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1. RAPOR ÖZETİ 

 

Endüstri 4.0'in 2011 yılında Almanya’nın stratejik yol haritasına girmesi ile üretim süreçlerinin 

dijitalleşmesi hız kazanmıştır (Zhou vd., 2015). Kagermann vd. (2013) raporunda akıllı 

fabrikalar, Endüstri 4.0’ın anahtar özelliklerinden biri olarak geçmektedir. Akıllı fabrikalarda 

gerçek zamanlı olarak cihazlar içerisinden, fabrika içerisindeki üretimin durumu hakkında, 

tedarikçi bilgileri ve malzeme hareketlilikleri için veri odaklı izleme ve kontrol vardır. Bu veri 

ile üretilen ürünün iş istasyonundan alınıp yükleme noktasına götürülmesi sırasında fabrika içi 

hareketliliğin izlenerek fabrika içindeki süreçler ile ilgili durumsal farkındalık tanımlanabilir. 

Durumsal farkındalık, içinde olunan durumun algılanması, anlamlandırılması ve yakın gelecek 

durumlarının tahminidir (Endsley, 1995). Akıllı fabrikalarda, dijital dönüşüm ile durumsal 

farkındalığın insan müdahalesi olmaksızın veri üzerinden akıllı algoritmalar ile tespiti 

önemlidir. Özellikle sistemlerin çalışması sırasında oluşan veya oluşabilecek anomalilerin 

tespiti durumsal farkındalık için kritik bir konudur. Endüstri 4.0 ile beraber üretim sistemlerinin 

de otonom sistemlere geçiş ile anomali tespiti iyice ihtiyaç haline gelmiştir. 

Değişen depolama sistemlerinde operasyon maliyetini azaltmak adına insan kontrolü yerine 

sürücüsüz forkliftler, mobil robotlar gibi daha mobilize olan yapıları itibariyle daha verimli ve 

daha hızlı süreç yönetimleri gerçekleştirebilen otonom sistemlere duyulan ihtiyaç artmıştır. 

“U.S. Census Bureau” firmasının yaptığı analiz verilerine göre depo yönetim süreçlerinin emek 

yoğun bir şekilde ilerlemesi ortalama bir depo çalışanının yılda yaklaşık yedi haftalık iş gücü 

israfına sebep olmaktadır, bu durum da işçilikte her yıl 4,3 milyar dolardan fazla zarar 

edilmesine sebebiyet vermektedir. İş verimliliği ile birlikte depolardaki mobil robotik 

uygulamalar depolardaki araç ve insan trafiğini birbirinden ayırarak tesis içindeki güvenlik 

sorunlarını minimize etmektedir [2]. Depo robotları daha etkin hale geldikçe, maliyetleri düşer 

ve her depoya uyarlanabilir tasarımları ile depo yönetim sistemlerine yeni verimlilik çözümleri 

sunar [3]. 

Endüstri 4.0 ile beraber akıllı fabrikaların veri üzerinden izlenmesi ve kontrolü 

öngörülmektedir. Fabrikalardaki anormal durumların insan müdahalesi olmaksızın veri 

üzerinden akıllı algoritmalar ile tespiti önemli bir ihtiyaçtır. Bu, akıllı fabrikalardaki durumsal 

farkındalık için de önemlidir. Bu çalışmada fabrika içi lojistikte kullanılabilecek otonom 

taşıyıcı araçların oluşturduğu trafikteki anomali tespitine yönelik yöntemler önerilmiştir. 

Geliştirilen yöntem fabrika içi trafik üzerinden anomali tespiti yaptığı için Automatic Guided 

Vehicle (AGV), forklift, Otonom Taşıyıcı Araç (OTA) vb. fabrika içi araçlar içinde 

kullanılabilecektir. Bu nedenle bu proje kapsamında sanayi ihtiyacını karşılamak amacıyla 

otonom araç tasarımı, üretim süreçleri ve saha uygulama analizleri ele alınacaktır. 

Bahsi geçen projenin hayata geçirilmesinin amacı, endüstriyel alanlarda oluşan malzeme 

transfer işlemlerinin daha verimli ve daha güvenli yapılabilmesini sağlayan sensor teknolojileri 

yardımı ile yüksek hassasiyete sahip bir endüstriyel taşıma aracı geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylece işletmelerin taşıma konusunda insana bağımlılığını, ulaşım sırasında 

yaşanan zaman kaybı ve kazaları mekatronik bir sistem vasıtasıyla azaltılacaktır. Bu kapsamda 

yapılacak olan çalışmalar kendi imkân ve kabiliyetlerimiz rehberliğinde gerçekleştirilmesinden 
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sonra yerli teknoloji ve milli sanayi anlayışı içerisinde uygulamaya konulması sağlanmış 

olacaktır.  

Otonom depo aracı oluştururken ana donanım ekipmanlarına karar verilerek mekanik, 

elektronik ve yazılımsal iş akışları oluşturuldu. Taşıma konusunda verimliliği arttırmayı 

amaçlayan bu çalışmada; eksen serbestisini ve hareket kabiliyetini yaklaşık %40’a kadar 

arttırmak için mecanum tekerlekler, yol takibi için manyetik sensor, haritalandırma için Intel 

Real Sense 3D Alan Tarama Kamerası, mikro kontrol kartı olarak Jetson Nano,Jetson Xavier, 

yazılım kanadında araç ortam kontrolü için algoritmalar, analizler ve donanım entegrasyonu 

için Matlab Simulink, ortam simülasyonu için Gazebo kullanılacaktır. Depo otonom aracın 3D 

LİDAR teknolojisi yardımıyla bulunduğu ortamın nokta bulutu kaydının ve 3D haritasının elde 

edilmesi projenin sanayi ortamına uygulanabilirliğini artırmaktadır. Portatif ve stabil taşıma 

sistemi, 50 kg ağırlık kapasitesi, 1 m/sn hızı, süspansiyon sistemi, kontrollü güç tüketimi, 

dinamik ve hızlı karar mekanizması gibi performans parametreleri belirlendi. Bu otonom aracı 

oluştururken, kullandığımız tasarım, analiz programları, elektronik olarak donanım bilgisinin 

artması ve yazılım alanında kullandığımız algoritmalar projenin bize kattığı değerlerdir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1.Takım Üyeleri  

Proje ekibi, Boyar Kimya firması bünyesinde bulunan Ar-Ge Ekibinden oluşmaktadır. Ar-Ge 

Ekibi; Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri ve Tekstil Mühendislerinden oluşmaktadır. 

 

Ayrıca ekip üyeleri hakkında ayrıntılı bilgi ve uzmanlık alanları aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

 

 

 

 

Ad Soyad Muhammed İdris Aktaş 

Üniversite Gaziantep Üniversitesi 

Bölüm Tekstil ve Endüstri Mühendisi 

Tahsil Durumu Doktora (Devam ediyor) 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

Yapay Zeka ve Optimizasyon Yazılımları, 
Kariyer hayatını ve hedeflerini ön planda tutan, akademik ve 

sektör ihtiyacına yönelik teknik gelişimine devam ederek 

ekibe değer katmayı hedefleyen bir takım lideri. Organize 

sanayi tekstil sektöründe farklı departmanlarda aldığı 

görevlerin yanı sıra akademik kariyerinden elde ettiği bilgiler 

ve kazanımlar sayesinde ekibin ihtiyacını kolaylıkla 

görebilmekte ve yön göstermektedi 

r. Ayrıca analitik düşüncelerinin öncü olması sorunlar 

karşısında çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunmasını sağlıyor. 

Veritabanı yönetimi ve tasarımı, 

Girişimci ve analitik düşünme yönü yüksek, 

Üretim Process ve Süreç simülasyonu, 

Proje yönetimi ve planlama, 

İş zekası ve iş analisti, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık, 

Liderlik yeteği yüksek. 
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Ad Soyad Hatice Kübra Sarbaz 

Üniversite Gaziantep Üniversitesi 

Bölüm Tekstil Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

KVKK ve Dokümantasyon, Azmi ve insan ilişkileri konusunda diğer arkadaşlardan bir 

adım öne çıkmaktadır. Boyarda farklı departmanlarda görev 

aldığından dolayı ARGE ve diğer departmanlar arasında bir 

köprü görevi görüyor. KVKK ve Kalite Yönetim süreçlerini 

takip etmekle beraber üretim ve pazarlama konusunda bilgili 

olduğundan dolayı ERP süreç yönetimi ve uyarlama 

konularında çok büyük katkıları oldu. Projelerde gerek veri 

takibi gerek algoritma geliştirme konularında birçok atılımları 

oldu. 

Kalite Güvence ve Yalın Üretim, 

İnsan ilişkileri ve sorumluluk duygusu yüksek, 

ERP yönetim ve takibi konusunda uzman, 

Veri Bilimi ve İş Zekası, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık, 

Görev Adamı. 

Ad Soyad Ramazan Altan Türksever 

Üniversite Gaziantep Üniversitesi 

Bölüm Elektrik Elektronik Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

Gömülü Sistemler ve Kart Tasarımı, 

Görüntüleme Teknolojisi, 
En önemli özelliklerinden biri girişimci ve analitik 

düşüncelerinin olmasıdır. Kısaca 'Mucit Mühendis' sıfatını 

verdik, zira birçok projede çalışmaları ve fikirleri sayesinde 

çok hızlı yol aldık. Özellikle alt yapısının güçlü olmasından 

dolayı öğrenme hızı diğer arkadaşlara nazaran çok yüksek. 

Girişimci kimliğinden dolayı birçok farklı alanda çalışmaları 

ve atılımları olmuştur. Robotik teknolojisi merakından dolayı 

kendini Görüntüleme teknolojisi ve ROS işletim sistemi 

üzerinde geliştirmektedir. Herhangi bir donanım ihtiyacımız 

söz konusu olduğunda araştırmacı yönüyle noktasal seçimler 

yapmaktadır.  

Elektrik ve Elektronik Donanımlar, 

NVIDIA, Arduino ve Raspberry Pi Geliştirme 

Kartları, 

Elektro Optik Sistemler, 

Yenilikçi ve İnovasyon Fikirler, 

Analitik Düşünme gücü çok yüksek, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık, 

Görev Adamı. 

Ad Soyad Abdulaziz Kılıç 

Üniversite Gaziantep Üniversitesi 

Bölüm Makine Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

3D ve Teknik Çizimler, Genel olarak çok aktif ve öğrenmeye açık bir mühendis, tüm 

verilen görevleri zamanında ve büyük bir titizlikle yerine 

getirdi.  Projelerde elektronik bilgisi yetersiz olmasına 

rağmen üstün çabalar sarf ederek diğer arkadaşlarla eş değer 

seviyede çalışarak ekibe ve kendine kazanımlar 

sağladı.ANSYS, CATIA ve Solidworks teknik çizimleri ile 

araç tasarımının mimarisi olmaktadır. Özellikle projelerin 

işletmeye uyarlanması konusunda bir çok katkıları ve fikirleri 

oldu. Ayrıca bakım personelleri ve işletme ile iletişim gücünü 

güçlü tuttuğundan iş takibini kolaylıkla yapabiliyor. 

Ürün ve Makine geliştirme, 

Statik ve Dinamik Hesaplamalar, 

Otomasyon, 

Robotik kodlama ve Tasarım, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık, 

Görev Adamı. 

 

Tablo 2.1.1 Ekip Üyelerinin Genel Özellikleri 
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Ad Soyad Mehmet Göktuğ Gürler 

Üniversite Çankaya Üniversitesi 

Bölüm Elektrik Elektronik Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

NVIDIA, ARM Programlama, FPGA ve 

Raspberry Pi Geliştirme Kartları, 

Kamera ve Optik Sistemler 

Görüntü İşleme Yazılım, 

Ekibin en çalışkan mühendis ünvanını alabilecek seviyede 

çalışma performansı vardır. En önemli özelliklerinden biri 

çalışkan ve azimli olması. Robotik Programlama, Gömülü 

Sistemler Yazılımı, Kamera teknolojisi ve Seri Haberleşeme 

Protolleri hakkındaki bilgisiyle bir adım öne çıkmayı 

başarmıştır. Robotik yazılım, Görüntüleme sistemleri ve 

Ubuntu işletim sistemi ile gömülü sistemler üzerinde kendini 

geliştirmeye devam etmektedir.  

Gömülü Sistemler Yazılımları 

Elektrik ve Elektronik Donanımlar, 

PLC Programlama 

Ekip Çalışmasına yatkıN 
  

Ad Soyad Mustafa Bozkaya 

Üniversite İstanbul Üniversitesi 

Bölüm Endüstri Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

ERP Yazılımları, 

Yazılım konusunda ki uzmanlık seviyesi Arge projelerini yeterli 

seviyede besleyecek durumdadır. Organize sanayi ve Teknopark 

sektörüne hakim olması ve daha önce bir çok projede yer alması 

projelerin ihtiyaca yönelik tasarlanmasında çok büyük bir avantaj 

sağlamaktadır.  

Veritabanı yönetimi ve tasarımı, 

Web yazılımlar, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık, 

Görev Adamı 

Ad Soyad Ammar Albakri 

Üniversite Harran Üniversitesi 

Bölüm Bilgisayar Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans (Devam Ediyor) 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme, 

ROS 

Ubuntu 

Python ve C++ Programlama 

Henüz intörn mühendis olmasına rağmen sektörün ihtiyacına ve 

literatüre çok hakim bir mühendis. Kendini geliştirmeye açık ve 

öğrenmeye hevesli. Üniversitedeki derslerinde ve projelerinde 

gösterdiği başarısının yanında sanayinin ihtiyacına göre birçok farklı 

projede yer aldı ve başarılı bir şekilde tamamladı. Ubuntu ve ROS 

işletim sistemi hakkında çok gelişmiş bilgiye sahip olması, projenin 

ilerleyişinde çok önemli faktör olmaktadır.  

Veritabanı yönetimi ve tasarımı, 

Robotik kodlama, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 

Hevesli ve Öğrenmeye açık 
 

Ad Soyad Ebubekir İnal 

Üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bölüm Elektronik ve Haberleşme Mühendisi 

Tahsil Durumu Lisans  (Devam Ediyor) 

Özellik ve Uzmanlık Alanları Açıklama 

Görüntü İşleme, 

Robotik Programlama 
Yenilikçi ve girişimçi kişiliği ile ön plana çıkmaktadır. Pratik zekası 

ve özgün fikirleri ile projelere farklı bakış açıları katmaktadır. Kısa 

süre içinde kendini inanılmaz geliştirerek projelere katkısı 

artmaktadır. Lisans süreci devam etmesine rağmen sanayi 

projelerinde üstün bir çaba göstererek öğrenci hayatından uzaklaşıp 

tecrübeli bir mühendis gibi yetişmektedir. FPGA ve Robotik 

programlama alanında gelişmeye devam etmektedir. 

Gömülü Sistemler ve Kart Tasarımı, 

Elektrik ve Elektronik Donanımlar, 

Seri Haberleşme Protolleri 

FPGA, Raspberry Pi ve Jetson Nano, 

Ekip Çalışmasına yatkın, 
 

Tablo 2.1.2 Ekip Üyelerinin Genel Özellikleri 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Proje takım organizasyonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.2.1 Organizasyon Şeması 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda belirtilen ve mevcut durumda değişiklik yapılan en önemli 

değişkenlerimizden biri araç mekanik tasarımda kullandığımız materyal seçimi olmuştur. Ön 

tasarım raporundaki hesaplarımıza göre araç ortalama 30 kg ağırlığındaydı ve motor tork hesabı 

30 kg göre yapılmıştı. Ancak mevcut durumda araç 50 kg kadar çıktı ve bu durum 

hedeflediğimiz yük miktarını etkiledi. Bu yüzden aracın şasi ve kasa malzeme seçimleri 

değiştirilmiş bu malzeme içerikleri mekanik tasarım bölümünde detaylıca açıklanmıştır.   

Ayrıca ön tasarım raporumuzda otonom sistem algoritmalarımızı ve 3D haritalandırma 

sistemini çalıştırmak için Jetson Nano Geliştirici Kiti kullanmayı planladığımızı belirtmiştik. 

Yaptığımız testler sonucu Jetson Xavier NX, Jetson Nano geliştirme kitine göre ekran kartı ve 

işlemcisi daha iyi performans gösterdiğini tespit ettik. Bu sebeple otonom araç sistemimizde 

otonom sürüş algoritmalarımızı çalıştırmak üzere Jetson Xavier NX kullanmaya karar verdik. 

Detaylı açıklamalar elektronik tasarım bölümünde [4.3.1] yapılmıştır. 

Aracımızın motorlar için hesaplanan güç tüketiminde bazı hatalar yaptığımızı ve planlanan 

Lipo pillerin yetersiz olduğunu tespit ettik. Yeterli güç seviyesindeki Lipo pillerin maliyeti 

yüksek olduğundan, yüksek deşarj akımı kabiliyeti ve uzun ömürlü lityum demir fosfat 

(LiFePo4) aküler tercih ettik. Ayrıca motorların aküden yüksek akım çektiği durumlarda 

elektronik bileşenlerin bu durumdan etkilenme olasılığının engellenmesi için ayrı bir güç 

kaynağı (3S 11.1V 6200mAh) kullanılmıştır. Bu konu ile ilgili açıklamalar elektronik tasarım 

[4.3.1] yapılmıştır. 

Yazılım bölümünde belirtilmiş algoritmalara ek olarak bazı algoritmalar geliştirmek 

durumunda kaldık özellikle manyetik sensör ve konum algoritmasının eş zamanlı çalışabilmesi 

için algoritmalarda değişikliklerde bulunduk ve ek olarak güvenlik algoritmasını ekledik. 

