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1. Rapor Özeti 

Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkışıyla iç lojistikte akıllı araçların kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. İç lojistikte, hammadde ya da işlenecek parçaların iş merkezlerine 

taşınması ve işlenmiş parçaların depoya taşınması görevlerinde otonom araçlar görev 

almaktadır. 

Sunulan sistemde; ROS (Robot İşletim Sistemi) teknolojisi, Lidar, İvmeölçer ve 

jiroskop sensörü, Ağırlık sensörü, Isı ve nem sensörü, Haritalama ve otonom sürüş kontrol 

sistemi ile kamera yardımıyla çizgi takibi sistemi teknolojilerinden faydalanılarak otonom sürüş 

algoritması geliştirilmektedir. 

Sistem bir bütün olarak incelendiğinde, sistemin istenen verimde çalışabilmesi için 

içerdiği bileşenlerin koordineli olarak çalışması gerekir. Bu nedenle bu yazılım ve donanım 

haberleşmesini yönetmek için bilgisayar tarafından kontrol edilebilen bir yazılım platformu 

olan ROS (Robot İşletim Sistemi) kullanılmaktadır. 

Hazırlanan aracın izleyeceği güzergâh zemine döşenecek 50mm genişliğinde bir şerit 

ile belirlenecektir. Teknofest 2022 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması kapsamında 

manyetik şerit kullanılmaması kararlaştırılmıştır. Dolayısı ile takip edilecek şeridin tespiti için 

kamera kullanılmakta olup, görüntü işleme teknolojilerinden faydalanılmaktadır. 

Aracın görevi boyunca güvenli bir seyir yapabilmesi için aracın durumu ivmeölçer ve 

jiroskop sensörü, ağırlık sensörü, ısı ve nem sensörü gibi sensörler vasıtasıyla takip edilecek 

olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılması durumunda aracın hareketi sonlandırılarak 

yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilecektir. 

Otonom araç üzerinde işaretçi nesnelerin tespitinde kullanılan algılayıcılar olarak 

LIDAR ve RGB kamera kullanılmaktadır. Algılayıcılarda işaretçi nesnelerin konumunun 

tespitinde görüntü işleme teknikleri de kullanılabilmekte olup, bu çalışmada aracın o anki 

konumuna göre görüntü alanının içine giren işaretçi nesnelerin konumlarını uzaklık (x-range, 

y-range) olarak belirleyen ve üzerine gürültü ekleyerek gerçek duruma yaklaştırmaya çalışan 

bir kod dizisi ile algılayıcı modeli de oluşturulmaktadır. 

Ayrıca, sisteme hareket özelliği kazandırmak için bir mobil araç tasarlanmış ve LIDAR 

sisteminin bu mobil araca entegre edilmesiyle yeni sistemin navigasyon işlemine hazır hale 

getirilmesi planlanmıştır. 

Navigasyon için aracı bir noktadan diğerine otonom olarak hareket ettirmek için çizgi 

izleme algoritması, hareket esnasında karşılaşılabilecek engellerin tespiti için görüntü işleme 

algoritmaları ve engellerin ortadan kalkmaması durumunda bu engellerden kaçınmak için de en 

kısa yol algoritması kullanılmaktadır. 

İlk aşamada tersane ortamında kullanılması için tasarlanan bu sistem, daha sonra 

geliştirilip, farklı sektörlerde son kullanıcılar tarafından tercih edilebilecektir. 
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2. Takım Şeması 

2.1. Takım Üyeleri 

 Sefine Ar-Ge, 2018 yılında Sefine Tersanesi bünyesinde kurulan bir ekiptir. Ekip 

içerisinde farklı disiplinlerden Gemi-İnşa Mühendisi, Makine Mühendisi, Mekatronik 

Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve Teknik Öğretmen gibi farklı meslek 

gruplarından arkadaşlar vardır. Ekip arkadaşlarımız farklı disiplinler altında yetişmiş, özgün, 

yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve ekip ruhuna sahip arkadaşlardır. Daha önce birçok projeye 

birlikte imza atmışlardır. Bu yüzden takım içerisinde bir bütünlük ve takımdaşlık ruhu vardır. 

Daha önce ekibimizin yapmış olduğu/devam eden projeler aşağıda detaylandırılmıştır: 

Proje 1 – Vakumlu Raspa Süpürge Platformu Projesi: Gemilerde tamir ya da boya 

öncesi yüzey hazırlama için kullanılan yöntemlerden birisi olan raspalama yönteminin daha 

verimli ve insan sağlığı açısından daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan projedir. 

Proje 2 – Elektrikli Tekne Projesi: Çevreye duyarlı, sıfır emisyon içeren, yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla güçlendirilen, %100 elektrikli sevk sistemine sahip Yalova – İstanbul illeri 

arasında çalışacak bir tekne yapımı projesidir. 

Proje 3 – CNC Router Projesi: Ahşap malzeme, pleksi-glass malzeme ve yumuşak 

metalleri (Alüminyum gibi) işleyecek, tasarımı ve imalatı tamamen %100 yerli imkanlarla 

ekibimizin yapmış olduğu bir projedir. 

Proje 4 – 3D Yazıcı Projesi: Genelde piyasada mevcut olan 3D yazıcıların ihtiyacımızı 

karşılamaması sebebiyle, gelecekte yapacağımız projelerde gerekli olabilecek komponentlerin 

yapımında kullanılacak 3D yazıcının tasarımı ve imalatının gerçekleştirilmesi projesidir. 

Proje 5 – Kompost Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi: Yemekhanede 

çıkan yemek katı atıklarını bitkiler için daha verimli gübreye çevirecek olan geri dönüşüm ve 

çevreye duyarlılık projesidir.  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Proje takım organizasyon şeması Şekil-1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: Proje takım organizasyon şeması. 
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3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Mecanum tekerlekler ile yapılan sürüş denemeleri sırasında mecanum tekerleklerin 

çalışması için düz bir zemine ihtiyaç duymaları, araç üzerine birbirleri ile eş mesafede olacak 

şekilde yerleştirilmeleri gerekliliği, tasarlanan araç için gerekli ölçüde mecanum tekerlek 

bulmanın ve üretmenin zorluğu nedenleriyle Ön Tasarım Raporunda belirtildiği üzere projede 

kullanılması planlanan mecanum tekerlek ve dört motor ile tahrikli sürüş sistemi yerine iki 

tahrik tekerleği ve dört rulet tekerlek olmak üzere altı tekerlekli sürüş sistemine geçilmesi 

kararlaştırılmıştır. Yeni sistem mekanik tasarım bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 

Ön Tasarım Raporunda belirtilen sigma profiller kullanılarak oluşturulmuş gövde 

yapısının sanayi kullanımı için tercih edilmemesi, Ön Tasarım Raporunun hazırlanmasından 

sonra üretim kabiliyetlerimizin artması, aracın dayanımını ve performansını artırma 

çalışmalarımız gibi nedenlerden dolayı aracın gövdesinin sigma profiller yerine tek parça 

alüminyum gövde olarak üretilmesine karar verilmiştir. Yeni sistem mekanik tasarım 

bölümünde detaylı açıklanmıştır. 

Yük taşıma mekanizması için kullanılması planlanan lineer aktüatörle tahrik edilen 

makaslı platform montaj grubu yerine (makasların eş zamanlı hareketi ve linklerin bağlantısı 

gibi zorluklar da göz önünde bulundurularak) elektrik motorlu kriko kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu sayede hali hazırda kullanılmakta olan bir teknoloji değerlendirilerek yeniden 

geliştirme maliyetinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yeni sistem mekanik tasarım 

bölümünde detaylı açıklanmıştır. 

