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1. RAPOR ÖZETİ  

  Sanayi iç lojistiğinde veya depolarda aktif şekilde kullanılacak OTOBOT; 

önceden kendine atanmış güzergahta çizgi takibi yapan, 100 kilograma kadar 

yük taşıma kapasitesine sahip, tamamen otonom hareket eden ve gerektiğinde 

güvenlik amaçlı uzaktan da kontrol edilebilen sanayi tipi otonom yük taşıma 

robotudur. 

   Bu araç alüminyum tabanlı bir şase üzerine tasarlanan Mekanum-Drive sistemi 

ile hareket etmekte, ayrıca şase üzerine monteli makas sistemi vasıtasıyla ağırlık 

kaldırmaktadır. Ağırlık kaldırmada kullanılan sistemin temel güç kaynağı 

hidrolik pistonlardır. Bu hidrolik pistonların bağlantı yerleri maksimum tork için 

hesaplanmış olup, eklem yerlerindeki özel bağlantılar ile de sürtünme minimuma 

indirilmiştir. Aracımız maksimum verimlilik hedeflenerek tasarlanmıştır. Aracın 

üzerindeki birçok sensör ve otonom sürüş mekanizmaları ile manevralar 

sağlanmıştır. Bu araç üzerinde çalışırken gerek mühendisler gerek eğitmenler ile 

fikir alışverişi bizi tasarım konusunda geliştirmiştir. Fikren gelişmiş tasarım 

bilgimizi aracın üretimine yönelik çizimlerde kullanarak fiilen tasarım bilgimizi 

de geliştirdik. Kullanılan malzemelerin hafiflik ve sağlamlık özellikleri ile öne 

çıkan alaşımları aracımızın hafif ve güçlü olmasını sağlamıştır. Bu özellikler 

aracın güç tüketimini düşürmüş ve aracın verimliliğini artırmıştır. Günümüz 

ekonomisinde her cihazda olduğu gibi burada da verimlilik esastır. Herhangi bir 

alanda maksimum verimlilik sağlandığında gelişme kaçınılmazdır. 

  Robottan gelen verilerin arayüze aktarılması için Roslibjs kütüphanesi ile 

ReactJS kullanılmaktadır. Ayrıca arayüzün iskeletini HTML, CSS, JS 

oluşturmaktadır. 

   Sensörlerden gelen veriler, kontrol bileşenlerine gönderilerek robotun 

yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede genel elektronik yazılım bilgisi 

edinilmektedir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

  Takımımız 10 kişi ve 1 danışmandan oluşmaktadır. Beş bilgisayar, bir 

yazılım, iki elektrik elektronik ve iki tane de makine mühendisliği 

öğrencisi bulunmaktadır. Danışmanımız Ostim Teknik Üniversitesi’nin 

yazılım mühendisliği departmanının bölüm başkanıdır. 

 

2.2.             Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı   
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

  Ön Tasarım Raporunun değerlendirmesini takım olarak yaptığımızda 

değişiklikleri daha rahat gördük. Robotumuzun tasarımının hangi aşamalardan 

geçtiğini gördük. Tasarım olarak Ön Tasarım Raporu için hazırladığımız 

tasarımın üstüne yeni şeyler katarak nihai tasarıma karar verdik. Nihai tasarım 

robotumuzun en iyi çalışacağını düşündüğümüz fikirleri içeriyor. Ayrıca 

robotumuz için düşündüğümüz donanımları Ön Tasarım Raporundan sonra 

tekrar değerlendirdik. Sonuç olarak karar verdiğimiz donanımlardan bazılarını 

daha az maliyetli ve daha verimli bazı donanımlarla değiştirmeye karar verdik. 

Bütçe için yararlı değişiklikler yapılmış oldu. Son bütçemiz, daha önceden karar 

verdiğimiz donanımların bazılarının değişmesi ile bir miktar değişime uğradı. 

Bu değişikliği risk planlamamız içerisine dahil ederek, ekibimizin 

çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlem almış olduk. 

4. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarım 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

  Aracın mekanik tasarımı ön tasarım raporunda belirtildiği gibi belli bir aşamaya 

gelmişti (Şekil 1, Şekil 2). Ön tasarım raporumuzda birtakım eksikler mevcuttur. 

İlk işimiz bu eksiklikleri tanımlamak ve çözüm önerilerini bulmak oldu.  

 

Şekil 1(ilk tasarım) 
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Şekil 2(ilk tasarım) 

 

 

Araç Nihai Tasarımı 
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Araç Nihai Tasarımı 

 

  Aracımızın ilk aşamada inç sisteminde tasarladık. Biz üretimde kolaylık olması 

açısından parçaları tekrar metrik sitemde daha düzenli bir biçimde tasarladık. 

  Aracın hareket mekanizması ilk tasarlanan prototipte Tank-Drive hareket sistemi 

mevcuttur. Tank-Drive hareket sistemini Mekanum Wheel hareket sistemine çevirmeye 

karar verdik. Dar bir tesis ortamında malzemelerin esnek ve sorunsuz bir şekilde 

taşınması için, dört Mecanum tekerleğine dayalı çok yönlü bir mobil robot tasarlandı. 

Mekanum Wheel sürüş sırasında ekstra bir özgürlük derecesi sağlıyor ve hassas 

hedefleme ve konumlandırma için Tank Drive sistemine göre daha iyidir.  

  Tasarlanan şaseye 4 mekanum tekerlek (Şekil 3) çok yönlü hareket için kurulumu 

yapıldı. Her tekerlek bir DC fırçalı motor tarafından güç verecek şekilde tasarıma dahil 

edildi. Şekil 4 de hareket analizi hesaplamaları kinematik olarak analizleri yapıldı. 
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Şekil 3 

 

Şekil 4 

 

  

  Mecanum tekerlekleri çalıştırıldığında, açılı çevresel silindirler, parçanın bir kısmını 

çevirir. Tekerleğin dönme yönündeki kuvvet, her bir tekerleğin yönüne ve hızına bağlı 

olarak, elde edilen tüm kombinasyonlar ve bu kuvvetler, istenen herhangi bir yönde 

toplam bir kuvvet vektörü üretir ve böylece platforma izin verir. Tekerlekleri 

değiştirmeden ortaya çıkan kuvvet vektörü yönünde serbestçe hareket etmektedir. Şase 

hızı denklemlerinde kullandığımız denklemler aşağıda belirtilmiştir. 

 

R=Teker yarıçapı 

W1= açısal hız 

L1, L2 =tekerlek ekseni ve şase merkezi arasındaki mesafe. 
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  Otonom aracında kullanılması planlanan Mecanum Tekerleklerin son halini Ansys 

Programın da analiz edildi. 
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  Analiz sonuçlarına göre Mecanum Tekerlekler gözlemlendi ve istenilen koşullara göre 

herhangi bir sorun tespit edilmedi. 

 

  Kaldırma sisteminde ilk başta yapmak istediğimiz pnömatik pistonlar ve makas 

sistemini kullanarak belirtilen ağırlığı kaldırmaktı. Kullanacağımız hidrolik sistem 

hem maliyetli hem de kullanacağımız kompresörün fazla büyük olması ve de 

kullanacağımız akünün durumunu etkileyeceği için hidrolik silindirlerden vazgeçtik ve 

dişli ve zincir takımını DC motor ile entegre edip makas sistemini kullanmaya karar 

verdik. 

  Makaslı kaldırma mekanizması/makaslı kaldırma çalışma prensibi, düzeneğin tepesine 

takılı bir yük taşıma platformunu yükseltmek veya alçaltmak için yukarı veya aşağı 

hareket eden bir dizi çapraz destekli kola dayanır. Yukarı ve aşağı hareket için makaslı 

kaldırma mekanizmasını uzatmak veya geri çekmek için gereken güç kaynağı, platform 

boyutuna, çalışma yüksekliğine ve kaldırma ünitesinin yük taşımasına bağlı olacaktır. 
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  Makas mekanizması, iş platformunun altındaki çelik destek kirişlerinin, birbirine bağlı 

birkaç makas bıçağı seti gibi görünen bir düzenek üretmek için pivot noktalarıyla 

menteşelenmesinden oluşur. Makaslı kaldırma çalışma mekanizması kirişlerin tabanını 

birbirine ittiğinde yapı uzar, çalışma platformunu dikey olarak yükseltir. Makas kolları, 

taban uzunluğu arttıkça katlanır ve taban uzunluğu azaldıkça uzar. 

 

  Geometrik olarak, konfigürasyon doğası gereği kararlıdır. Makaslı kaldırma 

mekanizması, menteşeli pivot noktası kesişimleri olan bir dizi bağlantılı paralelkenar 

olarak sunulur. Bu, operatörün geometrik şeklin bütünlüğünü korurken ve platformu 

sabit ve tabana paralel tutarken mekanizmayı uzatmasını veya küçültmesini sağlar. 
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  Makaslı kaldırma mekanizmasının ayakları, taban ile platform arasındaki boşluğu 

dolduran fabrikasyon metal dikmelerin çapraz dizilimi veya pantograf 

konfigürasyonudur. Makaslı kaldırma mekanizmasının maksimum çalışma yüksekliği, 

her bir makas ayağının uzunluğuna veya makas ayağının sayısına göre belirlenir. Makas 

ayakları, platformu daralttıkça (birbirine yaklaştıkça) yükseltir ve genişledikçe 

platformu indirir ve zincir dişli sistemi ile çalıştırılabilir. 

  Makaslı kaldırma mekanizmasının taban parçası, güçlü, sert braketlerden oluşan 

sağlam bir temeldir. Taban, makas ayaklarının altındaki silindirleri yönlendirmek için 

raylarla tasarlanmıştır. Tabandan gelen güçlü destek ile bağlantılı olarak, bu silindirler 

ünitenin sabit ve dengeli bir şekilde yükseltilip indirilmesini sağlar. Makaslı kaldırma 

tabanının boyutu ve konfigürasyonu, modele ve uygulamasına bağlı olacaktır. 
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  Bir makaslı kaldırıcıya güç sağlamak için dişli zincir mekanizması kullandık. Bunlar, 

farklı yakıt kaynaklarıyla çalışan bağımsız motorlardan uzak güç paketlerine kadar 

değişebilir. En uygun güç kaynağının seçimi olarak DC motor ve dişli zincir 

mekanizması kullanmaya karar verdik. 