T
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İş Analisti Uzmanı(H. Kübra SARBAZ)

Algoritma Geliştirme Mühendisi (Mustafa BOZKAYA)

Görüntü İşleme ve Sistem Mühendisi (R.Altan TÜRKSEVER)

Mekanik Tasarım Mühendisi(Abdulaziz KILIÇ)

Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisi (M.Göktuğ GÜRLER)

Elektronik Haberleşme Mühendisi (Ebubekir İNAL)

Yapay Zeka Yazılım Mühendisi(Ammar ALBAKRİ)
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Ön tasarım raporumuzda belirttiğimiz SLAM uygulaması Jetson Nano üzerinde çalışan Intel 

Realsense D435i Kamera ile test edildi, fakat kamera sürekli konum kaybettiğinden dolayı 

konum tahminini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yetersiz kaldı ve istenilen hızda tarama 

gerçekleştirilemedi. Sistemi hızlandırmak için Realsense T265 harici IMU eklendi, bu konu ile 

ilgili detaylı bilgiler 3D haritalandırma bölümünde [4.3.1] açıklanmıştır. 

Sabit hızla hareket eden otonom aracımızın QR kodlarını okuyabileceğini ve konum bilgisini 

alabileceğini belirtmiştik ancak testlerimiz sonucunda 1,5cm x 1,5 cm büyüklüğündeki QR 

barkodlarını sabit hızla okuyamadığımızı tespit ettik. QR barkodların önce tespit edilmesi daha 

sonra hızını yavaşlatması için akıllı bir algoritma geliştirdik, detaylı açıklamalar algoritma 

tasarım bölümünde ve elektronik tasarım bölümünde [4.3.2 - 4.3.1]  yapılmıştır. 

Tasarladığımız otonom aracın güvenlik sistemi için düşündüğümüz acil durum butonu ve sesli 

uyarıların yetersiz kaldığını tespit ettik ve güvenlik sistemine yangın söndürme ekipmanları, 

akü koruma çantası, mesafe sensörü, basınç sensörü gibi donanımlar ekledik ve bu sistemin 

entegre çalışabilmesi için güvenlik algoritması ile engel tespiti algoritmasını geliştirdik. Bu 

konu hakkında detaylı bilgiler güvenlik bölümünde [5] yer almaktadır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Detaylı sistem tasarımı aşağıdaki şemada mevcuttur. 

Şema 4.1.1 Sistem Tasarım Blok Şema 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın mekanik tasarım sürecine başlamadan önce yarışma grubundaki yöneticiler ile 

iletişime geçilerek akılda kalan sorular soruldu, yarışma koşulları analiz edilerek görevler 

belirlendi. Ön Tasarım Raporunda anlatılan tasarımın mekanik eksikleri tespit edilerek yeni 

tasarım sürecine başlanıldı. Aracın, hareket sistemi belirlenirken öncelikle tekerlekler ve 

sürüş sisteminin netleştirilmesi gerekmektedir. Hareket sistemi için detaylı literatür 

araştırması tekrar gözden geçirildi ve bazı revizyonların gerektiği gözlemlendi.  

Konvansiyonel tekerlekler tasarım açısından oldukça basit, yüksek yük kapasitesine sahip 

ve çalışma yüzeyindeki düzensizliklere karşı toleranslıdır. Fakat çok yönlü çalışma 

konusunda beklentileri karşılayamamaktadır. Çok yönlü mobiliteyi sağlamak amacıyla 

birçok tasarım gerçekleştirildiği analiz edildi. Analizler sonucunda, tasarımlarda genellikle 

manevralanabilir (steered) tekerlekler kullanılmıştır. Bu prensipte tasarlanan araçlarda, 

sürüş ve manevra özelliklerine sahip iki model aktif tekerlek bulunmaktadır. Herhangi bir 

konfigürasyonda ve herhangi bir yönde hareket edebilen araçların gerçek anlamda çok 

yönlü hareket edebilen mobil robotlar olarak adlandırılamamaktadır. [1] 

Depolarda otonom yük taşıma araçlarının manevra kabiliyetleri birçok uygulamada hayati 

öneme sahiptir. Holonomik ve holonomik olmayan robot kavramını bu kısımda belirtmek 

gereklidir. Robotların hareket kabiliyetleri temel alınarak holonomik (holonomic) ve 

holonomik olmayan (Non-Holonomic) olarak ikiye ayrılırlar. [2] 

Holonomik; Bir robotun toplam serbestlik açısı ve kontrol edilebilir serbestlik açısı 

arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Bir robotun kontrol edilebilir serbestlik açısı toplam 

serbestlik açısına eşit ise, o zaman robotun holonomik robot olduğunu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.2.1.1 Holonomik Hareket 
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Bir robotun kontrol edilebilir serbestlik derecesi toplam serbestlik derecesinden daha az 

ise, robotu bir Non-Holonomic robot olarak sınıflandırılabilir. Arabalar Non-Holonomic 

robot örnek olarak gösterilebilir. Arabaların kontrol edilebilir serbestlik dereceleri toplam 

serbestlik derecesinden düşüktür. Bu nedenle arabaların dönüş açıları ve hareket kabiliyeti 

düşüktür.  

 

 

                                     

 

 

 

 

Şema 4.2.1.2 Non-Holonomic Hareket 

 

En yaygın çok yönlü tekerlek, Mecanum AB adlı İsveç firmasında çalışan Bengt Ilon 

tarafından icat edilmiştir. Günümüzde mobil robotlar, genellikle Ilon’ un ortaya koyduğu 

konsepte bağlı olarak tasarlanmaktadır. Ilon’ un Mecanum tekerleği, merkez tekerlek ile 

tekerlek çevresinde bir açı ile konumlandırılmış belli sayıda silindirlerden oluşmaktadır. 

Tekerlek yönünde normal bir kuvvet için, açılı periferik silindirler kuvvetin bir kısmını 

tekerleğin dönme yönünde çevirmektedir. Her bağımsız tekerleğin yönü ve hızına bağlı 

olarak, sonuçta elde edilen tüm kuvvetlerin kombinasyonu istenilen yönde bir total kuvvet 

oluşturmaktadır. Böylece tekerleklerin kendi yönlerini değiştirmelerine gerek kalmadan 

robotun istenilen yönde serbestçe hareket etmesi sağlanmaktadır.  

Aracın, mekanik tasarımı yarışma kurallarına uyması haricinde çoklu üretim ve kullanıma 

uygun tasarlanmıştır. Hareket serbestisi, işletmelerde yük taşıyan araçlarda kesinlikle 

olması gereken bir parametre olduğu için tercihimiz olan Mecanum tekerlekleri otonom 

aracımıza entegre edildi.  

Mecanum tekerleklerin çalışma prensibi aşağıdaki görselde gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.2.1.3 Mecanum Tekerleklerin Çalışma Prensibi 
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Tasarıma başlarken ilk adım olarak seçilmiş olan Mecanum tekerlekler göz önüne alınarak 

karşılaşılabilecek sorunların çözüm uygulamaları ve bazı değişiklikler yapıldı. Önceki 

tasarımda bulunan kuvvet sönümleyici süspansiyon sistemi otonom aracımızın üstleneceği 

görevler tartışıldı. Otonom aracın kritik bölümleri ANSYS programı üzerinden Katı Dinamiği 

Analizi ve Modal Analizi uygulandı. Modal (Titreşim) ve Dinamik Analizi yapılan parçalardan 

elde edilen değerler aracımızın çalışma koşullarında bir süspansiyon sistemine ihtiyaç 

duymadığını gösterdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.2.1.4 Ön Tasarım Raporundaki Tasarımda Bulunan Süspansiyon Takımı 

 

 

Otonom aracında kullanılması planlanan Mecanum Tekerleklerin son halini Ansys Programın 

da analiz edildi. 

 

Şema 4.2.1.5 Mecanum Tekerleklerin Ansys Programındaki Analizi 
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Analiz parametreleri aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

Parça Numarası Parça Adı Malzeme 

1 Rollers PLA 

2 Frame(pencere) Alüminyum Alaşım 

3 Shaft Alüminyum Alaşım 

4 Bolts Çelik 

 

Tablo 4.2.1.1 Mecanum Tekerleklerin Analiz Parametreleri 

 

Analizin başlangıcında tekerleğin zeminle temas ettiği noktaların görseli Şekil 4.2.1.7 deki 

gibi gösterilmiştir. Ayrıca aracın ve yükün tekerleğe uygulanan kuvvet Şekil 4.2.1.8 gibidir. 

 

Şekil 4.2.1.7 Sabitlenmiş Noktalar 

 

 
Şekil 4.2.1.8 Kuvvet Uygulanan Alan 
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300N yük altında kullanımı planlanan mecanum tekerlekler için Total Deformasyon Analizi, 

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

grafikleri aşağıdaki gibidir. 

Şekil 4.2.1.9 Mecanum Tekerlekler için Total Deformasyon Analizi 

Şekil 4.2.1.10 Mecanum Tekerlekler için Yönlü Deformasyon Analizi 
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Şekil 4.2.1.11 Mecanum Tekerlekler için Eşdeğer Gerilme Analizleri 

 

Analiz sonuçlarına göre Mecanum Tekerlekler gözlemlendi ve istenilen koşullara göre herhangi 

sorun tespit edilmedi. 

Yapısal eleman olarak kritik görev üstlenen parçaların analizleri yapılmaktadır. Aracın genel 

tutucu aksamları aşağıdaki görselde bulunmaktadır. 

 Şekil 4.2.1.12 Otonom Aracın Genel Tutucu Aksamları 
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Gövde sacı, şase ve kenar üçlüsünü bağlayan elemanların analizleri ekte bulunmaktadır. Bu 

parçanın malzemesi talaşlı imalat ile üretilecek olup malzeme olarak yapısal çelik 

kullanılacaktır. Analiz esnasında eksenel olarak 200N kuvvete maruz kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1.13 Otonom Aracın Gövde Tutucuları 

 

Her birine max 98 N yük binmesi planlanan gövde tutucularının Total Deformasyon Analizi, 

Eşdeğer Gerilme Analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonuçları ve grafikleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 4.2.1.14 Gövde Tutucular için Eşdeğer Gerilme Analizleri 
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Şekil 4.2.1.15 Gövde Tutucular için Toplam Deformasyon Analizleri 

 

Tekerlek şasisi, ana gövde ve yük kaldırma sisteminin yapısal elemanı olan bu yapı 30*30cm 

profillerden oluşup 6060 Alüminyum malzemeden üretilecektir. Bağlantı kısımları TIG 

(Argon) kaynağı ile kaynatılacaktır. 

Yük kaldırma sisteminin bineceği alana 1000 N, toplam yükün bineceği alt şasiye 1600N yük 

bindirileceğinden malzeme alüminyum alaşım seçilmiştir. 

 

Şekil 4.2.1.16 Otonom Aracın Ana İskeleti 

 

 

 

Şasinin Total Deformasyon Analizi, Eşdeğer Gerilme Analizleri yapılmıştır. Analizlerin 

sonuçları ve grafikleri aşağıdaki gibidir. 

 



17 

 

 
Şekil 4.2.1.17 Otonom Aracın Ana İskeleti için Toplam Deformasyon Analizi 

 

 

Şekil 4.2.1.18 Otonom Aracın Ana İskeleti için Eşdeğer Gerilme Analizi 
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Yeni bir tasarıma başlarken, mevcut olarak kullanılan tasarımları inceleyip çıkarımlar yaparak, 

yeni ve kullanılabilir tasarımlar ortaya çıkarmak çok önemlidir. Otonom araçlarda yük kaldırma 

sistemlerini araştırırken aşağıdaki yük kaldırma sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı fark 

edilmektedir.  

Elektrikli lineer aktüatörün oluşturduğu itme veya çekme kuvvetinin makas kollarını hareket 

ettirmesi ve dolayısıyla kolların yükselmesi prensibine dayalı bir sistemdir. Makas kollarının 

uzunluğu ve hareket açıları sistemin tasarlanmasında önem arz etmektedir. Diğer yük kaldırma 

sistemlerinin haricinde düşük yükseklikteki kaldırma işlemleri için hava yastığı, eksantrik mili 

gibi ekipmanlarda kullanılmaktadır. Aracın kaldıracağı ağırlık, parça gereksinimi ve verimlilik 

parametreleri göz önünde bulundurulduğunda, makaslı yük kaldırma sistemi tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1.19 Makaslı Yük Kaldırma Sistemi 

 

 

Otonom Aracın yük kaldırma sisteminin tasarımı aşağıdaki görselde mevcuttur. 

 

Şekil 4.2.1.20 Otonom Aracın Yük Kaldırma Sistemi Tasarımı 
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Tablo 4.1 Planlanan İşlemlerin Teknik Karakteristiği 

 

 

Yük kaldırma sistemindeki parçalar ve parçaların görevlerinin farklılıkları materyal 

seçimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Farklı mekanizma parçaları, farklı 

işlevler yerine getirdiğinden yük ve stres dağılımları değişmektedir. Farklı işlevler için 

kullanılan her parçaya farklı yaklaşımlar yapılmalıdır. Yük kaldırma sisteminde 

yapılacak olan seçimler genel verimliliği etkilemektedir. 

 

Materyal seçimi yaparken odaklandığımız ana parçalar bacaklardır(link). Sistemin bu 

kısmının stabilizesi bozulup deformasyona sebep olabilecek kuvvetlere maruz 

kalmaktadır. Kuvvetler bacakların bükülmesine hatta kırılmasına sebep olabilmektedir. 

Bu kısım için mukavemet, rijitlik, sertlik çok önemlidir ve istenilen özelliklere sahip 

malzeme yapısal çeliktir. S355 yapısal çelik malzemesi seçilmiştir. Üst plaka, üzerine 

binecek yüklerden dolayı belirli kuvvetlere maruz kalmaktadır. Burada ana ihtiyaç 

duyulan özellik mukavemettir. Yumuşak çelikler bölgedeki tasarım için uygun 

görülmüştür. 

 

Silindir bar ise bir diğer önemli parçadır. Teknik olarak uçlardan sabitlenmiş olan parça 

bükülme ve burkulmaya sebep olan kuvvetlere maruz kalmaktadır. Uygulanan 

kuvvetler sonucunda boyuna ve çevresel gerilmeler ortaya çıkmaktadır. Mukavemet, 

tokluk, sertlik ve süneklik bu parçanın sahip olması gereken özelliklerdir. Düşük 

karbonlu çelik (yumuşak çelik) tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1.21 Yük kaldırma sistemin kapalı durumu 

 

Yük kaldırma kapasitesi 60 kg 

Maksimum Yükselme Yüksekliği 270 mm 

Yükseliş zamanı 35 sn 

İniş Zamanı 35 sn 

Kapalı Uzunluk 135 mm 

Ağırlığı 20 kg 

Güç Kaynağı 24 V 
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Yukarıdaki görselde, A ve D noktalarında makaralı destekler bulunmaktadır. B ve C 

noktalarında ise pim desteği bulunmaktadır. O noktasında da bulunan pin kaldıraç 

ayaklar arasında bağlantıyı sağlamaktadır. W kuvveti plaka üzerine yüklenmiş 

kuvvetleri temsil etmekte olup yükün ortalandığı planlanmıştır.  

Wlegs kuvveti ise ayakların ağırlıklarını temsil etmektedir. Sisteme yüklenen ağırlık D 

ve C noktalarına eşit olarak dağılmaktadır. Dağılan ağırlık; 

 

▪ Cy = Dy = (W+Wlegs) / 2 ‘dir. 

 

E noktası ise aktüatörün sistemi hareket ettirdiği noktadır. Lineer aktüatör sıkıştırma 

kuvveti oluşturmaktadır. E noktasında oluşan kuvvetler aşağıdaki görselde P kuvvetinin 

komponentleri Px ve Py olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1.22 Yük kaldırma sistemin açık durumu 

 

Projeye hazırlık aşamasında kaldırma işlemini yapacak aracın öncelikle 3 boyutlu 

tasarımı yapılmıştır. Tasarımlardan elde edilen parametreler ile tasarımın 

uygulanabilirliği incelenmiştir. Maksimum stresin, yük kaldırma sisteminin en yüksek 

seviyesine ulaştığında meydana geldiği gözlemlenmiştir. Gözlemler sonucunda 

analizlerin bu pozisyonda yapılmasına karar verilmiştir. 

 

▪ W = 60 kg 

▪ D = 278 mm 

▪ L (link uzunluğu) = 420 mm 

▪ a = 93 mm 

▪ ß = 41,8 derece 

▪ α = 43,2 derece 

▪ d=220 mm 

▪ h=270 mm 

▪ |AB| =290 mm 

▪ Wleg= 98 N 
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Reaksiyon kuvvetlerini bulmak için saat yönünün tersini pozitif kabul ederek C 

noktasından moment alınmaktadır. Etki kuvvetinin hesaplaması için yukardaki 

parametreler kullanıldı. 

