler aracın hareketi 

sırasında çizgi üzerinde kalmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda aracın dönüşü 

sırasında da çizgi takibi için veri toplayacak elemandır. Aracın yapımı için QTR-8A 

sensör modülü kullanılacaktır. Yük sensörleri, bir kuvveti elektrik sinyaline 

dönüştürmek için kullanılan bir elemandır. Bu sensörlerin çalışma prensibinde etki 

eden kuvvet sayesinde telin veya yayın gerinimi değişir, bu gerinim değişikliği 

ölçülür, bu da telin elektriksel direncinin değişimine sebep olur. Bu sayede yük 

ölçümü yapabilir. Elde edilen bu sinyal mikroişlemcide işlenerek ağırlık bilgisi 

hesaplanır. Araçta GPB100 ağırlık sensörü kullanılacaktır. Bu sensörün 100 kg’a 

kadar ağırlık ölçüm kapasitesi vardır. Arduino ile uyumlu bir sensördür. Diğer 

kullanacağımız sensör ise gaz sensörüdür. Bu sensör araçta çıkabilecek bir yangına 

karşı bizi uyaracak ve gerekli önlemler alınacaktır. Bunun için TGS5141 gaz sensörü 

kartı kullanılacaktır. ACS712 akım sensörünün tercih etmemizin nedeni, küçük 

boyutta olması bunun bizim sistemimiz için büyük avantaj sağlamasıdır. 

Kullanımının kolaydır ve datasheet anlatımındaki basitlik nedeniyle sıkıntı 

çıkartmayacak bir sensördür. Diğer avantajı 5 A’ya kadar çift yönlü akım ölçümü 

için ekstra bir şey gerektirmemesidir. Sensör, DC akımda her iki yönde de akım 

ölçebilmektedir. Bu özelliği sayesinde AC akımı da rahatlıkla ölçme özelliğine 

sahiptir. Yine sensör üzerinden Hall etkisi ile elektronik izolasyon sağlanabilmektedir. 

Ayarlanabilir bant genişliği ve geniş çalışma sıcaklık aralığı sayesinde bu sensörü 

tercih ettik. Sensörün boyutları 33 mmx14 mm’dir. Projede kullanılan mesafe 

sensörü ise ultrasonik mesafe sensörü HCSR 04’tür. Yerleşik STM8S103’ün yüksek 

performanslı işlemci olması, dijital göstergesi, seri port üzerinden veri çıkışı 

yapılabilir olması güzel yanlarındandır. Geçerli mesafe aralığının yine çok olması 

bizim projemiz için büyük avantaj sağlamaktadır. Hata payının en fazla %1 olması ve 

çalışma geriliminin 5 V olması yine bizim projemizde düşük gerilimden dolayı 

kolaylık sağlamaktadır ve hata payının düşük olması dikkat ettiğimiz önemli 

unsurlardan biridir. Hassasiyetin yüksek olması ve görme açısının 15 derece olması 

yine bu sensörü seçme sebeplerimizden biridir. Gönderdiğimiz dalga neredeyse aynı 

şekilde geri yansır, bu da çok az bilgi kaybı anlamına gelir. Hassas ölçüm, düşük güç 

tüketimi, hızlı tepki süresi ve düşük maliyet diğer avantajlarıdır. Performansı 

kızılötesi sensörlerde olduğu gibi güneş ışığından ve koyu malzemelerden etkilenmez. 

Boyutları ise 45 mmx20 mmx15 mm’dir. İvme sensörü olarak MPU6050 seçilmiştir. 

Çalışma geriliminin 3-5 V olması yani düşük bir gelirimle çalışması, üç eksenli bir 

Gyro ve üç eksenli açısal ivme ölçer bulundurması, Arduino ile kullanımının pratik 

olması bu sensörü tercih nedenlerimizdir. Sensörümüzün boyutları ise 20.3 mm X 

15.6 mm’dir. 
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4.2.3-Üretim Yöntemleri 
Aracın mekanik olarak iskeletini oluşturan temel parçalar tamamen bilgisayar 

ortamında mekanik tasarım programları kullanılarak oluşturulmuştur ve bu tasarım 

resimleri yukarıda belirtilmiştir. Kullanılan parçalar tek tek çizilip sonra 

montajlanmıştır. Bu parçaların teknik resimleri uygun bir biçimde çıkarılmalı ve CNC 

tezgahlarda üretilmelidir. Aracın tasarımı tamamen bize ait olduğu için hazır 

parçalarla uyum sağlamamaktadır ve bundan dolayı teknik resimlerin CNC 

tezgahlarında uygun olan tornalama veya frezeleme işlemleri uygulanarak imal 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca parçaların üzerine uygun olan uçlar takılmalı ve vida 

veya bağlantı delikleri açılmalıdır. Sonrasında bu parçalar adım adım birleştirilmelidir 

ve sabit olan bağlantılarda bağlantı kısımlarına perçinleme ve kaynak işlemleri 

yapılmalıdır. 

4.2.4-Fiziksel Özellikler 
 

Tablo 1’de aracın fiziksel özelliklerine ait bilgiler verilmiştir. 
 

Tablo 1. Aracın fiziksel özellikleri 
 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 960 

Genişlik mm 870 

Yükseklik mm 414-470 

Ağırlık kg 28 

Hacim mm3 173886510 

Teker Adet 4 

Teker Çapı mm 150 

Teker Genişlik mm 40 

 

 4.3-Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 
Aşağıdaki blok şemada mikroişlemci ile sensörlerin çalışma ilişkisi verilmiştir 

(Bakınız Şekil 11). Burada mikroişlemciye gereken gerilim akü tarafından 

sağlanacaktır. 
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Şekil 11. Elektronik elemanların blok şeması 
 

Projede, Arduino Mega 2560 üzerinde bulunan ATmega2560 mikrodenetleyicisini 

kullanacağız. Bu mikrodenetleyiciyi seçmemizin başlıca sebebi zaman maliyetini 

azaltmaktır. Teknik olarak 54 dijital ve 16 analog pinin bulunmasıdır. Bu sayıda 

dijital ve analog pinin tasarımdaki aracın özelliklerine yeteceğini hesapladık. 

Performans açısından CPU ve RAM kapasitesini hesapladığımızda eğer verimli bir 

yazılım geliştirme ve doğru algoritma analizleri yaparsak bu kapasitede CPU ve 

RAM bizim aracımız için yeterlidir. 

Araçta haberleşme amaçlı ESP32-CAM WiFi Bluetooth geliştirme kartı 

kullanılacaktır. Bu kartın seçim sebepleri Dış Ara Yüzler bölümünde detaylı olarak 

aktarılacaktır. Araç içerisinde OV2640 kamerası kullanılacaktır. OV2640 kamerası, 

15 fps’den 60 fps’ye kadar çıkabilmektedir. Donanımın hassasiyeti 0.6V/Lux-sec 

olarak verilmiştir. Burada oluşturulacak görüntü alım süreci ve aracın yavaş 

gitmesinden dolayı görüntü kalitesi görüntü aktarımı için yeterlidir. Diğer bir modül 

olan OV7670 kamera modülü ise 30 fps değerinde ve 1.3V hassasiyet ile 

çalışmaktadır. Aracımız için, QR kod okuma dışında düzenli görüntü aktarımı 

yapılmadığından hem ucuz hem de teknik özellikler gözetilerek yeterli bulunan 

OV2640 seçilmiştir. Burada sinyal aktarımı konusu önemli olacağından sinyal/gürültü 

oranı önemlidir ve aracın teknik yapısında 40 dB S/N yeterli olacağı için QR kod 

aktarımında sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca seçilen haberleşme modülü ve seçilen 

mikro denetleyici ile uyumlu çalışması da kodlama ve elektronik uyumlulukta sorun 

çıkarmayacaktır (Chen, Mao, & Wang, 2015). 

Aracımızda kullanılacak sürücü kartında teknik olarak önceliklerimiz, aracın 

soğutması konusunda yeterli olması ve karta verilebilecek akımın, aracın yüksek 

basınç altında çalışması göz önüne alınarak, yüksek olmasıdır. Seçtiğimiz motor 

sürücü araç projelerinde kullanılan fakat daha zorlu projelerde seçilen bir motor 

sürücüdür. Seçtiğimiz sürücüye alternatif olarak genelde araç projelerinde DC 

motor sürücüsü olarak kullanılan L298N’dir. Motor sürücüsünde iki adet motor 

kanalının bulunması yanında 2 A akım sağlayabilmektedir. Fakat bu malzeme, ekip 

arkadaşlarımızın deneyimlediği farklı araç ve benzeri projelerde, önceden kullanılan 

bir motor sürücü olduğu için, araç zorlandığında gerekli soğutmayı 
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sağlayamamaktadır. Bu sorun aracın yanması veya elektriksel olarak bozulmasına 

yol açabileceğinden zorlu görevlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu 

modelin daha üst modeli olan BTS7960B motor sürücüsü, zor şartlara daha 

dirençlidir. Motor sürücüsünde 20 A’ya kadar akım sağlayabilmenin yanında 1 adet 

motor kanalı bulunmaktadır. İki sürücü arası fiyat farkının bulunması proje için 

dezavantaj oluşturacaktır, fakat sürücü yarışma sırasında veya öncesinde bozulursa 

tüm sistem zarar görebileceğinden dolayı 3 adet BTS7960B sürücü kartı 

kullanılacaktır. Sürücü kartının 3 tane olmasının sebebi, gerektiğinde motorların 

koordineli olarak çalışabilmesi amaçlıdır. Sistem doğru çalıştığında sürücülerden 1 

tanesi sağa dönüş için olan motorları, 1 tanesi sola dönüş ve son sürücü de ileri ve 

geri hareket amaçlı destek sağlayacaktır. Kontrolleri Arduino tarafından yapılacak ve 

beslemeleri direkt enerji besleme tarafından sağlanacaktır. Burada bağlantı şekli Li-

Po ve kuru akü ile gerçekleştirilecektir. 

