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1. RAPOR ÖZETİ  
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Tapir Lab. 

olarak teknolojinin gelişmesi, sanayinin dijitalleşmesi ve endüstriyel sürecin her geçen gün 

hızlanması ile yapılan işlerde insan gücünün yerini makinelere bırakması sonucunda bu amaca 

uygun fabrikalarda veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış yollarda hareket edip, 

belirli yükleri istenilen noktaya taşıyan ve otonom çalışan bir güdümlü robot tasarlamaktayız. 

 

 Araç tasarımı temelde 15 alt sisteme ayrıştırılarak, ekip içerisindeki görev dağılımı bu 

sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu alt sistemler Güvenlik ve Acil Durum, Çizgi 

Takip, Yük Alma ve Bırakma, Yük Hizalama, Pil Yönetimi, Haritalandırma, Uyarı, Hareket 

Kontrolü, Telemetri ve Ölçüm, Engel Algılama, QR KOD, Grafik Arayüzü, Kontrol Paneli, 

Haberleşme Ağı ve Dış Tasarım olarak adlandırılmıştır. Aracın modüler bir şekilde 

tasarlanması, üretim esnasında oluşabilecek gecikme ve aksaklıkları önlemektedir. Ayrıca 

herhangi bir arıza durumunda arıza tespitini, tamir, bakım ve parça değişim işlerini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

 Geliştirilmesi planlanan güdümlü robot, kullandığı sensörlerden gelen veriler yardımı 

ile platformun haritasını çıkartacaktır. Otonom sürüşü mümkün kılmak amacı ile araç çizgi 

takibi yapılmasını sağlayacak bir kamera ile donatılacak ve görüntü işleme algoritmaları 

yardımı ile çizgiyi izlemesi sağlanacaktır. Parkur içerisinde karşılaşılacak engellerin tespiti için 

ultrasonik mesafe sensörleri kullanılacaktır. Araç yük alma işlemini başarılı bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için çizgi takibi ile yükün bulunduğu konuma geldiğinde QR KOD 

etiketlerini okur ve aracın üzerinde yukarı yönde bulunan mesafe sensörleri kullanılarak yük 

hizalama işlemi gerçekleştirilir. Bütün alt modüllerin ve merkezi kontrol ünitesinin 

haberleşmesi için CAN-BUS kullanılarak bir haberleşme ağı oluşturulacaktır. 

 

Yarışma şartnamesinde belirtilen yükün boyutları göz önünde bulundurularak aracın 

boyutları 400 mm (boy) x 600 mm (en) x 450 mm (yükseklik) olarak belirlenmiştir. Güdümlü 

robotun 100 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanmaktadır. Boyutlar 

belirlenirken, belirtilen platformun ebatları göz önüne alınarak, aracın yük alma, taşıma ve yük 

bırakma görevlerini güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor olabilmesi ön planda tutulmuştur. 

Ayrıca güdümlü robotun görevini yerine getirebilmesi için gerekli ekipmanın donatılabileceği 

kompakt bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu yapı sayesinde aracın verimliliği artırılmıştır.  

 

Aracı harekete geçirecek iki motor aynı zamanda aracın yönlendirilmesini de 

gerçekleştirecektir. Önden çekişli aracımızın arka tekerleri 360 derece dönüş kabiliyetine sahip 

sarhoş tekerlerden oluşmaktadır. Bu tekerler dönüş yarıçapını küçülterek araca yüksek manevra 

kabiliyeti sağlamaktadır.  

 

Yük kaldırma sisteminde kullandığımız lineer motorlar makaslı sistemler gibi 

mekanizmalara göre hacimce daha küçük yer kaplamaktadır. Kaldırma işlemini 

gerçekleştirecek iki adet lineer aktüatör motor kullanılmıştır. Yük alma esnasında, yükü düzgün 

bir şekilde kaldırmak amacıyla yükselen platformun uç noktalarına mesafe sensörleri 

yerleştirilmiştir. Araç yük platformunu algılayarak hızını yavaşlatacak ve platformun altına 

girecektir. Ayrıca yükselen platformun ortasında yer alan mesafe sensörü sayesinde yük 

platformu ve yükselen platform arasındaki mesafe ölçülebilmektedir. Yük platformu 

yükseltilirken aynı zamanda ağırlık sensörlerinden de veri alınarak yükün iki motor arasında 

eşit bir şekilde paylaşılmaşılmasını sağlar, olası bir dengesizlik durumunda yapmakta olduğu 

kaldırma eylemini iptal ederek daha güvenli bir şekilde yükü kaldırabileceği pozisyona geçer. 
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Aracın enerjisini sağlayacak olan batarya sistemini tasarlarken güvenlik ön planda 

tutulmuştur. Ayrıca ortalama görev süresi yaklaşık 45 dakika olarak öngörülmektedir. Yeni 

teknoloji batarya pilleri sayesinde hızlı bir şekilde şarj ve deşarj olabilmektedir. Batarya akıllı 

BMS ile yönetilecektir. Komponenetlere güç verilirken komponentlerin tükettiği anlık enerji 

miktarı kontrol masasına gönderilecektir. Araçta oluşabilecek öngörülemeyen durumlarda araç 

üzerinden veya kontrol masasından aracın enerjisi kesilecektir. 

 

 

2. TAKIM ŞEMASI 
2.1. Takım Üyeleri  

 

 

 

Danışman 

Bilgisayar Mühendisliği 

Kaptan 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 

  Tablo 1: Takım Üyelerinin Okuduğu Bölümler 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 
 

Şekil 1: Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Ön tasarım raporu hakem değerlendirmesini takım üyelerince tartışıp puan 

kırılan bölümlere yoğunlaşıp yeni çözümler ürettik.  

Aracın yanlarına eklenen ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde çarpmalar 

önlenecek, aracın güvenliği sağlanmış olacak. Yük kaldırma platformuna yükün 

kaymaması için kauçuk ped koyulacaktır. Araca, batarya düzeneğinin sıcaklık değeri 

sınırının aşıldığını bildiren ışıklı ve sesli uyarı eklenecektir. Araca senaryo durumlarına 

göre (yüksüz halde, yük alırken, yüklü halde) farklı renklerde yanabilen çakarlı ikaz 

ışığı takılacaktır. 

Yük kaldırma sisteminde worm gear yerine lineer aktüatör motor kullanılması 

planlandı. Worm gear, lineer aktüatör motora göre daha fazla hesaplama 

gerektirdiğinden yapılan işlemlerde oluşabilecek hata göz önünde bulundurularak worm 

gear düzeneğinden vazgeçildi. 
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Aracın arkasına eklenen kamera sayesinde öndeki kameranın yerinden oynadığı 

durumlar anlaşılacak. Bunun sonucunda çizgi takibinin doğru yapılmadığına karar 

verilip hakemlerden izin isteyerek kamera düzeltilecek. 

Ön tasarım raporunda bütçeyi 15771,24 TL olarak belirlemiştik. Yapılan 

değişiklikler sonucunda yeni bütçemiz 23022,205 TL olarak belirlendi. 

4. ARAÇ TASARIMI 
4.1. Sistem Tasarımı 

  
   

Şekil 2: Modüler Sistem Tasarımı 
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Araç tasarımı, karmaşıklığı önlemek ve yapılan işlerde modüller arası bağlılığı en aza 

indirgemeyi sağlamak adına temelde 15 alt birime ayrıştırıldı. Bu alt birimler kendi aralarında 

bağlantılı olup, iş bölümünü kolaylaştırmada önemli rol oynamaktadır.  

 

Örneğin, Haritalandırma modülünden sorumlu olan kişi; QR KOD Birimi, Hareket 

Kontrol Birimi, Engel Algılama Birimi, Çizgi Takip Birimi ve Telemetri Ölçüm Birimi 

sorumlularından gelecek olan verileri kullanarak haritalandırma işlemini gerçekleştirecektir. 

Grafik Arayüzü modülü sorumlusu ise Haritalandırma modülü sorumlusundan gelecek olan 

yarışma parkurunun haritasını, hazırladığı arayüzle beraber Kontrol Paneli modülü 

sorumlusuna iletecektir. Kontrol Paneli modülü sorumlusu, hazırlanan arayüzdeki yarışma 

parkurunun haritasını kontrol masasında bulunan bilgisayar ekranında gösterecektir. Görüldüğü 

üzere, modüler çalışma ile birbirinden bağımsız birimler birleşerek sistemleri oluşturuyor. Alt 

birimler ile anakart arasındaki veri iletişiminden sorumlu olan Haberleşme Ağı birimi, CAN-

BUS modülünü kullanarak veri iletişimini gerçekleştirecektir. 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 Robotun geometrisi tasarlanırken oluşabilecek baskılara en fazla dayanıklılık 

gösterebilecek, endüstriyel alanlarda kolaylıkla kullanılabilecek, gerektiği zaman 

modernizasyon ve modifikasyon yapılabilecek, olası bir arıza durumunda kolaylıkla müdahale 

edilebilecek, bakım onarım sırasında aracı tamir edecek ekibe zorluk çıkarmayacak özellikte 

bir tasarım yapılmıştır. 

 

Şekil 3: Robot Ön Çapraz Görünüm 
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 Şekil 3’te görüldüğü üzere aracın ön kısmında engel algılama için üç adet ultrasonik 

mesafe sensörü, aydınlatma sistemi ve çizgi takibi için bir adet kamera bulunmaktadır.  

Araç çalışma esnasında görev yerinde karşısına çıkabilecek sabit ve hareketli engelleri 

ultrasonik mesafe sensörleri yardımıyla algılayabilmektedir. Aracın görev yerinde rotası 

üzerinde, fabrika görevlilerinin de çalışabileceği düşünüldüğünden ön tarafına iki adet led 

aydınlatma farı yerleştirilmiştir. Bu ekipmanlar fabrika içerisinde çalışanlar için görsel ikaz 

sağlayacak, olabilecek kazaların önüne geçecektir. Ayrıca aydınlatma sayesinde çizgi takibi 

sırasında kameranın çizgiyi tespit etme ihtimali artırılmaktadır. Opsiyonel olarak robotun 

çalışacağı sahaya göre bu parça yerine aracın daha randımanlı bir şekilde çalışması için gerekli 

ekipman takılabilmektedir. 

 

Şekil 4: Robot Ön Çapraz, Yük Kaldırma Sistemi Açık Görünüm 

 

 

Şekil 4’te, aracın sağ ve sol tarafında ikişer adet ultrasonik mesafe sensörü 

bulunmaktadır. Bu sensörler dar alanlardan geçişlerde kaza yapmayı önlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Aracın üst kısmında yer alan yük kaldırma sisteminde iki adet ağırlık sensörü ve üç adet 

ultrasonik mesafe sensörü bulunmaktadır. Ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde yük 

platformuna yaklaşım, yükü kaldırma ve indirme esnasında güvenli bir taşıma 

gerçekleştirmemizi sağlıyor. Ağırlık sensörleri sayesinde yük dengeli bir şekilde 

kaldırılmaktadır. 
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Şekil 5: Robot Arka, Yük Kaldırma Sistemi Açık Görünüm 

 

 

Şekil 5’te yer alan aracın arka kısmında acil durum durdurma butonu, ışıklı ve sesli ikaz 

sistemi ve bir adet kamera yer almaktadır.  

Öngörülemeyen bir durum söz konusu olduğunda aracın hareket sistemine giden enerji 

bağlantısı kesilecektir. 

Aracın çizgi izleme esnasında ön kamera ile yapabileceği hatalara karşı arka kısma 

yerleştirdiğimiz kamera, olası bir arıza durumunda aracın kalibrasyonunu sağlamaktadır. 