  

  Elektrikle çalışan makaslı kaldırma mekanizması tipik olarak düşük gürültülü kompakt 

bir ünitedir. Emisyonsuz oldukları için iç mekan çalışma ortamları için çok uygundurlar. 

Daha küçük makaslı platformlar, şantiyeler arasında çekilebilir veya çekilebilir. Özel 

uygulamalar için, makaslı kaldırıcılar otomatik kılavuzlu bir araç (AGV), düz yataklı 

veya vagon üzerine monte edilebilir.  

 

  Makas sistemininin hareketini sağlamak için dişli ve zincir takımı kullanmaya karar 

verdik. Makaralı Zincir tasarımının doğası gereği iletme yeteneğine sahiptir. Yüksek 

tork yükleri ve ideal sürücü ortamını sağlar. Uzunlamasına yerleştirilmiş yavaş ila orta 

hızlı millerin bağlantısı merkezlerdir. Seçim ve uygulama oldukça basittir. Normal 

mühendislik uygulamalarını takip etmekle birlikte, Makaralı Zincir Tahriklerine özel iyi 

tasarım uygulaması ve bunların dikkate alınması başarılı tahrik tasarımı sağlayacaktır 
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  Zincir dişlisi, hareketi ve torku bir milden diğerine iletmek için kullanılan dişli bir 

çarktır. Zincirler hareketi ve kuvveti bir dişliden diğerine iletmek için kullanılır. Bir 

dişliden diğerine hareketi ve torku iletmek için birbirine geçmesi gereken dişlilerin 

aksine, dişliler uzakta konumlandırılabilir. Dişliler bir zincirle birbirine bağlanır. Milin 

çapına uygun delikli bir zincir dişlisi seçilir ve mil üzerine kaydırılır. Dişli daha sonra 

dişli ve mildeki kama yolları aynı hizaya gelene kadar döndürülür.  Adı verilen 

dikdörtgen şeklinde bir çelik çubuk parçası dişlinin mil üzerinde dönmesini önlemek 

için kama yuvalarına kaydırılır. 

  Kordal Eylem: Bir zincir, bir zincir dişlisi, her bağlantının bir yükselişi ve düşüşü ve 

bir hız varyasyonudur. Bunlar, kordal eylemden kaynaklanmaktadır.” Diyagramlarda 

aşağıda, Silindir B, zincir dişlisine yaklaşırken takip eder. Silindir A'nın kiriş hattı bir 

kez devreye girdiğinde perde çemberinin yayını takip ederek yükselmesine neden olur. 

Zincir çözülürken zincir dişlisinden tersi gerçekleşir. Yanı sıra bir uyaran zincire 

titreşim, zincirin doğrusal hızı etkin yarıçap d'de minimumdan maksimuma değişir daire 

yarıçapında r. Bu döngüsel hızın seviyesi belirlenebilir: 

 

 

Z= dişli sayısı 
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  Kordal eylem kaçınılmazdır, ancak büyüklüğü ve etkisi yüksek sayıda zincir dişlisi 

kullanılarak minimize edilebilir.  

 

 

  Makaralı Zincir, redüksiyonlu tahriklerde yüksek verimlilikte çalışır 3:1'e kadar 

oranlar, ancak 5:1'e kadar olan sürücüler için etkin bir şekilde kullanılabilir. Daha 

yüksek oranlar tavsiye edilmez, ancak bazılarında çok 10:1'e varan yavaş hız sürücüleri 

azalmaları kullanılmıştır. 

  Dişli oranı, tahrikli ve tahrikli zincir dişlilerinin göreceli boyutlarının bir 

fonksiyonudur ve çaplarını bölerek hesaplayabilirsiniz, ancak dişleri saymak daha 

kolaydır. Dişli oranı, basitçe, tahrik dişlisindeki (T1) diş sayısının tahrikli zincir 

dişlisindeki (T2) diş sayısına bölümüdür. 
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 Tahrik edilen zincir dişlisinin (V2) dönüş hızının, tahrik edilen zincir dişlisinin 

(V1) dönüş hızına göre RPM cinsinden oranı, zincir dişlisi oranı ile aynıdır. 
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Makas sistemi için matematiksel analiz olarak kullandığımız eşitlikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
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4.1.2. Malzemeler  

  Çok fazla malzeme var ve her birinin birçok özelliği var. Bunları görüntülemek ve 

karşılaştırmak için iyi bir yola ihtiyacımız var. Bunu yapmanın yararlı bir yöntemi, 

bunları bazen "kabarcık" veya "Ashby" çizelgeleri olarak adlandırılan, bir özelliği bir 

eksende ve diğer bir özelliği diğerinde olacak şekilde Malzeme Özellik Tabloları olarak 

çizmektir. Her malzemenin, tam bileşimine, kalitesine, ısıl işlemine, tedarikçisine vb. 

bağlı olarak her özellik için bir değer aralığı vardır. Malzemeler, grafikte elips veya 

'kabarcıklar' olarak gösterilir, genişlik ve yükseklik aralığı tarafından belirlenir. 

  Ashby grafiği, birçok malzeme veya malzeme sınıfının iki veya daha fazla özelliğini 

gösteren bir dağılım grafiğidir. Bu grafikler, farklı özellikler arasındaki oranı 

karşılaştırmak için kullanışlıdır. Sert/hafif parça için, her aday malzeme için grafikte bir 

veri noktası ile bir eksende Young modülü ve diğer eksende yoğunluk olacaktır. Böyle 

bir çizimde, yalnızca en yüksek rijitliğe veya en düşük yoğunluğa sahip malzemeyi 

değil, aynı zamanda en iyi oranına sahip malzemeyi bulmak kolaydır. Her iki 

eksende bir log ölçeği kullanmak, en iyi plaka sertliğine sahip malzemenin seçimini 

kolaylaştırır  .Log-log ölçekleme ile yoğunluk vs Young modülü grafiği renkler 

ve malzeme ailelerini temsil eder. Aşağıdaki ilk çizim, yoğunluğu ve Young modülünü 

doğrusal bir ölçekte gösterir. İkinci grafik, bir log-log ölçeğinde aynı malzeme 

özelliklerini gösterir. Malzeme aileleri (polimerler, köpükler, metaller vb.) renklerle 

tanımlanır. 
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  Bir "Ashby şeması" kullanırken uygun malzemeyi seçmek için , üç farklı değişken 

grubu tanımlandı: 

• Malzeme değişkenleri, yoğunluk, modül, akma gerilimi ve diğerleri gibi bir 

malzemenin doğal özellikleri. 

• Serbest değişkenler, örneğin uygulanan kuvvet gibi yükleme döngüsü sırasında 

değişebilen miktarlar. 

• Tasarım değişkenleri, kirişin ne kadar kalın olabileceği veya ne kadar 

sapabileceği gibi tasarıma uygulanan sınırlar. 

 

  Daha sonra, performans indeksi için bir denklem türetilir. Bu denklem, malzemenin 

belirli bir durum için ne kadar arzu edilir olacağını sayısal olarak ölçer. Geleneksel 

olarak, daha yüksek bir performans indeksi daha iyi bir malzemeyi ifade eder. Son 

olarak, performans endeksi Ashby grafiğinde çizilir. Görsel inceleme, en çok istenen 

malzemeyi ortaya çıkarır.  
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  Alüminyum 6XXX serisi, orta ila yüksek mukavemetli uygulamalarda karakteristik 

tokluğu nedeniyle çok popülerdir. 6000 serisi alaşımların en çok yönlü ve en çok 

kullanılan alaşımıdır, çünkü ısıl işleme tabi tutulabilirliği ve nispeten kolay işleme ve 

kaynaklama özelliği vardır. 6061 alaşımları magnezyum ve silikon içerir, bu da onlara 

aşınmış yüzeylerde bile çok daha fazla korozyon direnci sağlar. 

  AISI 1050, ısıl işlemle yaklaşık Rockwell C 58 maksimum sertliğe kadar 

sertleştirilebilen yaklaşık %0,50 karbon içeren yüksek karbonlu, soğuk haddelenmiş bir 

çeliktir. Yumuşak küreselleştirilmiş tavlanmış ürün, maksimum şekillendirilebilirlik 

için en düşük sertliği verecek şekilde işlenir.  

Material Density Elastic 

modulus 

Tensile 

Strength 

Yield 

Strength 

Aluminium 

6061 
2.7  68.9GPa 310MPa 276Mpa 

Steel 1000 

Series 
7.8  194Gpa 165- 

1260Mpa 

580MPa 
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Malzemeler ADET KULLANIM AMACI 

Falcon 500 

 

 

 

 

2 adet 

 

 

Makas Sistemi için 

kullanılacak motor. 

2.5 in. CIM Motor 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 adet 

 

DC Motoru 

Görev Döngüsü: Aralıklı 

Serbest  

Akım: 2.7  

AMP Serbest Hız: 5310 RPM 

Maksimum Güç: 337 Watt 

Çıkış Mili Çapı: 0,313 inç (8 

mm) 

Çıkış Mili Uzunluğu: 1.245 

inç 

Durma Akımı: 133 AMP 

Durma Torku: 343.4 in-

ozVoltaj: 12 Volt DC Ağırlık: 

2,8 lbs 

Araç gövdesi

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Şasi taban parçası yukarda 

belirtilen özellikte alüminyum 

profillerin torna press ve lazer 

kesimler ile üretilip cıvata ve 

vidalarla bağlantısı 

sağlanmıştır 

 

 

Makas Sistemi 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Aracın makas sistemi parçaları 

ağırlığın hareketinden 

sorumludur. Yukarıda 

belirtilen özellikte paslanmaz 

çelik 1000 serisinden 

üretilmiştir. 
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Mekanum Tekerlekler

  

 

 

 

4 adet 

 

 

 

 

Aracın motorlarla beraber 

hareket sistemi. 

Dişli ve Zincir Takımı (3/8inç) 12/36  

 

 

 

 

 

2 takım Sağ 

ve Sol 

 

 

 

 

Aracın makas sisteminin 

hareketinden sorumludur. 