Aracın sürüş mekanizması ve araç üzerinde bulunan sensörlerden veri toplamak için 

kullanılması planlanan Arduino Mega kartı istenen performansı veremediği için Arduino Mega 

kartının yanı sıra bu karttan çok daha güçlü Teensy kartının da kullanılmasına karar verilmiştir. 

Yeni sistem elektronik tasarım bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 

Çizgi takibi yapmak için kullanılacak görüntü işleme teknolojilerinin CPU üzerinden 

istediğimiz performans ile çalıştırılamamaları sebebiyle Raspbery PI 4 yerine içerisinde bir 

GPU bulunduran NVIDIA Jetson Nano tek kartlık bilgisayarı kullanılmasına karar verilmiştir. 

Yeni sistem elektronik tasarım bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 

Yapılan testler sonucunda Eş Zamanlı Konum Tayini ve Haritalama (SLAM) teknolojisi 

için kullanılması planlanan RPLIDAR A1 Lidar sensörünün ölçüm mesafesinin yarışma 

parkuru için yeterli olmadığı tespit edilmiş ve RPLIDAR A3 Lidar sensörü ile değiştirilmesine 

karar verilmiştir.  
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4. Araç Tasarımı 

4.1. Sistem Tasarımı 

Hazırlanan aracın sistem blok şeması Şekil 2 ile verilmiştir. 

 

Şekil 2: Sistem tasarım şeması. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1.1. Sürüş Sistemi 

Tekerlek, kişilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran araçların işlevsel hale 

getirilmesinde kullanılan küçük ancak bir o kadar da etkili ürünlerdendir. Tasarlanan sistemde 

aracın yapısını destekleyecek güçte tekerlek ile işlevsel bir kullanım elde edilecektir. 

Şekil 3’de tahrik tekerleğine ait 3 boyutlu tasarım görülmektedir. Kullanılan tahrik 

tekerleğin teknik özelikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Döküm poliüretan tahrik tekerleği 3 boyutlu tasarımı. 

Tablo 1: Döküm poliüretan tahrik tekerleği teknik özellikleri. 

Özellik Değer 

Dış çap 250 mm 

Genişlik 60 mm 

Malzeme Döküm ve poliüretan 

Taşıma kapasitesi 1300 𝑘𝑔 × 2 

Kullanılacak tekerlek sayısı 2 adet 

 

Aracın iki yanına yerleştirilen tahrik tekerlekleri sayesinde aracın belirlenen güzergâh 

üzerinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu tekerlek yapısı yaptığımız araca günümüzde diğer 

araçlarda kullanılan standart manevra mekanizmasının veremediği bir hareket kabiliyeti 

kazandırmaktadır. 

Klasik sürüş mekanizmasına sahip sistemlerde aracın hareket yönünü değiştirebilmek 

için belirli bir miktar manevra alanı gerekmektedir. Tasarladığımız sistem sayesinde motorların 

birbirleri ile zıt yönde döndürülmesi sonucu aracın olduğu noktada 360° dönüş yapabilmesi de 

sağlanmaktadır. Ayrıca istendiği takdirde motorlar farklı hızlarda çalıştırılarak diğer araçların 

yapabildiği manevra hareketleri de yapılabilmektedir.  
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Rulet teker, sanayi ve iş yerlerinde taşıma ihtiyacının giderilmesini sağlayan 

platformlarda kullanılan ve çok ağır yüklerin taşınabilmesine olanak sağlayan ağır sanayi 

elemanlarından üretilmiş tekerleklerdir. 

Rulet tekerlek, kullanıldığı platformların taşıma güçlerini eşit olarak dağıtarak 

kolaylıkla taşınmasına yardımcı olmasının yanı sıra 360° dönebilen yapısı ile istenilen 

istikamete doğru kolaylıkla hareket ettirilebilme olanağı sağlar. Aracın önüne ve arkasına 

yerleştirilen rulet tekerlekler sayesinde tekerlek başına düşen yük miktarı azaltılmakta, bu 

sayede aracın yük taşıma kapasitesi ve manevra kabiliyeti artmaktadır. 

Şekil 4’de rulet tekerleğine ait 3 boyutlu tasarım görülmektedir. Kullanılan rulet 

tekerleğinin teknik özelikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Rulet tekerlek 3 boyutlu tasarımı. 

Tablo 2: Rulet tekerlek teknik özellikleri. 

Özellik Değer 

Dış çap 80 mm 

Genişlik 30 mm 

Malzeme Döküm ve poliüretan 

Taşıma kapasitesi 200 𝑘𝑔 × 4 

Tekerlek sayısı 4 adet 
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Motor, gücü (P), voltları (V) ve amperleri (A) mekanik güç, tork ve hıza dönüştürmek 

için kullanılan elektrikli bir cihazdır. İhtiyaca göre farklı motor türleri mevcuttur. 

Step motor, hızı ve dönüş açısını çok doğru bir şekilde kontrol eder. Bu motorlar, 

sargıların dönüşünü düzenlemek için elektronik bir sürücü kullanan BLDC motorlardır. 

Sargıların dönüşünü değiştirmek için sürücüye bir girdi olarak elektrik darbeleri verilir, böylece 

motor her darbede bir adım döner. 

Bir hibrit motorun çalışma prensibi, bu motordaki rotorun, sabit mıknatıslı step motora 

benzer şekilde eksenel olarak mıknatıslanmasıdır, oysa stator, değişken bir relüktans step 

motoruna benzer şekilde elektromanyetik olarak enerjilendirilir. Bu nedenle, elektrik 

darbelerini açısal yer değiştirmeye değiştiren bir aktüatördür. Diğer tiplerle karşılaştırıldığında 

bu tür motorlar daha az adım açısı dahil yüksek tork sağlar ve iyi dinamik özelliğe sahiptir. 

Tasarlanan otonom aracın fiziksel özelliklerine göre motor seçimi aşağıdaki formüller 

ve sabitler kullanılarak belirlenmiştir. 

• GVW: Brüt araç ağırlığı [kg] (Gross Vehicle Weight) = 200 kg 

• Vmax: Maksimum araç hızı [m/s] = 1 m/s = 60 m/dk 

• Rw: Tekerlek yarıçapı [mm] (Radius of Wheel) = 125 mm 

• Crr: Dönme direnci katsayısı [birimsiz] (Co-efficient of Rolling Resistance) = 0,084 

(depo alanı) 

• g: yer çekimi ivmesi [m/s2] (gravity of earth) = 9,80665 

 

Tekerlek çevresi; 

𝐶 = 2 × 𝜋 × 𝑅𝑤 = 2 × 3,14 × 125 = 785 𝑚𝑚 = 0,785 𝑚 

 

Araç hızı; 

𝑉 = 𝑛 × 𝐶 

 

Devir sayısı; 

𝑛 = 𝑉/𝐶 = 60/0,785 = 76,4  𝑑𝑒𝑣 ⁄ 𝑑𝑎𝑘 

𝑓 = 𝑛/60 = 76,4/60 = 1,28  𝑑𝑒𝑣 ⁄ 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 

 

Her bir tekerlekte bulunan düşey kuvvet; 

𝐹 = (𝐺𝑉𝑊 × 𝑔)/(𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) = (200 × 9,81)/2 = 981,00 𝑁 

 

Yüzeyden etkiyen sürtünme kuvveti; 

𝐹𝑠 = 𝐶𝑟𝑟 × 𝐹 = 0,084 × 981,00 = 82,40 𝑁 
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Hareket için tork; 

𝑇 = 𝐹𝑠 × 𝑅𝑤 = 82,40 × 0,125 = 10,3 𝑁𝑚 

 

Tekerleklerin açısal hızı; 

𝜔 = 2 × 𝜋 × 𝑓 = 2 × 3,14 × 1,28 = 8,04 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

Her tekerlekte bulunması gereken güç; 

𝑃 = 𝑇 × 𝜔 = 10,3 × 8,04 = 82,82 𝑊 

 

Yapılan motor hesabına göre 12 Nm Nema34-86HS120 DC step motor kullanılmasına 

karar verilmiştir. Motora ait görsel ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 5: Nema34 DC step motor görseli. 