Sarı renkteki ikaz lambasının rengi sürüş dinamiği ve yük taşıma durumuna göre 

değişmektedir. Acil durumlar esnasında kırmızı, yük alma ve boşaltma esnasında sarı ve seyir 

esnasında yeşil renkte yanmaktadır. Işıklı ikazlar ses sistemi ile eşgüdümlü olarak 

çalışmaktadır. Sesli ikaz aracın iç kısmında yer almaktadır. 
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Şekil 6: Robot Arka Görünüm 

 

Aracın şasesinde hafifliği, kolay işlenebilir olması, maliyeti ve erişiminin kolay olması 

sebebiyle alüminyum sigma profil kullanılmasına karar verilmiştir. Olabildiğince hafif gövde 

tasarımı yapılması hedeflendiğinden dolayı 30x30 sigma profillerin kullanılması tercih 

edilmiştir. Araç yük altındayken oluşabilecek esnemeler hesaba katılmıştır. Şekil 7 de  yapılan 

analiz sonuçları yer almaktadır. Esneme miktarı kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmaktadır.  

Aracın hareketlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla ağırlık merkezinin yere 

yakın olması planlanmaktadır. Bundan dolayı aracın şasesinin yerden yüksekliği 

10 𝑚𝑚 tasarlanmıştır. Araçta yaklaşık 8 metre sigma profil kullanılacaktır. 

Aracın dış kısmı kabuk şekline bir yapıya sahiptir. Hafif, kolay bulunabilen ve 

kolaylıkla şekillendirilebilen bir malzeme olan fotoblok tercih edilmiştir. Fotobloklardan 

oluşan bu yapı sayesinde ağırlıktan tasarruf edilmiştir. Ayrıca fotobloktan oluşan gövde basit 

bir şekilde demonte olabilen yapısı sayesinde bakım onarım esnasında kolaylık sağlamaktadır. 
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Şekil 7: Gövdenin Yük Altındaki Esneme Analizi Sonucu 

Aracın çizgiden sapmadan güvenli bir şekilde hareketinin sağlanması için minimum 

dört tekerlekten oluşmasına karar verilmiştir. Bu tekerlerden ikisi hareketi sağlayacak olan 

motorların bağlı olduğu çekiş tekerleridir. Diğer iki tekerlek aracın dengesini sağlamak, olası 

bir dönüş esnasında devrilmeyi engellemek amacıyla kullanılacaktır. Yaptığımız piyasa 

araştırması sonucunda 360 derece dönme özelliğine sahip sarhoş tekerlerin kullanılmasının 

uygun olacağı belirlendi. Kullanılabilecek en kısa yüksekliğe sahip sarhoş tekerler 108 mm, 

hareketi sağlayacak olan tekerlerin 50 mm yarıçapında olması gerektiği belirlenmiştir. 

 

Araçta kullanılması planlanan motorların seçiminde araca etki eden kuvvetler göz 

önünde bulundurularak gerekli hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Aracın hareketine etki eden 

üç kuvvet bulunmaktadır. Bunlar; tekerlerin yerle etkileşiminden ötürü ortaya çıkan sürtünme 

kuvvetinden oluşan negatif kuvvet, yüzeyin eğiminden kaynaklanan ek kuvvet ve hava 

sürtünmesinden dolayı oluşan negatif kuvvettir. Herhangi bir eğim bilgisi verilmediği için 

zemin düz olarak kabul edilmiştir ve eğim çıkmak için gerekli olan ek kuvvet sıfır olarak 

belirlenmiştir. 

        
𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 =  𝐹𝑦𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 +  𝐹𝑒ğ𝑖𝑚 +  𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 
𝐹𝑡 =  𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 =  𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 =  𝐹𝑎 +  𝐹𝑒 +  𝐹𝑦 

    
𝐹𝑦 =  𝐹𝑦𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 =  𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖 𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖  

=  𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 ∗  𝑘ü𝑡𝑙𝑒 ∗  𝑦𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 
 

𝐹𝑒 =  𝐹𝑒ğ𝑖𝑚 =  𝑒ğ𝑖𝑚𝑖 ç𝚤𝑘𝑚𝑎𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖 𝑒𝑘 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡  
=  𝑘ü𝑡𝑙𝑒 ∗  𝑦𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 ∗  𝑠𝑖𝑛(𝑒ğ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑎ç𝚤𝑠𝚤) 

 
 

𝐹𝑎 =  𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 =  ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖  
=  0,5 ∗  ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢(𝑘𝑔/𝑚³)  ∗  𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤 ∗  
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∗  ℎ𝑎𝑟𝑒𝑘𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑘 𝑖𝑧𝑑üşü𝑚 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤(𝑚²) ∗ [(𝑎𝑟𝑎𝑐 ℎ𝚤𝑧𝚤(𝑚/𝑠)  
+ 𝑎𝑟𝑎𝑐𝑎 𝑧𝚤𝑡 𝑦ö𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑘𝑖 𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤(𝑚/𝑠))²] 

 
𝐹𝑦𝑚𝑎𝑥 =  0,084 ∗  130 ∗  9,81 =  107,1252 𝑁 

𝐹𝑦𝑚𝑖𝑛 =  0,015 ∗  130 ∗  9,81 =  19,1295 𝑁 
𝐹𝑒 =  160 ∗  9,81 ∗  𝑠𝑖𝑛(0)  =  0 

 
𝐹𝑎 =  0,5 ∗  1,225 ∗   0,3 ∗  0,24 ∗  1 =  0,045 𝑁 
𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 =  107,1252 +  0,045 +  0 = 107,1702 𝑁 

𝐹𝑡𝑚𝑖𝑛 =  19,1295 +  0,045 +  0 =  19,1745 𝑁 
 

Robotu harekete geçirmek için gerekli kuvveti Ftmax = 110 N veya Ftmin = 20 N olarak 

kabul edebiliriz. 

 

Aracın ivme değerini belirlerken kalkış anında yük platformu araç üzerinden 

kaymayacak şekilde hesaplanmıştır. 

 

Araç yüklü haldeyken kütlesinin 130 kg olacağı hesaplandı. Yük platformunun hareket 

etmemesi için maksimum kuvvet yük platformu ve yük kaldırma sistemi arasındaki sürtünme 

kuvvetine eşit olmalıdır. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 
𝐹𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 = 𝑁(𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘) ∗ 𝑘(𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) 

 
Ulaşılabilirlik ve malzemeyi işleme açısından kolay erişilebilir olduğundan dolayı 

kauçuk madde tercih edildi. Alüminyum ve kauçuk arasındaki statik sürtünme kuvveti 0.8 N 

dir. 

 

𝐹𝑠 = 130 ∗ 9.81 ∗ 0.8 = 1020,24 𝑁 
𝐹𝑚𝑎𝑥 =  𝑚 ∗  𝑎 

𝑚 ∗ 𝑎 = 1020,24 
𝑎 = 7,848 𝑚/𝑠² 

 
Robotun hareketi esnasında çıkabileceği maksimum ivme değeri 7 m/s² olarak 

belirlenmiştir. Ancak güvenli sürüş ve enerji tüketimi birinci önceliklerimiz olduğundan ivme 

değeri 1 m/² olarak belirlendi. 
 

𝐹𝑛𝑒𝑡 =  𝑚(𝑘𝑔)  ∗  𝑎(𝑖𝑣𝑚𝑒) 
𝐹𝑛𝑒𝑡 =   130 ∗  1 =  130 𝑁 

 
𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 −  𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 =  𝐹𝑛𝑒𝑡 

 
𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 −  110 =  130 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 =  240 𝑁 
 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 −  𝐹𝑡𝑚𝑖𝑛 =  𝐹𝑛𝑒𝑡 
𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 −  20 =  130 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 =  150 𝑁 
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Aracı hareket ettirecek iki tekerlek iki farklı motora sahip olduğundan dolayı tork 

hesaplamaları yapılırken bir motor için yapılan değerler gösterilmiştir. Her tekerlek, aracın 

hareket etmesi için eşit kuvvet uygulayacağından dolayı kuvvetler ikiye bölünmüştür. 
 

𝑇𝑜𝑟𝑘 =  𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 ∗  𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒) 
𝑇𝑚𝑎𝑥 =  120 ∗  5 / 100 =  6 𝑁𝑚 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =  75 ∗  5 / 100  =  3,75 𝑁𝑚 
 

Kullanacağımız tekerleğin yarıçapı 5 cm olması nedeniyle tekerler 1 tur döndüğünde 2 

* pi * yarıçap kadar yol alırlar. Aldığı yol yaklaşık 31,41 cm dir.  Eğer biz saniyede 1 metre yol 

almak istiyorsak tekerlerimiz saniyede 3 tur dönmelidir [1]. (RPM 60 saniyedeki tur sayısı) 

 

𝑅𝑃𝑀 = 180  
𝑃(𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟, 𝑤𝑎𝑡𝑡)  =  𝑇𝑜𝑟𝑘 ∗  𝑅𝑃𝑀 / 9,5488 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗  180 /  9,5488 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 6 ∗  180 /  9,5488 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =  113,1 𝑤𝑎𝑡𝑡 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =  𝑇𝑚𝑖𝑛 ∗  180 /  9,5488 

𝑃 𝑚𝑖𝑛 =  3,75 ∗  180 / 9,5488 
𝑃𝑚𝑖𝑛 = 70,7 𝑤𝑎𝑡𝑡 

 
Güç tam verimle motorlardan tekerleğe aktarılamayacağı için %15 lik bir güç kaybı 

hesaplarsak; 

𝑃𝑚𝑎𝑥1 =  130 𝑤𝑎𝑡𝑡 
𝑃𝑚𝑖𝑛1 = 81,3 𝑤𝑎𝑡𝑡 

Pmax1 için; 

48 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎𝑘 2,7 𝐴 
24 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎𝑘 5,4 𝐴 
12 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎 10,8𝐴 

Pmin1 için  

48 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎𝑘 1,47 𝐴 

24 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎𝑘 2,94 𝐴 
12 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎 5,9 𝐴 

 
değerlerinde motor seçimi yapılması öngörülmüştür [1]. 

 

Aracımızın hafif olmasını hedeflediğimizden ötürü bataryasının küçük boyutlarda 

olması planlandı. 12V batarya ve motor seçmeye karar verdik ancak bu motorların çekeceği 

akımın aracımız içerisinde kullanımının güvenlik açısından uygun olmayacağı 

düşünüldüğünden dolayı araçta 24V batarya ve motor kullanılmasının daha güvenli olacağı 

düşünülmüştür. Bundan dolayı 24V 200W 200RPM motor kullanılması tercih edilmiştir. Motor 

miline redüktör takılarak kullanılması öngörülmektedir. Redüktörden çıkan milin tekerleğe güç 

aktaracak şekilde tasarlanması planlanmıştır. Motorda üretilen hareketin tekerleklere nasıl 

aktarılacağı Şekil 8 ve Şekil 10 da motorun, tekerleklerin konumlandırılması resmedilmiştir. 