Motora ve enerjiye ihtiyacı olan diğer elemanlara gerekli enerjiyi sağlayabilmek için 

akü kullanılacaktır. Kullanılacak kuru akü 12 V 24 Ah’dır. LiPo pillerden bahsedecek 

olursak yapısında Lityum ve Polimer kimyasallarını barındıran pillere kısaca LiPo pil 

denir. Lipo piller hücrelerden oluşur. Lipo pil tercih etmemizin sebepleri ise NiCd ve 

NiMH pillere göre çok daha fazla akım üretebilirler (fazla deşarj kapasitesi). Daha 

hafif olmaları, diğer pillere göre ömürlerinin daha uzun olması diğer tercih 

sebeplerimizdendir. İstenilen şekilde ve ölçüde üretilebilirler. Biz yine aküyü 

destekleyebilmek için 11.1 V 3S Lipo Batarya-Pil tercih ediyoruz. Voltaj değerinin 

11.1 V olması ve akım kapasite değerinin bizim aracımızı destekleyecek yeterli 

değerlere sahiptir. Boyutları 46x23x23 mm, sıcaklık çalışma değeri 25 °C ve yine 

ağırlığının az olması (50gr) da araç içerisinde daha rahat kullanmamıza yarar 

sağlamaktadır. Alternatif olarak, eğer uygun verim sağlanamazsa daha yüksek akım 

ve gerilim değerlerinde akü değerlendirilecektir. 

Aracımızın temel görevlerinden biri, koordinatı verilen yükü o noktadan alıp, 

koordinatı verilen noktaya bırakmaktır. Bunun için tasarlanan otonom aracımızın 

kaldırdığı yükün ağırlığını veri olarak bulundurması için ölçmemiz gerekmektedir. 

Aracımızın kaldırması gereken minimum yük 25 kg’dir. Bunun için ağırlığın 

taşınacağı bölümde ağırlık sensörü kullanılacaktır. Bu sensör mikroişlemciye bağlıdır 

ve ölçüm sonucu elde ettiği veriler  kaydedilecektir. GPB100 ağırlık sensörü bu 

görev için uygun görülmüştür. Bu sensörün 100 kg’ye kadar ağırlık ölçme kapasitesi 

vardır. Bu ölçüm kapasitesi aracımızın ekstra yük kaldırma ihtimaline karşısında 

yeterlidir. Gerekli görüldüğü durumda ağırlık ölçme kapasitesini artırmak için sensör 

kullanılabilecektir. Mikroişlemci olarak kullanacağımız Arduino MEGA ile uyumlu 

olan bir sensördür. Sensör -20 0C ve 60 0C arasında çalışabilmektedir. Giriş ve 

çıkışları bağlayabilmemiz için siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerinde dört bağlantı 

kablosu bulunmaktadır. Yapısal olarak içinde Winston köprüsü vardır, üstüne etki 

eden ağırlığın yarattığı gerinim sonucu dirençlerin değerlerinde farklılık meydana 

gelmekte ve ölçülen volt değerindeki değişiklik sayesinde ağırlık değeri 

ölçülmektedir. GPB100 sensörü mV mertebesinde çıktı verdiği için HX711 

kullanarak bunu yükseltebiliriz. Bu sayede ARDUINO’nun kullanabileceği 

mertebelere çıkacaktır. Şekil 12’de GPB100 ağırlık sensörünün Arduino ile bağlantı 

şeması gösterilmiştir. 
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Şekil 12. Ağırlık sensörünün mikrodenetleyici ile bağlantı şeması 
 

Aracın iç yapısında bulunan elektronik cihazların ve motorun herhangi bir arıza 

durumunda yangın çıkarma olasılığına karşı, güvenlik önlemi olarak iç kısımda gaz 

sensörü kullanılacaktır. Bu sensör motor, akü, LiPo-pil ve mikrodenetleyici ile aynı 

ortamda bulunacaktır. TGS5141 sensörü gaz sensörü olarak kullanılacaktır. Bu 

sensör ortamın karbonmonoksit konsantrasyonunu ölçecektir. Bu sensör pil ile de 

çalıştırılabilir. Karbonmonoksit konsantrasyonu değişimine karşı lineer çıkış veren 

bir sensördür. 0-10000 ppm aralığında ölçüm yapma kapasitesine sahiptir. -10 0C ve 

50 0C aralığında çalışabilmektedir. Tepki süresi 60 saniyedir. Yangın sensörü olarak 

da kullanılmaktadır. Bu sensörün istendiği gibi çalışmaması durumunda MQ-5 gaz 

sensörü devreye alınacaktır. Bu sensör 5 V DC ile çalışacaktır. Analog çıkış veren bu 

sensörün çıkış voltajı gaz konsantrasyonuna bağlı olarak değişecektir. Düşük 

hassasiyette duman ve alkol ölçümü de yapabilir. Ölçüm aralığı 200 ve 10000 

ppm’dir. Hızlı bir yanıt  süresi vardır. 

Aracımız gerekli görevleri yerine getirirken platformda bulunan çizgileri takip 

etmek zorundadır. Bu takibi sağlayabilmesi ve yoldan çıkmaması için kızılötesi 

sensör kullanılacaktır. Sensör modülü olarak QTR-8A seçilmiştir. Bu cihazda 1 cm 

arayla yerleştirilmiş 8 tane kızılötesi sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin çizgiye 

paralel yerleştirilmesi gerekmektedir. Boyutları 75 mmx13 mmx3 mm’dir. 3.3 V ve 5 

V aralığında çalışmaktadır, 100 mA akım çeker, bu sensörün ideal algılama mesafesi 

3 mm ve maksimum algılama mesafesi 6 mm’dir. Ağırlığı 3,09 gr’dir. Bu sensör 

Arduino ile uyumlu çalışabilmektedir. Analog çıkış verir. Her sensör ayrı bir analog 

çıkış vermektedir. Her bir kızılötesi sensör ayrı analog çıkış verdiği için ikili 

bölünerek kullanılabilir. Bu sensör kullanılırken analog-dijital dönüştürücü 

gerekmemektedir. Bu sensörün istenen çalışma performansını sergilememesi 

durumunda bu sensör modülü yerine QRD114 sensöründen 8 tane kullanılacaktır. 

QRD114 sensörünün algılama mesafesi 1cm ile 6 cm arasındadır. 3.3 V ve 5 V 

arasında besleme voltajı ile çalışmaktadır. 

Mesafe sensörümüz, sonar dediğimiz sistem sayesinde ses dalgalarını kullanarak 

cismin uzaklığı hesaplamamıza yardımcı olan sensördür. TRIG pininden sinyal 

verildiğinde 40 kHz frekansında bir ses dalgası sensör tarafından üretilir ve bu ses 

dalgası bir cisme çarpıp geri döndüğünde ECHO pini aktif hale gelir. Sesin havada 

yayılma hızını bildiğimizden TRIG pinine verilen sinyalden sonra ECHO pini aktif 

olduğu   zamana kadarki süreyi ölçerek aradaki mesafeyi kolayca hesaplayabiliriz 

(Bakınız Şekil 13). 
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Sensörü kullanmak için TRIG pininden yaklaşık 10µs’lik bir titreşim gönderiyoruz. 

Sensör kendi içerisinde 40 kHz frekansında bir sinyal üretip 8 palsı verici 

dönüştürücüye (transducer) gönderir. 

HC-SR04 sensörünün 4 tane pini bulunmaktadır. Bunlar; Vcc 5 V kaynak, Gnd 

topraklama, TRIG sensörün ses dalgası gönderen kısmı, ECHO gönderilen ses 

dalgalarını alan kısmıdır. HC-SR04 Sensör 5 V elektrik akımı ile çalışmaktadır. En 

verimli ölçüm yaptığı mesafe 2-400 cm arasıdır. Yine çektiği akım 15 mA olmakla 

beraber çalışma frekansı 40 Hz’dir. 
 