Tablo 3: Nema34 DC step motor teknik özellikleri. 

Özellik Değer 

Tutma torku 12.0 Nm 

Akım 4.2 Amper 

Nema 34 

Flanş ölçüsü 86 × 86 𝑚𝑚 
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CWD860, yeni nesil dijital 2 fazlı step motor sürücüsüdür. 32-bit DSP işlemci, anti- 

rezonans, düşük gürültü mikro adım ve düşük sıcaklık artış teknolojisi, stepin performansını 

önemli ölçüde artırır. 

 

 

Şekil 6: CWD860 step motor sürücüsü görseli. 

Tablo 4: CWD860 step motor sürücüsü teknik özellikleri. 

Özellik Değer 

Step motor sürücü CWD860 

Voltaj 18 – 80 V 

Akım 2,0 – 7,20 A 

Nema Nema 34 

Faz 2 faz 

 

Seyir sırasında aracın güzergâhında bulunabilecek nesnelerin üzerinden geçerken 

taşıdığı yüke zarar gelmesini engellemek için aracın tahrik tekerlekleri düşey eksende harekete 

izin veren Şekil 7’de görülen yaylı bir sistem üzerine yerleştirilmiştir. Bu sistem sayesinde araç 

kablo yolu gibi güzergâh üzerinde bulunabilecek nesnelerin üzerinden geçerken yükün 

devrilme riski en aza indirgenmiş olur. 

 

Şekil 7: Tekerlek yay bağlantı grubu. 
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4.2.1.2. Alt Şasi Grubu 

Şekil 8’de görülen alt şasi montaj grubu, otonom aracın hareket ve yürüyüş grubunu 

oluşturmaktadır. Burada kullanılan tekerlek grubu ile aracın zeminle teması sağlanarak araca 

çok yönlü eksenel hareket özelliği katkısı sağlanmaktadır. Elektrik motoru ile aracın hareketi 

sağlanmaktadır. Elektrik motorunun verdiği dairesel hareketi eksenel olarak doğru bir şekilde 

tekerleklere aktarmak için mil ve rulmanlı sabit yatak bağlantısı kullanılmaktadır. Bu sayede 

otonom aracın ve yükün ağırlığından kaynaklanacak yüklenme durumu için hareketin rijitliği 

ve yükün mukavim bir şekilde taşınması sağlanmaktadır. 

 

Şekil 8: Alt şasi montaj grubu. 

Araç ağırlığını ve yük taşıma platformunu taşıyacak olan alt şasi ve gövde montaj 

görseli aşağıda Şekil 9’de gösterilmiştir. Mukavemet ve yük dağılımı açısından gövdede 

taşıyıcı ayak olarak 80 × 140𝑚𝑚 alüminyum kutu profiller kullanılmaktadır. 

Aracın gövde ve alt şasi grubunun bütünlüğünü sağlamak için gövde bağlantı braketleri 

kullanılmaktadır. Alt şasi plakası alüminyumdan oluşmaktadır. Aracın dış gövdesini dış 

etkenlerden korumak ve araç bütünlüğünü sağlamak için önde, arkada, yanlarda ve araç altında 

dış kaplama plakalar kullanılmaktadır. Bu sayede dış kaplama plakalar aracın dış kabuğu 

görevini üstlenmektedir. 

 

Şekil 9: Otonom araç alt şasi ve üst gövde montajı. 
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4.2.1.3. Yük Kaldırma Mekanizması 

Aracın parkurda taşıyacağı yükü üzerinde bulunduğu masa ile birlikte taşıması 

istenmektedir. Üzerinde yük bulunan masanın taşınabilmesi için yerden belirli bir yüksekliğe 

kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu amaçla tasarlanan aracın üzerine elektrik motoruyla 

çalıştırılan krikolu bir yük kaldırma sistemi yerleştirilecektir. 

Yük kaldırma platformu yükü taşıyacak ana montaj grubudur. Platformun üst tablası ile 

yük stabil bir şekilde taşınacaktır. Yük taşıma platformunun önemli parçalarından biri olan 

bağlantı çubukları yükün belirli bir noktaya taşınmasında kritik bir rol oynar. 

Aracın kaldıracağı ağırlık, parça gereksinimi ve verimlilik gibi parametreler dikkate 

alındığında, otonom araç yük kaldırma sistemi için elektrikli kriko kullanılması tercih 

edilmiştir. Elektrikli kriko yükü kaldırırken elektriğin verdiği güçten yararlanmaktadır. 

Elektrikli kriko çalışma prensibine göre sonsuz vidanın motor ile çevrilmesiyle sonsuz 

dişli dönmektedir. Sonsuz dişlinin dönmesiyle birlikte içinde bulunan vida yukarı veya aşağıya 

doğru hareket etmektedir. Vidanın ilerleme hızı, çevirme hızına, dişlilerin diş sayısına ve vida 

adımı ölçüsüne bağlıdır. 

 

Şekil 10: Otonom araç yük kaldırma sistemi. 

Tablo 5: Yük kaldırma sistemine ait teknik bilgiler. 

Özellik Değer 

Yük kaldırma kapasitesi 2 ton 

Maksimum kaldırma yüksekliği 370 mm 

Minimum kaldırma yüksekliği 120 mm 

Anma akımı 15 A 

Güç 100 W 

Toplam sistem ağırlığı 18 kg 

Platform ağırlığı 12 kg 

Kriko ağırlık 6 kg 

Güç kaynağı voltajı DC 12 V 
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Otonom aracın yük kaldırma sistemi Şekil 10’de gösterilmiştir. Tablo 5’de yük kaldırma 

sisteminin teknik bilgileri mevcuttur. Şekil 11 ve Şekil 12’de sırasıyla yük kaldırma sisteminin 

kapalı ve açık durumu görülmektedir. 

Araç yük altında istenilen konuma geldiğinde kriko motoru çalıştırılarak yükün dikey 

eksende 50mm havaya kaldırılarak hedef noktasına taşınması amaçlanmaktadır. 

 

 

Şekil 11: Yük kaldırma sistemi kapalı durumu. 

 

Şekil 12: Yük kaldırma sistemi açık durumu. 

 

Yüklü masanın aracın üzerinde yerle temasının kesildiği sırada aracın hareketi sebebiyle 

kaymasını engellemek için kaldırma mekanizmasının masa ile temas eden yüzeyi kaydırmaz 

bir malzeme ile kaplanacaktır. 

Bir diğer güvenlik önlemi olarak yük taşıma platformunun masanın dışında kalan 

kısımlarına aracın önüne ve arkasına bakacak şekilde yapılacak çıkıntı sayesinde seyir 

esnasında masanın aracın üzerinden kayması önlenecektir. 
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4.2.2. Malzemeler 

Otonom aracın tasarım kriterleri içerisinde mukavemet, rijitlik, stabilite, ağırlık ve 

maliyet önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan incelendiğinde aracın daha hafif bir yapıya sahip 

olması için genel olarak gövde grubunda, dış kaplama plakalarda ve şasi grubunda alüminyum 

malzeme kullanılmıştır. 

Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise yükün mukavim bir şekilde 

taşınmasıdır. Yükü taşıyacak kolların ve üst tablanın üzerine gelecek kuvvetlere karşı 

mukavemet açısından dayanımının yüksek olması istenmektedir. Bu amaçla yük taşıma 

platformu parçaları için alüminyum alaşımı kullanılmıştır. 

Alt şasi üzerine yük taşıma platformunu oturacağı taşıyıcı ayaklarda 80 × 140𝑚𝑚 kutu 

profiller kullanılmıştır. 

Yük taşıma platformunun alt tablasında 40 × 40𝑚𝑚 alüminyum köşebentler 

kullanılmıştır. 

Yük taşıma platformunun üst tablasının yataklanmasında ve kılavuzlama hareketinde 

teflon ile birlikte alüminyum mil kullanılmıştır.    

Döküm ve poliüretan tekerlek ayrı ayrı kullanılabildiği gibi beraber de tercih 

edilmektedir. Tek başına kullanıldığında performansı yüksek olan materyaller beraber 

kullanıldığında üst düzey performans sergilemektedir. 

Poliüretan, titreşimi absorbe etme özelliği son derece yüksek ürünlerin başında gelir. 

Kendi halinde darbelere ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösteren poliüretan tekerlekler, 

döküm malzemesiyle desteklendiğinde, ağır sanayi bölgelerinde kullanılmaya uygun hale 

gelmektedir. 

Döküm üzeri poliüretan tekerleğin önemli özellikleri arasında kullanıldığı zemine zarar 

vermemesi ve iz bırakmaması yer alır. Böylelikle kullanıcılar için pratiklik sağlanmaktadır. 

Döküm ve poliüretan malzemesinin birleşiminden üretilen bu tekerlekler, ağır sanayi yük 

taşıma için kullanılmaya uygundur. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Otonom aracın prototipini oluşturan mekanik parçaların üretiminde çeşitli tezgâh ve 

üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Otonom aracın prototip imalatını kolaylaştırmak için final 

tasarıma göre imalat resimleri çıkarılmıştır. 

Parçaların montajı için teknik resimde belirtilen ölçülerde tedarik edilen malzemelerin 

kesilmesi gereklidir. Hassas kesim için CNC Plazma kesim ve lazer kesim tezgâhları 

kullanılmaktadır. Parçaların üzerindeki delik delme işlemi için de CNC tezgâhı 

kullanılabileceği gibi markalama yapılarak manyetik matkap, sabit dikey matkap ve freze 

tezgâhı da kullanılabilir. 

Plaka dışındaki diğer malzemeler için talaşlı imalat kullanılarak üretim yapılmaktadır.  

Gövdeyi oluşturacak parçaların uygun ölçülerde birleştirilmesinde bağlantı 

elemanlarından ve gaz altı kaynak yönteminden yararlanılmaktadır. 

Ana şasinin üzerine tasarlanmış diğer komponentler ve işlenmiş parçaların bağlantı 

işlemi yapılarak aracın mekanik üretim kısmının tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Üretilen otonom araç prototipine ait 3 boyutlu tasarım görseli Şekil 13’de mevcuttur. 

Yapılan tasarım kapsamında üretim yöntemleri ve malzemeler seçildikten sonra aracın fiziksel 

özellikleri belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 13: 3 boyutlu tasarım görseli. 

Tablo 6: Tasarlanan aracın fiziksel özellikleri. 

Özellik Değer 

Araç boyu 946 mm 

Araç eni 756 mm 

Araç yüksekliği 410 mm 

Araç ağırlığı 150 kg 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

4.3.1.1. Güç Yönetim Sistemi 

Aracın beslemesi araç üzerine yerleştirilecek Şekil 14’de gösterilen 12 volt 60Ah lityum 

demir fosfat aküler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

 

Şekil 14: Lityum demir fosfat akü görseli. 

Tablo 7: Lityum demir fosfat akü teknik özellikleri. 

Akü Teknik Özellikler Değer 

Akü çeşidi LifePo4 

Akü voltajı 12 V 

Akü kapasitesi 60 Ah 

Uzunluk 223 mm 

En 150 mm 

Yükseklik 178 mm 

Akü ağırlığı 7 kg 

 

LifePO4 aküler, geleneksel kurşun asit akülere göre 10 kat daha uzun ömürlüdür.  

Lityum demir fosfat aküler çok daha düşük dirençle çalışır ve dolayısıyla daha hızlı şarj olur. 

Genellikle kurşun akülere oranla 1/3 daha hafiftir. LifePO4, aynı miktarda alanda iki kat akü 

kapasitesi sağlar. -40° ile 70° derece arasında çalışma aralığı sağlar ve piyasada bulunan lityum 

iyon akü tiplerinin en güvenlisidir. Bir lityum demir fosfat hücresinin nominal voltajı 3,2V’tur 

(kurşun-asit: 2V/hücre). Bu nedenle bir 12,8V LFP akü seri bağlı 4 hücreden meydana gelir ve 

bir 25,6V akü seri bağlı 8 hücreden meydana gelir. Tablo 7’de lityum demir fosfat aküye ait 

teknik bilgiler görülmektedir. 
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Araç aküsünün doluluk oranının takip edilmesi, araç üzerine yerleştirilecek ekranda ve 

kontrol paneli üzerinde gerçek zamanlı olarak gösterilmesi, şarj seviyesinin belirlenen bir 

limitin altına düşmesi durumunda aracın en yakın şarj istasyonuna yönlendirilebilmesi için 

akünün artı ucuna bir akım sensörü bağlanarak aküden çekilen akım takip edilecektir. Görev 

süresince elde edilen akım değerleri toplanarak harcanan toplan enerji ve akü üzerinde kalan 

şarj seviyesi elde edilebilecektir. 

 

Şekil 15: Akım sensörü görseli. 

Tablo 8: Akım sensörü teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Çalışma gerilimi 12 V 

Akım değeri +20 A / -20 A 

 

Motor sürücülerinin beslenmesi için akülerden elde edilen 12 volt Şekil 16’de gösterilen 

DC-DC converter devresi sayesinde 48 volta dönüştürülerek sürücülere iletilir. Bu sayede 

motor sürücülerin zorlanarak ısınmaları engellenmiş olur. 

 

Şekil 16: DC-DC yükseltici görseli. 

Tablo 9: DC-DC yükseltici teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Giriş gerilimi 10 V DC – 60 V DC 

Çıkış gerilimi 12 V DC – 80 V DC 

Giriş akımı 15 A 

Çıkış gücü 600 W 
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600W gücünde 10-60V arası giriş gerilimini, 12-80V arası bir çıkış voltajına 

dönüştürebilen, yüksek voltaj gerektiren uygulamalarda sıkça tercih edilen voltaj yükselticidir. 

 

Araç içerisinde bulunan elektronik bileşenlerin beslenmesi için aküden elde edilen 12 

volt Şekil 17’da gösterilen DC-DC converter devresi ile 5 volta dönüştürülmektedir. 

 

Şekil 17: DC-DC düşürücü görseli. 