 

Aracımız tahmini 100 kg kütleyi harekete geçirebilecek 2 adet 24V redüktörlü 200W 

DC fırçalı motora sahip olacaktır. Bu motorlar yüksek tork devirlerine sahip olduğundan 

ivmelenmeyi de hızlı bir şekilde yapmaktadır. Güvenli bir şekilde hareketin sağlanması için 

aracın ulaşabileceği maximum ivmelenme değerinin 1m/s², aracın maksimum yüksüz hızının 

1,5 m/s ve maksimum yüklü hız değerinin 1 m/s olması planlanmaktadır. 
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Şekil 8: Hareket Sistemi Teknik Çizimleri 

 
Şekil 9: Hareket Sistemi Yan Çapraz Görünüm 
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Şekil 10: Hareket Sistemi Üst Görünüm 

 

 
Şekil 11: Hareket Sistemi Alt Görünüm 
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Şekil 12: Hareket Sistemi Yan Görünüm 

 

 

Şekil 13: Hareket sistemi elektronik bağlantıları 
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Aracın hareket sistemine gönderilen sinyaller doğrultusunda motorların devinimi 

belirlenecektir. Ek olarak bir yönlendirme sistemi bulunmayan aracımızda ileri kinematik 

diferansiyel sürüş teknikleri kullanılarak aracın köşelerdeki dönüş hareketi ve olası bir çizgiden 

çıkma durumunda kendini çizgi üzerinde tutacak şekilde hareket edecektir.  

 

 
 

Şekil 14: Robot çizgi takip hareketi [2] 

 

Olası bir aksaklık sonucunda tekerleğin beklenenden daha çok veya daha az dönmesi 

durumunda aracımız çizgi takibini yapamayacak veya dönme işlemini güvenli bir şekilde 

gerçekleştiremeyecektir. Motorların kaç tur döndüğünü belirlemek için redüktör milinin 

çıkışına encoder yerleştirilmiştir. Encoderlardan aldığımız veriler aracın telemetri birimindeki 

ivmeölçerden alınan verilerle doğrulanmaktadır. Böylece aracın hareketi kesin bir şekilde 

belirlenecek, aracı doğru bir şekilde hareket etme ve yönlendirme durumu dolayısıyla 

haritalandırma yapılırken de kullanılmaktadır. Tekerlerin ne kadar döndüğü verisi encoder 

sayesinde motor kontrol birimine oradan da anakarta iletilecektir. Eş güdümlü olarak anakart, 

telemetri sisteminden ve encoderdan aldığı verilerle yönlendirme ve haritalandırma işlemlerini 

gerçekleştirecektir Ayrıca aracın bir sonraki pozisyona geçmesi için motor kontrol kartına 

sinyal göndermektedir.  

 

Şekil 15: Hareket sistemi şematiği 
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𝑉𝑟 = 𝑆𝑎ğ 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙 ℎ𝚤𝑧𝚤 
𝑉𝑙 = 𝑆𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙 ℎ𝚤𝑧𝚤 
𝑊𝑟 = 𝑆𝑎ğ 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛 𝑎ç𝚤𝑠𝑎𝑙 ℎ𝚤𝑧𝚤 
𝑊𝑙 = 𝑆𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛 𝑎ç𝚤𝑠𝑎𝑙 ℎ𝚤𝑧𝚤 

𝑅 = 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤 
 

𝑉𝑟 = 𝑊𝑟 ∗ 𝑅 

𝑉𝑙 = 𝑊𝑙 ∗ 𝑅 

 

Sağ ve sol tekerleklerin hızlarınını ortalamasını alırsak aracın hızını elde ederiz 

 

𝑉 = (𝑉𝑟 + 𝑉𝑙)/2 

𝑉 = (𝑊𝑟 + 𝑊𝑙) ∗ 𝑅/2 

 

Aracımız ileri, geri, sağa ve sola gideceği için yapacağımız modellemenin 2 boyutlu bir 

düzlemde olduğunu düşünebiliriz. 

 

Buradan yola çıkarak eksenlerdeki hız hesaplamalarını yaparsak 

 

ẋ = 𝑉 ∗ 𝑠𝑖𝑛(ፀ) 

ẏ = 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠(ፀ) 

 

ẋ = (𝑊𝑟 + 𝑊𝑙) ∗ 𝑅/2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(ፀ) 

ẏ = (𝑊𝑟 + 𝑊𝑙) ∗ 𝑅/2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(ፀ) 

 

İvme hesaplamalarını yaparsak  

 

ẍ = (𝑊′𝑟 + 𝑊′𝑙) ∗ 𝑅/2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(ፀ) 

ÿ = (𝑊′𝑟 + 𝑊′𝑙) ∗ 𝑅/2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(ፀ) 

 

Şekil 13’te görüldüğü gibi araç MR1 pozisyonunda kendini çizgiye göre düzeltmemesi 

durumunda istenmeyen durumlara yol açabilecektir. İleri kinematik sürüş tekniği ile robot 

hareketini çizgiyle paralel bir şekilde sürdürmektedir. 

 

Araç sağ ve sol tekerleklerde dönüş hareketi gerçekleştirdiği esnada iki farklı yay çizmektedir. 

İç kısımda kalan tekerlek kısa, dış kısımdaki tekerlek daha uzun yaylar çizmişlerdir.  

Bu durumda dönüş hareketi esnasında iki tekerleğin farklı oranlarda dönmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

 

Aracın çizdiği yayın uzunluğunu tekerleklerin çizdiği yay ortalaması ile hesaplayabiliriz. 

𝐿𝑅 =  𝐷𝚤ş 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 

𝐿𝐿 = İç 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 

𝐿𝑇 = 𝑎𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ç𝑖𝑧𝑑𝑖ğ𝑖 𝑦𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 

 

𝐿𝑇 = (𝐿𝑅 + 𝐿𝐿)/2 
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Aracın çizeceği yayın açısını hesaplayacak olursak 

𝑅𝑇 = 𝐿𝑇 𝑦𝑎𝑦𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤 
 

ፀ = 𝐿𝑇/𝑅𝑇 

 

Bu denklemi kullanarak tekerleklerin çizeceği yayı 

𝐿𝑀𝑅 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑘𝑖 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒 

 

𝐿𝑅 = (𝑅𝑇 + 𝐿𝑀𝑅/2) ∗ ፀ 

𝐿𝐿 = (𝑅𝑇 − 𝐿𝑀𝑅/2) ∗ ፀ 

 

bu denklemden açı bilgisine ulaşmaya çalışırsak 

 

ፀ = (𝐿𝑅 − 𝐿𝐿)/𝐿𝑀𝑅 

 

ፀ′ = (𝑉𝑟 − 𝑉𝑙)/𝐿𝑀𝑅 

ፀ′ = (𝑊𝑟 − 𝑊𝑙) ∗ 𝑅/𝐿𝑀𝑅 

 

Robotun çizgiyle yaptığı açı bilgisinin zamana göre değişimini alırsak aracın ne kadar dönmesi 

gerektiğini hesaplarız. 

 

ፀ′ = 𝑑ፀ/𝑑𝑡 = (𝑑ፀ/𝑑𝐿) ∗ (𝑑𝐿/𝑑𝑡) 

 

Açının mesafeye göre değişimi ile mesafenin zamana göre değişimi birbirine diktir. Eşitliği 

yeniden yazarsak  

 

ፀ′ = (𝑑ፀ/𝑑𝐿) ∗ (𝑑𝐿/𝑑𝑡) 

 

𝑑ፀ/𝑑𝐿 = 1/𝑅𝑡 

𝑑𝐿/𝑑𝑡 = 𝑉 

 

ፀ′ = 1/𝑅𝑡 ∗ 𝑉 

 

𝑉 = ፀ′ ∗ 𝑅𝑡 

 

Tekerleklerin açısal hızları; 

𝑊𝑟 = 𝑉𝑟/𝑅 = 𝐿’𝑅/𝑅 

𝑊𝑟 = (𝑅𝑇 + (𝐿𝑀𝑅/2) ∗ ፀ′) /𝑅 

 

𝑊𝑙 = 𝑉𝑙/𝑅 = 𝐿’𝐿/𝑅 

𝑊𝑙 = (𝑅𝑇 + (𝐿𝑀𝑅/2) ∗ ፀ′) /𝑅 

 

Böylece sağ ve sol tekerlerin ne kadar dönmesi gerektiğini 

 

𝑊𝑟 = (1 + (𝐿𝑀𝑅/2𝑅𝑇)) ∗ 𝑉 /𝑅 

𝑊𝑙 = (1 − (𝐿𝑀𝑅/2𝑅𝑇)) ∗ 𝑉 /𝑅 

 

denklemini kullanarak hesaplarız [2]. 
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Yük Kaldırma Sistemi 

Otonom güdümlü robotun görev tanımı gereği en az 75 kg yük taşıması gerekmektedir. 

Masa benzeri bir yapıda olan platformun altına girilecek ve yük yukarı kaldırılıp yük boşaltma 

noktasına götürülecektir. Yükü kaldırmak için, karmaşıklığı daha aza indirgemesi sebebiyle 

lineer aktüatör motor kullanılmasına karar verildi. 

 

Yük kaldırma esnasında yarışma kurallarında belirtilen platformun taşınması eylemini 

gerçekleştirebilmek için bu platformun yükseltilmesi gerektiğinden, kaldırma sisteminin yukarı 

yönde hareket etmesi gerekmektedir. Motorun alt kısmı araca sabitlenecek; üst kısmı hareket 

edecek platforma bağlanacaktır.  

 

 

 

Şekil 16: Yük Kaldırma Sisteminin Yan Çaprazdan Görünüşü 

 

Bu parça için; hafif, sağlam, az maliyetli, kolay işlenebilir ve erişilebilir olması 

sebebiyle alüminyum malzeme kullanılması tercih edilmiştir. Yükselen kısım hafif ve aynı 

zamanda dayanıklı olması için 2 𝑚𝑚 kalınlığında alüminyum plakadan oluşmaktadır. Araç 

yükü aldıktan sonra hareket ederken, yükün aracın üzerinden kaymaması için alüminyum 

plakanın üzerine sürtünme katsayısı yüksek kauçuk kaplanacaktır. Bu uygulamayla aracın 

yüklü haldeyken özellikle kalkış esnasında yükü güvenli bir şekilde yerleştirmesi 

sağlanmaktadır. 
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Şekil 17: Yan Çapraz Yük Kaldırma Komponentlerinin Görünümü 

 

Yükün yukarı hareketini sağlayacak olan tablanın iki noktadan linear aktüatör motor ile 

hareket ettirilmesine karar verilmiştir. Motorlardan herhangi birinde arıza oluşması durumunda 

kaldırılabilecek yük miktarı kısıtlanarak robotun çalışmasına devam edebilmesi sağlanacaktır. 

Yükün kaldırılacağı masanın yapısı ve ağırlık merkezi, robotun boyutları, masanın uyguladığı 

kuvvet noktaları göz önüne alınarak konumlandırılması yapılmıştır. Yük kaldırma esnasında 

yük dengeli bir şekilde kaldırılmaktadır. 

 

Aracımızın 100 kilograma kadar yük taşıyabilmesi planlandığından maksimum yük 

100 𝑘𝑔  olarak hesaplanmıştır. Yük kaldırma esnasında sistemimize uygulanacak maksimum 

kuvvet Newton'un ikinci yasası gereği;  

 𝐹 =  𝑚 ×  𝑎 

𝐹𝑦ü𝑘 =  100 ×  9.81 = 981 𝑁 

olarak hesaplanmıştır.  

 

Bu yük iki motor ile hareket ettirileceğinden her bir motora yaklaşık 491 𝑁 luk kuvvet 

uygulanacaktır. Bundan dolayı aracımızda 500𝑁 kuvvet uygulayabilecek iki motor 

kullanılacaktır. Yük kaldırmak için kullanacağımız motorlar 24 𝑣𝑜𝑙𝑡, 30 𝑤𝑎𝑡𝑡 güce sahiptir. 