 

Başlangıç durumunda C noktasındaki moment; 

▪ Mc = 0 

▪ W*d -Dy*lABl = 0 

▪ Dy = W*d/lABl → Dy = 0,7586*W 

 

X ekseni üzerindeki kuvvetler; 

▪ ∑Fox = 0 

▪ Fx-Px = 0 → Fx=Px   

▪ Fx = P*cosß 

 

Y ekseni üzerindeki kuvvetler; 

▪ ∑Foy = 0 

▪ Dy+Cy-W = 0 

▪ Cy = W-Dy  → Cy =0,2414W 

 

BD linki üzerindeki Y ekseni kuvvetleri; 

▪ ∑Foy BD = 0 

▪ +Py-Fy-Wleg/2-Dy-W = 0 

▪ Fy = Psinß-0,5Wleg-1,7586W 

 

Nihai durumda C noktasındaki moment; 

▪ ∑Mc = 0 (saat yönünün tersi pozitif); 

▪ (Wlegs/2) * (L/2) * cosα+Dy*L*cosα-Psinß(L/2+a)cosα+Fy*(L/2)*cosα-

Pcosß((L/2)+a)*sinα+Fx*(L/2)*sinα=0 

▪ 0.5Lcosα(w+wlegs)-P*α*(sinßcosα+cosßsinα) = 0 

▪ P = ((Lcosß)* ((w/2)+wlegs/2))/a*sin(α+ß) 

▪ P=1115,4 N    

En yüksek konumda piston silindir üzerindeki kuvvet 1115,4 N   olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1.23 Lineer Aktüatör 
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• Kuvvet = 1500N (150 Kg) 

• Strok Mesafesi = 100mm 

• Kapalı Montaj Boyutu ( Delik merkezinden delik merkezine) = 246mm 

• Haberleşme IP66 

• Feedback (Geri bildirim) = Hall Sensör 

• Hız (Tam yükte) = 10mm/sn 

• 24V DC 

 

Yük kaldırma güvenlik verilerini test etmek için ANSYS’ te statik yapı analizi 60 kg yük, 

alüminyum alaşım ve yapısal çelik kullanılarak aşağıdaki gibi yapılmıştır. Aşağıda bulunun 

sonuçlar ile sistemin statik olarak güvenli olduğu hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 4.2.1.24 Yük Kaldırma Sistemi için Total Deformasyon Analizi 
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Şekil 4.2.1.25 Yük Kaldırma Sistemi için Eş Değer Gerilme Analizi 

 

Otonom araç yük kaldırma sistem linklerinin 100 kg yük altında Toplam Deformasyon , 

Eşdeğer Gerilme analizleri yapılmıştır. 

 

Şekil 4.2.1.26 Yük Kaldırma Linkler için Total Deformasyon Analizi 
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Şekil 4.2.1.27 Yük Kaldırma Linkler için Eş Değer Gerilme Analizi 

 

4.2.2. Malzemeler 

Malzeme seçme stratejisi uygulanırken, malzemeler mevcut düzene göre veri tabanından 

araştırılmaktadır. Tasarım gereklilikleri ve malzeme özelliklerine göre en uygun malzeme 

seçimi esas alınmaktadır. 

 

Otonom aracın tasarımı yapılırken belirlenen dizayn kriterleri;  

▪ Maliyet 

▪ Mukavemet 

▪ Rijitlik 

▪ Ağırlık 

▪ Üretilebilirlik 

▪ Estetik          

Tercih edilen materyallerin karar verme aşamasında Ashby Metodolojisinden 

yararlanılmıştır. Ashby yönteminde malzeme seçimi için izlenecek yol aşağıdaki gibidir. 

A. Dönüştürme: Tasarım gereksinimlerini dönüştür;  

▪ Fonksiyon,  

▪ Kısıtlamalar, 

▪ Amaçlar.  

B. Ayırma: İşe yaramayacak malzemelerin listeden çıkartılması. 

C. Sıralama: İşi yapabilecek en iyi malzemelerin sıralanması. 

D. Ek bilgi: Var olan ve benzeri yerlerde kullanılanların listesi. 
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İzlenilecek yola örnek olarak sistem üst şasinin materyal seçiminde Ashby 

Metodolojisinden nasıl yararlanıldığı adım adım aşağıda anlatılmaktadır. [3] 

 

Metodolojiden yararlanırken yapılacak ilk iş, işleme sokulan parçanın sistemdeki 

fonksiyonunu belirlemektir. Seçimine başlayacağımız şasinin sistemdeki fonksiyonu ekteki 

görselde temsili olacak şekilde gösterilmiştir. Sistem içinde kiriş görevi görecek olan üst 

şasi sistemin temel iskeletini oluşturmaktadır. Üzerine binecek yük kaldırma sistemi ve 

bağlanacağı elemanlar ile kiriş fonksiyonunu üstelenecek ve parçanın serbest cisim 

diyagramını çizip temel kuvvetleri belirlemek gerekmektedir. 

 

Ashby Metodolojisinde kısıtlamalar önemli bir yer almaktadır. Kısıtlamalar, malzeme 

seçiminde hangi özel şartları sağlaması gerektiğine karar verilmektedir. Parça boyutlarının 

sınırlandırılması, bozulmaksızın yüke, sıcaklığa, vs.’ ye dayanması isteniyorsa bu bölümde 

göz önüne alınmalıdır. Şasi genel olarak üzerine binen yüklerin taşınmasından görevli 

olduğundan, taşıması gereken en önemli koşul mukavemet ve rijitliktir. 

 

Araç tasarım bölümünde, planlanan parçanın maksimize ve minimize edilmesi gereken 

özellikler belirlenmektedir. Şasi tasarımında ana hedef, parçayı minimum kütle ile 

maksimum performanslı tasarlamaktır. 

Dönüştürme işleminden sonra Ashby Diyagramı’nı kullanabilmek için bazı çıkarımlar 

yapılması gerekmektedir. Bunun için cismin basit bir şekilde serbest cisim diyagramı 

oluşturulması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.2.1 Aracın Şasi Tasarımı 

 

▪ m(kütle) = ρ * V (volüme) → = ρ*A*L  → A =m/(ρ*L) 

▪ σ = F/A → σ = (F* ρ*L)/m 

▪ m(kütle) = (F* ρ*L) / σ    → (F*L) * ρ/ σ 
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Yapmış olduğumuz çıkarımlara göre, sabit olan F ve L değerleri değiştirilemediğinden, 

kütleyi azaltmak için değiştirilmesi gereken değişkenler ρ ve σ olmaktadır. 

 

                                      ↓M  →   ↑ σ/ ρ 

 

Yukarıda belirlenen maksimum sapma formülü eşliğinde yeni çıkarımlar yapılacaktır. 

▪ F = 1000 N (kuvvet) 

▪ L = 83 cm (uzunluk) 

▪ Deformasyon = 1 mm (sapma) 

▪ E = 7.9 GPa (Young modülü) 

 

Young modülü hesaplandıktan sonra Ashby diagramına geçilerek ayırma, sıralama ve ek 

bilgiler verilecektir. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.2.2 Ashby Diagramı 

Sonuçtan elde edilen veriler aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.2.3 Denklemin üzerinde kalan materyaller 
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Ashby Diagramı üzerinde elde edilen young modülüs değerine (7,9 GPa) göre belirlenen materyaller 

aşağıdaki gibidir.   

 

Material  
Young's Modulus 

[Gpa] 

Density 

[Kg/m³] 

Performance 

Index 

[EI/2/p] 

Carbon fibre reinforced 

polymer 
110 1,55 214 

Wood 12 550 199 

Bamboo 18 700 192 

Magnesium alloy 44 1,81 116 

Aluminium alloy 72 2,725 98 

Glass fibre reinforced polymer 22 1,86 80 

 

Tablo 4.2.2.1 Performans indekslerinin karşılaştırılması 

 

Fiyatlar, malzeme seçiminde etkili olduğundan bu değişkeni de göz önünde bulundurarak 

materyalleri “c” adı altında bir sabit türeterek sabit ile çarpılıyor. 

 

Material  

Performance 

Index 

[E'I2/p)] 

Cost 

[£/kg] 

Normalised 

cost 

[c(£/£)] 

Performance 

Index  

[EI/2/pc] 

Wood 226 1.7 2.8 70.3 

Aluminium alloy 98 2.0 3.3 57.5 

Bamboo 192 1.3 2.2 45.5 

Magnesium alloy 116 2.3 3.8 30.2 

Carbon fibre reinforced 

polymer 
214 27.8 46.3 4.6 

Glass fibre reinforced polymer 80 20.7 34.5 2.3 

 

Tablo 4.2.2.2 Malzeme fiyat çarpan karşılaştırılması 
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Materyal listesinden seçim yapmaya başlarken belirttiğimiz mukavemet ve rijitlik faktöründen 

dolayı tercihimizin Alüminyum Alaşım olmasına sebep olmaktadır. Benzer yöntem 

uygulandığında elde edilen malzeme tablosu aşağıdadır. 

 

PARÇA SEÇİLEN MATERYAL KULLANIM AMACI 

 

 

Polietilen 

Aracın alt gövdesi ve yük 

taşıma sistemi arasında 

bulunup stabiliteyi sağlamaktır. 

 

2XXX Serisi Alüminyum Aracın kabuğu görevini 

görecek olan 5 parçanın 

kullanım amacı; araç 

bütünlüğünü sağlamak ve dış 

etkenlerden korumaktır. 

 

2XXX Serisi Alüminyum Aracın kabuğu görevini 

görecek olan 5 parçanın 

kullanım amacı; araç 

bütünlüğünü sağlamak ve dış 

etkenlerden korumaktır. 

               

 

Yapı Çeliği 

 

(St-37) 

Aracın kabuk ve şasi kısmının 

bütünlüğünü sağlamak için 

ikisi arasında oluşturulacak 

bağlantıdır. 

 

Alüminyum Alaşım 

(7XXX Serisi) 

Aracın genel hatlarıyla yükü 

taşıyacak ve yük taşıma sistemi 

üzerine entegre edilecektir. 

 

Alüminyum + PLA Roller Aracın çoklu eksenel hareket 

etmesini sağlayan 

tekerleklerdir. 

 

Yapı Çeliği 

 

(St-37) 

Yük kaldırma sisteminin üst 

profilini oluşturur ve direk 

üzerine binen yükün taşınımı 

sağlamaktadır. 

 

Yapı Çeliği 

 

(St-52) 

Yük kaldırma sisteminin bir 

parçası olan linkler, sistemde 

yükün belli bir noktaya 

taşınımın da önemli bir rol 

oynamaktadır. 

 

Tablo 4.2.2.3 Seçilen malzemelerin teknik bilgileri 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonom araç üretiminde yer alan ilk işlem boyutsal ölçümlerdir. Bu işlem esnasında 

belirlenen otonom araç çizimlerinden veya eskizlerinden alınan boyutlar malzemeye 

işaretlenmektedir. Metre bandı, cetvel, paslanmaz çelik L-kare açılı cetvel ve sürmeli 

kumpas gibi ölçü aletleri kullanılarak elde edilebilmektedir. 

Parça işleme, kontrollü bir malzeme çıkarma işlemi ile bir hammadde parçasının istenen 

nihai şekil ve boyutta kesildiği işlemdir. Bu işlem esnasında malzemeler otonom aracın 

çerçevesi olacak şekilde birleştirilmeden önce istenilen ölçülerde kesilmektedir. Her biri 

belirli bir parça geometrisi ve yüzey dokusu oluşturabilen birçok parça işleme türü vardır. 

Bu projede, en yaygın işleme operasyonları ve ekipmanları, dairesel testere kullanarak 

manuel metal kesme, metal plaka kesme, delme ve taşlamadır. 

Bu projede, otonom aracın ana şasi bölümü için Elektrik Ark Kaynağı yöntemi ile şasi 

profilleri uygun ölçülerde kaynatılmaktadır. Kaynatılan ana şasinin üzerine tasarlanan 

işlenmiş sac levhalar ve diğer komponentler yerleştirilip perçinleme ve vidalama işlemleri 

yapılarak aracın mekanik üretim kısmı tamamlanması hedeflenmektedir. 

Otonom araçta kullanılacak ekipmanların detaylı üretim yöntemleri aşağıdaki tabloda 

mevcuttur. 

PARÇA ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Kalıp dizaynından sonra üretilecek olan bu parçanın üretimi 

kolaylaştırmak için 3 Boyutlu yazıcıdan 2 parça olarak çıktı halinde 

üretilecektir. 

 

Sac halinde bulunan bu parça lazer kesim ve büküm işlemleriyle elde 

edilecektir. 

 

Sac levhanın delik delme işlemleri yapılıp nihai kullanım şekli elde 

edilecektir.              
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Sistemde 10 adet kullanılması planlanan bu parça talaşlı imalat 

yöntemleriyle üretilecektir. 

 

Üst şasi hazır profillerin TIG kaynağı ile kaynatılması sonucu elde 

edilecektir. 

 

Hazır parçaların birleşimi ile oluşturulacak bu tekerleğin oluşabilecek 

sorunlar için PLA malzemesinden roller üretimi yapılacaktır. 

 

Yük kaldırma sisteminin üst profilini oluşturan bu parça sac metalin 

lazer tezgahta işlenip bükümünün ve kaynağının yapılması ile elde 

edilecektir. 

 

Yük kaldırma sisteminin linkleri talaşlı imalat usullerince 

üretilecektir. 

 

Tablo 4.2.3.1 Seçilen malzemelerin üretim yöntemleri 

 

Üretim yöntemleri ve malzemeler seçildikten sonra aracın fiziksel özellikleri belirlendi. 

Tasarlanan otonom aracın fiziksel özelliklerine göre motor seçimi aşağıdaki formüller [5] ve 

sabitlerle [6] belirlenmiştir. 

▪ GVW = Brüt Araç Ağırlığı [kilogram] (Gross Vehicle Weight) = 100 kg 

▪ Crr = Dönme Direnci Katsayısı [birimsiz] (Co-efficient of Rolling Resistance) = 0,084 

▪ Θ = Rampa Eğim Açısı [°] = 11,3 ° 

▪ Vmax = Maksimum Hız [metre/saniye] = 0,3m/s 

▪ Ta = Maksimum hıza ulaşmak ve ivmelenmek için gerekli süre [saniye] = 5 s 

 

▪ Rw = Teker Yarıçapı (Radius of the Wheel) = 7,6 cm 

▪ RF = Direnç Faktörü [birimsiz] (Resistance Factor) (Teker aksamları ve tekerler arasındaki 

kayıplar nedeniyle sürtünmenin çarpıldığı katsayı)  = 1,1  

▪ N.m = kg * cm * gravity(m/s²) / 100 

 

▪ RR = Yuvarlanma Direnci [kilogram] (Rolling Resistance)  

▪ GR = Basamak Direnci [kilogram] (Grade Resistance) 

▪ FA = İvme Direnci [kilogram] (Acceleration Force) 

▪ TTE = Toplam Çekiş Gücü  [kilogram] (Total Tracive Effort) 

▪ Tw = TTE x Rw x RF 
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1. Dönme Direnci (RR = Rolling Resistance) 

 

▪ RR = GVW * Crr 

▪ RR = 100 * 0,084 = 8,4kg 

 

2. Açısal Direnç (GR = Grade Resistance) **Rampada Gerekli Ek Tork** 

 

▪ GR = GVW * sin θ 

▪ GR = 100 * sin(11,3 °) = 100*0,1959461= 19,5946 kg 

 

3. İvmesel Kuvvet (FA = Acceleration Force) 

 

▪ FA = GVW * Vmax / (32,2 * ta) 

▪ FA = 100 * 0,3 / (32,2 * 5) = 0,18634 kg 

 

 

4. Toplam Çekiş Gücü (TTE = Total Tracive Effort) 

 

▪ TTE1 = RR + FA = 8,4 + 0,1863 = 8,59 kg (düz yolda) 

▪ TTE2 = RR + GR + FA = 8,4 + 19,59 + 0.1863 = 28,18 kg (yokuşta) 

 

5. Toplam Teker Motoru Torku (Tw = Wheel Motor Torque) 

 

Tw = TTE1 * Rw * RF (düz yolda) 

Tw = 8,59 * 7,6 cm * 1,1 = 71,782 kg*cm (düz yolda) 

Tw1 = 85,8 * 9,80665 / 100 = 8,414 N.m (düz yolda) 

 

Tw = TTE2 * Rw * RF (yokuşta) 

Tw = 28,18kg * 7,6 cm * 1,1 = 235,58 kg*cm (yokuşta) 

Tw2 = 235,58 * 9,80665 / 100 = 23,103 N.m (yokuşta) 

 

 

Otonom aracın motor seçimi için tork hesabı aşağıdaki parametreler kullanılarak yapıldı. 

Sürtünme katsayısı (Friction Coeff.) iki farklı ortama (Havalimanı pisti, Depo zemini) göre 

belirlendi.  
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Parametreler Değerler 

Angle(sin) 0,196116135 

Vmax 0,3 

Acc time 5 

Friction Coeff1 (Depo alanı) 0,084 

Friction Coeff2 (Havalimanı) 0,015 

Wheel rad 7,6 

Resistance Fact. 1,1 

N.m Const 0,0980665 

 

Tablo 4.2.3.2 Tork hesabı için parametreler  

 

GCW RR GR FA TTE1 TTE2 Tw Tw2 

50 kg 4,2 kg 9,81 kg 0,0932 kg 4,29 kg 14,1 kg 35,89 kg.cm 117,87 kg.cm 

60 kg 5,04 kg 11,77 kg 0,1118 kg 5,15 kg 16,92 kg 43,07 kg.cm 141,44 kg.cm 

70 kg 5,88 kg 13,73 kg 0,1304 kg 6,01 kg 19,74 kg 50,25 kg.cm 165,01 kg.cm 

80 kg 6,72 kg 15,69 kg 0,1491 kg 6,87 kg 22,56 kg 57,43 kg.cm 188,59 kg.cm 

90 kg 7,56 kg 17,65 kg 0,1677 kg 7,73 kg 25,38 kg 64,6 kg.cm 212,16 kg.cm 

100 kg 8,4 kg 19,61 kg 0,1863 kg 8,59 kg 28,2 kg 71,78 kg.cm 235,73 kg.cm 

 

Tablo 4.2.3.3 Depo alanına göre hesaplanan değerler 

 

GCW RR GR FA TTE1 TTE2 Tw Tw2 

50 kg 0,75 kg 9,81 kg 0,0932 kg 0,84 kg 10,65 kg 7,05 kg.cm 89,03 kg.cm 

60 kg 0,9 kg 11,77 kg 0,1118 kg 1,01 kg 12,78 kg 8,46 kg.cm 106,83 kg.cm 

70 kg 1,05 kg 13,73 kg 0,1304 kg 1,18 kg 14,91 kg 9,87 kg.cm 124,64 kg.cm 

80 kg 1,2 kg 15,69 kg 0,1491 kg 1,35 kg 17,04 kg 11,28 kg.cm 142,44 kg.cm 

90 kg 1,35 kg 17,65 kg 0,1677 kg 1,52 kg 19,17 kg 12,69 kg.cm 160,25 kg.cm 

100 kg 1,5 kg 19,61 kg 0,1863 kg 1,69 kg 21,3 kg 14,1 kg.cm 178,05 kg.cm 

 

Tablo 4.2.3.4 Havalimanına göre hesaplanan değerler 

 

Sürtünme1 Ağırlık Tork Tork (Rampa) Sürtünme2 Ağırlık Tork Tork (Rampa) 

0.084 

50 3,52 11,56 

0,015 

50 0,69 8,73 

60 4,22 13,87 60 0,83 10,48 

70 4,93 16,18 70 0,97 12,22 

80 5,63 18,49 80 1,11 13,97 

90 6,34 20,81 90 1,24 15,71 

100 7,04 23,12 100 1,38 17,46 

    

Tablo 4.2.3.5 Depo ve Havalimanına göre hesaplanan tork değerleri 
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Yukarıda hesaplanan tork değerlerine göre seçilen motor özellikleri aşağıdaki gibidir.  