Tablo 10: DC-DC düşürücü teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Giriş gerilimi 7 V DC – 32 V DC 

Çıkış gerilimi 0.8 V DC – 28 V DC 

Çıkış akımı 8 A 

Sabit akım aralığı 0.2 – 8 A 

Çıkış gücü 300 W 

Yüksüz akım 20 mA 

Çalışma sıcaklığı -40°C – 85°C 

 

Step-Down Modül XL4016 maksimum 300W çıkış gücüne sahip bir DC-DC düşürücü 

modüldür. Kısa devre korumasına sahip olan modülde şarj olma indikatör rengi kırmızı iken, 

tamamen doluluğu yeşil indikatör belirtir. Potansiyometreler saat yönünde (CW) çevrildiğinde 

değerleri artırırken saat yönünün tersine (CCW) azalmaya sebep olur. 
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4.3.1.2. Araç İçi Bilgisayar 

Aracın içerisine yerleştirilen NVIDIA Jetson Nano 4GB tek kartlık mini bilgisayar 

sayesinde araç ile kontrol ünitesi arasında iletişim sağlanabilmektedir. Araç içi bilgisayar ile 

kontrol ünitesi arasındaki veri iletişimi ROS yapısı ile sağlanmaktadır. 

 

Şekil 18: NVIDIA Jetson Nano 4GB görseli. 

Tablo 11: NVIDIA Jetson Nano 4GB teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

CPU Quad-core ARM® A57 1.43 GHz 

GPU 128-core NVIDIA Maxwell™ GPU 

RAM 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s 

Video encode 4K @ 30 | 4x1080p @ 30 | 9x720p @ 30 (H.264/H.265) 

Video decode 4K @ 60 | 2x4K @ 30 | 8x1080p @ 30 | 18x720p @ 30 (H.264/H.265) 

Bağlantı 

4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

 

Ortam haritasının çıkarılabilmesi için araç üzerine yerleştirilecek 360° Lidar mini 

bilgisayar sayesinde kontrol edilebilmekte olup, Lidardan gelen veriler yine bu bilgisayar 

üzerinde toplanabilmektedir. 

Güzergâh takibi için gerekli hareket bilgisi bahsi geçen araç içi bilgisayar aracılığıyla 

motor kontrolü için kullanılan mikro denetleyiciye aktarılabilmektedir. 
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4.3.1.3. Sistem Kontrol Kartları 

Araç içi bilgisayarı üzerine kurulan Linux tabanlı işletim sistemleri sanal bir çalışma 

zamanına sahip olduğu için motor kontrolü için uygun değildir. Bu sebeple motorların kontrolü 

ve sensörlerden gelen verileri toplamak için araç içine birer mikrodenetleyiciye sahip iki adet 

kart konulmasına karar verilmiştir. 

Araç içinde sensörlerin ve motorların kontrolü için kullanılacak ana kart Teensy 4.0 

kartıdır. Bu kartın seçilmesinin temel sebebi Ön Tasarım Raporunda kullanılması planlanan 

Arduino Mega kartının sistemde kullanılan motor sürücüleri ve sensörler için gereken işlem 

yükünü karşılayamamasıdır. Bu sebeple Arduino Mega kartına kıyasla çok daha güçlü Teensy 

4.0 kartının kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 19: Teensy 4.0 görseli. 

Tablo 12: Teensy 4.0 teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

İşlemci ARM Cortex-M7 

İşlemci hızı 600 MHz 

RAM 1024 KB RAM 

EEPROM 64 KB 

Pin sayısı 
40 dijital I/O pini 

14 analog giriş pini 
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Teensy 4.0 kartı sinyal pinleri 3,3 volta kadar toleranslıdır. Sistemde kullanılacak 5V 

sinyal gönderen sensörlerin bağlanabilmesi için araç içerisine bir adet Arduino Mega 

mikrodenetletici kart yerleştirilecektir. 

 

 

Şekil 20: Arduino Mega görseli. 

Tablo 13: Arduino Mega teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Mikrokontrolcü ATmega2560 

İşlemci hızı 16 MHz 

RAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Pin sayısı 
54 dijital I/O pini 

16 analog giriş pini 
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4.3.1.4. Güzergâh Takip Ekipmanları 

Teknofest 2022 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması kapsamında hazırlanacak 

araçların izleyecekleri güzergâhı belirleyecek şeridin manyetik olmaması çizgi izleme 

algoritması için manyetik sensörler yerine görüntü işleme teknolojilerinin kullanılmasını 

gerekli kılmıştır. 

Hazırlanan aracın önüne ve arkasına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler 

görüntü işleme tekniklerine tabii tutularak görüntü içerisinde sadece takip edilecek şeridin 

özelliklerini içeren bölgenin maskelenmesi sağlanmakta ve elde edilen bölgenin konumuna 

göre aracın şerit takibini sürdürebilmesi için yapması gereken manevralar belirlenmektedir. 

 

 

Şekil 21: Raspberry PI Kamera v2 görseli. 

Tablo 14: Raspberry PI Kamera v2 teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Çözünürlük 8 Megapiksel 

Video 1080𝑝 30, 720𝑝 60 𝑣𝑒 640 × 480𝑝 60/90 

Sensör Sony IMX219 

Sensör çözünürlüğü 3280 × 2464 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙  
Piksel boyutu 1.12 µ𝑚 × 1.12 µ𝑚 
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4.3.1.5. Haritalama Ekipmanları 

Yarışma parkurunun haritalandırılması için aracın üzerine yerleştirilen RPLIDAR A3 

algılayıcısı kullanılmaktadır. LIDAR teknolojisi uzaklığı ölçülecek nesneye gönderilen lazer 

ışınının nesneye çarpıp geri dönmesi için geçen süre sayesinde bahsi geçen nesnenin uzaklığının 

ölçülmesi prensibine dayanır. 

 

 

Şekil 22: RPLIDAR A3 görseli. 

Tablo 15: RPLIDAR A3 teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Ölçüm mesafesi 0,2 m －20 m 

Örneklem sayısı (1 sn) 10.000 

Hata payı %1 －%2,5 

Tarama oranı 10 – 20 Hz 

 

Ortam haritasının çıkarılabilmesi için SLAM (eş zamanlı konum tayini ve haritalama) 

algoritmaları kullanılmaktadır. SLAM algoritmaları, LIDAR ile elde edilen mesafe ve açı 

bilgisinin üzerine aracın yer değiştirme bilgisini de ekleyerek ortamda bulunan katı nesnelerin 

tespit edilmesini sağlar. Aracın hareketi süresince tespit edilen noktaların birleştirilmesi sonucu 

ortamın haritası elde edilmiş olur. 

Haritalama algoritmaları için gereken araç konum bilgisi motorlara bağlı encoder 

devrelerinden elde edilebilir. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 Yarışma kapsamında hazırlanacak aracın çalışma diyagramı aşağıda Şekil 23’de 

gösterilmiştir: 

 

Şekil 23: Sistemin çalışma algoritması. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Araç içi bilgisayar ile kontrol ünitesi arasındaki haberleşme, sensörler arasındaki 

haberleşme, motor sürücülerine hareket için gerekli bilginin gönderilmesi işlemleri ROS 

aracılığıyla sağlanacaktır. 

Kontrol ünitesi üzerine kurulacak yönetim paneli C++ veya Python dili ile 

programlanacaktır. Bu dillerin seçilmesinin temel nedeni ROS yapısının bu diller üzerine inşa 

edilmiş olmasıdır. 

Haritalama için RPLIDAR’dan elde edilecek konum verileri SLAM algoritmaları olan 

Karto, Gmapping ya da Cartographer algoritmaları ile işlenecektir. Bu algoritmalar haritalama 

için kullanılan sensörlerden aldıkları verileri motorlara bağlı encoder’dan aldıkları veriler ile 

düzenleyerek encoder verisi kullanmayan Hector SLAM gibi algoritmalardan daha doğru sonuç 

üretmektedir. 

Otonom aracın bir noktadan başka bir noktaya en uygun rotayı hesaplayabilmesi için 

bilgisayar bilimleri alanlarında sıklıkla incelenen Gezgin Satıcı Problemi çözümlerinden 

faydalanılacaktır. 