Kapalı konumdayken uzunluğu 126 𝑚𝑚 olan motorlar saniyede 20 𝑚𝑚 açılabilecek hıza sahip 

olup 226 𝑚𝑚 ye kadar uzayabilmektedir. 
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Şekil 18: Araçta Kullanılacak Lineer Aktüatör Motor [3] 

 

 

 

 

 

 
Şekil 19: Yük Kaldırma Sistemi Üst Çaprazdan Görünüş 

 

Aracın yük alma noktasına geldiği QR KOD etiketi ile belirlenecek. Ardından Şekil 14 

üzerinde kırmızı renk ile gösterilen ultrasonik mesafe sensörleri göndereceği 50 mm mesafe 

verisine dayanarak aracın yük platformunun altına girdiği anlaşılacak.  
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Ön ve arka kısımlardaki sensörlerin arasındaki uzaklık 510 𝑚𝑚, yük platformundan 

10 𝑚𝑚 daha geniştir. Ön tarafta bulunan mesafe sensörü yükün altındayken aracın 

yüksekliğinden dolayı 30 − 50  𝑚𝑚 aralığındaki mesafeyi ölçer. Aracın ön kısmındaki sensör 

mesafeyi 30- 50 mm değerleri arasında ölçtükten sonra ölçüm değerleri 50 mm’yi geçerse, 

aracın ön kısmı yükün altından çıkmıştır. Arkadaki sensör verisinden de 50 mm’den yüksek 

değerler okunuyorsa araç yükün altına girmiş ve yük platformunu kaldırabilecek şekilde 

kendini ortaladığı anlaşılmaktadır.  

 

Yukarı yönlü hareket eden platformun ne kadar yüksekliğe çıkacağı motor değerleriyle 

belirlenecek ve ayrıca yukarı hareket eden platformun ulaştığı yükseklik Şekil 14’te orta 

kısımda bulunan ultrasonik mesafe sensörü ile kontrol edilecek ve bu sayede olası bir mekanik 

arıza sonucunda problem tespit edilecek, tehlikeli bir taşıma işlemi engellenecektir. 

 

 
Şekil 20: Yük Kaldırma Sistemi Yandan Görünüş 

 

 

Ayrıca güvenlik sistemi olarak yükün iki motora da eşit şekilde yüklendiğini kontrol 

etmek için ağırlık sensörleri kullanılacaktır. Şekil 15’te motorların, yukarı hareket eden 

platform ile bağlantı noktasındaki yeşil renkteki ağırlık sensörleri, yükün kaldırılması esnasında 

kuvvetin iki motora da eş bir şekilde yüklendiğini ve yük sınırının aşılması durumunda sesli ve 

ışıklı olarak ikaz vererek yükün doğru bir şekilde kaldırılmasını sağlayacak ve aracın güvensiz 

bir şekilde hareket etmesi engellenecektir. 
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Şekil 21: Yük Kaldıran Kollar Üzerine Yerleştirilecek Ağırlık Sensörü [4] 

 

Araç yüksüz haldeyken yeşil; yükleme, boşaltma esnasında kırmızı ve yük taşıma 

esnasında sarı ikaz lambası yanacaktır.  

4.1.2. Malzemeler 

 

Malzeme Adı Adet Özellikleri- Amacı 

Kamera 3 

Aracın önündeki Logitech C905 marka kamera ile çizgiyi 

tespit ederken arkada bulunan Raspberry Pi kamera 

modülü ile öndeki kameranın yerinden oynadığı durumlar 

anlaşılacaktır. QR KOD etiketleri de kamera ile 

okunacaktır.  

Akselerometre 1 

Model: MPU-6050 IMU 

3 eksen akselerometre, 3 eksen jiroskop modülü. Aracın 

hızını, ivmesini, kat edilen mesafeyi ve 3 boyutlu uzayda 

yönünü hesaplar.  

Arduino Nano 2-3 
Sensörlerden gelen verilerin işlemesini yapar ve işlenen 

bilgileri CAN-BUS’a gönderir. 

Arduino Uno 6 

Anakarttan gelen veriler doğrultusunda sistemleri kontrol 

eder, sensör verilerini ana karta CAN-BUS aracılığıyla 

gönderir. 

HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü 
10 

Aracın karşılaştığı engellerin ve yarışma alanını 

çevreleyen nesnelerin tespitinde ve ayrıca yük hizalama 

biriminde kullanılacaktır. 

Raspberry Pi 4 1 Anakart olarak kullanılacaktır. 

CAN-BUS 6 

Model: MCP2515 

Anakart ile alt modüller arasındaki iletişimi 

gerçekleştirmek amacıyla kullanılacaktır. 
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BMS 8S 24V 20A 1 

Bataryanın şarj ve deşarj olmasını kontrol edecek 

birimdir. Üzerinde CAN-BUS ve USB portları 

bulunmaktadır. 

LiFePO₄ Pil 24 Batarya hücreleri oluşturulacaktır. 

24V 200W 200RPM 

DC Redüktörlü Motor 
2 Aracın hareketinden sorumlu motorlardır. 

Motor Sürücüsü 2 20 Amper 28 volt değerlerinde çalışabilmektedir. 

Sarhoş Tekerlek 2 
Aracın manevra kabiliyetini artıracak bir yapıya sahip 

olan bu tekerler 360 derece dönebilmektedir. 

Tekerlek 2 
Çekiş yapacak tekerlerdir. Motorun redüktörünün çıkış 

miline takılacaktır. 

Encoder 2 
Redüktörün çıkış miline bağlanacaktır. Tekerleğin kaç tur 

döndüğünü kontrol kartına gönderir. 

Regülatör 2 
Batarya gerilimi kontrol kartlarının çalışma gerilimine 

düşürülür. 

Sigma Profil - 30mm x 30mm kalınlığında profil kullanılacaktır. 

Bağlantı Elemanları - 
Sigma profiller ve diğer komponentleri sabitlemek için 

gerekli malzemeler 

Sac Plaka 1 
400mm (uzunluk) x 600mm (genişlik) boyutlarında 1mm 

kalınlığında tabanı oluşturacaktır. 

Kablo - Komponentler arasındaki elektrik bağlantısını sağlar. 

Ağırlık Sensörü 2 
Kendisine uygulanan ağırlığı veya kuvveti bir sinyale 

dönüştürmek suretiyle çalışacaktır. 

Lineer Aktüatör Motor 2 

Yük alma/bırakma esnasında platformun kaldırılmasını 

sağlayan parçadır. Yukarı yönlü hareketi 

gerçekleştirebilmek için kullanılacaktır. 

RGB Işık 1 Uyarı sisteminde kullanılacaktır. 

Buzzer 1 Sesli ikaz sisteminde kullanılacaktır.   

Fotoblok  4  5mm(kalınlık)x700mm(genişlik)x1000mm(yükseklik) 

LED aydınlatma  2 
Aracın ön kısmında aydınlatma ve ikaz amacıyla 

kullanılacaktır.  

 

Tablo 2: Malzemeler, Özellikleri ve Amacı 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Puntalama: Puntalama yöntemiyle batarya paketinin üretilmesi 

gerçekleştirilecektir. Piller birbirlerine bağlanarak  

 

Tornalama: Mekanik aksamda redüktör çıkış milinin küçültülmesi 

amacıyla tornalama yöntemi kullanılabileceği öngörülmektedir.  

 

Lehimleme: Kablo bağlantılarının lehimleme yöntemiyle birbirine 

bağlanması planlanmaktadır.  

 

Vidalama: Şase profillerinin birbirleriyle veya komponentlerle olan 

bağlantısının vidalama yöntemiyle yapılması planlanmaktadır. 

 

 

 

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutlarının 400mm (uzunluk) x 600mm (genişlik) x 450mm 

(yükseklik) olacak şekilde yapılması planlandı. Araç yüklüyken 130 kg, yüksüz 

olduğu durumda ise 30 kg olacak şekilde hareket etmesi planlanmıştır. Araç 

hacmi 108000 (yüz sekiz bin) cm³ olarak hesaplandı. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

Batarya sistemi yarışma kuralları gereği aracın görevini tamamlama süresi boyunca 

hiçbir enerji aksaklığı duymadan çalışabilecek; en az 30 dakika boyunca yük taşıyabilecek 

şekilde tasarlandı. Tasarım gereği sürekli ve hızlı bir şekilde hareket eden robotların 

bataryasının hızlı bir şekilde şarj ve deşarj olabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu 

gereksinimden ötürü aracımızda 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂₄ pillerden oluşan bir batarya oluşturulmuştur. 

 

Pillerin güvenilir bir şekilde şarj ve deşarj işlemi için Daly marka akıllı batarya yönetim 

sistemi (BMS) kullanılmasına karar verilmiştir. BMS, doğrudan anakartla bağlantılı olup 

herhangi bir acil durumda otomatik olarak veya uzaktan kumandayla aracın elektronik 

aksamına giden gücü kesebilmektedir.  

 

BMS üzerinden anlık çekilen akım, batarya voltajı, aracın şarj doluluk oranı gibi 

elektriksel değerler ve sıcaklık bilgisi anakarta gönderilmektedir. Ayrıca şarj esnasında her bir 

batarya hücresinin voltaj değeri kontrol edilebilmektedir. Böylece aracın bataryasının şarj 

esnasında güvenli bir şekilde doldurulması sağlanmaktadır.  

 

Araçta kullanılan bataryanın voltajı, en fazla enerji harcamasını öngördüğümüz ve 

hareketi sağlayacak olan motorların çalışma geriliminden ötürü 24 volt olarak belirlenmiştir. 

Kullanacağımız BMS bu özelliklere göre seçilmiştir.   
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Şekil 22: Daly marka akıllı BMS [5] 

 

 

Araca güç vermesi planlanan bataryanın pilleri seçilirken; diğer şarj edilebilir pillerden 

daha güvenli, uzun ömürlü, hızlı şarj edilebilen, performanslı çalışabilen 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂₄ pillerin 

kullanılması uygun görülmüştür [1]. Piller 3,2 − 3,6 𝑣𝑜𝑙𝑡  değer aralığında çalışmakta olup, 

6000 𝑚𝐴ℎ kapasiteye sahiptir.  

 

Aracın motorlarına güç veren batarya sisteminde, komponentler bataryadan ani şekilde 

yüksek akımlar çektiği için kontrol kartlarını bu sisteme bağlamamız durumunda 

gönderdiğimiz sinyallerin bozulma durumu ve aracın hareketlerinin istenilenin dışına çıkarak 

tehlike arz etmesi durumuna karşın araçtaki anakart ve diğer sistemlerin kontrol kartları için 

farklı bir batarya ve BMS kullanılacaktır. 12 volt 4 hücre  𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂₄ pillerden oluşan batarya ve 

LM2596 voltaj regülatörü kullanılması öngörülmüştür. 
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Şekil 23: 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂₄  Pil [6]  

 

 

 

Pi Boyutu Pil Ağırlığı Pi Kapasitesi 
Nominal 

Voltaj 

Enerji 

Yoğunluğu 
İç Direnç 

32.2x70mm 142 ± 2g 6000mAh 3.2V 19.20Wh <10mΩ 

Önerilen Şarj 

Değeri 

Maksimum 

Şarj Değeri 

Pilin Verebildiği 

Maksimum 

Akım 

Deşarj 

Kesme 

Gerilimi 

Çalışma 

Sıcaklığı 
Pil Ömrü 

1200mA, 

3.65V CC-CV 

3000mA, 

3.65V CC-

CV 

18000mA 2.00V 
Minimum -10°C, 

Maksimum 60°C 

2000 

Çevirim 

 

Tablo 3: 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂₄ Pil Özellikleri 
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Şekil 23.1: Batarya Pillerinin Birbirleriyle Bağlantısı 

 

Seçilen BMS bağlantısı gereği bataryadaki pil düzeni, üçlü paralel piller sekizli olarak 

seri şekilde (8s 3p 24V) birbirine puntalanarak birleştirilecektir. Toplam gerilim; 

 8 ∗ 3,2 = 25,6 𝑣𝑜𝑙𝑡  
ve toplam akım; 

 6000 ∗ 3 = 18000 𝑚𝐴ℎ  
değerine sahip olacaktır. 