 

Şekil 13. Mesafe sensörüı 

Akım sensörü, akımı bir cihaz veya devre üzerinden ölçer ve ölçülen akımla orantılı 

olarak uygun bir sinyal üretir. Bu sensörün yine 3 tane pini vardır. Bunlar 5 V giriş, 

toprak ve çıkıştır. Ağırlığı 7 gr’dir. Sensör akım taşıyan hatta seri bağlanır. Bağlama 

yönü sensörün girişine ters veya düz olmasına göre, değişen her 1 A’lık akım için 

sensör datasheet’inde belirtilen miktarda gerilim üretir. AC/DC akım ölçebilir. İvme 

sensörümüzün çalışma gerilimi 3-5 V’dir. Gyro ölçüm aralığı + 250 500 1000 2000 

°/s olup açısal ivme ölçer ölçüm aralığı ise ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g’dir. İletişim protokolü 

olarak standart I²C kullanmaktadır. 6 eksenli bir IMU kartıdır. Yine 6 adet pini 

bulunmaktadır. Bunlar 3-5 V giriş, toprak, seri saat, seri veri, yardımcı seri saat, 

yardımcı seri veri, I²C adres seçimi ve kesme pinleridir. 

 

4.3.2-Algoritma Tasarım Süreci 
Her bir işlevin algoritmasını akış şemaları halinde detaylı şekilde açıkladık. Her işlev 

ayrı ayrı bir modül olarak kodlanacaktır. Yazılım sürecini ve kodlanmasını 

planlarken yüksek öncelikli avantajlarımızı sıralayacak olursak; 

• Modüller en küçük parçalara ayrılması, 

• Kod okunabilirliği ve sadeliği, 

• Yeniden kullanılabilir ve dinamik kod yapısı, 

• Kolayca güncellenebilir ve özellik eklenebilir yapı, 

• Bu sadeliğin bize hata gidermede hız sağlaması 

şeklindedir. Aşağıda tüm algoritma yaşam döngüleri ve detayları verilmiştir. 

 

Algoritma Yaşam Döngüsü 

Tüm sistemin birbiriyle iletişim kurduğu genel yapı aşağıdaki gibidir (Bakınız Şekil 

14). Tüm alt algoritmalar bitiş yerinde temel algoritmaya bağlanır ve bu döngü 
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sürekli devam eder. 
 

Şekil 14. Tüm sistemin algoritma yapısı 

 

Temel Algoritma 

Temel Algoritma çizgi kontrolü ile başlar ve çizgi kontrolü manyetik bandın 

takibidir (Bakınız Şekil 15). Manyetik bandın takibi sırasında karşımıza çıkacak 

engelleri ve rampaları mesafe sensörleri ile kontrol edeceğiz. Dönüşleri kızılötesi 

sensörleri ile algılıyoruz ve her dönüşte QR koddan aldığımız koordinatı eğer daha 

önce bu koordinatı almadıysak sisteme bu koordinatı tanımlıyoruz. 4 köşe 

tanımlanana kadar bu algoritma sürdürülür. Eğer 4 köşe tanımlandıysa başlangıç 

koordinatına geri döner, böylece ilk gezme durumunda araç araziyi tanımış olur ve 

bu yük taşımaya hazır olduğunu gösterir. 

 
 

Şekil 15.Temel algoritma 
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Yük Taşıma Algoritması 

Yük taşıma algoritması koordinatları alarak başlar eğer girilen değer "."’ye eşitse 

algoritma sonlandırılır, eşit değilse çizgi kontrolü ile manyetik şerit takibini yapmaya 

devam eder. Manyetik şerit takibi sırasında gerçekleşecek olaylar temel algoritmada 

belirtilmiştir. Örneğin temel algoritmada olduğu gibi rampa algoritması bittikten 

sonra geri çizgi kontrolüne dönerek manyetik şerit takibine devam eder. Eğer rampa 

veya engel algoritmasına girmezse kızılötesi sensörlerine göre köşeleri algılayarak 

(soldan veya sağdan 6 kızılötesi sensör) devam eder. Bir köşeye gelince bırakılacak 

yükün koordinatı girilen değere eşit değilse çizgi kontrolüne devam eder, eğer eşit ise 

artık yükü bırakır ve başlangıç koordinatına gider. 

Çizgi kontrolü, temel algoritmada belirtildiği gibi mesafe ve kızılötesi sensörlere 

göre manyetik band takibini yaparak çalışır. 

 

Şekil 16. Yük taşıma algoritması 
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Rampa Algoritması 

Rampa algoritması, temel algoritmada görüldüğü üzere eğer alt ve üst mesafe 

sensörü çalışırsa devreye girer (Bakınız Şekil 17). Rampayı rahat çıkabilmek için 

aracın hızını arttırılır ve rampanın eğimini ivme ölçer ile hesaplayarak hızı dinamik 

şekilde ayarlar. 

 

Şekil 17. Rampa algoritması  
 

 

Engel Algoritması 
Rampa Algoritması, temel algoritmadan görüldüğü üzere eğer alt mesafe sensörü 

aktifleşip üst mesafe sensörü aktifleşmiyorsa devreye girer. Araç engeli fark ettiğinde 

10 saniye bekleyip ses çıkarır. Soldan veya sağdan üçlü kızılötesi sensöründen en az 

2 adeti aktif olursa yön değişimi olduğunu anlar ve bu kızılötesi sensörleri 

aktifleşmeyinceye kadar araç geri gelir. Geri geldikten sonra hangi tarafta olan 

kızılötesi sensör aktifleşmişse dönülecek yön olarak bunu hafızasına atar. Aracın geri 

gelmesi bittikten sonra döner ve çizgiyi takip etmeye devam eder. Sonra ilk hafızasına 

attığı yöne göre tekrar bir dönüş yapar ve engelsiz yola geri dönmüş olur.  
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Şekil 18. Engel algoritması 

 

4.3.3-Yazılım Tasarım Süreci 

Bu projeyi güncel teknolojileri kullanarak geleceğe uygun şekilde yapmak 

istiyoruz. Projede kullanılacak yazılım teknolojileri şunlardır:  

• C, 

• ArduinoJSON, 

• JavaScript, 

• NodeJS, 

• React & Next, 

• HTML & SCSS, 

• Google Firebase: Realtime Database, 

• Sensörlerin kendi ihtiyaç duyduğu kütüphaneler. 

Bu teknolojileri kullanmamızın nedeni güncel teknolojilerle ve yenilikçi 

yaklaşımlarla çalışmaktır. Bunun dışında her birinin ayrı ayrı seçme nedenlerimizi 

sıralayalım: 

C: Mikroişlemciyi ve sensörleri tamamen bu dil ile programlayacağız. Rekabet 

piyasasında seçenek çok olsa da en verimli bellek ve CPU kullanımı için alt seviye 

bir programlama dili olan C programlama dilini seçtik. 

ArduinoJSON: Arduino içinde saklanan verileri bütün programlama dilleri 

arasında evrensel olarak dağıtmak ve paylaşmak için JSON veri formatına 

dönüştüren bir kütüphanedir. Buna ihtiyaç duyma sebebimiz ise makinenin 
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istediğimiz bütün cihazlardan uzaktan kontrolünü sağlamak ve verilere kolayca 

ulaşabilmektir. 

JavaScript: Arayüzü geliştirirken kullanacağız. 

React ve Next: Hibrit ve Route pre-fetch ve daha fazla teknolojiler ile bekleme 

olmadan hızlı bir şekilde sayfalara erişim sağlamak ve yazılım geliştirme sürecinde 

her şeyi komponent halinde bölerek tekrar kullanılabilirlik oranını arttırmayı 

hedefliyoruz. 

Html & SCSS: Arayüzü kodlarken kullanacağız. CSS teknolojisinin daha güçlü 

versiyonu olan SCSS kullanmayı düşünüyoruz. Arayüzü kodlarken bütün cihazlara 

duyarlı olmasına ve yenilikçi tasarımlara önem veriyoruz. 

Google Firebase: Gerçek zamanlı bir veritabanı kullanmak istiyoruz. Böylece 

gelecekte mobil, web, masaüstü yani platform farketmeksizin tüm clientlar aynı 

anda asenkron olarak bilgi alışverişi yapabilecekler. Google firebase ile özel 

kullanıcılar oluşturmak bunları gruplamak ve güncel platformlardan uygulamaya 

giriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

 4.4-Dış Arayüzler 
 

Aracımız otonom bir sistem olarak çalışır durumdayken, dışarıda bulunan bir panel 

ile konum bilgilerinin gösterimi, aracımızın yük kaldırma ve yükü indirme yerlerinin 

girişleri yapılacaktır. Araç ve panel arası haberleşmenin uzun mesafeli ve kesintiye 

uğramaması gerekmektedir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için farklı seçenekler 

bulunmaktadır. Günümüzde uzaktan kumandalı oyuncak arabalarda RF sistemler 

kullanılmaktadır. Bu sistemler dijital verileri aktarmada yeterli değildir ve sistemi 

kurmak için alıcı veya verici olarak tasarım yapılması ve bu tasarım aşamasının da 

ince sistem gereksinimleri ile yapılmasını gerektirir. RF sistemler en eski 

yöntemlerden biri olmanın yanı sıra uygun fiyatlıdır. Diğer bir seçenek ise Bluetooth 

haberleşme protokolü kullanımıdır. Bu haberleşme sistemi kullanımı da günümüzde 

IOT projeleri, kısa mesafeli projelerin haberleşmesinde kullanılmaktadır. Mesafe kısa 

olmasına rağmen veri iletimi ve cihazlar ile uyumluluğu daha fazladır. Üçüncü olarak 

GPS-GSM modülleri bulunmaktadır. Bu modüller direkt mesaj veya yer bildirim 

işlevlerinde aktif olarak rol almaktadırlar. Fakat burada düzenli iletişim 

kurulacağından dolayı GSM veri iletimi her zaman yeterli olmayacaktır. GPS verileri 

öneme sahip olsa dahi, bizim gerçekleştireceğimiz haritalamayı sağlayan yazılım ile 

GPS ihtiyacı kalmayacaktır. Diğer seçenek ise Wi-Fi haberleşmesi ile daha uzun 

mesafeli haberleşme sağlamaktır. Wi-Fi teknolojisi sayesinde uzun mesafeler 

Bluetooth kullanımından daha hızlı gerçekleşmektedir. İnterneti olan her yerde bu 

sistem rahatlıkla iletişim kurabilecektir ve dünya genelinde otonomluğun olduğu her 

yerde internet bağlantısı bulunmaktadır (Lee, Su, & Shen, 2007). 