                    
Şekil 4.2.3.1 Seçilen motor görseli  

 

 

Boyut 36 * 114mm 

Mil Uzunluğu 20 mm tek yönlü çıkış mili 

Mil Çapı 
8mm D-şekilli mil çift bilyalı rulman 

konumlandırma yapısı 

Nominal tork N.m 8 Nm 

Anma Hızı 230 rpm 

Kilitli tork  35 kg.cm 

Yüksüz hız  350 rpm 

 

Tablo 4.2.3.6 Seçilen Motorun Teknik Özellikleri 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Otonom Aracın fiziksel özellikleri görselde gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2.4.1 Otonom Aracın Fiziksel Özellikleri  

Şekil 4.2.4.2 Otonom Aracın Nihai Durumu 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

Otonom araç üç ayrı ana başlık altında incelendiğinde Elektronik, Yazılım ve Mekanik olarak 

gruplandırılabilir. Otonom sistemin elektronik donanımları, mekaniksel ve yazılımsal 

gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik donanımların, motor hareket yönleri ve sensörlerden gelen verileri fiziksel entegre, 

donanım ve aygıtlar aracılığıyla matematiksel verileri doğru şekilde yazılıma aktarması 

gerekmektedir.  

Master elektronik geliştirme donanımı: 

- Nvidia Xavier NX 

 Yan Elektronik donanımlar: 

1. Manyetik Sensör 

2. Intel RealSense 435i 

3. Intel T265 

4. IMX 219 

5. QR Barkod okuyucu 

6. Arduino Mega 2560 

7. Motor Sürücüler 

8. Enkoder 

9. HMI Ekran 

10. Jiroskop 

 

Elektronik sistemlerin sistem içerisindeki görev tanımları belirlenmiş olup çalışma şekillerine 

göre Nvidia Xavier NX Master cihazı kullanarak ROS sistemi üzerinden haberleşme 

sağlanacaktır. Sistemde donanım çalışma öncelikleri belirlenmiş olup algoritmalar ve akış 

şeması bu şekilde oluşturulacaktır. Örnek senaryo dikkate alınarak donanımların çalışması ve 

buna göre matematiksel hesaplamalar yapılacaktır. Yan donanımlar ile elektronik donanımların 

görevleri ve çalışma mekanizması şu şekilde olacaktır ; 

Donanım çalışma senaryosu: 

Manyetik sensörlerden gelen RS-232 iletişim protokolü üzerinden 16 bitlik veri analiz 

edilecektir. Manyetik şerit, bilgileri tarayıp otonom aracımıza şerit takibi tayinini sağlayacaktır. 

Intel RealSense 435i derinlik kamerası ve Intel T265 IMU cihazı kullanarak parkurun 2D veya 

3D haritası çıkarılıp parkur üzerindeki nesneler işaretlenecektir. QR barkod okuyucu konumu 

ve aracın hangi yöne gitmesi gerektiğini tespit edecektir. Arduino mega 2560 Slave’ ı cihaz 

olarak kullanıp, motorlara PWM sürüş yöntemiyle tekerleklerin hareket komutlarını sağlamak 

amacıyla kullanılacaktır. Motor sürücüleri, Arduino megadan gelecek olan komut sinyallerine 

göre motorlara yönlendireceği gerilim değerleri hız kontrolünü sağlayacaktır. Enkoder, 

sistemde motorların dönüşünü okuyacak olan manyetik tipli bir sensördür. Artımsal olarak 

okuma yapan enkoder, matematiksel hesaplamalar ile motor hız bilgisini okuyarak PID kontrol 

sistemi için devir bilgisini sağlayacaktır. Jiroskop, otonom aracın X, Y, Z konum bilgisini 
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verecek olup otonom hareketlerde görev alarak aracın hareket ve yön kabiliyetini bu bilgiler 

doğrultusunda sağlayacaktır. HMI ekran ise aracın batarya durumu bilgisi ve bazı 

parametrelerin yer alacağı bir ekran tasarımı olacaktır. 

 

  
 

Şekil 4.3.1.1 Elektronik Sistem Şeması 

 

▪ Jetson Xavier Nx (Master Cihaz) 

 

Jetson Xavier NX, elektronik sistemin en önemli bileşeni olup mikro bilgisayar görevinde 

olacaktır. Sistemin yönetim süreçleri, karar yapıları ve haberleşme protokolleri yönetimi bu 

mikro bilgisayar tarafından yönlendirilecektir. Bu donanımın çeşitli alternatifleri de mevcuttur. 

Örneğin; Raspberry Pi, BeagleBone, Nvidia Jetson Nano vs. 

Nvidia Xavier NX alternatifleri arasından en güçlü işlem gücü ile önem çıkmaktadır. 15W gibi 

düşük güç tüketimi, hızlı arabirimler ve CUDA çekirdekleri özelliklerinden dolayı otonom 

dronelar, teslimat robotları ve batarya ile çalışan akıllı cihazlar öncelikli olarak tercih 

edilmektedir. Ayrıca Nvidia Xavier NX ek donanımsal özelliklere sahip olması da 

avantajlarından biridir.  
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Şekil 4.3.1.2 Jetson Xavier NX Bağlantı Ayrıntıları 

 

Güç Desteği: Elektronik Sistemi Micro USB portundan güç verilerek çalıştırılmaktadır. Bu 

durumda düşük güç modunda çalışacak ve yan donanımlara gerekli güç sağlanamayacaktır. 

65W güç verilerek birçok yan donanım eklentisine olanak sağlanabilmektedir. Ekstra güç 

sağlanacak donanımlar göz önünde bulundurularak güç sağlayıcı tercihi yapılmıştır. 

 

Ekran bağlantıları: Carrier board üzerinde tam boy HDMI ve Display Port konnektörleri ile araç 

üzerinde bulundurulacak 7 inç LCD Ekran HDMI bağlantısı olacaktır. 

 

USB: 4 adet USB 3.1 ve bir USB 2.0 Micro-B bağlantısı bulunmaktadır. Type-C portu 

bulunmamaktadır, fakat USB 3.1 portları Type-C ile aynı hızı desteklemektedir. 2 adet USB 

3.1 portunu Intel RealSense 435i ve Intel T265 bağlantıları, 1 adet USB 3.1 portunu Manyetik 

Sensör, 1 adet USB 3.1 portunu Arduino ile haberleşme için kullanılacaktır.  

 



38 

 

Genişleme: JETSON Xavier GPIO header ile kısmi uyumlu 40-pin header ile sensör ve motor 

kontrol kartlarını çalıştırabilmektedir. Bu header, UART, SPI, I2C, I2S ve PWM özelliklerini 

desteklemektedir. Ek donanımlar arası seri haberleşme protokolleri kullanılarak veri transferi 

sağlanacaktır. 

 

Şekil 4.3.1.2 Jetson Haberleşme Protokolleri 

 

Haberleşme ve Bağlantı: M.2 Key E soket ile Wifi/Bluetooth modülleri kullanılacaktır. 

Developer kit ile 802.11ac 2x2 2.4/5GHz ve Bluetooth 5.0 özelliklerinde bir modül ve anten 

desteği sağlamaktadır. Geliştirici kartı, haberleşme ve bağlantı özelliklerini kullanarak 

kablosuz haberleşme ile kontrol masasına veri transferini sağlayacaktır. Xavier NX, olması 

gerektiği gibi NVIDIA'nın en yeni mimarisi üzerine kuruldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.3 Jetson Xavier NX Donanım Özellikleri 
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Şekil 4.3.1.4 Jetson Xavier NX Pin Özellikleri 

 

Sonuç olarak, Jetson Xavier NX tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. Araştırmalarımıza 

göre 384 GPU (Grafik İşlemci Birimi) Volta mimarisi ,6 Çekirdekli 2.4 Ghz ARM işlemci 

mimarisi ve 8 GB Bellek 1600 Mhz özelliklerini kullanarak otonom aracımızın yöneticisi yani 

master cihazı olarak tercih edilmiştir. 384 Core GPU ve 7 Yollu VLIV Vision Processor 

özelliğini kullanarak 2D veya 3D haritalandırmayı hedefliyoruz. Nvidia Xavier NX 6 

Çekirdekli 2.4 Ghz ARM işlemcisiyle, yazılım algoritmaları yönetiminde kilit rol oynaması 

ve karar mekanizmalarını doğru şekilde yönlendirilmesi öngörülmektedir. 8 GB Bellek 

kapasitesi, yüksek geçici depolama alanıyla birçok yan elektronik donanımın çalıştırılmasında 

önemli bir faktördür.40 Pin Header pinleri; UART, SPI, I2C, I2S haberleşmesi olan ek 

donanımlarla arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 

 

▪ Arduıno Mega 2560 (Slave Cihaz) 

 

Otonom aracın işlemsel özellikleri göz önünde bulundurularak motor kontrol sistemi için 

ikinci bir mikrokontrolcü (Slave cihaz) olan Arduino Mega 2560 kullanılacaktır. Master cihaz 

Xavier NX ’den gelecek karar komutlarını, Arduino Mega’ ya seri haberleşme üzerinden yön 

bilgisi iletilecek ve motor hareket sistemi tetiklenecektir. Arduino Mega 2560 4 adet 

Mecanum tekerleğe bağlı dört motorun PWM sürüş yöntemiyle hareket kabiliyetini 

sağlayacaktır. Arduino Mega 2560 'da 54 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 15 

tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca 16 adet analog girişi, 4 adet UART 

(donanım seri port), 1 adet 16MHz kristal ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Motor 

hareket sistemi için toplam 24 adet pin kullanılacaktır. Bunun 4’ü enerji pinleri, 4 pin PWM 
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sürüşü, 4 dijital pin ileri yön kabiliyetini, 4 dijital pin geri yön kabiliyetini ve 8 özel pinler ise 

kodlayıcı bilgisini okumak için kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Motor Sürücüsü (Elektronik Hız Kontrolü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.5 Arduino Mega 2560 Board Bağlantıları 

 

Şekil 4.3.1.6 Arduino Mega 2560 Board Bağlantıları 
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ESC, Electronic Speed Control’ un (Elektronik Hız Kontrol) kısaltmasıdır. ESC’ ler kontrol 

kartından aldıkları bilgiye göre elektrik enerjisini üzerinden geçirerek motoru istenilen devirde 

sürmemize olanak sağlayan hız kontrolcüleridir. Kısacası, motorları ESC’ ler kontrol eder. 

ESC’ ler motora giden elektrik enerjisini azaltarak veya yükselterek motor devrini kontrol eder. 

Motor devir kontrolünün haricinde motorun fazla akım ve kullanılan enerji kaynağı belirli bir 

sınırın altına düştüğünde motor sargılarına giden akımı keserek korumayı sağlar. Aynı zamanda 

pilin kritik sınır altını düşmesini engeller. 

RPM hız bilgisi enkoder ile motorlardan alınarak PWM sürüş yöntemi ve PID algoritması 

çalıştırılarak sürücülere komut gönderilecektir. 2 adet motor sürücüsü kullanılarak 4 adet 

motora yön ve hız kabiliyeti sağlanacaktır. Sürücü destek teknik kataloğuna göre 5-28V voltaj 

aralığı, 12A çoklu kanal akım çıkışı ve 290W elektrik gücü desteklediğinden bu sürücüler tercih 

edilmiştir. Güvenlik açısından anlık tepe akımı 70A baz alındığı görülmektedir. Aynı zamanda, 

sürücüdeki PWM girişinin minimum darbe genişliğinin 2us gibi düşük olması, hassas olarak 

ayarlamalar yapılabileceğine işaret etmektedir. Bu dinamik PWM hassasiyeti, motor 

kontrolünde hayati rol oynamaktadır.  

Aşağıda örnek çalışma devresi görülmektedir:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.7 Çalışma Devresi 

 

▪ Enkoder (Kodlayıcı) 

Enkoder; bir milin dönme veya ötelenme hareketi yaparken, bu işlem sırasında sayısal elektrik 

sinyali üreten elektromekanik cihaza verilen addır. Hassas kontrollü makinelerin tüm 

hareketleri ve pozisyon bilgileri farklı tipte ve modelde enkoderler ile sağlanmaktadır. Yani 

enkoder bir şaftın açısal konum değişimini ve hareketini, analog veya dijital bir koda 

dönüştürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.8 Enkoder 
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Motorlarımızda kullanılacak donanım manyetik enkoder türünde olacaktır. Motor içerisinde 

dönen şaft, enkoderda kare dalga üretmektedir. Dijital sinyal Arduino üzerinden özel pin 

yapılarıyla okunarak matematiksel hesaplamalarla işlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercih edilen enkoder A ve B olmak üzere iki adet manyetik sensör tipinden oluşmaktadır. 

Örnek çalışma sistemi; A kanal sinyalini baz alarak, bu sinyalin 1’den 0 durumuna düşmesi, B 

kanalının kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Bu kontrolde A=0 iken B=1 ise Clockwise 

(saat yönünde) döndüğü sonucunu çıkarılır. Şayet A=0 iken B=0 ise bu da Counter Clockwise 

(saat yönünün tersi) döndüğü sonucu çıkarılabilir. Buraya kadar hangi yöne döndüğü tespit 

edilecektir. Tabii ki bu karşılaştırma her bir adımda yapılacağından sayaç belirlendiğinde, sayaç 

saat yönünde yukarı doğru sayacak, saat yönünün tersinde ise sayaç aşağı doğru sayacaktır. Bu 

şekilde hangi konumda olduğu öğrenilebilir. Bu çalışma ile matematik RPM hesaplaması 

aşağıdaki formül yöntemiyle hesaplanacaktır. 

▪ Çıkış RPM = ((OPS) / TBEP) / RO 

▪ OPS = Okunan Pulses Sayısı (1 saniyede) 

▪ TBEP = Tur Başına Enkoder Pulse 

▪ RO = Redüktör Oranı 

 

▪ Jiroskop ve İvme Ölçer Sensor 

Jiroskop sensörü, açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani sabit duran bir cismin, üç dikey 

eksende açısal oranlar karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı belirlenir. Algıladığı 

verileri işlemci sayesinde işleyerek elektriksel sinyale çevirir. Jiroskop, yön ölçümü veya 

ayarlamasında kullanılan, açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışır. Jiroskopik hareketin 

temeli fizik kurallarına ve merkezkaç ilkesine dayalıdır. Jiroskop (Gyroscope) sensörü 

ivmeölçere (accelerometer) benzer ama aralarında büyük bir fark vardır; ivmeölçerde tek bir 

koordinat üzerinden ivme ölçülürken jiroskopta üç koordinata göre dönüş hızı ölçümü yapılır. 

 

Şekil 4.3.1.9 Enkoder Çalışma Örneği 
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Pisagor teoreminden R vektörünü bu bileşenlerden aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir:  

▪ R2 = Rx2 + Ry2 + Rz2 

▪ Rx = (AdcRx * Vref / 1023- VzeroG) / Sensitivity = (586 * 3.3V / 1023 – 1.65V) / 0.4785V/g 

=~ 0.5g 

▪ Ry = (AdcRy * Vref / 1023- VzeroG) / Sensitivity = (630 * 3.3V / 1023 – 1.65V) / 0.4785V/g 

=~ 0.79g 

▪ Rz = (AdcRz * Vref / 1023- VzeroG) / Sensitivity = (561 * 3.3V / 1023 – 1.65V) / 0.4785V/g 

=~ 0.33 

Bu matematiksel işlemler sonucunda otonom aracın eksensel hareketlerini göz önünde 

bulundurarak rotasyonel durum bilgisi ile rampa iniş ve çıkışlarda konum bilgisini alarak 

rampa çıkışında motorlara daha fazla güç vererek çıkmasını, inerken elektriksel ters gerilim 

uygulayarak da doğru şekilde inmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

▪ Voltaj Regülatör (Buck Converter – Boost Converter) 

Elektrik elektronik sistemlerinde sabit, düzenli bir gerilim ihtiyacında voltaj regülatörü 

kullanılmaktadır. Gerilim dalgalanmaları belirli sınırlar içerisinde oluşursa ciddi problem 

oluşturmaz ancak yukarı ve aşağı yönde büyük dalgalanmalar oluşursa beslenilen yüklere 

ciddi zararlar verebilir. Bir gerilim regülatöründe, aşırı ve düşük gerilim koşullarındaki 

gerilim düzeltmesi, yükseltme (Boost) ve kovalama (Buck) olmak üzere iki temel şekilde 

gerçekleştirilir. Bu işlemler manuel olarak veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Düşük 

voltaj koşullarında, yükseltme (Boost) işlemi voltajı nominal bir seviyeye yükseltirken; 

yüksek voltaj koşullarında ise kovalama (Buck) işlemi voltaj seviyesini azaltır.  