Batarya 3,2 𝑣𝑜𝑙𝑡 6000 𝑚𝐴ℎ  pillerden oluşturulacaktır. 24 𝑣𝑜𝑙𝑡 18 𝐴 bir bataryaya sahip 

olabilmek için 24 tane pile ihtiyaç duyulmaktadır. Batarya paketindeki pillerin tahmini kütlesi; 

24 ∗ 142 = 3408 𝑔𝑟𝑎𝑚  
olması öngörülmektedir.  

 

  
Şekil 23.2: Batarya Pillerinin Birbirleriyle Bağlantısı 

 

 

 Kontrol kartlarına güç vermek için kullanacağımız diğer bataryada dört adet tekli piller 

seri olarak birbirine puntalanarak birleştirilecektir. Toplam gerilim; 

 4 ∗ 3,2 = 12,8 𝑣𝑜𝑙𝑡  
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ve toplam akım; 

 6000 ∗ 1 = 6000 𝑚𝐴ℎ  
değerine sahip olacaktır. 

Batarya 3,2 𝑣𝑜𝑙𝑡 6000 𝑚𝐴ℎ  pillerden oluşturulacaktır. 12 𝑣𝑜𝑙𝑡 6 𝐴 bir bataryaya sahip 

olabilmek için 4 tane pile ihtiyaç duyulmaktadır. Batarya paketindeki pillerin tahmini kütlesi; 

4 ∗ 142 = 568 𝑔𝑟𝑎𝑚  
olması öngörülmektedir.  

Böylece araç üzerindeki toplam pil 3976 gram kütleye sahip olacaktır. 

 

Batarya hücrelerini birbirine bağlarken nikel şerit tel, pillerin arasındaki bağlantıyı 

sağlayacaktır. Birleştirme işlemi yapılırken puntalama yöntemi ile piller, nikel şerit tel 

vasıtasıyla birbirine bağlanacaktır. Bağlantıların yapılması için yaklaşık 2500 𝑚𝑚 

uzunluğunda tel gerekmektedir.  

8 𝑚𝑚 genişliğinde ve 0,15 𝑚𝑚  kalınlığında tel kullanılması planlanmıştır; 

 

𝑑 =  𝑚 / 𝑣   
 

𝑑 =  8,91 𝑔 / 𝑐𝑚³  
𝑣 =  (2500 ∗  8 ∗  0,15) / 1000 𝑐𝑚³   

    = 3 𝑐𝑚³  
 

𝑚 =  𝑑 ∗  𝑣  
     =  8.91 ∗  3  

     =  26.730 𝑔𝑟𝑎𝑚  
kütleli nikel tel kullanılacaktır. 

Bataryadaki bağlantı işlemleri bittikten sonra bataryanın izolasyonu, ısıtılınca daralan 

makaron ile gerçekleştirilecektir. Makaronun genişliğini seçerken bataryanın yükseklik ve 

genişlik toplamının ölçü değeri; makaronun uzunluğu seçilirken bataryanın uzunluğunun ölçü 

değeri kullanılır. Şekilde belirtildiği üzere bataryanın genişliği 152.5 𝑚𝑚 ve kalınlığı 74 𝑚𝑚 

ve uzunluğu 314 𝑚𝑚 ölçüye sahiptir. Yaklaşık 327 𝑚𝑚 genişliğinde ve 314 𝑚𝑚uzunluğunda 

makaron ile bataryanın izolasyonu sağlanacaktır. 

 

Makaronun kütlesi tahmini; 

𝑑 =  𝑚 / 𝑣   
𝑑 =  0.905  

𝑣 =  327 ∗  314 ∗  0.15 =  15.4 𝑐𝑚³   
𝑚 =  15.4 ∗  0.905 = 14,6 𝑔𝑟𝑎𝑚  

olarak hesaplanmıştır. 

 

Batarya paketi yaklaşık  

4000 +  27 +  15  = 4042  𝑔𝑟𝑎𝑚  
kütleye sahip olacaktır. 
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Şekil 24: Batarya Paketinin Kuşbakışı Görüntüsü 

 

Üçerli şekilde birbirlerine paralel olarak birleştirilen pillerin bağlantı noktalarındaki 

uzun bırakılan teller BMS’in balans kablolarıyla birleştirilecektir. Böylece şarj esnasında tüm 

pillere dengeli ve eşit şekilde enerji gönderilecektir. Ayrıca bataryadan da paralel hücrelerin 

voltaj değerlerinin okunması sağlanacaktır. Olası bir pil arızası durumunda tespiti hızlı bir 

şekilde yapılabilecektir. 

 

 

 
 

Şekil 25: Robot Elektrik Dağıtım Şeması 
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Şekil 25.1: Robot Elektrik Dağıtım Şeması 

 

 

Araç içerisinde hareketi sağlayan motorlar, yük platformunu kaldıran motorlar ve 

kontrol kartlarının zaman zaman yüksek akım çekmesi ön görüldüğünden sistemdeki parçaların 

zarar görmesini engellemek amacıyla fazla akım geldiğinde devreyi açık devre haline getirerek 

komponentleri koruyan sigorta sistemimiz mevcuttur. Olası bir yüksek akım durumunda sigorta 

içerisindeki tel yanarak devre açık devre haline getirilmektedir. 

 

Öngörülemeyen bir durumda aracın kontrolden çıkması halinde, acil durum butonu ile 

aracın gücü kesilmektedir. Böylece istenmeyen kazaların önüne geçilecektir. 
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Raspberry Pi 4: Anakart olarak Raspberry Pi 4 kullanılması planlanmaktadır. 

Raspberry Pi 4’ün tercih edilme nedenleri; yedeklenebilir ve anlık olarak 

değiştirilebilir SD kart seçeneğine sahip olması, çok amaçlı kullanım için uygun 

Linux işletim sisteminin yüklenebilir olması, Python gibi yüksek seviye yazılım 

dilinin kullanımına imkan sağlaması, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip 

olmasından ötürü karşılaşılan bir çok sorunun önceden çözülmüş olması ve alt 

modüller ile haberleşme için gerekli olan giriş-çıkış pinlerine sahip olması 

sayılabilir. Anakartın yazılımı Raspbian işletim sistemli olup, Python 

programlama dili ile yazılacaktır. 

 

 
Şekil 26: Raspberry Pi 4 [7] 

 

 

Arduino Uno-Nano: Arduino kartları içerisinde sensörlerin yazılımlarını 

barındıracaktır. Sensörlerden gelen veriler CAN-BUS haberleşme ağı sayesinde 

anakarta iletilecektir. 

 

 
Şekil 27: Arduino Uno [8] 
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CAN-BUS: Anakart ve alt modüller arasındaki haberleşme; kablo 

kullanımındaki karmaşıklığı azaltması, düşük donanım maliyeti sağlaması ve 

birden çok Arduino kartının CAN hattı üzerinden rahatlıkla haberleşmesine 

imkan sağlayabildiğinden CAN-BUS kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

 

 
Şekil 28: CAN-BUS [9] 

 

 

 

Batarya: Aracın sistemlerine gerekli enerjiyi sağlar. 24 adet LiFePO₄ pilden 

sekiz hücre 24V 18A 432Wh güce sahip olması planlanmaktadır. Tek şarjla 

yaklaşık 45 dakikalık kullanım süresi öngörülmektedir. 

 
Şekil 29: Batarya Paketi 
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Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Bataryayı şarj ve deşarj ederken 

pillerin aşırı ısınmasını engelleyerek güvenli bir kullanım sağlar. Harcanan 

enerji miktarı, çekilen anlık akım, kalan pil miktarı CAN-BUS üzerinden kontrol 

kartına gönderilir. 

 

 
Şekil 30: Batarya Yönetim Sistemi [10] 

 

 

Motor Sürücüsü: Motor kontrol kartından aldığı komutlar doğrultusunda 

motorların uygun hızlarda hareket edebilmesi için gerekli enerjiyi motorlara 

gönderir. 

 

 

 
Şekil 31: Motor Sürücüsü [11] 
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Voltaj Regülatörü: Bataryanın ve kontrol kartının voltaj değerlerinin farklı 

olmasından dolayı batarya gerilimini, kontrol kartının çalışabileceği değerlerde 

ayarlar. 

 
Şekil 32: Voltaj Regülatörü [12] 

 

Kamera: Çizgi izleme sistemi için iki, QR okuma sistemi için bir kamera olmak 

üzere aracımızda toplam üç kamera bulunacaktır. Çizgi izleme  yapabilmek için 

ön kısma bir kamera, çizgi izleme kamerasında yaşanabilecek herhangi bir 

problem dolayısıyla aracın arıza tespitini yapabilmek için arka kısımda bir 

kamera yerleştirilecektir. Kameralardan biri öne koyulup çizgi takibi ve açı 

hesaplamasından sorumlu iken diğeri ise aracın arkasına takılarak öndeki 

kamera ile aynı verileri vermesi durumuna bakılacak. Bu sayede iki kameranın 

aynı verileri verdiği durumlarda öndeki kameranın sorunsuz bir şekilde çalıştığı 

anlaşılacaktır. 

 

 

 
Şekil 33: Kamera [13] 
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Encoder: Tekerlek hareketinden yola çıkarak devir sayısını hesaplar. Aracın 

hız, yer değiştirme, alınan yol ve konum bilgilerini motor kontrol ünitesine 

gönderir. Encoder sahip olduğu verilerle, yarışma parkurunun haritasının 

çıkartılmasında rol oynayacaktır. 

 

 

 
 

Şekil 34: Rotary Encoder [14] 

 

 

İvmeölçer (Akselerometre): İvmeölçer kullanımı ile aracın 3 boyutlu uzayda 

yönü, aldığı yol, hızı ve dönüş açısı hesaplanabilmektedir. Aynı veriler motorda 

bulunan encoderdan da elde edilebileceği gibi iki birimin verileri 

karşılaştırılarak sonuçların doğruluğu test edilebilecektir. İvmeölçer de encoder 

gibi haritalandırmada kullanılacak olan sensörlerdendir. İvmeölçer, ivme ve 

açısal hız hesabı da yapabilmektedir. İvmenin integrali alınarak hız, hızın 

integrali alınarak da alınan yol hesaplanacaktır. Açısal hızın integrali ile de 

aracın yön değişikliğindeki açı belirlenecektir. İvmeölçerin kalibrasyonunda 

modülün sabit konumlandırılmasıyla elde edilen değerlerin ortalaması offset 

değerini oluşturup, bu değerin EEPROM'da tutulmasıyla her ölçümde offset 

değerinin hesaplanmasının da engellenmesi planlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 35: İvmeölçer [15] 
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Ultrasonik Mesafe Sensörü: Engel algılama, yük hizalama ve haritalandırma birimlerinde 

kullanılacak olan ultrasonik mesafe sensörü, vericisi ile gönderdiği ses dalgalarını alıcısı ile 

aldığında arada geçen süreyi verir ve bu sürenin ses hızı ile çarpılmasıyla engele olan uzaklık 

hesaplanır. Ultrasonik mesafe sensörü için HC-SR04 modeli düşünülmüş olup hata payını 

hesaplamak için gerekli testler yapılmış ve elde edilen sonuçlar grafik haline getirilerek 

sensörün engel algılama, yük hizalama ve haritalandırma birimlerinde kullanılması için uygun 

olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 36:  Ultrasonik Mesafe Sensörü [16] 

 

Ağırlık Sensörü: Aracın yüklü veya yüksüz olma durumunu tespit edebilmek 

için ağırlık sensörü yük kaldırma sistemi içerisinde kullanılacaktır.Kendisine 

uygulanan ağırlığı veya kuvveti bir sinyale dönüştürmek suretiyle çalışacaktır. 