Mekanik Montaj Malzemeleri (Vidalar ve  

Cıvatalar) 

 

 

 

 

 

2 takım 

 

 

Mekanik parçaların montajı 

için kullanılmıştır 

Motor Dişli Kutusu 

 

 

 

 

 

 

4 adet 

 

 

 

Malzeme: Naylon, Çelik 

Motor Girişi: CIM 

Motor Miktarı: 1 

Oran: 5,95:1, 7,3:1, 8,45:1, 

10,71:1, 12,75:1 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Malzeme Üretim Yöntemleri 

 

 

 

Aracın taban şasisi başlıca torna freze 

ve CNC lerle üretilmiştir 

 

 

 

Aracın makas sistemi Torna Freze ve 

CNC lerle beraber üretimi sağlanmıştır. 

Aracın kaplama parçaları lazer kesimle 

üretilmiştir. 

 

Mil 

 

 

Aracın Milleri tornada üretilmiştir. 

Dişliler 

 

 

 

 

Aracın dişlileri tornada üretilmiştir. 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.2.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

  Tasarlamış olduğumuz aracın elektronik tasarım kısmında öncelik olarak istenilen görevleri analiz ettik 

ve bu görevlerin gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli tasarım süreçlerini tamamladık. Bu süreçler 

boyunca bizlerden istenilen anlık akım – voltaj değerlerinin arayüzde gösterilmesi, robotun hareketini 

sağlayacak alt birimlere enerji aktarımı, alt birimlerden gelen bilgilerin arayüzde gösterilmesi, yük 

kaldırma sisteminin enerji yönetimini sağlamak başlıkları altında belirtilen görevleri yerine getirmek için 

izlediğimiz tasarım süreçleri alt başlıklar olarak açıklanmıştır. 

 

 

Akım – voltaj değerlerinin arayüzde gösterilmesi, 

  ÖTR raporunda daha önce belirtmediğimiz ancak daha sonradan eklenmesi gerektiğini fark ettiğimiz 

yük kaldırma sisteminde ve hareketi sağlayan motor sistemlerinde  ayrı ayrı olacak şekilde akım ölçümü 

için 4 adet  ACS712 Akım Ölçüm sensörü (+30/-30 Amper Modeli) veya 4 adet ACS724 Akım Ölçüm 

sensörü (0 – 30 Amper Modeli) veya 1 Adet ACS709 Akım Ölçüm sensörü (75 Amper Modeli) Akım 

sensör seçeneklerinden birini ve voltaj ölçümü için ise MAX471( Ardunio uyumlu model) Voltaj Test 

Modülünü kullanmayı veya 0-25 Volt aralığında ölçüm yapabilen Arduino uyumlu olan voltaj sensörünü 

kullanmaya karar verdik. Belirttiğimiz akım-voltaj ölçüm sensörlerinin seçimlerini yaparken 

kullanacağımız akım-voltaj seviyelerinde güvenli şekilde çalışabilmesi için uygun değer aralıklarına sahip 

ürünler tercih etmeye çalıştık.  

 

En 686mm 

Boy 822mm 

Yükseklik 400mm 

Hacim 9393561.29mm3(parçasal) 

Ağırlık 60-70 g 
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  Akım sensörü için 3 çeşit ürün belirtmemizin sebebi bu ürünlerin çalışma aralıklarının ve piyasa 

fiyatlandırmasının farklı olması ürün temini yapacağımız zaman uygun alternatifi bu ürünler 

arasından seçerek kullanacağımızı belirtmek amacıyla açıkladık. Her üç ürününde şematik yapısı ve 

PCB modelleri aynı şekilde olup aralarında üzerlerinde kullanılan farklı ACS entegrelerinin sahip 

olduğu özellikler dolayısıyla akım dayanımı, akım ölçümü aralıkları farklılık göstermektedir. 

ACS712 ve ACS724 serisi olarak belirttiğimiz 2 akım sensörü de aynı şekilde pin I/O düzenine 

sahiptir yani ACS712 için vermiş olduğumuz giriş çıkış pin özellikleri ACS724 içinde aynı 

şekildedir. 

 

  Voltaj sensörü için ise 2 ürün belirttik bu ürünlerden ilki MAX471 Voltaj Test sensörü Arduino 

ile uyumlu olması, yüksek hassasiyet ile doğru veri okuması gibi özellikleri nedeni ile 

kullanılabilecekken alternatif olarak belirttiğimiz 0-25V aralığında ölçüm yapabilen voltaj 

sensörlerinin birden çok çeşidi olması ve herhangi bir yaygın kullanılan ürün kodu olmaması sebebi 

ile genel anlamda kapsayıcı bir ürün havuzu olarak kullandık. 0-25V aralığından çalışan voltaj 

sensörlerinin tamamı benzer ürünler olmakla birlikte açık kaynak olarak ürün şematiği 

paylaşıldığından ötürü MAX471 ürününü tercih etmemiz durumunda bu sensörü kendimizde 

üretebilme imkanını göz önünde bulundurduk ve ürün açıklamasına bu şekilde yer verdik.  
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Robotun kontrolünü sağlayacak alt birimlere enerji aktarımı ve güç dağıtımı yönetimi, 

  Tüm sistemin enerji ihtiyacını yeterli şekilde karşılayabilmek amacıyla ÖTR raporumuzda belirtmiş 

olduğumuz 12V tek akü üzerinden enerji yönetimi yaptığımız sistemi yetersiz ve aşırı derecede kablo 

karışıklığına sebep olacağını öngördük bu sebepten öncelikle 12V olarak belirtmiş olduğumuz akümüze 

ek olarak sisteme LiFePO4 batarya ekleyerek kullanılabileceğini gördük. Bununla beraber tercih edilecek 

akü çeşidi olarak 2 çeşit akü kullanılabileceğini ön gördük. Farklı akü çeşitlerinin kullanılma sebebi araç 

üzerinde hareket sistemi ve ağırlık kaldırma sistemi için kullanabileceğimiz motorların piyasa araştırması 

sonucu 12V veya 24 V olarak çeşitlerinin olması ancak elimizde motorların henüz bulunmaması sebebi 

ile malzemelerimizi temin edeceğimiz zamanda fiyatlandırma açısından uygun olan seçeneği tercih 

edeceğimizi düşünerek tasarladık. 24V konfigürasyonu için seri bağlı 2 akü 12V+12V (Her bir aküden 

max 24Ah akım sağlanacağı hesabına göre) veya 12V konfigürasyonu için tek akü  12V(tek akü üzerinden 

max 14Ah akım çıkışı alınabileceği akü çeşidi) olarak kullanılması gerektiğine karar verdik bunun 

yanında daha önceden tek olarak belirttiğimiz güç dağıtım kartını 2 farklı karta ayırarak motorların güç 

dağıtımı için 1 kart ve ana sistem birimlerin güç dağıtımı için 1 kart şeklinde  kullanılmasının hem 

güvenlik açısından hem de herhangi bir arıza durumunda kolay müdahale sağlanabilmesi için uygun 

olacağını düşündük. Akü sistemimizi değiştirdik çünkü sistemi hareket ettirecek elimizde bulunan 

motorlara alternatif olarak yüksek tork değerine, düşük RPM değerine, düşük akım çekme niteliğine sahip 

alternatif bir motor kullanma seçeneğini de değerlendirmek istedik.  Bu doğrultuda hareketi sağlayacak 

motorların enerjisinin sağlanması ve yük kaldırma sisteminin enerjisinin sağlamak için akü sistemini 

kullanmaya karar verdik. Daha önceden belirtmiş olduğumuz tüm sistemin tek enerji kaynağı üzerinden 

yönetiminin sağlanması fikrinden vazgeçip ikincil bir güç oynağı olan 12.8V LiFePO4 batarya 

kullanılmasının sistemin diğer enerji beslemesi gerektiren Arduino, Jetson Nano, sensörler, ışıklandırma 

vb. alt birimleri için yeterli olacağını ve bataryaya ek olarak güç dağıtım kartı ve batarya yönetimi için 

BMS modülü kullanarak enerji dağıtımını sağlayabileceğimizi düşündük. 
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Akü 

  Proje için malzeme satın alımı yapılacağı zaman fiyatlandırması düşük ve performansı yüksek motorlar 

tercih edileceğinden dolayı akü tercihimiz 2 farklı şekilde yapılabilmekte. Bunlardan ilki 12V ile çalışan 

motor tercih edilmesi durumunda kullanılması planlanan 12V 24AH çıkış değerlerine sahip bir akü 

kullanmayı uygun gördük.  Diğer motor çeşidinin tercih edilmesi durumunda ise 12V 14AH çıkış 

değerlerine sahip 2 adet aküyü sistemde kullanacağız. Bu akülere ek olarak akünün bağlı olacağı güç 

dağıtım kartından yük kaldırma sisteminin motorlarına giden elektrik yolu üzerine bir amplifikatör devresi 

ekleyerek yük kaldırma anında motorların ihtiyaç duyacağı 60AH akım değerine amplifikatör devresi 

çıkışında kademeli ve güvenli olarak 64AH akım değerine ulaşmayı ve sistemi en iyi performansta, 

ulaşabileceğimiz en güvenli çalışma aralığında çalıştırmayı hedeflemekteyiz. Bu aküyü seçmemizin 

sebebi akünün bir jel(GEL) akü olması ve jel olması sebebi ile piyasada yaygın sulu akülere oranla %75 

daha fazla kapasiteye sahip olması, yapısında sıvı bulunmaması özelliği ile sıvı sızdırma gibi bir 

probleminin olmaması sayesinde çevreye zararsız olması,  yük kaldırma sisteminde kullanacağımız motor 

çeşitlerinin ve hareket sisteminde kullanacağımız bütün motorların 12V/ 24V voltaj gereksinimine ihtiyaç 

duyması sebebi ile tercih edilmiştir. 
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Yük kaldırma sisteminin enerji yönetimi, 

  Yük kaldırma sisteminde kullanacağımız motorların çalışma hızı kontrollerini sağlamak için 80A ESC 

ile sürmeyi kararlaştırdık. 80A ESC kullanmamızın sebebi yük kaldırma sistemi üzerindeki motorların en 

verimli çalışma anında 60A sürekli akıma ihtiyaç duyması ve 60A ESC kullanırsak ihtiyacımız olan güç 

gereksinimini elde edemeyeceğimizi öngördük bu nedenle 80A ESC tercih ettik.  
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Acil güç kesme ve açma/kapama butonu, 

  Proje aracımızın üzerinde aracın anlık olarak güç kesimlerini sağlaması için güç kesme butonu 

kullanmayı uygun gördük. Bu hem bir güvenlik önlemi hem de bizim açımızdan gerekli olduğunu 

düşündüğümüz bir yapı. Butona ek olarak aracı hem tekrardan başlatabilmek hem de görev 

tamamlandığında aracın elektrik akışını kesmek için kullanacağımız açma ve kapama işlevlerini yerine 

getirebilecek bir buton da eklemeye karar verdik. 