Gezgin Satıcı Problemi bir seyyar satıcının harita üzerindeki her şehre sadece bir kere 

uğrayacak şekilde en kısa güzergahın belirlenmesi prensibine dayanır. Bütün ihtimallerin 

kontrol edilerek hesaplanması işlem yükünü çok fazla artıracağından (n nokta için n! kadar 

işlem yapılması gereklidir) bu problemin çözümünde sezgisel yaklaşımlardan 

yararlanılmaktadır. Sezgisel yaklaşımlar sonucunda en doğru çözümün elde edilebileceği 

garanti değildir ancak makul bir sürede optimum çözüme yakın bir sonuç elde edilebilir. 
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4.4. Dış Arayüzler 

4.4.1. Haberleşme Teknolojisi 

Aracın hareketlerinin operatör tarafından takip edilebilmesi, gerekli görüldüğü 

durumlarda müdahale edilebilmesi için taşınabilir bir bilgisayar kullanılacaktır. Bu bilgisayar 

üzerinde yarışma sırasında hakemlerin talep edebilecekleri bilgileri içerecek bir kullanıcı 

arayüzü tasarlanacaktır. Bu arayüz sayesinde operatör aracın durumunu gerçek zamanlı olarak 

takip edebilecek, gerekli gördüğü durumda araca müdahale edebilecek ve bir kaza yaşanması 

riskini minimuma indirebilecektir. 

 Araç ile merkez bilgisayar arasında veri aktarımı için farklı telemetri modülleri test 

edilmiş, ancak beklenen performansın elde edilememesi, yarışma alanında diğer ekiplerin de 

aynı cihazları (3DR 915Mhz telemetri, NRF24L01, LoraWAN) kullanma ihtimalinin yüksek 

olması sonucu frekansların çakışması ihtimali sebebiyle haberleşmenin Wi-Fi aracığı ile 

sağlanması kararlaştırılmıştır. Yarışma alanının ebatlarının sınırlı oluşu, sistemin hayata 

geçirilmesi durumunda aracın hareket ortamında Wi-Fi altyapısının kolay kurulabilir olması da 

haberleşme için Wi-Fi teknolojisinin seçiminde etkili olmuştur. 

 

4.4.2. ROS (Robot İşletim Sistemi) 

Aracın üzerinde bulunan sensörlerden okunan verilerin merkez bilgisayara aktarılması, 

merkez bilgisayarda işlenen veri sonucunda aracın hareket ve yük taşıma mekanizmasına 

gerekli komutların gönderilmesi için ROS teknolojisinden faydalanılmaktadır. 

 ROS teknolojisi farklı üreticilerin piyasaya sürdüğü çeşitli elektronik bileşenler arasında 

haberleşme için bir veri standardı oluşturma amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede aynı veri 

türüne sahip farklı sensörlerden alınan veriler işlemci üzerinde aynı algoritma ile 

işlenebilmektedir. Dolayısıyla sistemin belli başlı birkaç komponente bağımlılığı ortadan 

kaldırılarak modülerlik sağlanabilmektedir. 

ROS Linux tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışması için geliştirildiğinden merkez 

bilgisayar üzerinde Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Ubuntu üzerinde çalıştırılmaktadır. 

 ROS teknolojisi C++ ve Python dilleri kullanılarak geliştirildiği için veri toplama, 

işleme ve iletimi için kullanılacak yazılımlar yine bu dilleri kullanarak geliştirilmektedir. 

 

4.4.3. LCD Ekran 

Araç üzerine yerleştirilecek 7 inç LCD ekran sayesinde aracın durumu, akü doluluk 

oranı, araç üzerindeki yük miktarı, araç içi ısısı gibi bilgiler ekran üzerinde listelenerek aracın 

yanında bulunan operatörün bilgilendirilmesi sağlanabilecektir. 
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4.4.4. Merkezi Yönetim Bilgisayarı 

Aracın ve görevin durumu gerçek zamanlı olarak merkezi yönetim bilgisayarı üzerinden 

takip edilerek gerektiği durumlarda müdahale edilebilecek, aracın yanında bulunan operatör ile 

iletişime geçilerek operatör aracın durumu hakkında bilgilendirilebilecektir. 

 

 

Şekil 24: Merkezi bilgisayar kontrol paneli tasarımı. 
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5. Güvenlik 

5.1. Ağırlık Sensörü 

Teknofest 2022 Sanayide Dijital Teknolojiler yarışması kapsamında tasarlanan araçların 

yarışma şartnamesinde de belirtildiği üzere 25kg masa üzerine yerleştirilecek iki adet 25kg 

yükü taşıyabilecek kapasitede olması beklenmektedir. 

Sefine Ar-Ge ekibi olarak yarışma şartlarını karşılayacak şekilde 100kg taşıma 

kapasitesine sahip bir araç üretmeyi planlıyoruz. 

Üretilen aracın üzerine yüklenen yükü takip edebilmek, yük ağırlığını gerçek zamanlı 

olarak görüntülemek, taşıma kapasitesinin üzerinde yük yüklenmesi durumunda sesli ve ışıklı 

uyarı cihazları ile operatörü uyarmak için 50kg ölçüm kapasitesine sahip ağırlık sensörleri 

paralel olarak eklenerek istenen taşıma kapasitesinin ölçülebilmesi sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 25: Ağırlık sensörü görseli. 

Tablo 16: Ağırlık sensörü teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Çalışma gerilimi 5 V 

Kapasite 50 kg 

Hata payı %0,2 
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5.2. Isı ve Nem Sensörü 

Araç içerisindeki havanın ısı ve nem değerleri sürekli kontrol edilerek elektronik 

komponentlerin çalışması için ideal ortam sıcaklığı sağlanacaktır. Araç içi ısısının belirlenen 

limiti aşması durumunda havalandırma sistemi devreye sokularak ortam sıcaklığının istenilen 

aralığa düşürülmesi sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 26: Isı sensörü görseli. 

Tablo 17: Isı sensörü teknik özellikleri. 

Teknik Özellikler Değer 

Çalışma gerilimi 5 V 

Ölçüm aralığı 0 - 50°C 

Hata payı 2°C 

 

5.3. Sesli ve Işıklı Uyarıcılar 

Taşıma süreci boyunca araç üzerinde ya da dış ortamda yaşanan değişimler takip 

edilerek görev dışı veya tehlike oluşturabilecek bir durum ile karşılaşılması durumunda araç 

üzerine yerleştirilen sesli ve ışıklı uyarıcılar sayesinde araç çevresinde bulunan operatör ve 

diğer yayalar uyarılarak olası bir kazanın önüne geçilebilecektir. 

 

5.4. Acil Durdurma Butonu 

Aracın elektronik donanımında beklenmeyen bir arızanın yaşanması, operasyon 

algoritmasının istenmeyen bir sonuç üreterek hareket esnasında aracın kendisine, çevresindeki 

diğer araçlara ve yayalara tehlike oluşturması durumunda aracın üzerine ortamda bulunan 

operatörün kolay erişebileceği şekilde yerleştirilen acil durdurma butonu sayesinde operatör 

aracın hareketini sonlandırabilecektir. 
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6. Test 

Otonom araç tasarımı, Solidworks 2021 3 boyutlu tasarım programında yapılmıştır. 

Kullanılması planlanan yapısal elemanlar ise Ansys 2019 R1 analiz programında analiz 

edilmiştir.  

Tahrik tekerleği için yapılan analizde uygulanan sınır şartlar kuvvet uygulama noktası, 

sabit destek noktası, tekerlek başına düşen uygulanacak kuvvet gibi parametreler Şekil 27’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 27: Tahrik tekerleği analiz sınır şartları. 