Yük Kaldırma sistemindeki iki lineer motora eşit yük paylaştırıldığını ve yük 

alma işleminin düzgün bir şekilde yapıldığını belirlememizi sağlar. 

 

  
 

Şekil 37: Ağırlık Sensörü [4] 
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Bıçak Sigorta : Özellikle aracın ilk hareketi gibi motorların ani olarak çok fazla 

akım çekmesi durumuna karşı koruma sağlar. 

 

 

 
Şekil 38: Bıçak Sigorta [17] 

 

 

LED Aydınlatma: Aracın ön kısmında iki adet bulunan aydınlatma görsel ikaz 

olarak kullanılmaktadır. Görev sahası içerisinde karanlık ortam şartlarında 

robotun konumunu göz ile kolaylıkla seçebilmemizi sağlar. Ayrıca QR okuma 

esnasında yeterli ışık olmaması durumda aracın altında bulunacak olan 

aydınlatma sayesinde aracımız QR kodları kolaylıkla okuyabilecektir. 

 

 
Şekil 39: LED Aydınlatma [18] 
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Acil Durum Durdurma Butonu: Öngörülemeyen bir arıza sonucunda aracın 

hareketini durdurması için kullanılmaktadır. Kolayca erişilebilmesi için aracın 

arka kısmına yerleştirilmiştir. 

 
 

Şekil 40: Acil Durum Durdurma Butonu [19] 

 

Buzzer: Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere araç parkurda bulunan 

engellerle karşılaştığında 15 saniye boyunca bekleyecek ve bu süre zarfında bir 

kez sesli uyarı verecektir. Ayrıca yük alma ve bırakma sırasında yük standına ya 

da parkurda bulunan herhangi bir cisme çarpma durumunu önlemek için de 

aracın yanlarına eklenen ultrasonik mesafe sensörleri belirlenen eşik değerinin 

altında veri aldığında sesli uyarı verilecektir. 

 

 
 

Şekil 41: Buzzer [20] 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Çizgi Takip Birimi Algoritma Tasarım Süreci: 

 

Şekil 42: Çizgi Takip Birimi Algoritma Süreci 
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Engel Algılama Algoritma Tasarım Süreci: 

 

Şekil 43: Engel Algılama Algoritma Süreci 
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Yük Hizalama Algoritma Tasarım Süreci: 

 

Şekil 44: Yük Hizalama Algoritma Süreci 

Yük Hizalama Algoritması ile elde edilecek sonuç Şekil 52’ de modellenmiştir. 
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QR KOD Birimi Algoritma Tasarım Süreci:  

 

 
 

Şekil 45: QR KOD Birimi Algoritma Süreci 
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Telemetri ve Ölçüm Birimi Algoritma Tasarım Süreci: 
 

 
 

Şekil 46: Telemetri ve Ölçüm Birimi Algoritma Süreci 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Çizgi Takip Birimi Yazılım Tasarım Süreci: 
 

 
 

Şekil 47: Çizgi Takip Birimi Yazılım Süreci 
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Yarışmada aracın otonom olması ve çizgi takibi yapması istenildiği üzere, aracın çizgi 

takibi yazılımı için Python-OpenCV kütüphanesinden yararlanıldı. Bu kapsamda öncelikle 

görüntü üç kanallı olan RGB’den tek kanallı gri ton (grayscale) formatına çevrildi. Bunun 

yapılmasındaki sebep gerçekleşecek işlemin daha az hesaplama içermesi ve buna müteakip 

işlem hızının da artmasıdır. Görüntüdeki gürültüyü azaltmak ve görüntüyü yumuşatmak için 

Gauss bulanıklığı (Gaussian blur) metodundan yararlanıldı. Bu metodun yararı ise mümkün 

oldukça gerekli kenarları tespit edebilmede önemli rol oynamasıdır. Gauss bulanıklığı 

metoduna uyguladığımız ikili ters eşikleme (binary inverse threshold) ile renk değeri 80’den 

büyük olan değerler siyah, küçük olanlar ise beyaz olmak üzere renk ölçeği iki sayıya indirildi. 

Beyaz çizginin mevcudiyetini, siyah ise yokluğunu göstermektedir. Siyah 0 ile tanımlanırken 

beyaz 255 ile tanımlanır. Araç çizgi takibi yaparken, dönüş yapması gerektiğinde çizginin 

açısına gerek duyar. Bunun üzerine çizginin eğimi hesaplandı. Eğimin arctanjantı bize açıyı 

vermektedir. Aracın yapacağı zorunlu dönüşlerde açı bilgisi hareketin yönünü belirlemede 

önemli rol oynayacaktır.  

 

Şekil 48: Veri Akış Diyagramı ve Sistemdeki Girdi-Çıktı İlişkisi 
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Raspberry Pi 4 (RPI4)’e bağlanan kameradan gelen görüntü ile çizginin mevcudiyeti ve 

açısı tespit edilip bu veriler CAN-BUS veri yoluna aktarılır. Bu sayede aracın dönüş açısı 

motora iletilir. 

Çizgi Takip Sisteminin Matematiksel Modellemesi 

 Çizginin açısı hesaplanırken, önce çizginin mevcudiyetine bakılır. Çizginin 

mevcudiyeti (480, 640) lık matriste 255 (beyaz) değerini alan noktalara bakılarak anlaşılır. 

Bunun nedeni beyaz olan yerlerde çizginin mevcudiyetinin olmasından kaynaklanmaktadır. 

Matriste 255 değerini alan noktaların ortalaması alınır böylece çizginin kesinlikle geçtiği bir 

orta nokta bulunmuş olur. İkinci nokta olarak çizginin bittiği, matrisin ilk satırında 255 değerini 

alan noktaların ortalamasına bakılır. Böylece çizginin bittiği orta noktaya ulaşılır. Bu iki nokta 

arasındaki çizginin açısını bulmak için aşağıdaki denklemlerden yararlanılır. 

 
Şekil 49: İki nokta arasından geçen çizginin koordinat düzleminde gösterimi 

● İki nokta arasındaki çizginin eğimi hesaplanır: 

𝑚 =  𝑡𝑎𝑛(𝛼) 

𝑚 =  
𝑥₂ −  𝑥₁

𝑦₂ −  𝑦₁
 

𝑚 =  
420 −  340

480 −  251
 

𝑚 =  
80

229
 

𝑚 =  0.34934497816 
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● Eğimin arctanjantı çizginin açısını verir. 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑚)  

𝛼 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(0.34934497816) 

𝛼 =  19.25660511 

𝛼 ∼ 19 

 

          Şekil 50: RGB formatındaki görüntü      Şekil 50.1: İkili ters eşikleme 

           metodu uygulandığında görüntü 

Engel Algılama Birimi Yazılım Tasarım Süreci:  

 

Engel algılama birimi, verdiği ölçüm değerlerinin hata payının düşük olması nedeniyle 

ultrasonik mesafe sensörünün kullanımıyla C/C++ programlama dilinde Arduino Uno üzerinde 

programlanacaktır.  

Aracın ön kısmında bulunan ultrasonik mesafe sensörlerinden gelen veriler ile aracın 

engele olan uzaklığı belirlenecektir. Uzaklık bilgisi CAN-BUS ile anakarta iletildikten sonra 

uygulanacak algoritma ile belirli bir eşik değerinin altına indiğinde, araç önünde engel 

bulunması sebebiyle duracak ve yarışma şartnamesinde yer aldığı şekilde 15 saniye boyunca 

bekleyecektir ve bu süre zarfında bir kez sesli uyarı verecektir. Süre sona erdiğinde araç, engel 

açılmıyorsa engel geçme algoritması ile yoluna devam edecektir. Bu noktada engeli geçmek 

için engelin etrafında çizgi var ise çizgi takibi ile araç yoluna devam edecektir. Çizginin 

bulunmadığı durumda ise aracın yazılımına ekleyeceğimiz açı bilgisi ve sağlayacağı dönüşler 

ile araç otonom olarak hareketini gerçekleştirip yola devam edecek ve engeli geçecektir. 15 

saniyelik süre sonunda uzaklık bilgisi eşik değerinin üzerinde yer alıyorsa engelin açıldığı 

varsayılarak araç durmadan önce hareket halinde olduğu yönde çizgi takibi ile hareketine 

devam edecektir. 

Aracın engel açılmadığında ve engel etrafında çizgi bulunmadığı durumda, engeli 

geçmek için uygulayacağı hareket şekil 51 de modellenmiştir. 
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Şekil 51: Robotun engeli çizgi takibi olmadan geçtiği durum 

     

 

Yük Hizalama Birimi Yazılım Tasarım Süreci: 

 Yük hizalama birimi, verdiği ölçüm değerlerinin hata payının düşük olması nedeniyle 

ultrasonik mesafe sensörünün kullanımıyla C/C++ programlama dilinde Arduino Uno üzerinde 

programlanacaktır.  

Aracın yarışma şartnamesinde yer aldığı şekilde gerekli konumlarda yük alma ve 

bırakma işlemini gerçekleştirmesi gereklidir. Bu işlemlerin gerçekleşeceği konumların doğru 

tespiti için QR KOD etiketlerinin kullanımının yanı sıra, aracın yükün bulunduğu platformun 

altında doğru konumda durması amaçlanmaktadır. Bu sayede yük alma sırasında araç dengeyi 

sağlayarak hareketine devam edecektir. Yük hizalama işlemi Teknofest tarafından belirlenen 

yarışma alanında, standın altında bulunacak çizginin standın boyuna göre ortalandığı 

düşünülerek ve aracın çizgi takibi ile hareket edeceği düşünülerek bu birimdeki hizalama işlemi 

sadece standın enine göre gerçekleştirilecektir. Bu süreçte aracın üzerine yukarı yönde veri 

alacak üç adet ultrasonik mesafe sensörü yerleştirilecektir. Bu sensörlerden ikisi aracın ön ve 

arka kısmında bulunacak ve araç yükün bulunduğu standın altına girdiğinde iki sensörden elde 

edilecek verilere göre araç duracaktır. Aracın durması için gerekli verinin hesaplanmasında 

aracın ve yük standının yüksekliği kullanılacaktır. Bu iki yükseklik arasındaki farkın ilk önce 

aracın önünde bulunan sensörden sonra ise arkada bulunan sensörden alındığında aracın yük 

alma işlemi için durdurulması planlanmaktadır. 

Aracın üzerinde konumlandırılacak diğer ultrasonik mesafe sensörü ise aracın yükü 

aldığına dair ağırlık sensöründen elde edilecek veriye ek olarak kullanılacaktır. Araçta bulunan 

yük kaldırma plakasının altında orta kısımda konumlandırılacak sensörden elde edilecek veri, 

yük kaldırma işleminde plakanın ne kadar yükselmesi gerektiği hesaplanarak belirlenecektir. 

Bu işlem için kullanılacak sensörde Yük Hizalama Birimi’ne eklenerek karmaşıklık azaltılıp 

donanımsal tasarruf elde edilecektir. 
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Yük Hizalama Birimi’nden elde edilecek veriler ile araç durduğunda standın ve aracın 

üstten görünümünün aşağıda verilen şekildeki gibi olması planlanmaktadır.  