  

Araç üzerinde LiFePO4 batarya şarj seviyesi gösterimi ve araç aydınlatması, 

 

  Kullanacağımız bataryanın araç üzerinde takılı durumda dış arayüz haricinde araç üzerine eklenecek bir 

4S doluluk göstergesinin araç üzerine eklenmesine karar verdik. 

  Aydınlatma olarak aracın ön ve arka taraflarında görünürlüğünü arttırmak hem de bireyler tarafından 

fark edilirliğini arttırmak adına aydınlatma eklemeyi kararlaştırdık. 
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Araç üzerinde Voltaj Seviyesi sensörü, 

  Araç üzerinde kullanacağımız akünün doluluk oranı göstermesi adına Arduino uyumlu voltaj sensörü 

kullanmaya karar verdik. Bunun için 5.5V ile 80V arasında otomatik olarak ölçüm yapabilen kolaylıkla 

buluna bilen akü doluluk göstergesini kullanmaya karar verdik. 

 

 

Alt birimlerden gelen bilgilerin arayüzde gösterilmesi, 

 

  Bizden istenilen bilgilerin önce Arduino veya Jetson Nano üzerine iletilmesi ardında da arayüz üzerinde 

bu verilerin gösterilmesini sağlamak adına kullandığımız akım – voltaj sensörleri, motor hız bilgileri için 

enkoder, yük tespiti – yük alma bırakma anlarında bilgi gönderimini sağlayan ultrasonik mesafe sensörünü 

Ardunio ile bağlantısının yapılması gerektiğine karar verdik. Arduino ile bağlantılarını sağlayacağımız 

sensör çeşitlerinin verilerini Arduino üzerinden ana yönetim birimimiz olan Jetson Nano üzerine veri 

olarak gönderilmesi ve Jetson Nanoya bağlantısını yapacağımız WiFi modülü ile bu bilgileri arayüz 

ekranına aktarmayı planlamaktayız. Bu belirtilen alt birimlerin haricinde kullanacağımız Lidar ve 

Ultrasonik mesafe sensörünün bağlantılarını ise ana beyin olarak kullanacağımız Jetson Nano üzerine 

yapmaya karar verdik. Arduino tarafından sağlanan   işlem  gücünün  yetersiz  kalması ve Lidar  

bağlantısının  ana  yönetim  biriminde  olmasının  bilgi işlemesi  ve  anlamlandırma  adına  Jetson Nano  

kartının  sahip olduğu yüksek  işlem  gücü özelliği nedenleri ile Lidarı  ana yönetim  kartına  

bağlanmasının  daha  uygun  olacağını öngördük. Ultrasonik mesafe sensörünü ise araç üzerinde yük 

standının alım anında araç üzerinde ortalama konumlandırmasını yapmak için kullanmayı planladık ancak 

bağlantılarını ana yönetim birimine yapmamın hem lidarın hem de mesafe sensörünün araç yüzeyinin 

üzerinde olan birimler olması sebebi ile mesafe sensörünü de ana yönetim kartımız Jetson Nano üzerine 

bağlantısını planladık. 
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Diğer alt birimler hakkında açıklamalar, 

  Motor sürücü olarak ÖTR raporunda da belirtmiş olduğumuz BTS7960B model sürücünün 

kullanılmasında karar kıldık. Bu sürücüyü proje başvuru aşaması sürecinde 2 adet olarak temin etmiş ve 

sürücü ile beraber enkoder üzerinden hız konum verisinin nasıl alındığını ve alınan verinin nasıl 

işleneceğini – anlamlandırılacağını görebilmek için o zaman elimizde voltaj regülatörü olmaması ve 

kullandığımız akünün 12V 20Ah iletim kapasitesi olması sebebi ile ürün havuzu içerisinde en uygun 

fiyatlandırmaya sahip aynı zamanda da gereken akım-voltaj dayanımına ve yönetimine , elimizde bulunan 

motorun gerektirdiği Akım-voltaj çalışma aralıklarına uygun özelliklere uyum sağladığını yaptığımız 

araştırmalar sonucu görmüştük. Mevcutta elimizde bulunan  motor  sürücü  2  adet  olup  plan 

konfigürasyonlara  göre 4  adet  motor  sürücünün  kullanılacağı mekanum  drive sistemini  

konfigürasyonunu  kullanacağız. Belirtmiş  olduğumuz  motor  sürücüyü  kullanmaya  devam  etmemizin  

bir  diğer  sebebi  de  elimizde  bulunan  Arduino  Pro  Mini  2560  geliştirme  kartına  kolay  kablo  

bağlantısının  yapılması,  Arduino  üzerinden kodlama ile  yönetiminin  oldukça  elverişli  olması,  

kullanılacak  olan  motor  ve  akünün  kendisin  üzerinden geçireceği  akım  ve  voltaj  değerlerinin  güvenli  

şekilde  iletimi  için  uygun  akım/voltaj çalışma aralıklarına  sahip  olması özellikleri  başlıklarında  

toparlayabileceğimiz  ürün  özelliklerine  sahip  olması  tercih  edilmesinde  etkendir. 
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BMS 

  BMS yani batarya yönetim sistemi. ÖTR raporunda sadece PDB (Güç Dağıtım kartı kullanacağımıza 

yer vermiştik. Ancak detaylandırma yapacağımız PDR raporu içeriğinde sistem tasarımına yeni eklemiş 

olduğumuz ek güç kaynağı olan 4S 12.8V LiFePO4 (32700 Kılıf) batarya sistemi ile batarya ile alt 

birimlerin güç dağıtım paneline enerji iletimi sağlanması, alt birimlerin anlık akım-voltaj 

gereksinimlerinin sağlaması gereken bir devre kartının da sistem üzerinde kullanılmasının gerekli 

olduğunu gördük. Bunun için ürünün kendi özelliklerine uyumlu 4S 30Ah BMS kullanmayı tercih ettik. 

LiFePO4 batarya tercih etmemizin sebebi bu tür bataryanın LiPo olarak üretilmiş bir bataryaya oranla 

daha küçük boyutlarda olması, ağırlığının daha az olması, daha hızlı deşarj olabilmesi, daha küçük iç 

dirence sahip olması, ürün fiyatlarının daha uygun olması, kendi bataryamızı yapmamızın daha uyguna 

gelmesi, yanma riskinin daha düşük olması gibi nedenler ile tercih sebebimiz olmuştur. 
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KABLO 

  Kablo seçiminde yaptığımız araştırmalar ile endüstriyel kablo standartlarını içeren altta verilen tabloyu 

bulduk. Bu tablo doğrultusunda akü, güç dağıtım kartları, BMS için kullanılması gereken kablo 

kalınlıklarına uygun kablo seçimleri yaptık. Bu doğrultuda kullanılması planlanan kablo ölçüleri AWG 

standartlarında 16AWG, 12AWG, 6AWG olarak belirlendi. AWG standartlarında tanımlayıcı rakamsal 

değer küçüldükçe kablo çapı arttığından kullanılması planlanan mesafe uzunluğuna göre farklı kablo 

çeşitlerinden yararlanmamız gerektiğini fark ettik bu sebeple 3 kablo çeşidinden herhangi birinin gereken 

kablo mesafesine göre tercih edilmesi kararını verdik. Arduino, Jetson Nano ve diğer alt birimlerin 

üzerindeki bağlantıları sağlayacak olan kabloların ise elektronik projeler için yaygın olarak kullanılan 

erkek – dişi, erkek – erkek veya dişi – dişi jumper kablolar kullanılacaktır.  
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ANA ELEKTRONİK ŞEMA  
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RPLIDAR A1 

 

 

  Yarışma kuralları gereği bulunduğumuz ortamın bir haritasını çıkarmamız 

gerekmektedir. Ayrıca robotun engellerden kaçması ve haritada bulunduğu yeri tespit 

edebilmesi istenmektedir. Bu görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için 

SLAMTEC’in RPlidar A1 isimli ürününü kullanmaya karar verdik. 360 derece çok 

yönlü tarama yapması, 12 metre uzaklığa kadar ölçüm yapabilmesi, ROS (Robot 

Operating System) ile uyumlu bir şekilde çalışması ve rakiplerine göre uygun fiyatının 

yanında performans olarak öne çıkması bizim RPlidar A1 isimli ürünü kullanmaya karar 

vermemizdeki önemli nedenler olarak öne çıkmaktadır. Ürünün bütün özellikleri 38. 

sayfadaki gibidir. 
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• Ölçüm aralığı: 0.15m- 12m 

• Örnekleme Frekansı: 8K 

• Dönme Hızı: 5.5Hz 

• Açısal Çözünürlük: ≤1° 

• Ebat: 96.8 x 70.3 x 55mm 

• Sistem Gerilimi: 5V 

• Sistem Akımı: 100mA 

• Güç Tüketimi: 0.5W 

• Çıktı: UART Serial (3.3 voltaj seviyesi) 

• Sıcaklık Aralığı: 0℃-40℃ 

• Açısal Aralık: 360° 

• Aralık Çözünürlüğü: ≤1% of the range（≤12m) 

                ≤2% of the range（12m～16m) 

• Kesinlik: 1% of the range（≤3 m） 

                2% of the range（3-5 m） 

                2.5% of the range（5-25m） 
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ULTRASONIK MESAFE SENSÖRÜ 