Regüle sistemlerini, otonom aracın elektronik bileşenleri; 24 Volt motorlar, 12V Nvidia 

Jetson Xavier NX ve 5V sistemleri için kullanılacaktır. Boost Regülatör Sistemi 10-35V giriş 

Şekil 4.3.1.10 Jiroskop Çalışma Eksenleri 
 

Şekil 4.3.1.11 Jiroskop 

Çalışma Eksenleri 
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ve çıkış olarak ayarlanabilmektedir. Buck Regülatör Sistemi 12-35V giriş 3-30V çıkış olarak 

ayarlanabilmektedir. Yarışma şartları göz önünde bulundurularak şarj içinde voltaj regülatör 

ayarlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Manyetik Sensör 

Projede şerit takibi için manyetik şerit sensörü kullanılacaktır. Manyetik sensör, 16 farklı 

noktadan aldığı veri ile aracın şerite göre konumunu belirleme ve teker hareketlerinin 

belirlenmesi görevini üstlenecektir. Projede AGV araçlar için tasarlanmış TCB marka MS-

16F model manyetik şerit takip sensörü tercih edilmiştir.  

Şekil 4.3.1.14 Manyetik Navigasyon Sensör 

16 farklı noktada manyetik alan tespitine göre dijital çıkış verebilen sensörde noktalar arası 

uzaklık 10mm’dir. Sensör ; 

• 20-30mm arası tavsiye edilen ölçüm mesafesi olmasının haricinde 0-30 mm 

uzaklıkta algılama yapabilmektedir,  

• 10V ile 30V arasında geniş bir gerilim desteği ve 0.65 Watt gibi düşük bir nominal 

güç tüketimine sahiptir, 

• N ve S olmak üzere farklı polaritelerde algılama modları bulunmaktadır, 

• Dijital aktarım protokollerinde aktarım hızı (baud rate) varsayılan olarak 9600 bit/sn 

olarak belirlenmiş olup, farklı kademelerle 115200’e kadar destek vermektedir. 

Şekil 4.3.1.12 Buck Converter 
 

Şekil 4.3.1.13 Boost Converter 
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Tablo 4.3.1.1 Manyetik Sensör Teknik Özellikler 

 

Sensör; RS 232, RS485, CAN haberleşme protokolleriyle dijital aktarım desteklediği gibi 

NPNOC pin çıkışları ile de çıkış desteği vermektedir. Sisteme uygunluk açısından montaj 

yüksekliği ve haberleşme protokollerinin sisteme uyarlanabilirliği incelenmiştir. Ana geliştirme 

kartı Nvidia Xavier cihazda kullanılarak Ubuntu işletim sistemi üzerinde, verilerin RS-232 

protokolünden alınması ile hareket algoritmalarına dahil edilmesi kararlaştırılmış ve ilk testleri 

yapılmıştır. Cihazın araç üstündeki kullanım senaryosuna göre optimum çalışma frekansı ve 

uzaklığı yapılan testlerle belirlenmiştir. Haberleşme frekansı 9600 bit/sn, hassasiyet ayarı ise 0-

20 aralığında 5 olarak seçilmiştir. RS-232 protokolü üzerinden USB dönüştürücü vasıtasıyla 

manyetik sensör verisi, Nvidia Xavier geliştirici kartına aktarılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ultrasonik Uzaklık Sensörü 

Otonom aracın farklı noktalarda uzaklık tespiti yapması gerekmektedir. Aracın engel 

gördüğünde durması, yük alımı sırasında yük altına girildiğini algılaması için farklı 

noktalarda ultrasonik uzaklık sensörü tercih edilmiştir. Sensör, ses dalgalarının sabit ses hızını 

temel almaktadır. T(Trigger) bölgesinden gönderilen ses dalgalarını R(Reciever) bölgesinde 

alarak, arada geçen sürenin 343.2 m/s olan ses hızı çarpımıyla uzaklık bulma prensibi 

çalışmaktadır. 
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Ultrasonik sensörler aracın engel algılama ve yük altına girme durumlarında algoritmayı 

yönlendirecektir. Engel algılama kabiliyeti için aracın önüne yerleştirilen sensörde belirlenen 

eşik değeri (örn: 100cm) altında değer döndüğünde aracın durdurulması sağlanacak, engel 

kaldırıldığında ise tekrar hareketin devamı sağlanacaktır. Eşik değeri yapılacak son testler 

ardından kesinleştirilecektir.  

Yük kaldırma senaryosunda sistemi yönlendirecek ikinci uzaklık sensörü, aracın ön ve arka 

bölümlerinde, yukarı yönde konumlandırılacaktır. Yük masasının derinliğinden fazla olan 

araç boyu, yukarı konumlandırılan uzaklık sensörlerinden gelen veriyle masanın altına 

girildiği ve aracın ön kısmının masanın arkasından taşmaya başladığı verisini aktaracaktır. Bu 

bağlamda yük masasının tamamıyla aracın üstünde konumlandığı belirleneceğinden yük 

kaldırma durumuna geçilecektir.  

HCSR04 model ultrasonik sensör uygulamaları yapılmış olup son otonom testlerinde JSN-

SR04T, URM37 ve HCSR04 model sensörlerin de testleri yapılacaktır. Farklı modellerin 

uygulama sırasındaki stabilite verileri karşılaştırılarak nihai donanım seçimi yapılacaktır. 

 

▪ Akü 

Otonom araçta kullanılacak bileşenler farklı gerilim değerlerinde çalışmaktadır. Örneğin; 

Motorlar 24V, ana geliştirici kiti Xavier-NX 19V, Arduino ve diğer sensörler 3.3V ve 5V 

değerlerinde çalışmaktadır. Aracın boyutlarının büyük ve yeterli oluşu, uzun süreli 

kullanımdaki güç gereksinimi hesaplandığında en yüksek güç tüketimine sahip donanım olan 

motorların akü ile çalıştırılması kararlaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.15 Ultrasonic Sensör Çalışması ve Matematiksel Hesaplanması 
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Akü tipleri arasında seçim yapılırken yüksek deşarj akımı kabiliyeti ve uzun ömürlü olması 

nedeniyle lityum demir fosfat (LiFePo4) aküler tercih edilmiştir. 120W 4 adet motor ve 250W 

yük motoru (lineer aktüatör), sistemin hareketine ve yük alım işlemlerine yön verecektir.  

▪ 4 * (120W * (45/60)h)  = 360Wh 

▪ 1 * (100W * (10/60)h) = 16Wh 

Ayrıca, yük kaldırma durumunun 10 dakika boyunca gerçekleşeceği varsayılarak 2 adet 

256Wh enerji değerine sahip aküler sistemde kullanılmıştır. 

 

▪ Pil 

Motorların aküden yüksek akım çektiği durumlarda elektronik bileşenlerin bu durumdan 

etkilenme olasılığının engellenmesi için elektronik sistem için ayrı bir güç kullanılmıştır. 

Uzaklık sensörü, manyetik sensör, ana geliştirici kiti, mikroişlemci vb. elektronik bileşenler 

bu sistemden güç alacaktır.  Yapılan güç hesaplarına göre 3S 11.1V 6200mAh değerlerinde 

bir pil kullanılması yeterli olacaktır. Seçilen pil, 30C yük değerine sahip olduğundan 186A 

akım sağlayabilmektedir. 

 

 
 

Pil ortalama 11.1V gerilim değeri sağlamaktadır. Xavier NX ana elektronik geliştirme kitinin, 

çok sayıda elektronik cihaza komut vereceğinden güç yeterliliği ve geliştirilebilirliği göz 

önüne alınarak DC Jack girişinden beslenmesi kararlaştırılmıştır. 19V 2,37A güç adaptörü 

desteği bulunan cihaza Voltaj Yükseltici Regülatör (Boost Converter) yardımıyla 19V gerilim 

sağlanacaktır. 
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Kullanılan Araç Adet 
Anlık 

Tüketim(W) 
Kullanım 
(Dakika) 

Çalıştığı 
Voltaj(V) 

Amper 
Değeri (A) 

Tüketim(Watt*saat) 

Yük Motoru 1 50 5 24 2,083 4,167 

Tekerlek 
Motoru 4 120 45 24 5 360 

Motor 
Sürücüleri 1 1 45 5 0,2 0,75 

Jetson Xavier 1 15 45 19 0,789 11,25 

Intel 435i 1 2 45 5 0,4 1,5 

Intel T265 1 2 45 5 0,4 1,5 

Çizgi Sensörü 1 0,65 45 5 0,13 0,4875 

QR Okuyucu 5 0,3 45 5 0,06 1,125 

IMX 2D Kamera 1 0,6 45 5 0,12 0,45 

Arduino 1 5 45 5 1 3,75 

Zigbee 1 2 45 5 0,4 1,5 

              

      Enerji(Watt*saat)       

    Akü 364,9166667       

    Lipo Pil 21,5625       

    Toplam 386,4791667       

 

Tablo 4.3.1.2 Pil Tüketimi 

 

 

 

 

▪ Güç Dağıtım Ünitesi 

Otonom araçta 24V gerilimde çalışan 120W gücüne sahip DC motorlar seçilmiştir. 4 farklı 

motorun anlık olarak toplamda 480W güç tüketimiyle karşılaşılması söz konusudur. Bu gücü 

karşılayan akımların motorlara dağılımını üstlenmesi için güç dağıtım ünitesi kullanılmıştır. 

Güç dağıtım ünitesiyle sağlanan gücün dengelenmesinin haricinde aşırı akım geçişi sonunda 

yanmaların önüne geçilmesi için bıçak sigorta kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Güç Dağıtım Modülü 
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Kullanılan bıçak sigortalar, sisteme uygun akım değerlerine sahip olanlarıyla test edilecektir. 

Böylece beklenmeyen bir durumla karşılaşılması ihtimalinde motorlara belirlenen eşik amper 

değerinin üstünde akım geçmesi engellenecektir.  

 

 
Şekil 2 Bıçak Sigorta 

 

▪ Kablo Seçimi 

 

 
 

Şekil 3 AWG Kablo Seçim Tablosu 

Otonom araçta 120W 4 adet teker motoru kullanılacaktır. Bu motorların 24V olduğu 

düşünüldüğünde P = I.V formülünden motor başına teorik 5 Amper akım çekebileceği 

öngörülmüştür. 4 farklı motor akımının güç dağıtım ünitesi üzerinden geçeceği 

düşünüldüğünde, aküye bağlanacak ana akım kablolamasının büyük önem arz edeceği 

anlaşılmıştır. Seçilen güç dağıtım ünitesi 12 AWG standardında kablo girişi ile gelmektedir. 

Akü ana kol akımının teorik pik değeri olan 20A düşünüldüğünde Şekil-3’e (Jetson Haberleşme 

Protokolleri) göre 14 AWG kablo yeterli görülmüştür. Güç dağıtım ünitesi üzerindeki 12 AWG 

kablo, 14 AGW’ den yüksek akım kapasitesi sağladığından yeterli bulunmuştur. 14 AWG kablo 

ile akü bağlantısı yapılarak ana kol akımı kablo kalınlığıyla desteklenmiştir. 
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▪ Lcd Ekran 

 

LCD Ekran anlık verileri görüntülemek için araç üzerine entegre edilecektir. Nextion marka 

ekran tercih edilmiş olup arayüz tasarımı, kendi sistemimize uygun tasarlanarak canlı batarya 

takibi ve diğer parametrelerin takibi düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

▪ Dc Motor Modelleme 

 

DC Motor parametreleri göz önüne alınarak MATLAB Simulink üzerinden analizler 

gerçekleştirilmiştir. DC Motorun çalışma analizleri dikkate alınarak dişli sistemi ile tork ve 

dişli ataletlerine göre formülü aşağıdaki gibidir; ‘Sistem doğrusalsızlığını temsil eden iki 

çarpan.’  

 

 
Çeşitli kontrol motorlar üzerinde gerçekleştirilen teknikler, bir blok diyagramı uygun şekilde 

doğrusallaştırmayı amaçlar. Sistemi Va ve Ve olmak üzere iki giriş aracılığıyla kontrol 

etmektedir. Bir dişli motor düşünüldüğünde, n=1 eşit bir sabit kazanç bloğu olmalıdır. 

Entegratörden önce Şekil 1’deki blok diyagram eklenebilir ve arıza girişi TL'nin bir faktörüne 

bölünmektedir.  

 
Şekil 1 DC Motor Blok Diagram 

 

 

 

 

 

Şekil 4 HMI Ekran 



51 

 

 

Şekil 2 DC Motorun Lineer Çalışması 

 

Aşağıda verilen kontrol diyagramının matematiksel formüle edilmiş hali dikkate alınarak 

Matlab Simulink programı ile analizler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Hız Kontrol Sistemi 

 

 

 

 

 

Sisteme uygun hız kontrol diyagramı incelenerek MATLAB Simulink üzerinden teorik 

verilerle hız parametreleri örnek değerlerle gerçeklenmiş olup farklı senaryolarda testleri 

yapılmıştır. PID kontrolün etkisi iki farklı senaryoyla grafiğe dökülmüş olup farkları 

incelenmiştir. Hız düzgünsüzlüğünün PID hız kontrolüyle aşılabileceği görülmüştür. 

Şekil 2 DC Motorun Lineer Çalışması 
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Aşağıda ise basit bir kontrol mekanizması üzerinden testler yapılmıştır. 100 rpm bir komut 

gönderildiğinde motorun 65% çıkış alması PID kontrolün ne kadar gerekli olduğunu 

göstermektedir. 
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Tüm analizler ve matematiksel işlemler dikkate alınarak yapılan çıkarımlar sonucunda PID ile 

motor kontrolünün önemi görülmektedir. Oluşturulan PID kontrol şemasına motor parametleri 

entegre edilerek simulasyon ortamında test edilmiştir. Girdi – çıktı uygunluğu 

gözlemlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Derinlik Kamerası  

Intel Realsense D435i, hızlı hareket eden uygulamalar için ideal ve çok geniş görüş alanına 

sahip bir kamera çeşididir. Intel Realsense Derinlik Kamerası D435i, çeşitli uygulamalar için 

kaliteli derinlik sunan bir stereo çözüm kamerasıdır. Geniş görüş alanı, sahneyi olabildiğince 

fazla görmenin hayati derecede önemli olduğu robotik veya artırılmış ve sanal gerçeklik gibi 

uygulamalar için çok önemlidir.10 metreye kadar menzile sahip Realsense Kamera, herhangi 

bir çözüme entegre edilebilir. D435i’deki geniş görüş alanı ve küresel denklanşör sensörünün 

birleşimi, onu robotik navigasyon ve nesne tanıma gibi uygulamalar için tercih edilen çözüm 

haline getirmektedir. 
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Intel Realsense D435i’nin Kullanım Amacı: 

Intel Realsense Kameranın esas kullanım amacı, otonom araçlar için hayati önem arz eden eş 

zamanlı yerelleştirme ve haritalama (SLAM) işlemini gerçekleştirmektir. SLAM, bilinmeyen 

bir ortamın haritasını oluştururken aynı zamanda haritayı kullanarak ortamda gezinme 

esnasında sorunu çözmeye yönelik algoritmik bir girişimdir. Sonuç olarak, SLAM herhangi 

bir insan girdisi olmadan karmaşık ortamlarda (iç ve dış mekan) görevlerin yerine getirilmesi 

ve navigasyon gerektiren mobil robotiğin geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu 

görevleri verimli ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmek için robotun, oluşturulan 

haritalara dayalı olarak çevresinde kendisini konumlandırabilmesi gerekmektedir. Çevrenin 

uzamsal bilgilerinin haritalanması, robotun konumu hakkında önceden bilgi sahibi olmadan 

anında yapılmaktadır. Oluşturulan harita daha sonra robot tarafından navigasyon için 

kullanılmaktadır. 

SLAM birçok şekilde uygulanabilir, tek bir algoritmadan birçok kavram gibi. SLAM’ da 

birçok adım vardır ve bu farklı adımlar birkaç farklı algoritma kullanılarak uygulanabilir. 

SLAM nihai olarak görsel verilere, sensör verilerine, nokta bulutlarına ve hızlı işlemeye 

bağlıdır ayrıca bütün hepsinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması gerekmektedir. 

SLAM Kullanım Alanları: 

SLAM uygulamaları arasında robotlar, İHA’ lar, otonom araçlar ve artırılmış gerçeklik 

bulunmaktadır. Tipik örnekler aşağıdakileri içermektedir; 

• Otonom araçlar (AGV, arazi keşif aracı), 

• Off-road arazide otomatik araba pilotluğu, 

• Yüksek riskli veya gezinmesi zor ortamlarda arama ve kurtarma, 

• Görsel gözetim sistemleri. 

SLAM içerisinde farklı amaçlar için, farklı sensörler ve algoritmalar kullanılmaktadır. 

 

SLAM Uygulamasının Zorlukları ve Kurulum Aşaması: 

SLAM algoritmaları mevcut kaynaklar için tasarlanmıştır. Amaç, mükemmellik değil, 

operasyonel etkinliktir. Birçok SLAM algoritması, işlemeyi hızlandırmak ve işlevsel bir 

sonuç yaratmak için yaklaşımlara güvenmektedir. 