 

Şekil 52: Araç durduğunda standın ve aracın üstten görünümü 

Yük Hizalama Birimi ultrasonik mesafe sensörlerinden elde edeceği verileri anakarta 

gönderecek, anakart ise bu verilere göre Hareket Kontrol Birimini yönlendirecektir. 

 

 QR KOD Birimi Yazılım Tasarım Süreci:  

 

QR Kod birimi, aracın anakartı olan Raspberry Pi ve kameradan oluşacaktır. Python-

OpenCV kütüphanesini kullanarak kameradan gelen görüntüyü işleyip, QR KOD etiketi tespit 

edilecektir. Tespit edilen QR KOD etiketi çözüldükten sonra içine kodlanan bilgi ile anakart 

aracın dönüş yapması gerektiğine veya yük alma/bırakma noktasında olduğuna karar verecek. 

Ayrıca anakart, QR KOD etiketlerini haritalandırmada gösterilmesi üzere GUI ye iletecektir. 

 

 

 
 

Şekil 53: QR KOD Birimi Mimarisi 
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Telemetri ve Ölçüm Birimi Yazılım Tasarım Süreci: 

 

Telemetri ve ölçüm biriminde, birçok özelliği bünyesinde barındırmasından ötürü 

MPU-6050 akselerometre sensörünün kullanımı uygun görülüp C/C++ programlama dilinde, 

Arduino Uno üzerinde programlanacaktır. 

 

 Aracın başlangıç noktasından itibaren ivme, hız, açı ve mesafenin hesaplanmasından 

sorumludur. Mesafe hesaplamasında ana veri kaynağı encoder in hata oranı tekerin boyutuna 

göre sürekli değişebileceğinden dolayı her iki kaynaktan (encoder ve ivmeölçer) gelen değerler 

karşılaştırılacaktır. 

 

3 eksenli ivmeölçer ve 3 eksenli jiroskobun verileri kullanılarak aracın hızı, aldığı 

toplam yol ve açı farkı MCU aracılığıyla hesaplanır. Bu hesaplamalar, aracın yer değişiminin 

hesaplanmasında ve pozisyondaki değişikliğin tanımlanmasına yardımcı olur. Veriler, alanı 

haritalamak için ve yoldan herhangi bir sapma olduğunda aracın yönünü ayarlamak için diğer 

birimlere CAN modülü aracılığıyla iletilir. 

 

Telemetri ve ölçüm birimi başlatılıp, kalibrasyonu yapıldıktan sonra MPU-6050 

akselerometreden veri almaya başlar ve ivme ölçümlerini alır. MPU-6050 de olan DMP (Dijital 

Hareket İşlemcisi) vasıtasıyla dörder verilerini alır, alınan dörder verilerinden aracın yönündeki 

değişim ve akselerometreden gelen verilerden hız ve alınan yolun uzunluğu hesaplanır. İşlenen 

bu veriler CAN-Bus aracılığıyla haritalandırma birimine iletilir. 

MCU aşağıdaki denklemleri kullanarak istenilen değerleri hesaplamaktadır. 

 

● 𝜈 hız 

● 𝑎 ivme 

● 𝑑 yer değiştirme  

● 𝛩 açı 

● 𝜔 açısal hız 

● 𝛥𝑡 iki örnekleme (𝑓[𝑖] , 𝑓[𝑖 − 1]) arasındaki zaman olmak üzere 

● 𝜈 =  
𝑎[𝑖] +𝑎[𝑖−1]

2
∗ 𝛥𝑡 

● 𝑑 =  
𝑣[𝑖] +𝑣[𝑖−1]

2
∗ 𝛥𝑡 

● 𝛩 =  
𝜔[𝑖] +𝜔[𝑖−1]

2
∗ 𝛥𝑡  

 

 
Şekil 54: Telemetri ve Ölçüm Birimi Mimarisi 
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Haritalandırma Birimi Yazılım Tasarım Süreci: 

Yarışma şartnamesinde yer aldığı şekilde haritalandırma işlemi için uygun algoritmayı 

tasarlamadan önce istenilen verilerin analizi yapılarak yüklü ve yüksüz turların sonunda 

oluşturulan haritada bulunması gereken veriler belirlenip, verilerin nasıl elde edileceği ve nasıl 

işleneceği planlanmıştır. Aracın tasarımında kullanılan modüler yapı aracılığıyla alt sistemlerde 

bulunan sensörlerden gelecek veriler ile yarışma alanının iki boyutlu haritası çıkarılacaktır. 

Haritalandırma işlemi robot hareket halindeyken anlık olarak yapılacak ve bu süre zarfında 

robotun hareketi harita üzerinde de gösterilecektir. Yarışma alanında bulunan engellerin, yük 

alma ve bırakma noktalarında bulunan QR KOD etiketlerinin, yük alma ve bırakma noktalarının 

ve güvenlik için yarışma alanını çevreleyen nesnelerin haritası çıkarılacaktır. Bu noktada aracın 

yarışma alanı içerisindeki hareketinde önemli rol oynayan çizgilerin harita üzerinde 

bulunmasını gerektiren bir ifadeye yarışma şartnamesinde ya da ilgili platformlarda 

rastlanmamıştır. Fakat aracın aldığı yol ve hareket ettiği doğrultu belirleneceğinden, yarışma 

alanında aracın hareket yolu üzerindeki çizgiler haritaya eklenebilecektir. 

Haritalandırma işlemi anakart olarak kullanılacak Raspberry Pi 4’de Python 

programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecektir. Anakarta veri gönderecek olan alt sistemler 

aracılığıyla oluşturulacak harita istenilen şekilde iki boyutlu olacaktır. Yüksek maliyetli ve 

karmaşık komponentlerin kullanımıyla elde edilecek üç boyutlu haritalandırma yöntemlerinin 

aksine alt sistemlerden elde edilecek veriler ile yarışma alanının iki boyutlu haritasının 

çıkarılması zaman ve maliyet açısından büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. 

   

Şekil 55: Haritalandırma için veri alınacak alt sistemler 
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Haritalandırma işlemi için anakartın veri alacağı alt birimler Telemetri ve Ölçüm Birimi, 

Engel Algılama Birimi, QR KOD Birimi, Hareket Kontrol Birimi ve Çizgi Takip Birimi 

olacaktır. Tüm veriler CAN BUS sistemiyle iletilecektir.  

Telemetri ve Ölçüm Birimi’nde bulunan ivmeölçer ve Hareket Kontrol Birimi’nde 

bulunan Encoder ile aracın hızı ve aldığı yol belirlenecektir. Telemetri ve Ölçüm Birimi aynı 

zamanda aracın hareket doğrultusundaki açı değişikliğini de tespit edebilecektir. 

QR KOD Birimi ise yarışma alanında bulunan QR KOD etiketlerinin tespitini sağlayıp 

anakarta bildirmesiyle etiketler haritaya işlenecektir.  

Engel Algılama Birimi bulundurduğu ultrasonik mesafe sensörleri ile aracın etrafında 

bulunan nesneleri belirleyebilecektir. Bu noktada ultrasonik mesafe sensörlerinin 

haritalandırma işlemi için kullanımına rastlanılan pek çok örnek bulunmaktadır [21]. 

Haritalandırmada maliyet açısından oldukça önemli bir katkı sağlayan ultrasonik mesafe 

sensörlerinden elde edilen verilerin birleştirilerek iki boyutlu bir harita elde edilmesi 

planlanmaktadır. 

Çizgi Takip Birimi ile aracın hareket halindeyken takip ettiği çizgiler belirlenip harita 

üzerine işlenebilecektir. 

 Haberleşme Ağı (CAN-BUS) Yazılım ve Tasarım Süreci: 

A Controller Area Network (CAN) denetleyici kontrol ağı olan gerçek zamanlı kontrolü 

etkin bir şekilde destekleyen seri iletişim protokolüdür.  

Her düğümün mesaj gönderip alabildiği ve eşler arası veya ana-bağımlı iletişim tarzına 

izin veren çok yöneticili bir yapıya sahiptir. CAN Bus, üzerinde MCP2515 bir bükümlü tel çifti, 

120 Ω terminal direnci ve genel olarak tüm prosedürleri kontrol etmek için düğümün beyni 

olarak görülen ve elektronik bağlantıları birbirine bağlayan bir mikrodenetleyici birliği (MCU) 

tarafından oluşturulan düğümlerden oluşur. CAN veri yolu iletişim için iki özel kablo 

kullanmaktadır. Bunlar CAN High (yüksek) ve CAN Low (düşük) olarak adlandırılır. CAN veri 

yolu boş durumda iken, veri iletim yolunda herhangi bir verinin iletilmesi söz konusu değil iken 

her iki hatta (Can High ve Can Low) 2.5 V taşır. Bu duruma resesif durum denir. CAN veri 

yolunda mesaj iletimi gerçekleştiği zamanda ise CAN High (yüksek) hattı 3.5V'a çıkar ve CAN 

Low (düşük) hattı 1.5V'a düşer, böylece hatlar arasında 2.5V'luk bir fark oluşturur [22]. Bu 

duruma “dominant” adı verilir. İletişim, iki veri yolu hattı arasındaki voltaj farkına 

dayandığından, CAN veri yolu endüktif yükselmelere, elektrik alanlara veya diğer gürültülere 

karşı hassas değildir. Bu, CAN Bus'a otonom araç için kullanılacak olan GUI’de gösterilecek 

olan verilerde herhangi bir problem ya da aksama olmaması için ayrı bir avantaj sağlamaktadır.  
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Şekil 56: Yukarıda bahsi geçen dominant ve resesif durumlarının grafik modeli gösterilmiştir 

 

  

 
  Şekil 57: Yukarıda bahsi geçen dominant ve resesif durumlarının Logic AND operatörü ve 

iki düğümün veri gönderirken ki yol durumu gösterilmiştir 
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Şekil 58: CAN-Bus ağı mimarisi 

 

CAN Bus veri yolu ve bağlantı noktaları yukarıdaki fotoğrafta verilmiştir. 

Bağlantı noktaları düğüm olarak adlandırılır ve mikrodenetleyici, CAN kontrolörden 

oluşur. CAN kontrolcüsü CAN veri yoluna direkt bağlanır. Bu veri yolu iki telden 

oluşup, her iki tarafıda 120R ohm dirençle sonlandırılmış bir veri yoludur. 120R 

ohm’luk direnç ile sonlandırılmasının sebebi CAN veri yolunun doğru şekilde 

sonlandırılması için her bir ucuna bir adet 120 Ohm direnç yerleştirilmelidir. Dirençler, 

elektrik sinyallerinin CAN High (yüksek) ve CAN Low (düşük) üzerinden mükemmel 

bir şekilde yayılmasını garanti eder.  
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                                                Şekil 59: CAN-Bus veri yolu mimarisi 

 

CAN protokolü diğer protokollerden farklı olarak adres temelli değil, mesaj temelli 

çalışmaktadır [22][23]. CAN iletişim protokolü, ileti önceliği (CSMA/CD+AMP) üzerinde 

çarpışma algılama (collision detection) ve mesaj önceliğine göre tahkim özelliğine sahip 

(arbitration on message priority), taşıyıcı-duyulu (carrier-sense), çoklu erişim protokolüdür. 