 

  Platform ile beraber taşımamız gereken yükü robotun daha güvenli bir şekilde 

kaldırabilmesi için bir ultrasonik sensör kullandık. HC-SR04 model ultrasonik sensör 

robotun en üstünde tamamen açık bir şekilde konumlandırılacak ve bir veri aldığı zaman 

belli bir süre zarfında duracaktır. Bu sayede robot kaldırması gereken platformun altına 

gerektiği kadar girip platform ile beraber yükü daha güvenli ve dengeli şekilde 

kaldırabilecektir. Aynı zamanda robotun ön kısmına koyulması düşünülen bir ultrasonik 

sensör sayesinde lidardan gelen veriler ultrasonik sensörden gelen veriler 

karşılaştırılarak engelden kaçma algoritması için daha doğru bir sonuç elde edilebilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

 

• Çalışma Voltajı: DC 5V 

• Çektiği Akım: 15 mA 

• Çalışma Frekansı: 40 Hz 

• Maksimum Görme Menzili: 4m 

• Minimum Görme Menzili: 2cm 

• Görme Açısı: 15° 

• Tetik Bacağı Giriş Sinyali: 10 us TTL Darbesi 

• Echo Çıkış Sinyali: Giriş TTL sinyali ve Mesafe Oranı 

• Boyutları: 45mm x 20mm x 15mm 
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JETSON NANO 

  Jetson, yapay zeka ve robotik ile ilgili projeler geliştirmek için Nvidia tarafından 

tasarlanmış gömülü platform ürünleridir. Geliştiriciler projelerine bu modülleri dahil 

ederek, büyük bir bilgisayara ihtiyaç kalmadan projelerini oluşturabilmektedirler. 

Jetson’ın; Nano, TX2, Xavier NX, ve Xavier AGX adında 4 ana modeli bulunmaktadır. 

Bu modeller kendi içerisinde ve aralarında donanımsal değişiklikler göstermektedir. 

 

 

Jetson Nano 

  Jetson ailesinin küçük, başlangıç modelidir ve "Nano" adını buradan almaktadır. Bu 

modelin teknik özellikleri diğerlerine göre daha düşük olmasıyla birlikte, fiyat açısından 

en uygun modeldir.  

 

 

Jetson TX2 

  Fiyat ve özellik açısından Nano'dan sonra gelen TX2, Nano’dan daha kapsamlı teknik 

özelliklere sahip olmak ile birlikte, Fiyat bakımından Nano'dan daha pahalıdır. 
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Jetson Xavier NX 

  Bu Jetson modeli diğerlerine kıyasla daha çok tercih edilen modellerden biridir. Fiyat 

ve performans açısından orta düzeyin üstünde bir modül olması ve her ihtiyacı 

karşılayabilecek seviyede olması, tercih edilmesindeki en büyük sebeplerdendir. 

 

Jetson Xavier AGX  

  Jetson ailesinin en yeni ve kapsamlı modelidir. Donanım ve teknik özellikler olarak en 

gelişmiş gömülü sistem modelidir. Büyük kapsamlı projelerde kullanılmak için 

tasarlanılmıştır. 
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Bu modellerin özellikleri ve birbirleri arasındaki farklar aşağıdaki şekillerde 

gösterilmiştir. 

 

 

 

  Bütün bu modeller, ihtiyaca ve bütçeye göre tercih edilmektedir. Ekibimiz, fiyat 

açısından uygun olduğu ve ihtiyaçlarımızı karşıladığı için, Jetson Nano kullanmayı 

tercih etmiştir. Jetson Nano, ROS (Robot Operating System) kullanmamıza olanak 

sağlayabilecek düzeyde teknik özelliklere sahip bir karttır. Bu kart ve ROS (Robot 

Operating System) ile Navigasyon, Lokalizasyon ve Haritalama gibi algoritmaları 

içerisinde oluşturacağız 
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RASPBERRY Pİ KAMERA MODÜLÜ V2 

 

 

  Çizgi takibi renk sensörleriyle, kamerayla ve başka yöntemlerle yapılabilmektedir. 

Ancak bizim amacımız bunu en efektif ve en düzgün biçimde yapmaktır. Dolayısıyla 

bu görev için en uygun olan yöntemin kamera olduğuna karar verdik. Bu görev için en 

maliyetsiz ve stabil çalışan modelin ‘Raspberry Pi Kamera Modülü V2’ olduğuna karar 

verdik. Ayrıca kameramızı karekod verisi okumak için de kullanacağız. 

Pi Kamera Özellikleri: 

• Yüksek kaliteli görüntü algılama 

• Büyük veri işleme kapasitesi 

• 8 megapiksel sabit odak noktalı 

• 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

• Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

• 15-pin şerit kablo 
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Arduino Mini Mega 2560 Pro 

 

 

  Yarışma kapsamında yapılan araştırmalarımız sonucunda robotun doğru ve güvenli 

çalışması için Arduino Mini Mega 2560 Pro kullanılmasına karar verdik. Bilgisayarla 

robot arasında iletişim sağlamak için seçmiş olduğumuz Arduino robotun hareketlerini 

kontrol etmemizi aynı zaman da bilgisayar ekranında kullanmış olduğumuz kodlar 

sayesinde önümüze çıkan hataları öğrenmemizi ve analiz etmemizi sağlamaktadır. 

Arduino pinleri sayesinde daha hızlı bilgi aktarımı olmasını istediğimiz zaman seri 

haberleşme özelliği sayesinde programları karta hızlı ve güvenli bir şekilde aktarmış 

olmaktadır. Robot üzerinde Arduino’nun bir diğer işlevi ise kullanmış olduğumuz 

ultrasonik sensörlerin yazılımlarını düzenleyip robot ile senkronize çalışması için 

Arduino karta yüklenilen bilgiler ultrasonik sensöre aktarılmaktadır. 

• Mikrodenetleyici: ATmega2560 

• USB-TTL dönüştürücü: CH340 

• Güç Çıkışı: 5V-800mA 

• Güç GİRİŞİ: 5V 

• Güç GİRİŞİ: VIN / DC Jakı 9-12V 

• Güç Tüketimi: 5V 220mA 

• Mantık Seviyesi: 5V 

• USB: Mikro USB 

• Saat Frekansı: 16MHz 

• Çalışma Besleme Voltajı: 5V 

• Dijital G / Ç: 54 

• Analog G / Ç: 16 

• Bellek Boyutu: 256kb 

• Veri RAM Tipi / Boyutu: 8Kb 

• Veri ROM Tipi / Boyutu: 4Kb 

• Arayüz Tipi: ISP 

• Çalışma sıcaklığı: −40С ° / + 85С ° 

• Uzunluk × Genişlik: 38 × 54mm 
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ESP-32 WIFI MODÜLÜ 

 
  Aracımızın otonom bir şekilde çalışırken görsel kullanıcı arayüzünde gerekli 

elektriksel bilgilerin gözlemlenebilmesi, robot kontrolünün sağlanabilmesi ve çıkartılan 

haritanın ekrana yansıtılması için bir web arayüzü tasarlamaya karar verdik. Bu 

bağlamda aracımızın ve kullanıcı arayüzümüzün kablosuz iletişim kurabilmesi için 

önümüzde iki seçenek vardı. Bunlar bluetooth ve wifi bağlantılarıdır. Etki alanları ve 

veri aktarım hızları açısından kıyasladığımız zaman wifi modülünün bariz faydalarından 

dolayı, ESP-32 wifi modülü kullanmaya karar verdik.  

 

• Uygulama işlemcileri için düşük güçlü çift çekirdekli 32 bit CPU. 

• 240 mhz'e kadar ana frekans, işlem gücü 600 dmips'ye kadar. 

• Dahili 520 KB SRAM, harici 4 M PSRAM. 

• UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC gibi arabirimleri destekler. 

• Destek OV2640 ve OV7670 kameralar, dahili flaş. 

• Destek görüntü WiFi yükleme. 

• Destek TF kartı. 

• Birden fazla uyku modunu destekleyin. 

• Gömülü Lwip ve ücretsiz RTOS. 

• Destek STA/AP/STA + AP çalışma modu. 

• Akıllı yapılandırma/AirKiss tek tıklama dağıtım ağını destekleyin. 

• Ikincil gelişmeyi destekleyin. 

• Voltaj: 5 V 

• Akım: 2A 

• Boyutlar: 2.7x4 cm/1.06x1.57 inç 
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FALCON 500 Motor 

 

  Enkoder robotun pozisyonunun ve hızının hesaplanabilmesi için kontrol yapısı sunan 

bir sensördür. Bu sayede robotu istediğimiz ölçüde ve istediğimiz yönde 

yönlendirebilmekteyiz. Mekanik enkoderlar dönerken değişen voltaj verisinden 

yararlanarak dönüş sayılarını hesap etmektedirler. Işık sensörlü enkoderın içerisinde 

LED ışık vardır ve bu LED ışığı algılayan bir de ışık sensörü vardır. Dönen diskin her 

parçasına her zaman ışık vurmamaktadır. Bu sayede ne zaman neresine ışık vurduğunu 

ölçerek diskin ne kadar döndüğü donanım bileşenleri sayesinde hesaplanmaktadır. Bu 

disk parçaları ne kadar küçük bölünürse o kadar net veri elde edilmektedir. Bunun 

dışında ne kadar döndüğünü hesap eden manyetik sensörler de bulunmaktadır. Disk 

dönerken değişen manyetik alanın verisini kullanarak diskin dönme miktarını 

ölçmektedir. Dönme miktarı dışında, dönme hızı ve dönme yönü gibi verilere de 

ulaşılabilmektedir. Detaylarını yazılım kısmında anlatacağımız gibi biz de bu dönme 

verisinden ve robotun başlangıç pozisyonu verisinden yararlanarak robotun nerede ve 

hangi hızda olduğuyla ilgili bilgi veren odometri verisini yayınlayacağız.   