SLAM’ ın zorlukları 3 kategoride özetlenebilir; 

1) Sensörler 

2) Algoritmalar 

3) Veri 

Tercih edilen Intel Realsense D435i Kamera dahili bir IMU’ ya sahiptir, ayrıca IMU 

fabrikadan kalibre edilmeden alıcıya ulaşmaktadır. Bu nedenle, ilk olarak Realsense D435i 

Kamera kalibre edilmekle işe başlanarak, Intel’ ın kalibrasyon örneğinin güncel olmaması 

sebebiyle kalibrasyon işlemi zorlu bir süreç oldu. Kameranın kalibrasyonunu sağladıktan 

sonra Intel Realsense’ in SDK’ sı kurulup derinlik ölçümü yapılarak kamera test edilmeye 

başlanmıştır. Test sonuçlarında görüntü kalitesi yüksek iken mesafe ölçümlerinde sadece mm’ 

lık farklılıklar bulunmaktadır. 

Test sonuçları aşağıda gösterilmiştir; 
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Kameranın test aşamaları tamamlanmasından sonra daha da zorlu bir süreç başlamış bulundu. 

Öncelikle eksik Realsense kütüphaneleri tamamlandı. Çünkü Realsense derinlik kamerası, 

sistemin ana gereksinimi olan ROS’ la (Robot Operating System) birlikte entegre 

çalıştırılabilmesi gerekmektedir. Uzun bir ROS kurulum süreci ardından Realsense Kamerayı 

kullanmaya yönelik ROS paketleri harici olarak yüklendi. Ayrıca haritalama işlemini 

gerçekleştirmek için RTAB-Map (Gerçek Zamanlı Görünüm Tabanlı Eşleme) kurulumuna 

ihtiyaç oluştu. RTAB-Map gerçek zamanlı kısıtlamalara sahip küresel bir döngü kapatma 

detektörüne dayanan bir RGB-D SLAM yaklaşımıdır. 

 

Tercih edilen paket, ortamın 3D nokta bulutlarını ve navigasyon için 2D doluluk ızgara 

haritasını oluşturabilmek için kullanılmaktadır. RTAB-Map ROS’ a entegre edildikten sonra 

IMU verilerini iyileştirmek için filtre kullanılması ihtiyacı oluşmaktadır. Filtre uygulaması 

kararlaştırıldıktan sonra IMU filtre kütüphanesi yüklenip ROS’ a dahil edildi. Kurulumu 

yapılan uygulama ve paketlerin entegre şekilde çalışması önem arz ettiği için, kurulum 
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aşamalarında çok fazla dahili ve harici sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Ek olarak sınırsız 

sayıda sensorun, sensor füzyonu yoluyla doğrusal olmayan durum tahminini sağlayan Robot 

Localization’ ın kurulumu yapıldı ve uzun bir süreç sonunda SLAM uygulamasının kurulumu 

başarılı bir şekilde tamamlanarak sıra test aşamasına geldiğinde ilk olarak 3D nokta bulutu 

haritasının oluşturulması için ROS’ un ara yüzü olan RVIZ üzerinde çalışılmaya 

başlanılmıştır. RVIZ kullanıma uygun ve fazla parametreye sahip bir ara yüzdür. RVIZ 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 3D nokta bulutu haritasının oluşturulması için gerekli 

parametre ayarları yapılarak kameranın yavaş hareket etmesi esası olsa da harita başarılı bir 

şekilde elde edilmiştir.  

Aşağıdaki ilk fotoğrafta harita nokta bulutu verileri kaydedilerek elde edilmiştir ve evin 

salonunun haritasının çıkarıldığı bu fotoğrafta 100.000 ‘in üzerinde point cloud datası (nokta 

bulutu verisi) mevcuttur. PCD (point cloud data) Viewer uygulaması ile açılmıştır. 

 

Fotoğraf 1: Point Cloud Data (Nokta Bulut Verisi) 
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Fotoğraf 2: Gerçek Zamanlı (Real Time) RGB-D SLAM Haritası 

 
Fotoğraf 3: Haritanın Çapraz Görüntüsü 
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• Intel Realsense T265 Tracking Camera 

 

Bir robotik, drone veya artırılmış gerçeklik sistemleri üzerinde çalışan geliştiriciler için SLAM' ın 

uygulanması zor olabilmektedir. Sisteme çevresel anlayış eklemek, önemli zaman ve kaynaklar 

gerektirmektedir. T265 ile geliştiriciler artık çeşitli koşullarda ve ortamlarda kapsamlı bir şekilde test 

edilmiş hassas ve sağlam izlemeye sahip olabilirler.  

Realsense T265 Kamerası, lensler üzerinde bir kızılötesi kesme filtresine sahiptir ve bu filtre sayesinde 

D400 serisi derinlik kameralarından yansıtılan desenleri yok saymaktadır. Bu sayede geliştiricilerin, 

doluluk haritalama veya çarpışmadan kaçınma ve GPS verilerinin bulunmadığı konumlarda 

navigasyon gibi gelişmiş uygulamalar için her iki cihazı da kolaylıkla kullanabilecekleri anlamına 

gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik özellikler; 

• V-SLAM, Intel® RealSense™ Teknolojisinin bir parçası; Yüksek hassasiyetli Görsel Atalet 

Odometrisi Eşzamanlı Yerelleştirme ve Haritalama algoritmaları, 

• Düşük güçte V-SLAM çalıştırmak için optimize edilmiş Intel® Movidius™ Myriad™ 2.0 

VPU Görsel İşlem Birimi, 

• Birleştirilmiş 163±5°; FOV' a sahip iki Balıkgözü lens Fotoğraf makinesi, hızlı harekette 

bile sağlam izleme için birleşik, yarı küresele yakın 163±5° görüş alanı için balıkgözü lensli 

iki OV9282 görüntüleyici içerir, 

• BMI055 IMU; Atalet Ölçüm Birimi, V-SLAM algoritmalarını beslemek için cihazın dönüş ve 

ivmesinin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar, 

• USB 3.1 Gen 1 Micro B; USB 2.0 ve USB 3.1, saf poz verileri veya bir poz ve görüntü 

kombinasyonu için desteklenir, 

• 108 x 24,5 x 12,5 mm; Küçük form faktörü, herhangi bir cihaza kolaylıkla monte edilmek 

üzere tasarlanmıştır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Projede yer alan algoritmalar: 

• Manyetik Şerit Takip Algoritması, 

• Yol Belirleme ve Navigasyon Algoritması, 

• Engel Tespiti ve Hareket Kontrol Algoritması, 

• 3D Haritalandırma ve Konumlandırma Algoritması, 

• Güvenlik Sistemi Algoritmaları, 

• Ana Sistem Algoritması. 

 

1) Manyetik Şerit Takip Algoritması 

AGV’nin manyetik şerit üzerinde hareket ederken izleyeceği yolun belirlenmesi 

ve yön tayini için gereken algoritmadır. 

16 ardışık manyetik algılayıcı yardımı ile manyetik alan tespiti yapan AGV-Manyetik 

Sensörü’ nden alınan veriler (0:False, 1:True) 16 elemanlı bir bit dizisinde 

saklanmaktadır. Bu dizideki veriler işlenerek manyetik şeride göre AGV’nin konumunu 

ve dönüş açısını belirlemekte kullanılmaktadır.  

16 bitlik dizi; Sol bitler (0-6), Orta bitler (6-10), Sağ bitler (10-16) olmak üzere 3 farklı 

bölüme ayrılmıştır. Amaç, AGV’ nin hareketi boyunca manyetik şeride göre 

ortalanmasıdır. Yani Orta bitlerin değerinin her zaman “1” olmasını sağlamaktır. AGV’ 

nin yoldan sapması durumunda Sağ bitler ya da Sol bitlerin değeri “1” olup Orta bitlerin 

değeri “0” olacaktır. Buna göre AGV’ nin hangi yöne saptığının tespiti için Sağ bitler 

ve Sol bitlerdeki “1” olan bit sayısını referans alarak hangi bit bölümü daha fazla “1” 

olan bit sayısına sahip ise o bölüme doğru sapma olduğu tespit edilmiş ve ona göre 

hareket yönü tayin edilmiştir. 
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Akış Şeması 1 
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2) Yol Belirleme ve Navigasyon Algoritması 

AGV, görevini eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmesi için her zaman mevcut 

konumunu, hedef konumunu ve konum değişikliğine doğru hangi yolu izlemesi 

gerektiğini bilmek zorundadır. 

Yarışma şartlarına göre AGV’ nin hareket yönünün ve eylemlerinin belirlenmesinde 

coğrafi yönler baz alınmıştır.  

Ana Yönler (N, S, E, W), Ara Yönler (NE, NW, SE, SW) kullanılarak AGV’ nin dönüş 

açısı ve hareket yönleri: 

- Ana yönden zıt Ana yöne hareket için 180°, 

- Ana yönden zıt Ara yöne hareket için 135°, 

- Ana yönden komşu Ana yöne hareket için 90°, 

- Ana yönden komşu Ara yöne hareket için 45°, 

- Ara yönden zıt Ara yöne hareket için 180°, 

- Ara yönden zıt Ana yöne hareket için 135°, 

- Ara yönden komşu Ara yöne hareket için 90°, 

- Ara yönden komşu Ana yöne hareket için 45°’lik dönüşler şeklindedir. 

- İleri ve Geri yönlü hareket için dönüş gerekmediğinden dönüş açısı 0° kabul edilir. 

Buna göre coğrafi yönleri baz alarak, AGV’ nin mevcut konum ve yön bilgisini bilmek 

kaydıyla, gerekli işlem sırasını takip ederek hedefe ulaştıran algoritma geliştirilmiştir. 

Yarışma parkurunda yer aldığı belirtilen noktalar aşağıdaki gibidir: 

• A noktası,  

• B noktası,  

• C noktası,  

• D noktası,  

• S1 (A ve D arasındaki başlangıç noktası), 

• S2 (B ve C arasındaki başlangıç noktası).  

Bu noktaların konumu önceden bilindiği varsayılmaktadır. Noktalara ilişkin koordinat 

bilgileri:A (0, 12,5) – B (16, 12,5) – C (16, 0) – D (0, 0) – S1(0, 6.25) – S2(16, 6.25) 

şeklindedir. QR kodları sağlıklı bir şekilde okunabilmesi adına IMX 219 kamerasıyla QR 

tespitini yapay zeka algoritmalarıyla önceden yaparak AGV’nin hızını azaltıp QR okuma 

işlemi yapılacaktır. QR Kod Okuyucu’ dan alınan verilerden AGV’ nin mevcut konum bilgisi 

alınırken, jiroskop sensöründen AGV’ nin yön bilgisi alınacaktır ve bu iki veriyi işleyerek bir 

sonraki hareket eylemine karar verilmektedir. 
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Akış Şeması 2 
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3) Engel Tespiti ve Hareket Kontrol algoritması 

Her AGV’ de olması gereken bir fonksiyon olan engel tespiti, AGV’ nin ve çevresindeki insan 

ya da diğer nesnelerin güvenliğini sağlamak üzere kritik bir rol üstlenmektedir. 

AGV, hareket ederken önüne bir nesne ya da engel çıkması veya kontrol dışına çıktığı 

durumlarda riski minimize etmek için ultrasonik sensörler yardımıyla AGV’ nin yakın 

çevresindeki objelerle arasındaki mesafe hesaplanmaktadır. Herhangi bir nesnenin belirli bir 

mesafe (Safe Zone) yakınlıkta olması durumunda algoritma başlatılarak araç durdurulur. 

Öncelikle, bu nesnenin sabit bir engel veya hareketli bir nesne olduğuna karar verilir. AGV’ 

nin üzerindeki sesli ikaz sistemi devreye girer ve 15 saniye beklenir, 15 saniye sonra nesne hala 

AGV’ nin yolunda ise AGV nesnenin etrafından dolaşmak üzere alternatif bir yol aramaya 

başlar ve bulduğu yolu takip ederek AGV hedefine devam eder. 

 
Akış Şeması 3 
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4) 3D Haritalandırma ve Konumlandırma Algoritması 

Bilinmeyen bir ortamın 3 boyutlu haritasının gerçek zamanlı olarak çıkarılması AGV’ ler için 

büyük önem arz etmektedir. SLAM (Eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama) algoritmaları 

mevcut kaynaklara göre uyarlanmıştır, dolayısıyla mükemmellikten önce operasyonel 

uyumluluğu hedeflemektedir. Araç üzerindeki Real Sense D435i’ nin kızılötesi kameraları ile 

derinlik ölçümü gerçekleştirilir ve bu görüntüler Real Sense’ in RGB kamerası tarafından 

renklendirilmektedir. Renklendirilmiş olan görüntüler harita oluşturmamızı sağlayan RTAB-

Map’ e aktarılmaktadır. Real Sense Kamera üzerindeki IMU sayesinde hareket verileri 

toplanarak datalar Madgwick filtresine gönderilmektedir. IMU verileri Madgwick filtresinden 

geçirildikten sonra RTAB-Map_Ros’ a gönderilen görüntüler ile beraber Kalman filtresine 

girdirilmektedir. Sensörler ve kameralardan gelen veriler filtreleme işlemlerinin sonucunda 

robot localization’ da toplanır. Robot localization IMU ve Kamera verilerini kullanarak oluşan 

haritada AGV’ nin konumunu tahmin ederek aracın konumu hakkında bilgi vermektedir. 

Oluşturulan haritada AGV’ nin konumunu bilerek hareket planlaması yapmak çok önemlidir. 

AGV’ nin haritadaki konumu hesaplandıktan sonra tüm veriler RTAB-Map_Ros’ a aktarılır ve 

ortamın 3 boyutlu haritasının çıkarılması sağlanır. Gerçek zamanlı yerelleştirilme ve haritalama 

sayesinde AGV için istenilen yol planı kurularak, engellerden rahat bir şekilde geçirilerek 

güvenli, kararlı ve ekonomik bir sistem kurulmaktadır. 

 
Akış Şeması 4 
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5) Güvenlik Sistemi Algoritmaları 

AGV ve çevresindeki nesnelerin güvenliğini sağlamak amacıyla;  

- Sıcaklık Kontrol Algoritması,  

- Darbe Kontrol Algoritması,  

- Pil Deşarj Takip Algoritması, 

- Engel Tespit Algoritması geliştirilerek kullanılmıştır. 

 

I. Sıcaklık Kontrol Algoritması 

AGV elektrik sistemi içerisindeki ısının doğru bir şekilde kontrol altında tutulması ve 

yönetimi, sistemin ve iç bileşenlerinin düzgün çalışması ayrıca uzun ömürlü 

olabilmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır. 

AGV iç ortamında bulunan sıcaklık sensörlerinden veriler okunur.  

- Okunan veri 50-70 °C arasında ise: 

 1- Kontrol masasına uyarı gönderilir. 

 2- Sesli ikaz sistemi devreye girer. 

 

 - Okunan veri 70-90 °C arasında ise: 

  AGV’ nin elektrik sistemi açık devre haline getirilir, yani elektriği kesilir. 

  

- Okunan veri 90 °C üzerinde ise: 

  Yangın Söndürme Sistemi devreye girer. 

 

II. Darbe Kontrol Algoritması 

AGV’ lerde çarpışmaya dayalı bir kaza olması durumunda darbe sensöründen gelen 

verilere bağlı olarak: 

1- Kontrol masasına uyarı gönderilir. 

2- Sesli ikaz sistemi devreye girer.  

3- Motorlar durdurulur.  

Böylece çarpışma sonrası AGV’nin ve çarptığı nesnenin alacağı hasar minimize edilmiş 

olmaktadır.  

 

III. Pil Deşarj Takip Algoritması 

AGV güç yönetimi sisteminde yer alan pillerin güç tüketim bilgileri takip edilmektedir.  

Li-Po (Lityum Polimer) pillerin gerilim değerinin 9V’ un altına düştüğü tespit edilir ise: 

1- Sesli ikaz sistemi devreye girer. 

2- Kontrol masasına uyarı gönderilir. 
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Akış Şeması 5 
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6) Ana Sistem Algoritması 

AGV’ de kullanılacak tüm algoritma ve alt algoritmaları tümleşik halinin yer aldığı ve bunları 

kontrol eden ana sistem algoritması, sistemin tüm işlevlerini içerir ve yönetir. 

Sistemin ilk çalışmaya başladığında sırasıyla hangi işlemlerin yürütülmesi gerektiğini 

belirleyen ve çalışmasını kontrol eden yazılımın ana fonksiyonudur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akış Şeması 6 



68 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

I. Yazılım Dilleri 

Yazılım geliştirme sürecinde C\C++ ve Python programlama dilleri kullanılacaktır.  

Motor kontrol uygulamalarında, kullanıcı dostu olması ve düşük maliyet sebebi ile Arduino 

geliştirme kartlarında geliştirilecek Arduino (.ino) programları yalnızca C\C++ programlama 

dillerini desteklemektedir. Bu sebeple C\C++ programlama dilleri motor kontrol uygulamaları 

için en uygun seçenek olarak görülmüştür. 

Açık kaynaklı olan ROS’ un (Robotic Operating System) yazılım iskeleti hem C++ hem de 

Python programlama dilleri ile uyumlu olduğundan ve ROS’ un yazılım topluluğu tarafından 

sunulan açık kaynaklı kütüphaneler sayesinde robotik projelerin bir standardı olarak, olmazsa 

olmazlar arasında yer almaktadır. 

 

II. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü 

Mevcut projede yazılım geliştirme döngüsü için özel bir Scrum metodolojisi kullanıldı. 