Bu projede, dijital veri iletiminin yanında aracımızın sürekli iletişimde olması 

gerekecektir. Burada RF sistem gereksinimlerimizi karşılamayacağından dolayı 

geriye iki seçenek kalmaktadır. Burada veri iletimi ve çalışma mesafesi önemli 

değerler olduğundan Wi-Fi haberleşmesi seçmemizin daha uygun olduğunu 

kararlaştırdık. Burada teknik değerler üzerinden bir karşılaştırma yapacak olursak 

Tablo 2’yi inceleyebiliriz. Tablo 2’de örnek alınan modeller projelerde çokça 

kullanılan, Wi-Fi için ESP32-CAM Wi-Fi Bluetooth geliştirme kartı, Bluetooth için 

HC06 Bluetooth Modülüdür. 
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Tablo 2. Wi-Fi ve Bluetooth iletişim protokollerinin teknik özellikleri 
 

 Wi-Fi Bluetooth 

 

Hafıza 
Dahili 520 KB 

SRAM, Harici 
4M PSRAM 

 
- 

İşlemci 32 bit CPU  

Flash 16 MB 8Mbit 

Veri Hızı 150 Mbps 3Mbps 

Duyarlılık -98 dBm -80dBm 

 

Tablo 2’den de görebileceği üzere, cihazımızın duyarlılığının bozulmaması 

gerekmektedir. Bu duyarlılık arttıkça cihazın gerçekleştirdiği sinyal iletimi daha 

güçlü olacaktır. Bu sebepler dahilinde açık ve büyük alanlarda Wi-Fi kullanımı daha 

doğru olacaktır. İşlemci ve hafıza olarak baktığımızda Bluetooth’ta herhangi bir 

destek bulunmazken Wi-Fi’de bulunmaktadır. Bu durum, cihazın göndereceği 

verilerin daha hızlı ve gönderimde sorun olmamasını sağlayacaktır. Bahsedilen 

durumu tabloda veri hızı kısmında görebiliriz. Seçilecek Wi-Fi haberleşme protokolü 

projemiz için tüm yeterlilikleri sağlamanın yanında kullanılacak olan kamera modülü 

ile bütünleşik çalışması, Arduino ile bağlantılı davranması sayesinde bizlere, tasarım 

kısmında çok rahatlık sağlayacaktır. 

Wi-Fi modülünden farklı modüllerin kullanılmama sebeplerine bakacak olursak en 

başlıca sebepler, fiyat, uyumluluk ve alan kullanımı olarak özetlenebilir. Burada Wi-

Fi modülü içerisinde, 802.11 b/g/n desteği bulunduğundan dolayı çıkış gücü ve 

mesafe uzaklığı genelde standart olarak gerçekleştirilmiştir, fakat seçtiğimiz modüle 

seçenek olabilecek bir Wi-Fi kartı olan ESP826 kartı +19,5 dBm çıkış gücüne 

sahipken bizim karar verdiğimiz Wi-Fi kartı 20.5 dBm çıkış gücüne sahiptir ve bu 

modülün daha uzun mesafelere ulaşmasını sağlamaktadır. Kullanılan modüller arası 

fark için frekans aralığı ve veri iletim hızı diğer önemli konulardandır. Burada fiyat 

olarak seçemediğimiz fakat seçtiğimiz modele seçenek olan diğer bir model Dorji 

DRF1278DM Data Radio Modem’dir. Bu modül çıkışında +20 dBm çıkış vermesinin 

yanında seri veri hızı 1.2 Kbps-9.6Kbps-57.6 Kbps değerlerine ulaşmakta ve 420 

MHz-450 MHz frekans aralığında çalışmaktadır. Bizim seçtiğimiz modül 150Mbps 

olduğundan veri iletiminde yüksek hız sağlanacaktır. Fakat modülün frekans aralığı 

80 MHz ile 240 Mhz arası değişmektedir. Burada frekans aralıkları da standartlar 

kapsamında olduğu için çok büyük değişiklikler bulunmamaktadır. Ayrıca bu 

modem iletim konusunda seçtiğimiz cihazın hafıza ve veri iletimi avantajlarını da 

geçememektedir. 

Bahsi geçen tüm sebepler ve avantajlardan dolayı, haberleşme amaçlı ESP32-CAM 

Wi-Fi Bluetooth geliştirme kartını seçtik. Bu kart, iletişimin iki taraflı olması için 

panel ve araç içerisine yerleştirilecektir. Panel ve araç arası iletişim hızlı ve kesintisiz 

olacağından aracımız sorunsuz şekilde haberleşme sağlayarak verilen görevleri 

algılayabilecektir. 
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Şekil 19. İşlemci ve Haberleşme 
Döngüsü 

 

Bakınız Şekil 19 Anakart üzerinde olan haberleşme modülüyle veriler sunucuya json 

formatında aktarılacaktır. Sunucudan gelen veriler web arayüzünde sunulacaktır. Web 

tarafından gelen aksiyonlar ise tekrar sunucuya aktarılıp json formatında haberleşme 

modülü üzerinden  anakarta tekrar aktarılacaktır. 

5. GÜVENLİK 
 

Aracımızın otonom bir şekilde yarışmadaki görevleri yerine getirirken dikkat 

ettiğimiz hususlar ve olası tehlikelere karşı aldığımız önlemler aşağıda belirtilmiştir: 

Aracın dış tasarımında daha oval ve keskin olmayan radyüslü tasarımlar kullandık. 

Bu sayede oluşabilecek çarpmalar hem araca hem de çarpılan yüzeye minimum 

hasar verecektir. 

Aracın şasi ve yük kaldırma sistemlerini tasarlarken basıncı araca ve tekerleklere 

eşit dağıtmak için örümcek ağından esinlendik ve basıncı dağıtırken sağlamlığını 

arttırdık. 

Araçta kullanılan malzemelerde olası aşırı yükleme durumlarında kopma ve 

kırılma ihtimallerini düşürmek için mümkün olduğunca sünek malzemeleri tercih 

ettik,.. 

Yük kaldırmak için tasarladığımız platformda, aracın rampaları inip çıkarken veya 

düz yolda hızlanırken yada yavaşlarken yükün düşmesini engellemek için ön ve 

arka uçlarına çıkıntı oluşturacak bir parça ekledik. 

Aracın iç kısmında çıkabilecek herhangi bir yangına karşı gaz sensörü 

kullanılacaktır. Sensör bize gereken uyarıyı verecektir ve bu sayede büyük bir sıkıntı 

yaşanmadan gerekli önlem alınacaktır. 

Emniyet rölesi; üç röle mantığında çift kanal olarak çalışır. Geri besleme–kontrol 

döngüsü içerir. Bunu kullanmamız araç içerisinde oluşabilecek kaçak akımları, 

yüksek gerilim birikimleri gibi sorunların gerçekleşmesini engelleyerek aracın 

elektriksel olarak güvenliğini sağlayacaktır. 

Koruma bariyeri; tam kutu kapsamayan ön arka boyutu yine düşme engelleyici 

olarak işimizi kolaylaştıracaktır, böylece yük kayması engellemiş olacaktır. 

LiPo pilleri kullanırken içlerini açılmaması, içeriğinin hava veya su ile temas 

etmemesini sağlamak gerekir. Koruyucu kabı dolayısı ile zaten koruma altına 

alınmış olsalar dahi ekstra koruyucu kap konulması planlanmaktadır. LiPo piller, 

verebileceklerinden fazla akım çektiğinde çok ısınır ve şişerler. Yine akım koruması 
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ile kontrol edilecektir. Aynı zamanda kısa devre yapılmaması gerekir. Aksi  halde e 

güvenlik tehlikesi vardır. Kısa devre koruması da eklenecektir. 