 

  Robotun enkoderdan gelen teker dönme sayısını alarak ROS ortamına aktardıktan 

sonra bu veriyi işlemeye başlayacağız. Öncelikle robotun nerede olduğu bilinmeli. Aksi 

durumda robotun x ekseninde ve y ekseninde ne kadar gittiğini bilmemize rağmen 

nerede başladığını bilmediğimiz için haritada nereye denk geldiği hakkında bir fikrimiz 

olamaz. Bu yüzden bir başlangıç pozisyonu atamamız gerekiyor. ROS’daki 

lokalizasyon denilen nerede olduğunu bilme durumunu sağlayabilmek için lazer verisi 

ile harita verisi işlenerek nerede olduğu daha net bir şekilde belirlenir. Daha sonra sağ 

tekerin dönme sayısı alınır ve bu veri tekerin çap verisinden yararlanılarak hesap edilen 

tekerin çevresi ile çarpılır. Bu sayede sağ tekerin ne kadar ilerlediği bulunur. Aynı 

hesaplamalar sol teker için yapıldıktan sonra ikisi oranlanır. Bu sayede yaw açısı 

dediğimiz robotun önüyle arkası doğrultusunda çizilen sanal çizginin sanal haritadaki x 

ekseni ile oluşturduğu açı da hesap edilebilir olur. 47. sayfada hesaplamaların ayrıntıları 

verilmiştir. 
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Enkoder Hesaplamaları 

 

sol_dönme = yeni_sol_dönme - eski_sol_dönme 

eski_sol_dönme = yeni_sol_dönme 

 

sağ_dönme = yeni_sağ_dönme - eski_sağ_dönme 

eski_sağ_dönme = yeni_sağ_dönme 

 

sol_ilerleme = sol_dönme * çevre 

sağ_ilerleme = sağ_dönme * çevre 

 

cycleAngle = asin((distanceRight-distanceLeft)/WHEEL_BASE); 

yaw_açısı = arcsin((sağ_ilerleme-sol_ilerleme)/tekerlekler_arası_mesafe) (2pir_1alfa - 

2pir_2alfa)/(r_2-r_1) 

avgAngle = cycleAngle/2 + odomOld.pose.pose.orientation.z 

 

yeni_pozisyon.x = eski_pozisyon.x + ilerleme.xcos(açı_değişimi) 

yeni_pozisyon.y = eski_pozisyon.y + ilerleme.ycos(açı_değişimi) 

yeni_açı = eski_açı + açı değişimi 

 

odomNew.pose.pose.position.x = odomOld.pose.pose.position.x + 

cos(avgAngle)cycleDistance;-> ortalama ilerleme 

 odomNew.pose.pose.position.y = odomOld.pose.pose.position.y + 

sin(avgAngle)cycleDistance; 

 odomNew.pose.pose.orientation.z = cycleAngle + odomOld.pose.pose.orientation.z; 

odomNew.pose.velocity.x = (yeni_pozisyon.x - eski_pozisyon.x)/ geçen_zaman 

odomNew.pose.velocity.y = (yeni_pozisyon.y - eski_pozisyon.y) / geçen_zaman  



 
 

49 
 

4.2.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Çizgi İzleme Algoritması 

  Çizgi izlerken kamera kullanacağımızdan 43. sayfada bahsetmiştik. Kameranın yere 

dönük bir şekilde sürekli olarak aktif olacaktır. Robotumuz görüş açısında bir yol var 

ise bu yolu kendine göre ortalayarak hızını ayarlayacaktır. Dönüşlerde ise çizgi izleme 

algoritmasının yanında ROS ekosistemindeki ‘waypoint’ yöntemini kullanacaktır.   

Çizgi İzleme Algoritması 
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Yük Alma-Bırakma Algoritması (BARKOD VERİSİ DİYECEM) 

  Yük alma-bırakma algoritmamızın temelinde karekodlar yatmaktadır. Şartnamemize 

göre karekodlar yük alma-bırakma noktalarını belirtmektedir. Biz karekod bilgilerini 

okuduktan sonra yük ortalamaya çözüm olarak yukarıya dönük bir tane ultrasonik 

sensör eklemeyi düşünüyoruz. Bu ultrasonik sensör ile masayı gördükten sonra robotun 

boyutuna uygun olarak ortalanıp yük alma-bırakma yazılımı aktif olacaktır. 

 

 

 

  Yük Alma-Bırakma 

Algoritması 
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Engelden Kaçınma Algoritması 

  37. sayfada bahsettiğimiz gibi Lidar ile haritalama yapacağız. Ancak Lidar ile bir de 

engelden kaçınma algoritması oluşturduk. Bu algoritmamızda lazer verilerini kullanarak 

sürekli bir tarama gerçekleştireceğiz. Önümüzde bir engel veya insan belirmesi 

durumunda ise engelden kaçınma yazılımımız devreye girecektir. 

 

 

 

 

 

  

Engelden Kaçınma 

Algoritması 
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4.2.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Haritalandırma 

  Yarışma esnasında takımlardan yarışma alanının bir haritasının çıkarılması 

istenmektedir. Bunun için Lidar sensörü kullanmaya karar verdik. Kullanacağımız Lidar 

sensörü 360 derece tarama yapabilmesi sayesinde bize diğer sensörlere göre bariz bir 

kolaylık ve avantaj sağlayacaktır. Lidar’ı robotumuz üzerinde en uygun konuma 

yerleştirip sensör üzerinden aldığımız verilerin istikrarını ve doğruluk payını maksimum 

seviyede tutmayı planlıyoruz. Çıkaracağımız haritanın 2 boyutlu olmasının daha doğru 

olacağına karar verdik. Bu sebeple SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 

algoritmalarını araştırdık. Haritalandırma görevini yerine getirebilmek için ROS (Robot 

Operating System) kullanmakla beraber SLAM (Simultaneous Localization and 

Mapping) algoritmalarından en popüleri olan Gmapping algoritmasını kullanma kararı 

aldık. Gmapping algoritmasını seçmemizdeki en önemli nedenler ROS ile optimize bir 

şekilde çalışması, popüler ve kolay uygulanabilir olması. Gazebo simülasyon ortamında 

hazırlamış olduğumuz 3 boyutlu yarışma alanı modellemesi üzerinde robotumuza 

yerleştirdiğimiz lidar sensörü ile gmapping algoritmasını kullanarak yarışma alanının 

haritasını çıkardık. Çıkardığımız haritayı ise RViz simülasyon ortamında 

görüntüleyerek bize en uygun şekilde optimize edebilmek için yazılımımızda ve 

tasarımımızda iyileştirmeler yaptık. Bu sayede başarılı bir şekilde haritalandırma 

görevini tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. 
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Konumlandırma 

 

  Yarışma görevlerinden olan harita çıkarma, engellerden kaçınma ve verilen senaryoları 

yerine getirebilmek için robotun mevcut konumunu bilememiz gerekmektedir. Robotun 

mevcut konumu bilmek ayrıca güvenlik için de çok önemlidir. Konum bilgilerini 

hesaplayabilmemiz için lidar sensörünü kullanıyoruz. ROS (Robot Operating System) 

üzerinde çalıştırdığımız gmapping metodu sayesinde çıkardığımız harita bilgisini ve 

ROS üzerinde bulunan amcl node’ unu kullanacağız. Amcl, ROS kullanarak scan, tf, 

initialpose ve map konularına abone olur ve bunları kullanarak pozisyon tahminlerinde 

bulunur. 

  



 
 

54 
 

  Çizgi Takip Algoritması 

  Çizgi takibi için kullanılan malzeme kısmında kamera kullanacağımızdan 

bahsetmiştik. Dolayısıyla çizgi takibi için görüntü işleme tekniklerinden yararlandık. 

Yararlandığımız bu teknikleri Python yazılım dili ile OpenCV kütüphanesini kullanarak 

işledik. Yaygın kullanımı ve dokümantasyon fazlalığından dolayı Python kullanmayı 

tercih ettik.  

   

1. Adım  

a.   ROS ekosisteminin bize verdiği avantajlardan biri olan 

cv_bridge kütüphanesini kullanarak, kameradan gelen 

verileri ROS ekosisteminin anlayacağı hale getirdik ve 

anlamlandırdık. 

2. Adım 

a.   Kameramızın gördüğü alan bizim ihtiyacımız olandan 

büyük olduğundan gelen görüntüleri kırpmaya karar verdik. 

Kameradan gelen her görüntünün boyutunun fazla oluşu 

bizim için işlem fazlalığı ve bu işlem fazlalığı işlemci gücü 

anlamına geldiği için ihtiyacımız kadar görüntüyü kırptık.  
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3. Adım   

a.   Bantlarımızın siyah renkte oluşunu değerlendirip gelen 

görüntüleri OpenCV kütüphanesi ile maskeleyerek siyah 

bandı görüntünün kalan kısmından ayıkladık.  

 

4. Adım 

a.   Robotu çizgiyi ortalayarak düzgün bir biçimde yol alması 

için maskelediğimiz görüntüdeki siyah kısmın ortasını 

bulacak şekilde kodladık. Bu sayede robot sağ ve sol 

motorların hızlarını orta noktaya göre ayarlayıp çizgiyi 

ortalayabiliyor. 
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5. Adım 

a.   Yukarıdaki bahsettiğimiz adımlardan sonra yaptığımız 

algoritmanın yol ayrımlarında sıkıntı yaşadığını simülasyon 

ortamında deneyimledik. Buna çözüm olarak ROS 

ekosisteminde ‘waypoint’ yöntemini kullandık. 