 

1000N yük altında kullanılması planlanan tahrik tekerlekleri için Toplam Deformasyon 

Analizi, Eşdeğer Gerilme Analizleri ve Yönlü Deformasyon Analizi yapılmıştır. Analizlerin 

sonuçları sırasıyla aşağıda Şekil 28, Şekil 29 ve Şekil 30’deki görsellerde paylaşılmıştır. 
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Şekil 28: Tahrik tekerleği toplam deformasyon analizi. 

 

 

Şekil 29: Tahrik tekerleği eşdeğer gerilme analizi. 



Sefine Ar-Ge 
 

36 
 

 

Şekil 30: Tahrik tekerleği yönlü deformasyon analizi. 

 

Analiz sonuçlarına göre döküm poliüretan tahrik tekerleklerinin uygulanan sınır şartları 

altında, gerilme ve deformasyonların malzeme yapısını etkilemeyecek şekilde malzemenin 

akma gerilmesi, kopma gerilmesi, elastik uzama gibi mekanik özellik değerlerinin altında 

olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre otonom araç için seçilen tahrik tekerleği türü ve malzeme 

yapısı uygundur. 
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Döner rulet tekerleği için yapılan analizde uygulanan sınır şartlar kuvvet uygulama 

noktası, sabit destek noktası, tekerlek başına düşen uygulanacak kuvvet gibi parametreler 

aşağıda Şekil 31’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 31: Rulet tekerlek analiz sınır şartları. 

 

500N yük altında döner rulet tekerlekleri için Toplam Deformasyon Analizi, Eşdeğer 

Gerilme Analizleri ve Yönlü Deformasyon Analizi yapılmıştır. Analizlerin sonuçları sırasıyla 

aşağıda Şekil 32, Şekil 33 ve Şekil 34’deki görsellerde paylaşılmıştır. 
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Şekil 32: Rulet tekerleği toplam deformasyon analizi. 

 

 

Şekil 33: Rulet tekerlek eşdeğer gerilme analizi. 
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Şekil 34: Rulet tekerlek yönlü deformasyon analizi. 

 

Analiz sonuçlarına göre poliüretan rulet tekerleklerine uygulanan sınır şartları altında, 

gerilme ve deformasyonların malzeme yapısını etkilemeyecek şekilde malzemenin akma 

gerilmesi, kopma gerilmesi, elastik uzama gibi mekanik özellik değerlerinin altında olduğu 

gözlenmiştir. 200 kg’lık yükün ortalama %70’lik kısmı tahrik tekerleklerine yüklenmektedir. 

Geri kalan yük ise rulet tekerleğin taşıma kapasitesinin altında kalmaktadır. Bu sonuca göre 

otonom araç için seçilen rulet tekerleği türü ve malzeme yapısı uygundur. 
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Yük kaldırma sistemi için Ansys programında 1000 N’luk yük analizi yapılmıştır. 

Elektrikli kriko malzemesi olarak yapısal çelik, üst ve alt tabla için alüminyum alaşım 

seçilmiştir. Şekil 35 ve Şekil 36’de sırasıyla toplam deformasyon ve eşdeğer gerilme analizi 

sonuçları görülmektedir. Aşağıdaki sonuçlara göre sistemin güvenli olduğu hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 35: Yük kaldırma sistemi toplam deformasyon analizi. 

 

Şekil 36: Yük kaldırma sistemi eşdeğer gerilme analizi. 
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7. Tecrübe 

Arduino Mega kart ile yapılan testlerde bu kart üzerinde bulunan mikrodenetleyicinin 

motor sürücülerinden istenen torku üretmek için gerekli işlem gücünü karşılayamadığı 

görülmüştür. Ayrıca bu kart üzerine fazla sayıda sensör bağlanması durumunda kartın tepki 

süresinin uzadığı görülmüştür. Bu nedenle proje kapsamında Arduino Mega kartının yanı sıra 

bu karttan çok daha güçlü olan Teensy 4.0 devre kartının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Otonom araç ile yönetim paneli arasında haberleşme için test edilen radyo frekansı ile 

çalışan farklı telemetri cihazlarından testlerimizi gerçekleştirdiğimiz tersane alanındaki metal 

yoğunluğundan dolayı istenen performans elde edilememiştir. Bu sebeple kablosuz iletişim için 

Wi-Fi teknolojisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Yarışma parkurunun alanının sınırlı 

olması, fabrika, tersane alanlarında hali hazırda kullanımda olan bir Wi-Fi altyapısının bulunma 

ihtimalinin yüksek oluşu, bu sistemin daha sonra büyük ölçekte hayata geçirilmesi durumunda 

Wi-Fi altyapısının kurulmasının kolaylığı da bu kararımızda etkili olmuştur. 

Mecanum tekerlekle yapılan testlerde, step motorla kontrolünde problemler yaşanmıştır. 

Ayrıca tekerlek çapı arttığında bu tekerleğin tedariği zorlaşmaktadır. Türkiye sınırlarında 

bulunması zor olan bu tekerlek, yurt dışından tedarik edilmek zorundadır. Yurt dışı tedariğinde 

termin süresi çok uzun, maliyetler ise çok yüksektir. Bu durum durum macanum tekerlek 

kullanımını zorlaştırmaktadır. 

RPlidar A1 ile yapılan saha testlerinde, istenilen mesafeler ölçülememiştir. Ofis 

ortamında yapılan ölçümler kısa mesafeli ölçüm olduğu için olumlu sonuçlar alınmıştır. Açık 

saha denemelerinde ise, ürün kataloğunda kullanım mesafesi 12m belirtilmesine rağmen bu 

değerlere ulaşılamamıştır. 200m2’lik bir alanın haritasının çıkarılmasından bahsedilmektedir. 

Böyle bir alanın haritasının bu model ürünle çıkartılması mümkün değildir. RPlidarA3 serisinin 

denemeleri yapılacaktır. 

Yük taşıma platformunda liner aktüatorle tahrik edilen makaslı sistem kullanılacaktı. 

Makasların eş zamanlı hareketi ve linklerin bağlantısı gibi zorluklar göz önünde bulundurularak 

elektrikli kriko sistemine geçiş yapılmıştır. 
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8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 

8.1. Zaman Planlaması 

Proje kapsamında yapılacak iş paketleri ve bu iş paketleri için planlanan başlangıç ve 

bitiş tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 18: İş-zaman çizelgesi. 

# İş Paketi İş Tanımı Başlangıç Bitiş 

1 Araştırma 

Akademik literatürün taranması, tekniğin seviye ve ilerleme yönünün 

belirlenmesi 
03.01.2022 15.01.2022 

Patentlerin taranması ve incelenmesi 03.01.2022 15.01.2022 

Araştırmalardan yola çıkılarak genel şartnamenin oluşturulması 03.01.2022 22.01.2022 

Tasarımın genel çerçevede kavramsal olarak geliştirilmesi 03.01.2022 31.01.2022 

Projenin detaylı çalışma planının oluşturulması 03.01.2022 31.01.2022 

2 

Tasarım 

ve 

Fizibilite 

Etüdü 

Araç formu tasarımı 01.02.2022 26.02.2022 

Mekanik çizimler ve statik analizler 01.02.2022 26.02.2022 

Sürüş mekanizması tasarımı 01.02.2022 26.02.2022 

Elektronik devre tasarımı 01.02.2022 26.02.2022 

Proje ön tasarım formunun hazırlanması 01.03.2022 12.03.2022 

Parça listeleri ve ürün ağaçlarının oluşturulması 01.03.2022 12.03.2022 

Tedarikçi listesi oluşturulması 01.03.2022 12.03.2022 

Prototip imalat/montaj planlarının yapılması 01.03.2022 12.03.2022 

Teknik ve ekonomik yapılabilirliğin gözden geçirilmesi 01.03.2022 12.03.2022 

İmalat teknik resimlerinin ve montaj planlarının oluşturulması 01.03.2022 22.03.2022 