Motor sürücü üzerinde bulunan motor çalışma kontrolü ve soğutucu ile araç 

içerisinde oluşabilecek farklı akım çekimlerinin önüne geçilecektir. Motor 

sürücülerinde bulunan soğutucu malzeme ile motorların çok ısınmasının önüne 

geçilecek ve yükse akımlarda motorun çok ısınıp arıza vermesinin önüne geçilmiş 

olacaktır. 

 

Gerçekleşebilecek yüksek akım çekme durumuna karşı elektronik ekipmanlar için 

Watt değeri yüksek elektronik ekipman seçimi yapılmıştır. 

 

Kullanacağımız buzzer’ın ses ayarına oldukça dikkat edilecektir. Parkurun etrafını 

çok fazla rahatsız etmeyecek seviyede olması sağlanacaktır. 

 

Li-Po pil kullanımına karşın, yüksek güçlerle çalışacağımız için koku sensörü 

yerleştirilecektir ve bu sayede yangın gibi olası sorunlar ve fazla ısınma 

engellenecektir. 

 

6. TEST 

Aracımızda bulunan lineer motor yükü taşıdığı için üzerinde fazla basınç oluşturabilir. 

Bu yüzden lineer motorun üzerine kaldırmamız gereken ağırlığı yüklemeliyiz ve sonra 

lineer motorun temas ettiği yüzey alanını hesaplayarak olası basınç değerlerini 

hesaplamalıyız. Bu hesaplamalardan sonra pratikte bu aracın tamamını 

montajlamadan önce lineer motor ve şasi bağlantılarını gerçekleştirmeli ve yükleme 

işlemlerini yapmalıyız, böylece nasıl olduğunu test edebiliriz. Tüm bu basınç ve olası 

eğilme moment değerleri hesaplandıktan sonra lineer motor ve yük taşıma sistemi 

araca yerleştirilebilir. 

Aracımızın birbiriyle bağlı parçalardan oluşan bir mekanik çalışma sistemi vardır. 

Bunu test etmek için birkaç farklı yöntem vardır. İlk olarak malzemelerin testlerinden 

bahsetmek gerekirse malzeme bilgilerinde yer alan özellikleri barındırıp 

barındırmadığını görmek için yani mukavemet değerlerinin doğru olduğunu ve 

malzemede hata olmadığını test etmek için çekme deneyi uygulayabiliriz. 

Tekerleklerimiz mil içinde döneceği için bu dönme olayını da test etmemiz 

gerekecektir. Tekerlekler araçlarda kullanılan dyno testlerinde gerekli rpm ve hız 

değerlerini çevirebiliyor mu diye test etmemiz gerekir. Bu testten sonra, bu tekerlek ve 

mil sisteminin aracın ağırlığını taşıyabileceğini test etmek için yükleme yapılır ve 

böylece dayanımı da test edilir. 

Bazı parçalarda bağlantı için kaynak işlemi kullanılacaktır bu işlem belirlenen 

parçalarda uygulandıktan sonra montajının yapılması yerine önce kaynağın kalitesini 

kontrol etmemiz gerekir. Bu durumda ilk olarak kaynağın kalınlığını ölçmeliyiz ve 

istediğimiz kaynak kalınlığında olup olmadığına bakmalıyız. Eğer istediğimizden 

daha ince ise kaynak kalınlığını arttırmalıyız. İstediğimiz kaynak kalınlığına 

ulaştığımızda ise son olarak bağlantıyı bir zorlamaya maruz bırakmalıyız ve 

kaynağın sağlamlığını da kontrol edeceğiz. 

Aracımızın haberleşmesi amaçlı Wi-Fi modülünün, panel ile sürekli iletişimde 

olması en son istenilen durumdur. Burada öncelikle seçilen haberleşme modülü 
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ARDUINO ile bağlantıya geçirildiğinde, seri porttan veri transferi gerçekleşip 

gerçekleşmediği kontrol edilecektir. Her bağlantı gerçekleştiğinde mikroişlemci 

tarafında seri port üzerine bildirim geldiği için en kolay kontrol yöntemlerinden birisi 

bu seçenektir. Mikroişlemci ile seri portta haberleşme devam ettiği kesinleştikten 

sonra, araç içerisinde test yapılıyormuş gibi ufak denemeler yapılacaktır. Bu 

denemeler, dışarıdan bağlanan LED’i yakma, ivme sensöründen veri alma, ivme 

sensöründen alınan veriler dahilinde hareket eden sensör ile değişen koordinatları seri 

portta görme gibi testleri olacaktır. Testler tek bir Wi-Fi modülü olacağından, 

amacımız modülün çalışma durumunu kontrol etmek olacaktır. Daha sonra 

aracımızda kullanılacak durum benzetilerek, önce iki farklı Wi-Fi modülü birbiri ile 

ARDUINO seri portundan haberleşmesi sağlanacaktır. Burada önce ARDUINO seri 

portunda haberleşme izlenecek daha sonra birbiri ile iletişim kurduğu bilgisi seri 

porttan gözlenecektir. Gerçekleşecek alıcı-verici eşleşmesi sonucunda, araç 

içerisindeymiş gibi farklı deneylerle modül kontrolü ve çalışma düzenleri kontrol 

edilecektir. Test olarak, panel tarafında bulunan Wi-Fi modülünden aracın yapması 

gereken bir işlemi karşı tarafa aktaracağız, örnek olarak Wi-Fi modülünün bağlı 

olduğu ARDUINO’ya bağlı olan bir LED yakılması gibi. Verilen komut sonrasında 

karşı Wi-Fi modülü LED’i yakarken panel üzerindeki ARDUINO’ya LED yaktığına 

dair haber verici bildirim gönderecektir. Bu sayede aracımızın algoritmasında 

istenilen yerlere gitmesi için bilgiler girildiğinde, araç işlemini gerçekleştirmeye 

başladığında panel üzerinden düzenli olarak veri aktarımında bulunacaktır. 

Haberleşme sisteminin genel planımız, öncelikle bir modül bağlantı ve test 

gerçekleştirmesi daha sonrasında ise iki farklı modülün birbiri ile bağlantıya geçerek 

farklı testler gerçekleştirmesidir. 

Araç içerisinde, Wi-Fi modülüne birleşik kamera modülü testleri, Wi-Fi modülü 

testleri olumlu şekilde sonuçlandıktan sonra başlatılacaktır. Modülün çalışmasını test 

etmek için öncelikle Wi-Fi ile gerekli elektronik bağlantıları yapılacaktır. Yapılan 

bağlantılar sonrasında kamera açılıp görüntünün gelmesi, tek bir ARDUINO 

üzerinden kontrol edilecektir. Gerçekleştirilen doğru bağlantı ve görüntü gösterimi 

sonrasında, iki WiFi modülünün iletişim kurma testleri sonrası gerçekleştirilen bu tek 

taraflı kamera görüntü aktarımı, iki Wi-Fi modülüyle test edilecektir. Yapılacak testin 

amacı, araç altında bulunan kamera modülünün, panelde bulunan ekrana görüntüyü 

aktarmasını gözlemlemektir. Gerçekleştirilen test olumlu sonuçlandıktan sonra diğer 

test aşaması, bir karekod okutularak, yazılımsal destek ile karekodun değerinin 

okunması ve karşı panele yazdırılması olacaktır. Eğer bu test olumlu sonuçlanırsa 

aracımız kamera kullanımına hazır olacaktır. 

Akım sensörümüzün Arduino ile bağlantısı ve testi simülasyon programında 

gösterildiği gibidir. Malzemenin gerçek hayatta bağlantılarını yapmadan önce 

simülasyon programında çalışıp çalışmadığını test ettik (Bakınız Şekil 20). Herhangi 

bir sorunla karşılaşmadık. 
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Şekil 20. Akım sensörü test simülasyonu 
 

Mesafe sensörümüzün PROTEUS (simülasyon programı) üzerinde testlerini ve 

bağlantılarını yaptık (Bakınız Şekil 21). Malzemeyi temin etmeden önce simülasyon 

ortamında testte sorun olmaması malzemenin gerçek hayatta bağlantılarını yaparken 

muhtemelen daha az sorunla karşılaşmamızı sağlayacağını düşünüyoruz.  
 

Şekil 21. Mesafe sensörü test simülasyonu 
 

İvme sensörümüzün test aşamasında bağlantılarının nasıl yapılacağını ürün teknik 

özelliklerini inceleyerek ve bu teknik özellikleri ARDUINO ile bağdaştırarak 

planlanmasını gerçekleştirdik, henüz  PROTEUS gibi simülasyon programında testi 

yapılmadı. Bu aşamada araçta kullanılacak sensörleri Datasheet lerce yer alan bilgiler 

baz alınarak seçildi. Seçilen bu sensörlerin istenen çıktıyı vermeme ihtimalleri karşın 

yerlerine kullanılabilecek başka sensörler b planı olarak seçildi. Bu seçim sırasında 

aynı zamanda birbirleri ile ve mikrodenetleyici ile uyumlu çalışmaları gerektiği göz 

önüne alındı. 
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7. TECRÜBE 

Aracın elektronik tasarım sürecinde kızılötesi sensör olarak QTC-8a modülü 

kullanılmaya kara verilmişti. Bu sensör modülünün 8 kızılötesi sensör barındırması 

çizgi takibi için bize avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak sensörleri ölçüm 

mesafeleri ve diğer teknik özellikleri aracın fiziksel özelliği ile uyumama ihtimali 

vardır. Aracın yere yakınlığı sensörün ölçümü için yeterli olmayabilir. Bu ihtimale 

karşın ikinci bir plan olarak QRD114 kızılötesi sensörlerinden 8 tane kullanılacaktır. 