 

  Yukarıda anlatılan adımlar sonucunda robotumuz simülasyon 

ortamında senaryoya uygun bir biçimde çizgi takibi yapabilmektedir 

4.3. Dış Arayüzler 

  Aracımızda bulunan wifi modülü ile kontrol masasında bulunan 

bilgisayar sayesinde robotumuzun bataryasının sahip olduğu voltaj 

değeri, robota sağladığı anlık akım değerleri, robotun hızı, robotun 

toplam görev süresi bilgilerini, yarışma alanının çıkartılmış haritasını ve 

robotun harita üzerindeki konumunu web arayüzünde göstereceğiz. Web 

arayüzünde Bootstrap ve Reactstrap kullanılarak modern bir görüneme 

sahip olması amaçlanmıştır. ROS ile iletişim için web sitesinin 

ROSBridge ve ROSLIBJS kullanımı ile gelen veriler ReactJs 

kullanılarak önyüzde kullanıcıya gösterilecektir. Gösterilecek veriler, 

aracımızın ana beyni olan Jetson Nano ve ona bağlı olan Arduino'dan 

alınacaktır. Arayüzümüzde aynı zamanda acil durumlarda kullanmak 

amaçlı kontrol butonları da bulunacaktır. Butonlar kontrol masasında 

bulunan Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar üzerinden 

kullanılabilecektir 
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5. GÜVENLİK 

 

   Şasi dış çevresi güvenlik amacıyla yumuşak malzeme ile kaplanacaktır. Bunu 

yapmadaki amacımız olası bir çarpma durumunda oluşabilecek hasarları 

engellemektir. Ekipmanların gerekli bakımları yapılmış ve herhangi bir risk 

durumu olmasını engellenmiştir. Robottaki parçalarda herhangi bir kesici uç 

bırakılmamıştır. Aracı kapalı sistem yaparak herhangi bir mekanik yaralanmanın 

önüne geçilmiştir. 

   

Belirttiğimiz akım-voltaj ölçüm sensörlerinin seçimlerini yaparken 

kullanacağımız akım-voltaj seviyelerinde güvenli şekilde çalışabilmesi için 

uygun değer aralıklarına sahip ürünler tercih etmeye çalıştık.  

 

  Güvenlik önlemi olarak araç üzerine acil güç kesme butonu ekledik, bunun 

yanında ek olarak aşırı güç çekimi durumlarını engellemek için sigorta 

bağlanmasını gerekli gördük. 

 

  Aracın çalışma anında fark edilebilmesini sağlamak için üzerine ışıklandırma 

ekledik. 

 

  Aracın yük alma anında güvenli şekilde yükü alabilmesi adına yük alacağı 

birim üzerine mesafe sensörü ekledik. 

 

   Robotun kontrol arayüzüne ayrıca bir buton eklenerek uzaktan güç kesimi 

gerçekleştirilebilecek. 

 

   Robotun üzerindeki elektronik sistemlere aşırı akım gelmesi durumunda 

devrede bulunan sigorta ile elektrik akımı kesilebilecektir. 

 

   Robotun üzerindeki bir buton sayesinde olağanüstü durumlarda robotun gücü 

anında kesilebilecek. 

 

   Lidar sensörü kullanılarak anlık engel tespiti yapılacak ve engellere olan 

uzaklığa göre buzzer çalıştırılarak robotun engellere çarpmaması sağlanacak. 

 

   Aracın üzerinde herhangi bir sivri veya keskin köşe bırakılmayarak 

çarpmalarda veya kazalarda yaralanmalara engel olunacaktır. 
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6. TEST 

  Ekibimiz ilk kurulduğunda neler yapabileceğimizi görmek adına 

danışmanımızdan örnek bir şase aldık. Bu aldığımız robotun basit hareketlerini 

anlamak için bir Arduino ve iki tane motor kontrolcüsü ile robotun hareket 

mekanizmalarını anlamaya çalıştık. Bu yaptığımız testte robotun sağa ve sola 

dönüş için zaman kavramına bağlı olduğunu fark ettik. Yaptığımız araştırmalar 

sonunda bunun çözümü olarak enkoder kullanmamız gerektiğinin farkına 

vardık. Motorumuza uygun 3D yazıcıdan eklentiler ile enkodersiz motorumuza 

enkoder monteledik. Bu sayede robotumuzun dönüşlerini motor milinin dönme 

sayısına bağladık. 

  Mekanik tasarım test senaryoları genellikle Solidworks ve ANSY 

programlarını kullanılarak yapılan yapısal analizlerdir. Bu analizler sayesinde 

doğru materyal ve doğru malzeme analizi yapmamızı sağladı.  

Arduino üzerinde yaptığımız çalışmalarda robotun hareket halindeyken önüne 

çıkan engellere karşı mesafelerini ölçmek için bir ultrasonik sensöre ihtiyacımız 

olduğunu anladık. Ultrasonik sensörler bize ne kadar mesafe kaldığını gösteriyor 

fakat sesli bir uyarı alamıyorduk. Bunun için bir de ultrasonik sensörlerden 

çeşitli sinyaller alarak robot engele yaklaştıkça dışarıya bir ses yayarak bizleri 

uyaran bir Buzzer sensör kullandık. Bu sayede motor artık önüne çıkan engellere 

karşı hem mesafe ölçerek hem de bu mesafeyi bizim Arduino ile belirlediğimiz 

verilere yaklaştıkça göre Buzzer sensörünün uyarı şiddetini ayarlamış olduk. 

 Çizgi izleme aşamalarını 53. sayfada olduğu gibi simülasyon ortamında 

testlere soktuk. Bu testler ile robotun dönüşlerde nasıl ve ne hızda hareket etmesi 

gerektiğini anladık. Kameranın yüksekliğini değiştirerek kameranın olması 

gereken maksimum ve minimum yükseklik değerlerini hesapladık.   

  Ekip olarak robotun hareketlerini simülasyon ortamında test etmek için çeşitli 

simülasyonlar kullandık. Gazebo simülasyon ortamında, Teknofest tarafından 

bildirilen yarışma parkurunun bir kopyasını yaparak gerçeğe en yakın test 

sonuçlarını almayı hedefledik. Daha sonra yine Gazebo simülasyon ortamında 

oluşturduğumuz robotumuzun bir kopyası ile söz konusu simülasyon ortamında 

yapmış olduğumuz yarışma parkurunun lidar sensörü kullanarak iki boyutlu bir 

haritasını çıkardık ve bu haritanın çıktısını RViz simülasyon ortamında inceleyip 

robotun haritasını konumlandırmasını optimize ettik. 
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  Arayüz için gerekli olan programlama dillerini belirledikten sonra test 

aşamalarımız başlamış oldu. Gereken kütüphaneleri siteye dahil ederek aşama 

aşama ilerledik. Öncelikle robot ve web sitesinin bağlantısı Ros Bridge ile test 

edilerek sağlandı. Sonrasında robotun web sitesinden kontrolü için Turtlebot 

kullanılarak testlere başlandı, bu aşama da tamamlandıktan sonra daha 

profesyonel olması için Turtlebot3 ve Gazebo kullanılarak testler tekrar yapıldı. 

Kontrol ile ilgili testler tamamlandıktan sonra sanal robotun hızı, konumu için 

testlere başlandı. Testlerden istenilen sonuçlar elde edildikten sonra sanal 

Turtlebot3 robotunun çıkardığı harita web sayfası üzerinden de erişilebilir hale 

getirildi. Web sayfasının tüm testleri başarıyla tamamlanarak rapor için uygun 

ekran görüntüleri alındı. 

Yapılacak Testler   

Aracın üzerinde kullanacağımız elektronik aksamın tamamı ana devre üzerine 

bağlantısı yapılmadan önce güvenli çalışma aralığında testleri yapılacak. 

  Araç üzerinde kullanacağımız elektronik birimler monte edilmeden önce dış 

ortamda harici güç kaynakları ile bağlantıları yapılacak ve üzerine kod atılması 

gereken mikroişlemci birimlerinin yazılım testleri ana sistemden bağımsız 

olarak yapılacak. 

  Elektrik ölçümleri için planlanan akım/voltaj değerleri multimetre ile test 

edilecek elde edilen veriler istenilen şekilde ise ana sistem bağlantısına 

geçilecek. 

7. TECRÜBE 

  Haritalandırma ve konumlandırma konuları üzerine çalışan ekip 

arkadaşlarımız; öncelikle ROS (Robot Operating System) kullanımı ve ROS 

ortamında çeşitli sensör entegrasyonları üzerine yoğunlaştılar. Bu sayede 

ultrasonik sensör, lidar ve gyro gibi sensörlerin özellikleri ve kullanımları 

hakkında tecrübe kazandılar. Daha sonra ise ROS ve sensörler yardımıyla 

simülasyon ortamında ve gerçek bir otonom robotta haritalandırma ve 

konumlandırma nasıl yapılır bunu öğrenmiş oldular. 

  Kaldırma sistemi hakkında gerekli analizleri hem uygulamada hem de analiz 

kısmında gerekli analizleri hem teorik hem de deneysel kısımda inceledik. 

Aracın çalışması için birden fazla sistem hakkında çalışmalar yaptık ve en 

verimli bir şekilde ağırlığı kaldırmak için dişli sistemlerini makas sistemine 

eklemeye karar verdik. Yaptığımız tasarımları üreticiler ile tartışarak üretime 

yönelik tasarım oluşturduk. Üretimde karşılaştığımız problemleri tespit edip 

gerekli önleri aldık. 
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  Jetson nano'nun içerisinde gömülü olan ubuntu işletim sistemini, başta alışmak 

ve çözmek amaçlı kullanmak doğrultusunda karar aldık. Bunun için içerisine 

ROS kurulumlarını yaparak başladık. Daha sonra iletişim modül denemeleri 

yaptık. İçerisinde kullanıcı arayüzü denemeleri ve bağlantı denemeleri yaptık. 

En son olarak, Performans ölçümlerimizi de yaptıktan sonra jetson nanoyu 

anlamış bir şekilde, robotta kullanmaya hazır bir hale getirdik. 

Araç üzerinde kullanılacak güç dağıtım kartlarının tasarımı için alanında uzman 

akademisyenlerden yardım alınarak özgün tasarım ve yerli üretim yapılmaya 

çalışıldı. Bu süreçte güç elektroniği konusunda bilgi ve tecrübe edinildi. 

Aracın elektronik birimlerinin gereksinim duyduğu akım-voltaj-güç gereksinimi 

için formül dönüşümleri ve hesaplamalar üzerine tecrübe edinildi.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Risk Planlaması 

 

  Ekip olarak Teknofest süresince karşılaşabileceğimiz risklerin listesini 

çıkararak olası risklere karşı nasıl yaklaşmamız gerektiği hakkında bilgi 

alışverişinde bulunduk. Risk planlamasını yaparken zaman ve bütçenin 

yanında donanımsal ve yazılımsal konularda çıkabilecek riskleri de 

değerlendirdik. 