AGV’ nin yarışmayı Teknofest’ in belirlediği kurallar çerçevesinde tamamlaması 

gerekmektedir. Bu kurallar zaman içinde bazı nedenlerden ötürü revizyona uğrayabileceği için 

yazılım geliştirme sürecinin bu değişime ve birtakım esnekliklere uyumlu olması 

gerekmektedir. 

Geliştirme süreci, testlerin zaman çizelgesinde erken gerçekleşerek çözümün hızlı bir şekilde 

ortaya çıkmasını sağlamak için yinelemeli adımlardan oluşur: 

- Sprint Planlama: Sprint’ e başlamadan önce takım toplanır, durumu analiz eder ve bir sonraki 

sprint hedeflerine karar verir. 

- Sprint: Yazılım geliştirme sürecinin gerçekleştiği ana olay. 

- Sprint İncelemesi: Sprint’ in sonunda, daha önce belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranının 

testi ve analizi gerçekleştirilir. 

III. Platform ve Uygulamalar 

İşletim sistemi olarak, ROS yazılım iskeleti ile kolayca entegre edilebilen ve geliştiriciye 

kolaylık sağlayan Ubuntu 18.04 seçilmiştir. 

Elde edilen 3D haritayı ve harita üzerinde tespit edilen nesneleri görselleştirme amacıyla RVİZ 

(ROS Visualization) programı kullanılmıştır. 

Donanımlar ROS’ un özellikleriyle entegre çalışabilmesi için her biri ayrı bir düğüm (ROS 

Node) olarak tanımlanmıştır, düğümler yayın yapmak üzeri çevreden topladığı verileri diğer 

düğümlere göndermektedir. 

Donanımların kendi arasında etkin haberleşmesi için aralarında mesaj kanalları (ROS Topic) 

oluşturulmuştur. 
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4.4.Dış Arayüzler 

Toplamda iki arayüz olmak üzere, birisi AGV’ nin üzerinde diğeri ise kontrol masasında 

olacak şekilde düşünülmüştür. 

AGV’ nin üzerindeki HMI ekran; AGV’ nin batarya durumu, iç ortam sıcaklığı, yaklaşık 

hızı gibi verileri görselleştirecektir. 

HMI ekranının arayüzü Nextion Editor programı ile tasarlanacaktır. 

Teknofest yarışma platformunda; 

 - Kontrol masasında Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanılacaktır.  

 - AGV’ nin 3D Harita, Nesne İşaretleyicileri ve İzlenen Yol bilgisi gibi verileri RVIZ 

(ROS Visualizer) programı ile görselleştirilecektir. 

 - Özgün olarak geliştireceğimiz grafik arayüz (GUI) ile AGV’ nin konum, yön, güvenlik 

durumu gibi veriler gösterilecektir, arayüz C# programlama diliyle ve Windows Forms’ u 

baz alarak geliştirilecektir. 

Proje geliştirme aşamasında, AGV-Manyetik Sensörü konfigüre etmek ve Şerit Takip 

Algoritması için cihazı test edeceğimiz bir simülasyon arayüzüne ihtiyaç doğdu. Seri 

haberleşme kullanarak .NET Windows Forms uygulaması yardımı ile AGV-Manyetik 

Sensöründen alınan verileri işleyip özgün bir görselleştirme ve simülasyon yazılımı 

geliştirildi. 

 

Şekil 1 - Manyetik Okuyucu (Özgün) Yazılımı Ana Ekranı 
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Şekil 2 - Manyetik Okuyucu (Özgün) Yazılımı Simülasyon Ekranı 

 
Şekil 3 - Manyetik Okuyucu (Özgün) Yazılımı Manyetik Alan Şiddeti Ölçme Ekranı 
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5. GÜVENLİK 

 

Şema 5.1 Güvenlik Sistemleri 

 

AGV güvenlik sistemlerinde iki ana güvenlik sistemi bulunmaktadır; Aktif Güvenlik ve Pasif 

Güvenlik. 

1) Aktif güvenlik elemanları;  

 

• Basınç ve darbe algılama sensörleri, 

• Çarpışma önleyici sistemler, 

• Sıcaklık sensörü. 
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➢ Basınç ve Darbe Algılama Sensörleri  

Basınç sensörleri belirlenen bir eşik değerine göre basınç seviyesinde bir değişiklik anında 

merkezi işlemciye mesaj göndererek motorda alarm çalışarak gösterge panelinde bir ışık 

yanmasını sağlamaktadır. Otonom araçta çalışma gerilimi 5V, boyutu 30*20 mm ve ağırlığı 3gr 

olup darbe esnasında anlık bir sinyal gönderen dört adet darbe sensörü modülü kullanılmıştır. 

➢ Sıcaklık Sensörü 

Kontrol sistemlerinde sıcaklığın ölçülmesi ve belli değerlerde tutulması önem arz etmektedir. 

Otomatik yönlendirmeli araçta elektronik ve mekanik birçok aksam bulunmaktadır. Bunlardan 

en önemlileri ise aracın temel güç sağlayıcıları olan 4 adet DC motor ve bataryalardır. Güç 

sağlayıcılarından iç ısısını ve bulunduğu ortamın sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalarak 

algılayan bir adet sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Tercih edilen sensor sistem içerisindeki 

donanımların, çalışma sıcaklıklarını göz önünde bulundurarak yazılımsal olarak maksimum 

sıcaklığı baz alarak kontrol sistemlerinde maksimum sıcaklığın üst seviyesine ulaştığında 

gerekli önlemleri almak için uyarıda bulunacaktır. 

➢ Ultrasonik Sensör 

Ses dalgaları yardımı ile nesnelerin algılanması ve mesafe ölçümünde kullanılmaktadır. Ses 

kaynağı ve yankıyı algılayan bir alıcıdan oluşur. Yapılan otonom aracın farklı noktalarda 

uzaklık tespiti yapması gerekmektedir. Aracın engel gördüğünde durması, yük alımı sırasında 

yük altına girildiğinin algılanması için farklı noktalarda ultrasonik uzaklık sensörü tercih 

edilmektedir. Sensor, ses dalgalarının sabit ses hızını temel almaktadır. Bu özellikler dikkate 

alınarak otonom aracın içerisinde 2cm'den 400cm'ye kadar 3mm hassasiyetle ölçüm yapabilen 

1 adet ultrasonik sensor kullanılmıştır. Sensörün, otomatik yönlendirmeli araçta sahip olduğu 

temel sistem aşağıdaki görselde belirtildiği üzere farklı risk alanları oluşturarak aracın hızını 

yavaşlatmak veya tamamıyla durdurmak koşullarını içermektedir.  

 

            

 

 

 

 

Görsel 1 Ultrasonik Sensor Çalışma Sistemi 
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2) Pasif güvenlik elemanları; 

  

• Araç üstü uyarıcı işaretler, 

• Acil durdurma butonu, 

• Sesli ışıklı uyarıcılar, 

• Pil güvenlik çantası, 

• Pil seviye ölçer ve alarm sensörü, 

• Yangın söndürme sistemi. 

 

➢ Araç Üstü Uyarıcı İşaretler  

Otonom araç, çevresindeki kişilerin ve nesnelerin bütünlüğünü tehlikeye atabileceği durumlara 

karşı gerekli güvenlik standartlarını sağlayacak şekilde aracın üzerine uyarıcı işaretler 

eklenmiştir. 

➢ Acil Durdurma Butonu 

Otonom aracın kütlesi yük dahil olacak şekilde 100kg olarak belirlenmiştir. Yüksek 

momentuma sahip olması öngörülen bu aracın; sensor hataları, yazılım hataları, haberleşme 

gecikmeleri ve elektrik dalgalanmaları gibi olası problemler sonucunda acil durumlar 

yaşanabileceği göz önüne alınmıştır. Fiziksel hasarlara ve yaralanmalara sebebiyet 

verebileceğinden, bu durumlara önlem olarak bir güvenlik butonu yapılması hedeflenmektedir.  

Kontaktör, 4 teker motoru ve 1 yük motoru olmak üzere 5 motorun güç devresinde 

konumlandırılacaktır. Güvenlik butonu ise erişilebilirliğin maksimum olduğu aracın arka 

kısmında konumlandırılacaktır. 

Sistemin Sağlayacağı Faydalar: 

• İstenmeyen hareketler engellenerek yaralanma, ortama verilecek fiziki hasarlar ve 

maddi zararların önüne geçilmesi, 

• Dış müdahaleye kapalı olacak olan otonom aracın, görev durumundayken şarja veya 

bakıma ihtiyacı olabileceği öngörülmüştür. Güvenlik sistemi, bu gibi durumlarda ve 

kısa müdahalelerde elektronik sistemin yeniden başlatılmasına yada ayarlanmasına 

gerek duyulmadan araca müdahale imkânı sağlamaktadır. 

 

➢ Sesli Uyarıcı Işıklar 

İnsanların AGV' nin çalıştığından haberdar olmalarını sağlamak için araçlarda genellikle optik 

(döner uyarı lambaları) ve sesli uyarı sinyallerinin bir kombinasyonu bulunur. Bu kombinasyon, 

otomobillerde olduğu gibi akustik destekli bir yön değişikliğini gösteren flaşörleri içerir. 

Otonom aracın çalıştığını belirtmek amacı ile kolay değişebilen lensleri olan, düşük güç 

tüketimli LED ışık ve xenaon ampül seçenekleri ile 85db - 105db aralığında buzzerlı bir uyarıcı 

kullanılmıştır. 
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➢ Batarya ve Pil Güvenlik Çantası 

Araç içerisindeki dış tabaka alev geciktirici PVC’ den iç tabaka ise ateşe dayanıklı fiberglass 

kumaştan yapılan patlama tehdidine karşı etkili bir şekilde önlem alabilecek bir güvenlik çantası 

kullanılmıştır. Ayrıcı bu yanmaz güvenlik çantası; Lipo pilleri şarj etme, taşıma ve saklama 

sırasında korumanın uygun bir yoludur. 

➢ Pil Seviye Ölçer ve Alarm Sensörü 

Lipo pillerin yanma ve patlama durumlarına önleyici olarak 1 adet Lipo Seviye Ölçer ve Alarm 

Modülü kullanılmıştır. Bu modül, hücrelerin tanımlı kullanıcıları maximum bir voltaja ulaşması 

halinde yüksek ses ile sisteme uyarı verecektir. 

➢ Yangın Söndürme Sistemi 

Otonom aracın karşılaşabileceği güvenliği tehdit eden bütün sorunlar göz önüne alınarak, araçta 

ortaya çıkan aşırı ısınmalar ve kısa devreler, elektriksel yangınları tetikleyebileceği için olası 

bir yangın durumunda araç içerisindeki ekipmanları ve çevreyi tehlike altında bırakmamak 

adına araç içi bir yangın söndürücü sistemi geliştirilmiştir. 

Araç içinde kullanılan söndürme sisteminin etkinliği sahip olduğu polimer hortumdan 

gelmektedir. Araç içi yangın söndürme sistemi çıkabilecek olası yangın tehlikesini söndürücü 

en iyi kimyasalı ihtiva eden tüp vanası ve algılayıcı hortumundan oluşmaktadır. Araç 

içerisindeki sıcaklık 150° derece ve üzerine çıkınca hortum sistemi hızlı bir reaksiyona girerek 

karakteristik noktalarda yırtılma oluşturur. Yangın söndürme sistemi, olası bir yangın 

kaynağına çok yakın olduğu için saniyeler içinde aktive olarak güvenilir bir şekilde yangını 

bastırmaktadır.  

6. TEST 

Otonom araç için planlanan ve gerçekleştirilen testler bulunmaktadır.  

Planlanan testler; 

• Bir önceki test senaryosunda elde edilen makine öğrenmesi algoritmalarını, kamera 

araca takılı iken test edilmesi, 

• Birinci test senaryosunda çekilen görüntülerden nesne tespitini uygulayan yazılımın 

offline test edilmesi, 

• Bir önceki senaryonun on-line versiyonu, 

• Sistemin state’lerini doğru bir şekilde değiştirebilmesi testi, 

• Sistemin gürbüzlüğünün değişik hava ve ışık koşullarında (yağmurlu, dumanlı, sisli, 

bulutlu, güneşli, soğuk ve sıcak) test edilmesi, 

• Stress testi (sistem kesintisiz maksimum ne kadar süre çalışabildiği), 

• Hız ve performans testi, 

• Acil durdurma senaryoları testi, 
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• Aracın bilgilerini (hız, süre, akü voltaj vb) tek yönlü olarak iletebilmesi testi. 

Gerçekleştirilen testler ise; 

• PWM sürüş ile teker dönüş farklılıkları değerlendirmeleri testi 

• Enkoder bilgisinden alınan negatif geri bildirimle PWM sürüşün kontrol testi, 

• Prototip ve asıl araçta hareket halinde QR Barkod okuması deneme testleri, 

• Manyetik sensörden 16 bit halinde veri eldesi testi, 

• Manyetik sensör verisi ile manyetik şerit takibi testi 

• Motor-teker-şasi bütününün yük durumundaki mukavemet testleri, 

• Otonom sürüş ile ilgili geliştirilen algoritmaların kontrolleri öncelikli olarak simülasyon 

ortamında test edilmekte, eğitilen modellerin hangi durumlarda hata yaptığı ve bunların 

önüne nasıl geçilebileceği simülasyon verileri ışığında değerlendirilmektedir. AGV’ nin 

hareket ve navigasyon simülasyonu, açık kaynaklı bir 3D robot simülatörü olan Gazebo 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Gerçek parkurun ölçülerine ölçeklendirilmiş şekilde 

sanal bir parkur tasarlanmış, simülasyon ortamına rampa, engel ve şerit gibi bileşenler 

tasarlanıp dahil edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 6.1 Sanal Parkur 

 

Simülasyonda yer alan AGV bileşenleri: 

o 4 Teker,  

o 1 Lidar Sensörü (Hokuyo), 

o  1 RGB Kamera, 

o Şasi yer almaktadır.  
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• AGV, motor kontrol ünitesini yönetmek amacıyla parkura yerleştirildi. Senaryo 

dahilinde AGV üzerinde farklı algoritma testleri yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 6.2 Sanal Araç 

• Şerit Takip Algoritması, Engel Tespit ve Hareket Kontrol Algoritmaları simülasyon 

ortamında test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 6.3 Engel Tespiti 

 

• D435i Kamera da derinlik ölçümü yapılarak test edilmeye başlanmıştır. Test 

sonuçlarında görüntü kalitesi yüksek iken mesafe ölçümlerinde sadece milimetre 

düzeyinde farklılıklar bulunmaktadır. 
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Test sonuçları aşağıda gösterilmiştir; 

 

 

Şema 6.4 D435i Kamera Derinlik Ölçüm Testleri 

• SLAM uygulaması Jetson Nano üzerinde çalışan Intel Realsense D435i Kamera ile test 

edildi, fakat istenilen hızda tarama gerçekleştirilemedi. Intel realsense D435i kamera 

hızlı hareket ettirilmesi dahilinde kamera konumunu kaybetmektedir çünkü kameranın 

dahili imusu hesaplama için yetersiz kalmaktadir. Kaliteli ve hızlı bir SLAM 

uygulaması için, çok iyi IMU odometrisine ve görsel odometriye ihtiyaç bulunarak arka 

plandaki yoğun hesaplamanın sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmektedir. 

Gerçekleştirilmiş olan bu SLAM uygulamasında ise sadece IMU odometrisi 

kullanılmıştır. Kullanılan sistem ile daha hızlı bir şekilde harita oluşturulabilmesi için 

kullanılan Intel D435i Kameranın, görsel odometriye sahip Intel Realsense T265 

kamerası ile desteklenmesi gerekmektedir. Realsense T265 İzleme Kamerası hassas 

izleme ve üzerindeki IMU sayesinde konumunu rahatlıkla tespit edebilmektedir. Eş 
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Zamanlı Haritalama ve Yerelleştirme (SLAM) için IMU’ dan, kameralardan ve lidar 

projektörden gelen verilerin çok hızlı ve sağlıklı olarak aynı anda hesaplanması 

gerekmektedir. Hesaplama işleminin yoğunluğundan dolayı güçlü bir işlemciye ve 3D 

haritalama işleminin görselleştirilmesinden dolayı da güçlü bir GPU’ ya ihtiyaç vardır. 

Bu hesaplamaların yapılması esnasında Jetson Nano’ nun işlemcisinin ve grafik kartının 

yetersizliği sebebiyle ayrıca diğer iş yüklerinin bu cihazla gerçekleştirilmesinin sistemi 

aksatacağı düşüncesiyle Jetson Xavier NX alınması kararlaştırılmıştır. Tercih edilen tek 

kartlı PC Jetson Xavier NX ve sisteme dahil edilen Realsense T265 İzleme Kamerasıyla 

IMU kaybı ve sistem kasılmalarının önüne geçilerek hızlı ve yüksek çözünürlüklü bir 

3D harita oluşturulacaktır. 

 

• Otonom aracımızda kullanmayı düşündüğümüz mecanum tekerlekleri Ansys 

programında analiz ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 6.5 Mecanum Tekerleklerin Ansys Programındaki Analizi 

• Yük kaldırma güvenlik verilerini test etmek için ANSYS’te statik yapı analizi yaptık. 