Bu sensörün algılama mesafesi ilk seçilen sensör göre daha avantajlı olabilir.  

Aracımızda ilk olarak lineer motor testlerini yaptık, bu testlerden yola çıkarsak 

yüklemenin araç üzerinde oluşturduğu basınç planladığımız gibi dağılmazsa 

beklenmedik yükleme durumları ve beklenmedik gerilmeler oluşabilir. Böyle bir 

durumla karşılaşırsak büyük bir ihtimalle statik veya dinamik bir hesaplama hatası 

yapmış olma ihtimalimiz yüksektir ve bu hesaplamalar kontrol edilmelidir. Eğer doğru 

ise bağlantıları yaparken bir hata oluşmuştur, bunlar kontrol edilmelidir. Eğer burada 

da bir hata yok ise malzemeler yanlıştır, bunlar kontrol edilmelidir. Böylece sorunu 

çözebiliriz. 

Malzemelerin kontrolü için yaptığımız çekme deneyinde eğer malzemenin özellikleri 

istediğimiz gibi çıkmazsa bu durumda ya malzemeler yanlış alınmıştır ya da yanlış 

seçilmiştir. Buradaki oluşabilecek hata yapım aşamasında kontrol edildikten sonra bu 

hata giderilebilir. 

Tekerlek ve mil bağlantılarında yapılan testlerde istediğimiz değerlere ulaşamazsak 

bağlantıyı kontrol etmeliyiz, bağlantı iyi bir şekilde yapılmamış olabilir. Daha sonra 

buradaki rulman veya yağlanmaları da kontrol etmeliyiz. Bu kontrollerden sonra eğer 

sorun devam ederse sürtünme çok fazla olabilir, bunu da kontrol etmeliyiz. 

Yaptığımız kaynakla birleştirme işlemlerinde de kırılmalar meydana gelebilir bu da 

yapılan hesaplardan oluşan hatalardan kaynaklanabilir, bunları tekrar kontrol 

etmeliyiz. 

Eğer aracımızda motor aracı hareket ettirebilecek gücü sağlayamazsa veya bu 

istenenin altında kalırsa bu birkaç sebepten dolayı meydana gelebilir. İlk olarak 

motor bağlantıları ve tahrik elemanları doğru çalışmadığı için bu durum belki montaj 

hatası belki üretim hatası belki de tasarım hatasından meydana gelen sorunlardan 

kaynaklanabilir. Bu durumda motor yeterli gücü üretiyor ama tekerleklere 

iletemiyordur. Güç bağlantı elemanlarında sönümleniyor ve kayboluyordur. Bu 

durumda tasarım düzenlenmeli ve sorun giderilmelidir. Bir diğer sorun ise motorun 

gücü yeterli olmasına rağmen tork değerleri yetersiz kalabilir, bu durumda ise aracın 

ağırlık merkezi ve dengesi merkez uzak ve dağınık olabilir. Bu durum kontrol 

edilmelidir ve eğer bir problem varsa giderilmelidir. Başka bir sebep ise tekerleklerin 

sürtünme değeri çok fazla olabilir, böyle durumda araç atalet momentini aşamadığı 

için hareket edemiyor olabilir. Bu durum da kontrol edilmelidir ve gerekirse tekerlek 

seçimi tekrar gözden geçirilmelidir. Başka bir sebep ise seçilen motorun yetersiz 

gelmesidir. Bu durum teorikte yapılan hesaplama hatalarından kaynaklanabilir veya 

teorikte yapılan hesaplamalar doğru olmasına karşın pratikte uygularken oluşan 

farklılıklardan dolayı da oluşabilir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında ise motor seçimi 

gözden geçirilmelidir. 

Aracımızda kullanılacak olan haberleşme testleri 6. bölümde açıklanmıştır. Bu testler 
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sırasında gerçekleşebilecek en büyük problem Wi-Fi modülünün eşleşmemesi 

durumudur. Gerçekleştirilen modülün eşleşmemesi durumunda öncelikle bağlantı 

doğruluğunun kontrolü yapılmalıdır. Daha sonra kullanılan modül sorunundan önce, 

kodlamada gerçekleşme ihtimali olan hatalar kontrol edilerek analiz edilebilir. 

Kodlamada bir sorun bulunmaması sonucunda cihazın sağladığı güç kontrolleri 

yapılmalıdır. Boş durumda çalıştığı değerler cihazın datasheet’inden bakılarak 

multimetre ile ölçülmelidir. Ölçülen değerler doğru fakat yine de uyumsuzluk 

problemi bulunuyorsa, modülün tüm entegreleri elektriksel ölçüm için deneye tabii 

tutulur. Haberleşme modüllerinde, enerji düşüklüğünde bilgi iletimi daha dar alanlara 

düşecektir. Burada planlanan çalışma aralığında, yarışma sırasındaki en yüksek aralık 

seçildiğinde haberleşme devamı kontrol edilmesine rağmen iletişimde kopma sorunu 

oluşabilir. Bu durumda cihazın içerisinde bulunan farklı modlar kullanıma 

alınacaktır. Fakat bu değişikliklere rağmen cihazımız mesafeyi desteklemiyorsa, 

gerekli nitelikteki modül kullanılmasına rağmen, kullanılan modül değiştirilerek daha 

yüksek alanlarda çalışan, düşük güç kayıpları sağlayan modüller kullanılacaktır. 

Diğer sorunlar fiziksel olarak kullanım sırasında oluşabilecek ise de pratik 

çözümlerle sorunlar giderilecektir. 

Araçta kullanılacak olan kameranın çalışmaması durumu oluşabilir. Bu durumu analiz 

etmek için öncelikle kamera modülünün bağlandığı pinlerin kontrolü sağlanmalıdır. 

Kontroller yapılıp, hata bulunmadıysa aracın kamera tarafında bulunan kodlaması 

kontrol edilecektir. Burada kontrol edilen kodlama, ekrana yansıtılan değerin doğru 

olup olmadığını da içermektedir. Eğer tüm bağlantılarımız ve kodlamamız kontrol 

edilip sorun bulunmadıysa, modül üzerindeki çalışma aralıklarına bakılacaktır. Bu 

değerler datasheet’inde verilen değerler ile karşılaştırılacak ve uygun değilse modül 

değiştirilecektir. Fakat değerler uygun ise tüm bütünleşmiş ve bağıl olan kamera 

bağlantıları elektriksel olarak ölçülecektir. Burada yaşanabilecek en büyük sorun 

bağlantı kurulamamasıdır. Bağlantı kurulduktan sonrasında kameranın görüntüyü net 

gösterebileceği, yapılan araştırmalar ile Bölüm 4.3’te belirtilmiştir. Aracımızda 

okunan karekodun değerlendirmesi de gerektiğinden, yerleştirilen kameranın karekodu 

okuması amaçlı QR okuyucu kodlaması gerekecektir. Bu kısımda, kamera QR’ı 

okuyup sonucunu ekrana yansıtmıyorsa kodlama üzerinde sorun olduğu 

anlaşılacağından kodlama düzeltilecektir. Eğer yapılan QR okunmasında kamera 

okuyamıyor ise, kamera görüntüsü üzerine çözümler üretilecektir. 

Aracımızda kullanılacak 3 adet DC motor (2 adet ön tarafta 1 adet arka tarafta) ve 1 

adet lineer motor testlerinde sorunla karşılaşılabilir. Burada kullanılacak DC 

motorlardan ileri hızlanma sürecinde aracın ön ve arkasında sorun olması 

durumunda, eş kullanılan 3 DC motorun aslında ortak olarak çalışması 

gerekmektedir. Burada motorlara gidecek olan akımın eş zamanlı gitmemesinden 

dolayı araç düz gitmek yerine yönlenerek devam edebilecek bir duruma gelecektir. 