 

  Zaman çizelgemizi beklemediğimiz şekilde aksatabilecek 

değişikliklere karşı zamanlamalarımızı esneklik payları ile birlikte 

oluşturduk. Bu nedenle olası aksamalara karşı planlamamızın dışına 

çıkmamak için önlem almış olduk. 

 

  Ekonomik olarak karşımıza herhangi bir sıkıntı çıkmaması için 

araştırmalarımızı çok önceden yapmaya başladık. Alacağımız 

donanımları ve hizmetleri (kesim, kaynak vs.) listeleyerek fiyat 

araştırması yaptık. Alacağımız donanımlar için fiyat araştırmasını 

yaparken nereden alabileceğimiz hakkında da bilgi sahibi olduk bu 

nedenle alternatif mağazaların listesini de çıkarabildik.  

 

  Yazılımda çalışan takım üyelerinin çalıştıkları alanın yanında diğer 

yazılım alanlarında çalışan üyelerle iletişimde olması sebebiyle 

ilerlemeler bir bütün halinde takip edilebildi. Oluşabilecek riskler 

hakkında konuşurken tüm yazılım ekibinin fikri olması sağlandı. 

Oluşabilecek riskler uyumluluk ve kodların istenildiği gibi çalışmaması 

olarak iki maddeye indirgenebilir. Bu nedenle hazırlanacak kodları 

sürekli test ederek, istediğimiz gibi çalıştığından her daim emin olmaya 

karar verdik.  
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8.2. Zaman Planlaması 
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8.3. Bütçe Planlaması 

 

  

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 1 615 TL 615 TL 

RPLIDAR A1 1 2284 TL 2284 TL 

Arduino Mini-Mega 2560 Pro 1 440 TL 440 TL 

Jetson Nano 4GB 1 2545 TL 2545 TL 

ESP-32 Wifi Modülü 2 125 TL  250 TL 

ACS712 Akım Ölçüm  4 45 TL 180 TL 

MAX471 Voltaj Sensörü 1 72 TL 72 TL 

ACS709 Akım Ölçüm Sensörü 1 220 TL 220 TL 

Orion 32700 Kılıf 3.2V LiFePO4 Pil 4 90 TL 360 TL 

12V 80Ah Akü 1 1117 TL 1117 TL 

80Ah ESC 1 735 TL 735 TL 

Devre Kesici Sigorta 3 212 TL 636 TL 

Güç Kesme Butonu     

Açma /Kapama Butonu 1 87 TL 87 TL 

RGB LED Aydınlatma 2 50 TL 100 TL 

Batarya Şarj Göstergesi 1 50 TL 50 TL 

Akü Şarj Göstergesi 1 148,34 TL 148,34 TL 

BTS7960B Motor  4 113,03 TL 452 TL 

BMS 1 53,74 TL  53,74 TL 

16 AWG Kablo 4 metre  40,20 TL 160,80 TL 

12 AWG Kablo 4 metre  47,20 TL 188,8 TL 

6 AWG Kablo 4 metre  35 TL 140 TL 

Mekanum Wheel 4 500 TL 2000 TL 

Şasi(Alüminyum ve sigma profiller) 1 3000 TL 3000 TL 

Cim Motor 4 550 TL 2200 TL 

Falcon 500 (Fırçasız motor) 2 500 TL 1000 TL 

Makas Sistemi 1 2000 TL 2000 TL 

Dişli Sistemi 2 1000 TL 2000 TL 

Dişli Kutusu 4 750 TL 3000 TL 

Vida ve Cıvatalar 2 150 TL 300 TL 

TOPLAM FİYAT: 26.334,68 

https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kamera-modulu-camera?language=tr&h=df7559a2
https://www.robotistan.com/rplidar-360-derece-lazer-tarayici-gelistirme-kiti
https://www.robotistan.com/mini-mega-2560-pro-for-arduino-ch340
https://www.direnc.net/nvidia-jetson-nano-developer-kitakilli-yapay-zeka-bilgisayari-en
https://www.robotistan.com/esp32-esp-32s-wifi-bluetooth-dual-mode-gelistirme-karti?language=tr&h=453f8cc6&gclid=Cj0KCQjw37iTBhCWARIsACBt1Ixu8GGgETP8EIm3ORdJO5_YhZ8YxGfYzmiDVpBlImimYbIvL2fod_MaAi9qEALw_wcB
https://www.robolinkmarket.com/acs712-akim-sensoru-30?gclid=EAIaIQobChMI95nt9-u-9wIVju5RCh3v_wvQEAQYAiABEgJUCfD_BwE
https://www.direnc.net/max471-voltaj-ve-akim-sensor-modulu?language=tr&h=ea31bcbe
https://www.robotzade.com/ACS709-Akim-Sensoru-75-to-75A,PR-450.html
https://www.elektronikport.com/urun/orion-ifr32700-6000-mah-3-2-v-lifepo4-sarj-edilebilir-pil
https://www.trendyol.com/ortec/12v-60-80-ah-jel-motor-akusu-2020-uretim-p-194772684?boutiqueId=603048&merchantId=111190&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.motorobit.com/urun/skywalker-esc-80a-brushless-fircasiz-motor-hiz-kontrol-surucusu
https://tr.aliexpress.com/item/1005003330724641.html?_randl_currency=TRY&_randl_shipto=TR&src=google&aff_fcid=fd2723c17fc34de3b20b37216e7ca65a-1651428110003-02406-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=fd2723c17fc34de3b20b37216e7ca65a-1651428110003-02406-UneMJZVf&terminal_id=c41ba56a0ef346a296b9b57f3d38d575&afSmartRedirect=y
https://www.robolinkmarket.com/lay5-es542-22mm-acil-stop-bas-cevir-40mm?gclid=EAIaIQobChMIndijt4e_9wIVQ-h3Ch1d9g3OEAQYASABEgItoPD_BwE
https://www.amazon.com.tr/Keenso-Geçirmez-Paslanmaz-Düğmesi-Anahtarı/dp/B07G1591Z6/ref=asc_df_B07G1591Z6/?tag=trshpngglede-21&linkCode=df0&hvadid=510288958227&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10354772557453697768&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056803&hvtargid=pla-594028038213&psc=1
https://www.burul.com.tr/100-75-50-25-cm-aluminyum-serit-bar-led-isik-aydinlatma-watt-secim
https://www.robolinkmarket.com/4s-lithium-batarya-kapasite-gostergesi-modulu?gclid=EAIaIQobChMI6qCR4Ii_9wIV2ud3Ch26eQ7YEAQYASABEgLHQvD_BwE
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/12v-arac-aku-kapasite-gostergesi-5-36v-voltmetre_pdp_791134794?srsltid=AWLEVJxQOmFZcpDJqv_7tCLYjehncaJWgSQpEWVF6Rq7MqwbIggY3r0nbU4
https://www.robo90.com/bts7960b-dc-motor-surucu-devresi-55v-27v-43a?srsltid=AWLEVJxIHzmw4avbju7IFYyVLwfKIMiH77CulDriarXO086bVxKKBaM4WqU
https://tr.aliexpress.com/item/1005003354959132.html?_randl_currency=TRY&_randl_shipto=TR&src=google&aff_fcid=0a68a80b77c3477195037e4637cc7eb4-1651430058601-07469-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=0a68a80b77c3477195037e4637cc7eb4-1651430058601-07469-UneMJZVf&terminal_id=c41ba56a0ef346a296b9b57f3d38d575&afSmartRedirect=y
https://www.kepezyapimarket.com.tr/1.5-mm-nya-kablo-metre-7786?gclid=EAIaIQobChMIp7bv2Yq_9wIVmbh3Ch3-4gXbEAQYBCABEgI_6PD_BwE
https://www.zeybekmarket.com/25-mm-nya
https://www.elektrikciden.com/oznur-1x4-mm-nyaf-kablo-1m-kirmizi?gclid=EAIaIQobChMIi7fy9om_9wIV-wIGAB1u8wquEAQYBCABEgKpn_D_BwE
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9. ÖZGÜNLÜK 

   Çizgi takibi yapılırken yol ayrımlarının dinamik olarak algılanması ve her 

senaryoya uygun yol izleme algoritmaları yazılım ekibinin özgün fikirlerinden 

oluşacaktır. 

 

   Robot genel tasarımı, yük kaldırma ve taşıma sistemleri tamamen mekanik 

ekibimiz tarafından tasarlanacaktır. Bu tasarlanan mekanizmalarda minimum 

sürtünme ve maksimum verimlilik hedeflenmektedir. Bu maksimum verimlilik 

bizim en temel özgünlüğümüzdür.  

 

   Arayüzümüz; tamamen sıfırdan, özgün bir biçimde, ihtiyaçlar doğrultusunda 

ve kullanım kolaylığı için en optimize şekilde tasarlanacaktır. 

 

  Makas sisteminde geleneksel algıların dışına çıkarak sisteme zincir dişli sistemi 

entegre edildi. Sistem hem daha verimli hem de daha sessiz çalışıyor.  Proje 

tasarımı maksimum verim amacıyla analizler yapılarak üretilmiştir. Projede 

üretime yönelik tasarımlarla beraber uygun maliyetli bir ürün çıkarıldı. 

 

  Araç üzerinde kullanılacak olan güç dağıtım kartlarının tasarımları tamamen 

kendimize ait olup bu kartların üretimi için yerli PCB üreticileri tercih edilecektir. 
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10. YERLİLİK  

  Aracın mekanik tasarımı takımımız tarafından özgün bir şekilde tasarlanmış 

ve üretilecektir. Üretimde tamamen yerli kaynaklar kullanılacak ve sanayi iş 

birliği içinde aracın bütün halini tamamlamayı başaracağız.  

  Yerli olarak üretmeyi planladığımız güç dağıtım kartları için hem tasarım hem 

de üretim kısmında yerli üretim yapmaya çalıştık. Bu kısımda tasarım için 

alanında uzman elektrik elektronik akademisyenlerinden ve yerli PCB üretici 

firmalardan tasarım konusunda fikir ve öneriler alınarak tasarım bu yönde 

yapıldı. Üretim kısmında ise yerli PCB üretme imkanına sahip firmalar ile 

iletişime geçilecek olup üretim ve test aşamaları üretici firmada yapılacaktır. 
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