• Yarışmanın parkur çalışma sistemi göz önünde bulundurularak kit üzerinde 

çalışmalarımız başlamıştır. Mini aracın yön kabiliyeti için testler yapılmıştır. Süreçler 

ilerledikçe kullanılacak donanımları, mini aracımıza entegre ederek pratik çalışma 

sahasında testler başlatılmıştır. Tasarlanacak otonom aracımızın üretim süresi ve ürün 

termini süresinden dolayı ilk testler mini araçta yapılmaktadır. 
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Şema 6.6 Mini Araçtaki Testler 

Otonom aracımızın üretim süreci devam ederken, gelen mekanik ve elektronik 

malzemelerin testleri için tasarlanacak otonom aracın ölçülerini baz alarak alt şasi üzerinde 

testlere başlamış bulunmaktayız. Aracın tüm hareket kabiliyeti, manyetik şerit takibi, sensör 

denemeleri ve karar algoritmalarını pratikte test ederek eksiklerimizi tamamlamayı 

hedeflemekteyiz. Araç tasarımının, elektronik yerleşim ve örnek parkurda yapılacak parkur 

testleri sonrasında kesinleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 6.7 Tasarlanacak Otonom Şasindeki Testler 
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• Aracımızın motor ve enkoder testleri yüksüz ve yüklü olarak yapılmıştır. Enkoder 

verisine göre PWM kontrolü yapılarak minimum hata oranıyla dönüş hızı sabitleme 

denemeleri yapılmıştır. Şekilde 4 farklı motor için ardışık farklı PWM değerleri 

gönderilerek elde edilen hız bilgileri görülmektedir. 

 

Şema 6.8 Pwm Kontrolü 

 

 

7. TECRÜBE 

Otonom aracı oluştururken, araştırmalarımız ve testlerimiz sonucunda mekanik, elektronik ve 

yazılım alanlarında tecrübeler edinilmiştir.  Bu tecrübeler; 

▪ Elektronik donanım test edildiği süreçte çeşitli sorunlar ile karşılaşılmıştır. Bu 

sorunlar; elektronik donanımları yanması, kablo bağlantılarının temassızlığı ve 

donanım – yazılım kütüphane uyuşmazlığı gibi sorunlardır. Öncelikle otonom 

aracın küçük bir kit ile prototip olarak testi gerçekleştirildi. Bu deneme sürecinde, 

tercih edilen sürücü donanımının farklı olmasından dolayı devir farklılığı 

gözlemlenerek, bu sorun enkoder bilgisi alınarak çözümlenmesi hedeflenmiştir. 

Ancak kullanılan yazılım ve mevcut enkoder donanımının uyuşmazlığı nedeniyle 

sonuç alınamamıştır.  

▪ Diğer sorun ise araçta kullanılan materyal seçiminden dolayı oluşmuştur. Deneme 

amaçlı yapılan alt şasi de kullanılan materyalin demir sac ve 2mm olmasından dolayı 

istenilen mukavemet sağlanamamıştır. Sac üzerine yerleştirilen akü ve elektronik 

donanımların ardından şaside eğilmeler gözlemlenmiştir. Materyalin öz ağırlığı ve 
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kalınlık özelliklerinden dolayı eğilmeye karşı istenilen mukavemeti 

gösterememiştir. Test sonucunda, tercih edilen materyalin alüminyum ve 4mm 

olmasına karar verilmiştir. 

▪ Test sürecinde kullanılan şasi materyalinden kaynaklı elektronik donanımlarda kısa 

devre hataları yaşanmıştır. Bu hatalar zaman kaybı ve maliyet artışlarına neden 

olmuştur. 

▪ Tekerlek içi ve tekerlek – şasi bağlantı noktalarında kullanılan vida ve somunlar 

yüksek ivmeli kalkış ve duruş hareketlerinde sorun yaratmıştır. Vida ve somunlar 

gevşeyerek bağlantı noktalarından çıkmış olup hareket düzensizliğine sebep 

olmuştur. Bu sorun, pul ve doğru bağlantı metodu ile çözümlenmiştir. 

▪ Tekerlek motorlarındaki stabilite sorunlarından dolayı tekerleklerde yapılan testler 

esnasında yalpalama görülmüştür. Bununla birlikte sürücülerden gelen stabil gerilim 

değerlerine karşın motorlarda harekete başlama süresinde farklılık göze 

çarpmaktadır. Bu sorunlardan ötürü oluşan hareket düzensizliğinin, manyetik çizgi 

ile yol takibi algoritmasıyla çözümlenmesi hedeflenmektedir. 

▪ QR barkod sensörü ile lokasyon tespiti uygulamaları araç üzerinde 

gerçekleştirilmiştir.  Durağan halde ve çok yavaş hareket eden sistemlerde kararlı 

çalıştırılan QR sensörü, öngörülen hareket hızlarında şasi eğikliği, hareket 

düzgünsüzlüğü ve salınım nedeniyle kararlı okuma yapmamaktadır. Bu sorunun 

materyal değişimi ve algoritma geliştirmeleriyle çözülmesi planlanmaktadır. 

▪ ROS’da haberleşecek donanımların kullandığı yazılım versiyon farklılıkları(Örn: 

Python 2.7 vs Python 3.7) tespit edilmiş olup bu sorunlar sanal makine 

oluşturulmasıyla geçici olarak çözümlenmiştir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

➢ Zaman Planlaması: 

 

İş süreçleri takvimlendirilerek verimlilik analizleri gösterilmiştir. 

 

İş Tanımı Yüzde Başlangıç Bitir Gün Sayısı 

Literatür Araştırmasının Yapılması 6,83% 15.02.2021 15.03.2021 28 

İş Süreçleri ve Takvimlendirme 1,46% 01.03.2021 07.03.2021 6 

Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi 2,44% 07.03.2021 17.03.2021 10 

Yazılım ve Sistem Gereksinimleri 3,41% 08.03.2021 22.03.2021 14 

Mekanik Çizimler ve Statik Analizler 2,68% 15.03.2021 26.03.2021 11 

Proje Ön Tasarım Formu 2,20% 22.03.2021 31.03.2021 9 

Proje Maliyetlendirme 1,95% 01.04.2021 09.04.2021 8 

Sanayi Uygulanabilirlik Analizleri 4,88% 05.04.2021 25.04.2021 20 

Donanım Çalışma Algoritması 1,71% 10.04.2021 17.04.2021 7 
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Yazılım Algoritması   2,93% 15.04.2021 27.04.2021 12 

Yazılım Parametrelerinin  1,95% 20.04.2021 28.04.2021 8 

Veri Kümeleri 2,93% 18.04.2021 30.04.2021 12 

Otonom Araç Entegrasyonun 7,32% 15.04.2021 15.05.2021 30 

Robotik Kodlama 10,98% 30.04.2021 14.06.2021 45 

Görüntü İşleme Kodlanması 10,98% 30.04.2021 14.06.2021 45 

Yapay Zeka Kodlanması 10,98% 30.04.2021 14.06.2021 45 

Detay Raporunun Hazırlanması 7,32% 15.05.2021 14.06.2021 30 

Arayüz ve Veritabanı Tasarımı 6,10% 20.06.2021 15.07.2021 25 

Saha Uygulaması 7,32% 01.08.2021 31.08.2021 30 

Sunum Raporunun Oluşturulması 3,66% 15.08.2021 30.08.2021 15 

Tablo 7.1 İş Zaman Süreci 

 

 

➢ Bütçe Planlaması: 

Otonom projesinin maliyetlendirilmesi aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

Proje Maliyetlendirme 

Ürün Adı Adet Toplam Fiyat ₺ 

Nvidia Xavier NX 1 5500₺ 

Arduino Mega 2560 3 300₺ 

DC Motor x 4 5 5300₺ 

Tekerlekler 4 2400₺ 

Motor Sürücüleri 4 1000₺ 

QR Okuyucu Sensör 2 750₺ 

Manyetik Sensör 1 1200₺ 

Akü 2 1200₺ 

Lipo Pil 1 500₺ 

Bağlantı Ekipmanları ve Kabloları 10 – 20m 500₺ 

Intel RealSense 435i 1 2250₺ 

Intel T265 1 2000₺ 

Enkoder 4 100₺ 

HMI Ekran 1  600₺  

IMU 1 150₺ 

Kasa 1 3000₺ 

Şasi 1 200₺ 
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Yük Kaldırma Sistemi 1 2000₺ 

Yangın Söndürme Sistemi 1 1000₺ 

Basınç Sensörü 4 20₺ 

Ultrasonik Sensör 4 50₺ 

DHT21 2 10₺ 

Acil Durdurma Butonu 1 150₺ 

Sesli Uyarıcı Işıklar 1 250₺ 

Batarya ve Pil Güvenlik Çantası 1 650₺ 

Pil Seviye Ölçer ve Alarm Sensörü 2 250₺ 

Üretim Maliyeti :  31.330₺  

 

Tablo 7.2 Üretim Maliyeti 

➢ Risk Planlaması: 

Otomatik yönlendirmeli araç projesinin rapor sürecinde; donanımsal, mekaniksel ve yazılımsal 

olarak tüm süreçler göz önünde bulundurularak projede karşılaşabilecek riskler belirlenmiştir. 

Riskler, üç temel faktör altında sıralanmıştır; Zaman çizelgesi, teknik ve finansal - ekonomik. 

Risk yönetimi sürecinde aşağıda belirtilen tabloları ve istatistiksel gösterimleri risk 

değerlendirme matrisleri ile oluşturulmuştur. 

Aşağıdaki tabloda risklerin kök neden analizi yapılarak aksiyonları belirtilmiştir; 

 

RİSK FAKTÖRÜ  RİSKLER NEDENLER ÖNLEMLER 

Finansal ve Ekonomik  

Projeyi tahsisli bütçe 

sınırları içerisinde 

tamamlayamama  

Yurt dışından temin edilen 

donanımların gümrük ve 

benzeri durumlardan 

etkilenmesi  

Yurt içi muadillerine 

bakılması  

Döviz kurundan etkilenen 

malzemelerin bütçeyi aşması 

Yönetimden ek bütçe 

talebinin oluşturulması  

Seçilen bazı donanımların 

daha sonrasında iadesi 

olmayıp yerine yenisinin 

eklenmesi  

Ürünleri şipariş etmeden 

önce tüm özelliklerinin 

detaylı 

dokümantasyonunun 

yapılması ve buna uygun 

olarak ürünün tedarik 

edilmesi 

Teknik 

Motorların istenilen 

kapasiteyi taşıyamaması  Gerekli hesaplamalarda 

kullanılacak parametrelerin 

net olmayışı 

İstenilen özellikleri 

karşılayacak donanımların 

tekrardan dikkatlice 

seçilmesi 

Materyallerin istenilen 

dayanıklılıkta\ özellikte 

olmaması 
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Sensörlerin  doğru 

sinyaller vermemesi 

Elektronik ve yazılımsal 

aksaklıklardan dolayı düzgün 

veri gönderilememesi 

Sensörlerin yarışma 

öncesi ön kontrollerinin 

yapılması 

 QR kodlarının 

algılanamaması 

Donanımların stabil 

çalışmaya uygun olmaması 

Konum ve mesafe 

belirleyici IMU Sensör ile 

konumlarının belirlenmesi 

ve QR kodları Area Scan 

Kamera ile taranması  

Donanımsal sebeplerden 

dolayı iletişim 

protokollerinde 

istenmeyen durumların 

oluşabilmesi 

Bağlantı kopması 
Bağlantı elemanlarının 

fiziksel kontrolünün 

sağlanması Çevre birimlerinden kararlı 

veri alınamaması  

Kurgulanan algoritma 

mantığının yarışma 

şartlarına uygun olmaması 

Yarışma parkuru hakkında 

gerekli düzeyde bilginin 

mevcut olmaması / yanlış 

anlaşılması 

Algoritma ve yazılım 

tasarımı sürecinin 

tekrarlanması/ 

yapılandırılması 

 

 

Teknik  

Kullanılan yazılım 

dillerinin birbiriyle uyumlu 

olmaması 

Farklı yazılım dillerinin 

özgün kütüphanelerinin 

birbirini desteklememesi 

Özgün kütüphanelerin 

kaynak kodlarına erişerek 

diğer yazılım diline uygun 

bir mini kütüphane 

hazırlanması  

Dahili motor kablolarının 

yetersiz gelmesi  

Motorların çektiği akım 

gücünün yüksek olması  

Gerekli güce uygun olarak 

yeni kablo seçimi  

Elektronik bileşenlerin 

aşırı ısınması Uzun çalışma durumu veya 

kabloların birbiriyle teması 

(kısa devre) 

Isı dağıtıcı ve hava 

sirkülasyonunu sağlayan 

materyallerin kullanımı  

Lipo pillerin yanması veya 

patlaması 

Güvenlik sistemlerinde pil 

güvenlik çantası ve alarm 

sensörünün kullanılması 

Zaman Çizelgesi 

Proje rapor tesliminin 

belirlenen tarihte teslim 

edilememesi 

Proje tasarım sürecinde 

yazılımsal, mekaniksel ve 

donanımsal bazı 

değişikliklere gidilmesi 

Hızlı aksiyon göstermesi 

ve dinamikliğe uyum 

sağlanması  

 

Tablo 7.3 Risk Planlaması 

 

Aşağıdaki tabloda risklerin gerçekleşme oranı ve nicel risk analizi yapılmıştır; 

RİSKLER 
Gerçekleşme 

Olasılığı 

Maliyete 

Etkisi 

Maliyete 

Göre Risk 

Derecesi 

Süreye 

Etkisi  

Süreye Göre 

Risk 

Derecesi 

Projeyi tahsisli bütçe sınırları 

içerisinde tamamlayamama  
3 4 12 2 6 

Motorların istenilen kapasiteyi 

taşıyamaması  
3 5 15 4 12 
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Materyallerin istenilen dayanıklılıkta 

/ özellikte olmaması 
2 4 8 4 8 

Sensörlerin doğru sinyaller 

vermemesi 
2 2 4 3 6 

QR kodlarının algılanamaması 2 3 6 3 6 

Donanımsal sebeplerden dolayı 

iletişim protokollerinde istenmeyen 

durumların oluşabilmesi 

2 3 6 3 6 

Kurgulanan algoritma mantığının 

yarışma şartlarına uygun olmaması 
2 2 4 4 8 

Kullanılan yazılım dillerinin 

birbiriyle uyumlu olmaması 
2 2 4 3 6 

Dahili motor kablolarının yetersiz 

gelmesi  
2 2 4 3 6 

Elektronik bileşenlerin aşırı ısınması 3 3 9 3 9 

Lipo pillerin yanması veya patlaması 2 5 10 4 8 

Proje rapor tesliminin belirlenen 

tarihte teslim edilememesi 
1 5 5 5 5 

Tablo 7.4 Risklerin Gerçekleşme Oranları 

 

 

Aşağıdaki grafikte risklerin gerçekleşme olasılığının; maliyete, maliyete göre risk derecesine, 

süreye ve süreye göre risk derecesine oranları gösterilmiştir. 

 
 

Aşağıdaki grafikte tüm risklerin gerçekleşme oranları ayrı ayrı gösterilerek gerçekleşme 

olasılıkları önceliklendirilmiştir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Literatür araştırmaların sonrasında, benzer amaçlarla üretilmiş olan otonom araçlar 

incelenmiştir. Mevcut bulunan araçların sistemler incelenerek özgün bir aracın çıkarılması 

hedeflenerek sistemin genel özellikleri belirlendi.  

Aracımızın elektrik ve elektronik sistemleri tasarlanırken can güvenliği her zaman ön planda 

tutulmuştur. 

Araç içerisindeki tüm lehim ve kablolama işlemleri, mekanik tasarımlar, kalıp ve yürüyen 

aksam parçaları takım üyelerimiz tarafından yapılmıştır. Üretilen her bir materyal testlere tabi 

tutulmuştur. 

Aracımızın önünde bulunan kamera desteğiyle barkod algılanmasıyla hız kontrolü, barkod 

sensörü ile barkod verisinin eldesi, manyetik sensör ile manyetik şeridin takibi süreçlerini 

birleştiren dinamik bir algoritma geliştirilmiştir. 

Otonom araç sistemimizin özgün bileşenleri; 

▪ Sanayinin depo alanlarına uygulanabilir yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmaları ile 

donatılması, 

▪ Farklı sensörler ile elde edilen veriler eşliğinde karar verme mekanizması, 

▪ Özgün aerodinamik araç tasarımı,  

▪ Test ortamında kullanmak üzere hazırlamış olduğumuz otonom araç simülasyonu, 

▪ Nesne tanımlama, eş zamanlı konumlandırma ve haritalama,  

▪ Portatif ve stabil taşıma sistemi,  

▪ 50 kg ağırlık kapasitesi,  

▪ 30 cm/sn hızı,  

▪ Kontrollü güç tüketimi,  

▪ Dinamik ve hızlı karar mekanizması, 
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▪ Yüksek güvenlik sistemleri özellikleri projenin özgün ve yenilikçi yönleridir. 

 

10. YERLİLİK 

 

▪ Otonom aracın yerlilik özellikleri arasında mekanik tasarım ve sistem tasarımı yer 

almaktadır. 

▪ Öncelikle mekanik tasarımda, tasarlanan aracın bütün bölümleri ayrıntılı olarak 

araştırılıp incelenerek çıkarımlar yapılmıştır. Yapılan çıkarımlara göre aracın en 

özgün ve yerli tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

▪ Sistemin bir bütün haline getirilmesi ve entegrasyonu daha önce yapılan 

çalışmalardan çok bağımsız bir hal almıştır. Tamamıyla ihtiyaca ve uygulanabilirliğe 

göre tasarlanan otonom aracın donanımları minimalist ve entegre edilebilir şekilde 

tercih edilerek sistemin tasarımı oluşturulmuştur. 

▪ C# üzerinden programlanabilir manyetik sensör arayüzü ile sensör kalibrasyonu 

yapılmıştır. Elde edilen verilere göre çalışacak olan hareket algoritmasının 

görselleştirilmesi ve anlamlandırılması üzerine bir simülasyon ortamı ve arayüz 

programı ekibimizce oluşturulmuştur 
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