Araç farklı yönlere farklı hızlar ile gidecek olursa, araç çalışması bu durumdan çok 

etkilenecektir ve bu durum yarışta ciddi performans kayıplarına sebep olacaktır. Bu 

sorunun çözümü motor sürücüsü kullanmaktadır. Kullanılan motor sürücü görevini 

yerine getirmiyorsa, sürücü üzerindeki motor enerji ve toprak hatları kontrol edilmeli 

ve sürücünün mikrodenetleyicinin bağlantısı olan pinlere de bakılmalıdır. Yapılan 

kontroller sonucu sorun bulunmazsa gerçekleşen akım çıktısı multimetre ile ölçülerek 

kontrol edilmelidir. Bu değerler de aynı ise motorların değerlerinde ufak da olsa 

farklılık olacağı varsayımı ortaya çıkabilir. Bu durumda motorun değiştirilmesi veya 

ölçüm sonucu akım ayarlanması yapılmalıdır. Motorlar uzun süre çalıştıktan sonra 

aşırı ısınarak çalışmasını durdurabilmektedir. Isınan motorun sıcaklığını alma amaçlı 

motor sürücüde soğutucular bulunmaktadır. Bu sürücüde bulunan soğutucular, 



35  

motorların soğutulmasında destek sağlamıyor ise motor sürücüde bulunan soğutucu 

arızalı olma durumuna karşı gerekli elektriksel ölçümler yapılmalıdır. Yapılan 

ölçümler sonucunda sürücüde oluşacak olan hatalar gözlemlenirse motor sürücü 

değiştirilecektir. Ayrıca kullanılacak olan lineer motorun çalışması eğer doğru değil 

ise, farklı yönlerde çalışma veya gerektiğinde tetikleme gerçekleşmemesi, kodlama 

üzerinde hata olduğunu göstereceğinden kodlama kontrol edilmelidir. 

Gerçekleştirilen kodlama problemleri çözüme kavuşturulduktan sonra motor 

bağlantıları kontrol edilir. Eğer motor kaldırabileceği yükü kaldıramıyor ise kullanılan 

motor değerleri tekrar kontrol edilir ve bu değerlerin yetersiz olduğu anlaşılır ise 

kullanılan lineer motor yüksek ağırlıklarda çalışan başka bir lineer motor ile 

değiştirilir. Motorlar ile ilgili oluşabilecek anlaşılamayan elektriksel hatalarda ölçüm 

cihazları, osiloskop, multimetre vs., kullanılarak problem tespiti ve çözümüne yönelik 

filtre devreler tasarlanması planlanmaktadır. 

Sensörlere ait testlerden yola çıkarsak simülasyon üzerinde herhangi bir hata 

alınmamıştır. Bağlantıları datasheet’lerine göre yapıldığı için modellemelerinde 

herhangi bir sorun yaşanmamıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
  Zaman Planlaması 

Bu kısmında projemizde gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilmiş olan iş paketleri 

gösterilmiştir. Kırmızı ile belirtilen haftalık sayılar, projemizin rapor gönderim 

zamanlarıdır. Projenin son başvuru tarihinden başlayarak, Teknofest yarışmasının 

gerçekleşeceği güne kadar olan süre için iş planı yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda iş 

planımız ve haftalık dağılımları görülmektedir. Tabloda bulunan renklerin açıklaması 

tablonun altında belirtilmiştir. 
 

 
 
 

NO 

 
İŞ PAKETİ ADI 

 
 

15 Mart- 21 Eylül Arası İş Planı (Haftalık) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
Projede belirtilen problemin 

anlaşılması 
                           

2 
Proje sorununa yönelik literatür 

araştırmalarının yapılması 
                           

 

3 

Araştırılan sonuçların 
değerlendirilmesi ve problem 
çözümü fikirleri toplanması 

                           

4 
Proje Ön tasarım raporu 

hazırlanılması 
                           

 

5 

Proje çözümünde yazılımds 
kullanılacak yöntemlerin, 

algoritma olarak belirlenmesi 

                           

 

6 

Proje çözümünde kullanılacak 
olan algoritmalara yönelik 
elektronik ekipman seçimi 

                           

 

7 

Seçilen elektronik ekipmanların 
teorik ve deneysel kontrollerinin 

yapılması 

                           

 

8 

Projede kullanılacak olan 
elektronik ekipmanlara yönelik, 
mekanik tasarım oluşturulması 

                           

 

9 

Yapılan mekanik tasarımın teorik 
ve deneysel şartlarda 

olabilirliğinin kontrol edilmesi 

                           

10 
Hazırlanan projenin tümleşik 

çalışmasının uygunluk kontrolü 
                           

11 Detay Raporu Hazırlanması                            
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12 
Araç fiziksel, elektronik malzeme 

temini ve malzeme testleri 
                           

 

13 

Testleri olumsuz olan 
malzemelerin iyileştirilmesi veya 

değiştirilmesi 

                           

 

14 

İyileştirilen ve çalışan 
ekipmanların oluşturulan araç 

içerisine yerleştirilmesi 

                           

15 
Yerleştirilen ekipmanların 

kodlamasının 
gerçekleştirilmesi 

                           

 

16 

Aracın çalışmasına yönelik 
kodlama düzeltmeleri ve son 

halinin oluşturulması 

                           

17 
Verilen görev benzeri denemeler 

ile araç testlerinin yapılması 
                           

18 
Yapılan testler sonucu 

aracın  geliştirilmesi 
                           

19 Aracın son haline getirilmesi                            

Tablo 3 
 

İş planlarında gösterilen 3 farklı renk vardır. Bu renklerden koyu mavi olan 

kutucuklar ön tasarım raporu sürecinde olan iş planlarını, koyu turuncu olan 

kutucuklar detay raporu sürecinde olan iş planlarını ve koyu gri renkli olan 

kutucuklar detay raporu sonrasında yarışma gününe kadar olan süreci göstermek 

amaçlı kodlanmıştır. 

 

 

  Bütçe Planlaması 
Bir proje hayata geçirilirken en önemli basamaklardan biri de bütçe planının doğru 

yapılmış olmasıdır. Biz de aracımızı gelir kaynaklarımız doğrultusunda hayata 

geçirmek için bir bütçe planlaması sürecinden geçtik. Projenin bütçe planlamasını 

yaparken tahmini bütçenin aşılması veya altında kalınması olasılıklarında ise gelecek 

durum analizleri yapılmıştır. Tüm bu planlama yapılırken gelir kaynaklarımız ve 

sabit-değişken giderlerimiz göz önüne alınmıştır. Aracı gerçekleştirmek için 

ihtiyacımız olan malzemelerin seçimleri yapılırken aynı işlevi ve katkıyı aynı 

verimlikle alabileceğimiz belirli parçaları, tek parça içerisinde toplayıp çok 

fonksiyonlu olarak görev yapan ve bu sayede hem araç içerisinde alan israfından hem 

de maddi olarak israftan kaçınmamıza yardımcı olacak malzemeler tercih edilmiştir. 

Malzeme temini yapılacak sitelerin birbirlerine göre fiyat-performans oranları 

karşılaştırılmış ve buna istinaden ortalama fiyatlar belirlenmiştir. Maliyet açısından 

üst limit ve alt limitler belirlenmiştir. Malzemeleri temin edeceğimiz yerlerin şu anki 

fiyatları üzerinden oluşabilecek kur değişimleri malzemelerin fiyatlarına eklenerek 

bir bütçe oluşturulmuştur. Temin edilen malzemelerin yetersiz kalması veya temin 

edilen malzemelerin elimize ulaştığında bozuk ya da gerekli performansı vermeme 

durumunda oluşabilecek ekstra maliyetler de göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

amaca hizmet eden projelerin ortalama maliyetleri araştırılmış ve bizim için gereken 

bütçe ile karşılaştırması yapılmıştır. Temel amacımız gelir kaynaklarımızı en doğru 

şekilde kullanıp doğru malzemelerle yarışma tarafından verilecek görevi 

geliştirdiğimiz araçtan beklenen performans ile en iyi şekilde en uygun maliyetle 

yerine getirmektir.  

Projede kullanılacak her türlü eleman için maliyet ve verimlilik esasları göz önünde 
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bulundurularak tahmini bir bütçe hazırlanmıştır. 2 farklı bütçe senaryosu durumu 

analiz edilmiş ve ortalama bütçe Tablo 4’te verilmiştir.  

 
Tablo 4. Öngörülen yaklaşık bütçe 

 

 
 

Malzeme 

 
 

Adet 

Ortalama 

Birim 
Fiyat (TL) 

Ortalam

a Toplam 
Tutar (TL) 

Elektronik Alt Grubu Malzeme Listesi 

ESP32-CAM WiFi-Fi 

Bluetooth Geliştirme Kartı + OV2640 Kamera 
Modül 

 

 

 
2 

 

 

 
140.0 

 

 

 
280 

HC SR04 Mesafe 
Sensörü 

 
3 

 
8.0 

 
24 

Arduino MPU6050 6 

Eksen İvme ve Gyro Sensörü 

 

 
1 

 

 
32.0 

 

 
32 

Ağırlık Sensör Kuvvetlendirici- Load 
Cell Amplifier- HX711 

 

 
1 

 

 
11.0 

 

 
11 

Arduino Mega 2560 R3 Klon (USB Kablo 

Dahil) 

 
 

1 

 
 

130.0 

 
 

130 

QTR-8RC Kızılötesi Çizgi Takip Sensörü 
 
1 

 
75.0 

 
75 

ACS712 Akım Sensörü Modülü AC / DC +5A / - 
5A 

 

 
3 

 

 
15.0 

 

 
45 

Arduino UNO R3 1 65.0 65 

CNY70 Kızılötesi 
Sensör 

 
8 

 
5.0 

 
40 

TGS5141 Gaz Sensörü 1 32.0 32 

Buzzer 1 2.0 2 

Delikli Plaket 10 3.0 30 

2.4mm Makaron 10 2.0 20 

ZD-99 Isı Ayarlı Lehimleme İstasyonu 
 
1 

 
180.0 

 
180 

Lehim Tel 0.75 mm 
200g 

 
1 

 
 

100 

Kuru Akü    

Breadboard 3 12.0 36 

Kablo    

12V 300 Rpm 37mm Redüktörlü DC Motor 
 
3 

 
93.00 

 
279 

12V DC 100mm 20KG 

Lineer Aktüatör Motor 
 
1 

 
540.0 

 
540 

BTS7960B 20 Amper 

Motor Sürücü Kartı 
 
3 

 
80.0 

 
240 

Elektronik Parçalar    
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11.1 V 3S LiPo Batarya- 
Pil 450 mAh 25C 

 
1 

 
60.0 

 
60 

TOPLAM   2221 

Mekanik Alt Grubu Malzeme Listesi 

16 MnCr 5 çeliği 
9,38 TL /KG 

Özel ölçülerde üretim yaptırılacaktır. 