3 
Otonom 

Sürüş 

Kullanılacak yazılım kütüphanelerinin belirlenmesi 22.03.2022 22.05.2022 

Yazılım kütüphanesinin ana bileşenlere entegrasyonu 22.03.2022 22.05.2022 

Yazılım algoritmasının gerçeklenmesi 15.04.2022 30.04.2022 

4 
Prototip 

İmalatı 

Proje detay raporunun hazırlanması 01.04.2022 01.05.2022 

Arayüz ve veri tabanı tasarımı 07.04.2022 07.05.2022 

Gövde imalatı 22.05.2022 30.06.2022 

Sürüş mekanizma parçalarının montajı 01.06.2022 30.06.2022 

Elektronik devre elemanlarının montajı 01.06.2022 30.06.2022 

5 Test 
Sensörlerin performans testi 01.07.2022 30.07.2022 

Araç sürüş testleri 01.07.2022 30.07.2022 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Kullanılacak malzemeler aşağıdaki tabloda maliyetleri ile birlikte verilmiştir. Tabloda 

verilen maliyetler yaklaşık olup bir miktar değişiklik gösterebilir. 

Tablo 19: Kullanılacak malzeme listesi ve bütçe planlaması. 

Parça Listesi Birim Fiyat Adet Maliyet 

Arduino Mega 2560 R3 700,00 ₺ 1 700,00 ₺ 

Teensy 4.0 650,00 ₺ 1 650,00 ₺ 

Voltaj regülatörü 120,00 ₺ 2 240,00 ₺ 

Raspberry PI kamera v2 700,00 ₺ 1 700,00 ₺ 

Arduino Atx Güç Kaynağı Dağıtım Modülü Xh-m229 150,00 ₺ 1 150,00 ₺ 

GeeekPi Raspberry Pi için 7 inç 1024 x 600 HDMI Screen LCD ekran 1.900,00 ₺ 1 1.900,00 ₺ 

DC Step Motor 1.700,00 ₺ 2 3.400,00 ₺ 

Motor sürücü 1.400,00 ₺ 2 2.800,00 ₺ 

Kırmızı kalıp yayı dış çap 20mm, iç çap 10mm 75,00 ₺ 4 300,00 ₺ 

UCF-205 sabit yataklı rulman iç çap 25mm 40,00 ₺ 4 160,00 ₺ 

Lineer araba 15-B 150,00 ₺ 8 1.200,00 ₺ 

Lineer ray 15-B 505,00 ₺ 1 505,00 ₺ 

200mm döküm üzeri poliüretan kaplı tahrik tekerleği 1.025,00 ₺ 2 2.050,00 ₺ 

80mm poliüretan kaplı rulmanlı rulet tekerlek 180,00 ₺ 4 720,00 ₺ 

Ağırlık sensörü 30,00 ₺ 4 120,00 ₺ 

RPLIDAR A3M1 15.000,00 ₺ 1 15.000,00 ₺ 

NVIDIA Jetson Nano 4GB 8.000,00 ₺ 1 8.000,00 ₺ 

12V 60Ah LiFePO4 Akü 5.000,00 ₺ 1 5.000,00 ₺ 

Çift açılımlı teleskopik ray 100,00 ₺ 2 200,00 ₺ 

Yük kaldırma sistemi 3.000,00 ₺ 1 3.000,00 ₺ 

Alüminyum plakalar 16.000,00 ₺ 1 16.000,00 ₺ 

Acil durdurma butonu 50,00 ₺ 1 50,00 ₺ 

Sıcaklık sensörü DHT21 100,00 ₺ 3 300,00 ₺ 

Sesli-ışıklı uyarıcı 350,00 ₺ 1 350,00 ₺ 

Pil seviye ölçer ve alarm sensörü 150,00 ₺ 1 150,00 ₺ 

Fan 20,00 ₺ 4  80,00 ₺ 

Toplam     63.725,00 ₺ 
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8.3. Risk Planlaması 

Proje sırasında/sonrasında karşılaşılması muhtemel riskler ve bu risklere karşı 

alınabilecek önlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 20: Muhtemel riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler. 

Riskler Alınabilecek Önlemler 

Otonom aracın karşısına çıkabilecek bir yayaya 

çarpması. 

Aracın hızının tehlikeli olmayacak bir seviyede 

sınırlandırılması. 

Otonom araç içinde kullanılan elektronik 

aksamın yeterli miktarda beslenememesi. 

Kullanılan enerji kaynağı kapasitesinin 

arttırılması. 

Otonom aracın tepki süresinin uzun olması. Daha yüksek işleme kapasitesi ve hızına sahip 

devre kartlarının kullanılması. 

Kullanılan sensörlerin seyir güvenliği açısından 

yeterli olmaması. 

Daha hassas sensör kullanılması ve araca 

eklenecek kamera sayesinde test aşamasında 

seyir güvenliğinin operatör yardımıyla 

arttırılması. 

Yayaların otonom aracı fark etmeyerek aracın 

güzergahına girmeleri. 

Araç üzerine eklenecek uyarıcı ışıklar ve uyarı 

levhaları ile yayaların uyarılması, aracın seyir 

güzergahında fark edilmesini kolaylaştıracak 

açık renkte boyanması. 

 

Proje sırasında/sonrasında karşılaşılabileceği öngörülen riskler ve etki matrisi aşağıda 

verilmiştir. 
Tablo 21: Öngörülen riskler ve etki matrisi. 

  ŞİDDET 

  Çok Hafif Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi 

İH
T

İM
A

L
 

Çok Hafif   

Otonom 

aracın 

karşısına 

çıkabilecek 

bir yayaya 

çarpması. 

  

Hafif  

Kullanılan 

sensörlerin 

seyir 

güvenliği 

açısından 

yeterli 

olmaması. 

   

Orta 

Otonom araç 

içinde kullanılan 

elektronik 

aksamın yeterli 

miktarda 

beslenememesi. 

Otonom 

aracın tepki 

süresinin 

uzun olması. 

Yayaların 

otonom aracı 

fark 

etmeyerek 

aracın 

güzergahına 

girmeleri. 

  

Ciddi      

Çok Ciddi      



Sefine Ar-Ge 
 

45 
 

9. Özgünlük 

Aracın gövde tasarımı, yük taşıma platformu tasarımı ile iki tahrik tekerleği ve dört rulet 

tekerlekten oluşan sürüş sisteminin tasarımı ekibimize aittir. 

Seyir sırasında yükün mukavemetini korumak için benzer araçlarda olmayan hareketli 

itki sistemi tasarlanmıştır. 

Bunlarla birlikte otonom sürüş ve haritalama algoritmaları, kontrol paneli tasarımı ve 

yazılımı ekibimize aittir. 

 

10. Yerlilik 

Aracın gövde şasisi tasarımı, mekanik sistem tasarımı, elektronik sistem tasarımı, 

otonom sürüş algoritması, kontrol paneli tasarımı ekibimiz tarafından yapılmaktadır. 

Gövde imalatı ekibimiz tarafından yapılmakta, sipariş ettiğimiz ürünlerin kalibrasyonu 

ve montajı yine tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. 

Sipariş verilen ürünlerde yurt içi alımlar tercih edilmektedir. 
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