A380 Alüminyum alaşım Özel ölçülerde üretim yaptırılacaktır. 

Genel Toplam 

Dolar kuru etkisi, elektronik ve mekanik 

malzemelerin bozulmaları dahilinde 

oluşabilecek olan en yüksek genel toplam 

6500 Tl 

 

  Risk Planlaması 
Risk; amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dahilinde gerçekleşebilecek 

her tür olay, koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyelidir. Biz de bu tanım 

doğrultusunda aracın teorik aşamasından test aşamasına gelinceye kadar ki tüm 

aşamalarda riskleri planlayarak, riskleri taşıyarak ve kabul ederek bir sonraki adıma 

ilerlemeyi öngördük. Zaman-bütçe ve teknik anlamda oluşabilecek riskleri, temel 

riskleri inceledik ve tüm planlarımızda seçilen malzemelerden üretim tekniklerine 

kadar tüm tercihlerimizde oluşabilecek risklerin doğuracağı sonuçları göz önünde 

bulundurularak hazırladık. 

Karşılaştığımız ve ilerde karşılaşabileceğimiz riskleri sınıflandırdık. Daha 

sonrasına bu riskleri nasıl karşılayacağımız üzerinde çalışmalar yaptık. Gerektiği 

yerlerde risklerden kaçınmak, riskleri transfer etmek, azaltmak ve riskleri kabul 

etmek gibi metotları uyguladık. 

Riskler ve bu risklere yanıt verme planlarımızda bahsetmek gerekirse;  

1) Aracın tüm aksamlarının doğru çalışması için güç verici olarak 12 V kuru akü 

tercih ettik, fakat aracın zorlanma durumlarında veya hızlanması gereken 

durumlarda aküye takviye olarak Li-Po pil yerleştirilecektir.  

 

2) Aracımızın bütçe planlaması yapılırken her adımda seçilen malzemelerin 

beklenen performansı vermeme, malzemenin elimize bozuk ulaşması veya 

malzemelerin elimize doğru zamanda ulaşamaması gibi durumlarda hızlı ve kolay 

ulaşılabilecek fakat aynı performansı verebilecek alternatif malzemelerin temini, 

kur değişimlerinden dolayı beklenen fiyatın üzerine çıkılması durumu için bütçe 

planına bu farkların eklenmesi gibi riskleri öngörüp çözüm önerileri sunup riskleri 

taşımış ve azaltmış olduk. 
 

3) Projenin bir diğer önemli adımı olan zaman planlamamızı yaparken temel 

aldığımız iş paketlerimiz ve bu iş paketlerimizin hangi süreler içerisinde 

tamamlanmış olacağı planını yaparken de riskleri göz önüne almış olduk. Lisans 

öğrenimimizi devam ettirmemiz nedeniyle bu zamanlamayı yaparken bizim için 

önemli olan sınav dönemlerimizdeki iş plan yükünü azaltarak iş yükü azaltımına 

gidilip riskleri azaltma yolunu tercih ettik. Örneğin bir iş paketinin belirtilen süre 

içinde gerçekleştirilmeme durumunda bu tüm proje zinciri etkileyeceği için bir iş 

planı öncesinde ya da en kötü ihtimalle bir iş planı sonrasında yapılacak işin 

zamanının azaltılması ve hızlandırılması, aksiyonların daha hızlı alınması, 
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toplantıların sıklaştırılması gibi stratejiler uygulayıp iş planına sadık kalmaya 

çalıştık. 

4) Araç haberleşmesi kısmında gerçekleşecek olan bağlantı kopması riski tüm 

projeyi çalışmaz hale getirebilir bir problemdir. Bu problemin çözümü amaçlı ilk 

başta seçilen Bluetooth modülü kullanım alanlarına yetkinlik sağlamayacağı için 

Wi-Fi modüllü tercih edilmiştir. Burada aracın haberleşmemesi riskinden mesafe 

faktörünün önüne geçilmesinin yanında araç bağlantı kopma durumu söz konusu 

olabilir. Burada yarışma alanı içerisinde bir Wi-Fi bağlantısı yapılabilir durumda 

olacak şekilde önlem alınmıştır. Eğer bu durum olumsuz gelişir ise taşıdığımız 

haberleşme amaçlı Wi-Fi sağlayıcı ile bağlantı sağlanacaktır. Aracın 

kodlanabilirliğinin kolaylığından dolayı bu tarz anlık düzenlemeler yapılabilecektir. 
 

5) Araç içerisinde kullanılacak olan sürücü kartı seçimimizde farklı sürücü kartı 

kullanımı gerçekleştirilmesi planlanılmıştır, fakat çn .alışmalar sırasında edinilen 

farklı tecrübeler ile kullanılacak sürücü kartının ısınma sorunu olduğu göz önüne 

alınarak, aracımızın yüksek torklarda çalışması da düşünülmüştür. Bu belirlenen risk, 

aracımızın motorlarında bozulmaya hatta elektronik aksamda yanmalara yol 

açabileceğinden kullanımından vazgeçilerek, yine daha önce kullanılan daha 

güvenilir ve daha yüksek akım aralığı olan bir motor sürücü kullanımı kararı 

alınmıştır. 
 

Bu ve bunun gibi oluşabilecek riskler için planlar yapmış durumdayız. Zaman zaman 

da riskleri kabul etmekten de geri durmadık. 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

Li-Po piller sayesinde araç motoru rampalarda daha hızlı olabilecektir. Bu piller diğer 

pillere kıyasla daha hafif olduğu için aracımızın ağırlığına çok büyük bir etkisi 

olmayacaktır, bu durum bizim tasarımımız için bir avantaj sağlamaktadır. Araç için 

geliştirilen algoritmalar istendiği kadar tekrar çalışabilecek şekilde tasarlandı. 

Aracımız aynı yapıya ve özelliklere sahip farklı bir platformda, aynı görevleri yerine 

getirebilecektir. Yük alma ve yük bırakma işlemlerini de tekrar tekrar yapabilecektir. 

Araç içerisinde koku sensörü kullanacağız. Bu sensör sayesinde araç içerisinde olası 

bir yangın ve dışarıdan olası bir problem anında sensörümüz uyarı verecek ve 

tehlikelerin önüne geçmemizi sağlayacaktır. Yükü kaldıracak olan mekanik aksam 

üzerinde bulundurduğu sensörler sayesinde ve yükün alınması sonrasında rampa ve 

ani manevralarda yükün düşme riskini minimuma indirecek şekilde tasarlanmıştır. 
 

10. YERLİLİK 
Aracımızın her aşamasında kullanılan malzemelerin en ince detayından üretim 

yöntemlerinin tüm fonksiyonlarına kadar tüm ekip olarak sürece hâkim olduk. 

Aracın sensörlerin kullanımı ve bu sensörlerin aracın hangi kısımlarına 

yerleştirileceği ekip tarafından tasarlanmıştır. Risk ve verimlilik analizleri 

tarafımızca yapılmış ve harekete geçilmiştir. Takım liderimizin daha önceki 

tecrübeleri ve takım üyelerimizin yoğun çabası ve kapsamlı bakabilme becerimizle 

bu kararları aldık ve raporun her bir aşamasında gördüğünüz üzere hayata geçirdik. 

Tüm bunları yaparken tamamen kendi bilgi beceri ve araştırma gücümüzü kullanıp 

akademik danışmanımızın tecrübesinden yararlanarak ortaya gerekli işlevleri yerine 
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getirebilecek yerlilik oranı yüksek bir araç çıkarmaya çalıştık. Tüm gerekli 

algoritmalar, hangi malzemelerin uygun olacağı, bu malzemelerle birlikte aracın 

fiziksel ortamda nasıl görüneceği gibi birçok etken takım üyelerinin kararları 

doğrultusunda çıkarılmıştır. Projeye elimizden geldiğince en büyük çabayı kendi 

becerimizle katarak dış kaynak kullanmadan yerli taraflarımızı ortaya çıkarmaya 

çalıştık. 
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