CSMA, bir veri yolu üzerindeki her düğümün bir mesaj göndermeye çalışmadan önce önceden 

belirlenmiş bir hareketsizlik süresi kadar beklemesi gerektiği anlamına gelir. CD+AMP, her 

mesaja özgü bir ID numarası atanır. ID olarak en küçük değer hangi düğüme aitse Bus veri 

yolunu kullanma önceliği o düğüme aittir. Standart 11 bit tanımlayıcıya sahip ISO-11898:2003 

Standardı, 125 kbps'den 1 Mbps'ye kadar sinyal hızları sağlar. Standart daha sonra "Extended 

(genişletilmiş)" 29-bit tanımlayıcı ile değiştirilmiştir. Şekil 5'teki standart 11 bitlik identifier 

(tanımlayıcı) alanı 2
11

 veya 2048 farklı mesaj tanımlayıcısı sağlarken, Şekil 6'daki genişletilmiş 

29 bit identifier (tanımlayıcı) 2
29

 veya 537 milyon tanımlayıcı sağlar. CAN Bus 4 tip frame’e 

sahiptir. Bunlar Data frame, Remote frame, Error frame ve Overload Frame olarak adlandırılır. 

Data frame; CAN 2.0A, 11 bitlik bir identifier (tanımlayıcı) kullanan standard CAN 

formatı iken CAN 2.0B, 29 bitlik bir identifier (tanımlayıcı) kullanan genişletilmiş CAN 

formatıdır. İki frame çeşidi arasındaki mevcut olan tek fark identifier’ın (tanımlayıcı) 

uzunluğudur. Data frame en yaygın mesaj türüdür ve ID Önceliği alanı şekil 7, Data Field (Veri 

Alanı), CRC Field (Döngüsel Yedeklilik Kontrol Alanı) ve Acknowledgement Field (Onay 

Alanından) oluşur. Arbitration Field (ID Önceliği Alanı), Şekil 4'teki 11 bitlik bir identifier 

(tanımlayıcıyı) ve data frame için baskın olan RTR bitini içerir. Şekil 6’da 29 bitlik identifier 

(tanımlayıcıyı) ve RTR bitini içerir. Sonraki, sıfır ila sekiz bayt veri içeren Veri Alanı ve hata 

tespiti için kullanılan 16 bitlik sağlama toplamını içeren CRC Alanıdır. Sonuncusu 

Acknowledgement (Onay Alanıdır) [22]. 

 

 

Standard Frame: 

 

 
                    

Şekil 60: Standard CAN: 11 bit identifier (tanımlayıcı) 
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        SOF: Frame’in tek baskın başlangıcı (SOF) biti, bir mesajın başlangıcını işaretler ve boşta 

kaldıktan (idle) sonra veri yolundaki düğümleri senkronize etmek için kullanılır. 

Identifier: Standart CAN 11 bit tanımlayıcı, mesajın önceliğini belirler. Binary değer ne 

kadar düşükse, önceliği o kadar yüksek olur (mesaj önceliği hakkı) bkz. Şekil 7.  

RTR: Tek bir uzak iletim talebi (remote transmission request) biti, başka bir düğümden 

bilgi gerektiğinde baskındır. Tüm düğümler isteği alır, ancak tanımlayıcı belirtilen düğümü 

belirler. Yanıt veren veriler belirlenen düğümde dahil olmak üzere tüm düğümler tarafından 

alınır ve veri ile ilgisi olan herhangi bir düğüm tarafından kullanılır. Bu şekilde, bir sistemde 

kullanılan tüm veriler tek tiptir. 

IDE: Baskın bir tek tanımlayıcı uzantısı (identifier extension) biti, standart bir CAN 

identifier’in (tanımlayıcının) iletildiği anlamına gelir.  

r0: Ayrılmış veya rezerve edilmiş bit (gelecekteki standart değişikliği ile olası kullanım 

için). 

DLC: 4 bitlik veri uzunluğu kodu (Data Length Code), iletilen veri baytlarının sayısını 

içerir. Gönderilen verinin kaç bayt olduğunu söyler 

Data: 64 bit’e kadar kullanılabilir veri iletebilir.  

CRC: 16 bitlik (15 bit + delimiter (sınırlayıcı)) döngüsel artıklık denetimi (Cyclic 

redundancy check), hata tespiti için önceki kullanılabilir verilerin sağlama toplamını (iletilen 

bit sayısı) içerir. CRC alanı, SOF alanından CRC alanına kadar gönderilen verinin doğru olup 

olmadığının anlaşılması için bir değerdir. Veriyi gönderen düğüm veri üzerinde bir takım 

işlemler yaparak 15 bitlik CRC değerini hesaplar ve çerçeveye ekler. Alan düğüm veriyi 

aldığında göndericinin yaptığı işlemler ile aynı işlemleri yapar ve CRC yi tekrar hesaplar. 

Alınan ve gönderilen CRC tutarlı ise veri doğru gönderilmiştir. Alıcı düğümlerinden en az 1 

tanesi bile veriyi yanlış aldıysa veri tekrar gönderilmelidir. 

ACK: Doğru bir mesaj alan her düğüm, orijinal mesajdaki çekinik bitin üzerine baskın 

bir bit ile yazar, bu da hatasız bir mesajın gönderildiğini gösterir. Bir alıcı düğüm bir hata tespit 

ederse ve bu biti çekinik bırakırsa, mesajı atar ve gönderen düğüm yeniden bitleri aldıktan sonra 

mesajı tekrarlar. Bu şekilde, her düğüm verilerinin bütünlüğünü kabul eder 

(Acknowledgment). ACK 2 bittir, biri acknowledgement (alındı) biti ve ikincisi delimiter 

(sınırlayıcıdır). 

EOF: Can frame veya mesaj sonunu işaretler. 7 bittir. 

IFS: Bu 7 bit frameler arası alan (InterFrame Space), denetleyici tarafından doğru olarak 

alınan bir frame’i mesaj arabelleği alanındaki uygun konumuna taşımak için gereken süreyi 

içerir [24]. 

 

Extended Frame: Standard frame ile benzerdir buna ek olarak SRR, IDE ve r1 

eklenmiştir. 

                       

 

  
 

Şekil 61: Extended CAN: 29 bit identifier (tanımlayıcı) 

 

SRR: Yedek remote request (SRR) biti, genişletilmiş formatta bir yer tutucu olarak 

standard mesaj konumundaki RTR bitinin yerini alır. 

IDE: Identifier (tanımlayıcı) uzantısındaki (IDE) resesif bit, daha fazla tanımlayıcı 

(identifier) bitin takip ettiğini gösterir. 18 bitlik uzantı IDE'yi takip eder. 

r1: RTR ve r0 bitlerinin ardından, DLC bitinin önüne ek bir yedek bit eklenmiştir. 
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Remote frame; CAN ağındaki belirli bir kimliğe sahip bir düğümden mesaj istemek için 

kullanılır. Buna örnek olarak otomobildeki merkezi kilidi kontrol eden mikroişlemcinin, 

aktarma organı kontrolöründen şanzıman vites seçicisinin durumunu bilmesi gerekebilir [24]. 

Error frame; Bir düğüm bir mesajda bir hata tespit ettiğinde iletilir ve ağdaki diğer tüm 

düğümlerin de bir error frame göndermesine neden olur. Orijinal transmitter (verici) daha sonra 

mesajı otomatik olarak yeniden iletir. Raporun ilerleyen sayfalarında Error Frame dahil daha 

detaylı bilgi verilecektir. 

Overload Frame; Bir CAN düğümü data frame veya remote frame’den gelen mesajları 

işleyebilmesi için fazladan bir gecikme oluşturur [24].  

CAN, her biti aynı anda örneklemek için tüm düğümlerin senkronize edilmesini 

gerektiren asenkron bir protokoldür. Bu nedenle, tüm düğümlerin senkronizasyonu harici bir 

saat ile değil, mesajın ilk bitinin (Start of Frame) ile gerçekleştirilebilir. Baskın bit '0', çekinik 

bit '1'in üzerine yazar, bu da baskın bitin çekinik bit üzerinde önceliğine sahip olduğu anlamına 

gelir. Bu nedenle, birden fazla düğüm, CAN veri yolu üzerinden bir mesaj iletmeye çalıştığında, 

Şekil 5'te açıklandığı gibi, daha yüksek önceliğe (düşük ID) sahip düğüm iletimi sürdürürken 

diğer düğümlerin iletimleri kesintiye uğrar [24]. 

 

 
 

Şekil 62: ID önceliğine dair tablo gösterimi 

        

       Şekil 7’de gösterilen tabloda Düğüm 1’in ID’si 16, Düğüm 2’nin ise 64 olarak 

gösterilmiştir. 

CAN veri yolundaki tüm cihazlar aynı bit hızını kullanmalıdır. Ancak, tüm cihazların 

aynı anda osilatör saat frekansına sahip olması gerekli değildir. Ayrı cihazların farklı saat 

frekansları için, Baud Rate Prescaler (Baud hızı ön ölçekleyici) ve her segmentte Time Quanta 

(Kuanta) sayısı uygun şekilde ayarlanarak bit hızı ayarlanmalıdır. CAN bit zamanı, örtüşmeyen 

bölümlerden oluşur. Bu segmentlerin her biri, bu veri sayfasında daha sonra açıklanan Time 

Quanta (TQ) adı verilen tamsayı birimlerinden oluşur. Nominal Bit Hızı “Nominal Bit Rate” 

(NBR), CAN spesifikasyonunda, yeniden senkronizasyon olmadan ideal bir verici tarafından 

iletilen saniye başına bit sayısı olarak tanımlanır. Denklemi ile açıklanabilir: 

𝑁𝐵𝑅 = 𝑓𝑏𝑖𝑡  =  1 ÷ 𝑡𝑏𝑖𝑡  
 

Ayarlama, dört bölümden oluşur bunlar: Senkronizasyon, yayılma, faz 1 ve faz 2 olmak 

üzere. Nominal Bit Timing (Nominal Bit Süresi) (NBT) (t bit) örtüşmeyen bölümlerden oluşur 

(Şekil 8). Bu nedenle, NBT aşağıdaki bölümlerin toplamıdır:  
𝑡𝑏𝑖𝑡 = 𝑡𝑆𝑒𝑛𝑘 + 𝑡𝑦𝑎𝑦𝚤𝑙𝑚𝑎 + 𝑡𝑓𝑎𝑧1 +  𝑡𝑓𝑎𝑧2  

 

NBT ile ilişkilendirilen örnek nokta, daha sonra açıklanacak olan Synchronization 

Jumped Width (Senkronizasyon Atlama Genişliği) ve Information Processing Time (Bilgi 

İşleme Süresidir). Senkronizasyon kısmı, NBT'deki ilk kısımdır ve veri yolu üzerindeki 

düğümleri senkronize etmek için kullanılır. Bu segment 1 TQ'da sabitlenmiştir. 
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                   Şekil 63: Bit başına 10 zaman kuantumlu örnek bir CAN bit zamanlaması 

 

Yayılma segmenti (Propagation), düğümler arasındaki fiziksel gecikmeleri telafi etmek 

için mevcuttur. Yayılma gecikmesi, bus driver (hem alıcı hem verici) ile ilişkili gecikmeler 

dahil olmak üzere, sinyalin iletim hattındaki yayılma süresinin toplamının iki katı olarak 

tanımlanır. Yayılma, 1-8 TQs arasında programlanabilir [25].  

İki Faz segmenti, Phase 1 (PS1) ve Phase 2 (PS2) , veri yolundaki faz hatalarını telafi 

etmek için kullanılır. Phase 1 yeniden senkronizasyon ile uzatılabilir (veya Phase 2 (PS2) 

kısaltılabilir). Phase 1, 1-8 TQ arasında programlanabilir ve Phase 2 (PS2), 2-8 TQ arasında 

programlanabilir. 

Sample Point (Örnek nokta), logic (mantık) seviyesinin okunduğu ve yorumlandığı bit 

zamanındaki noktadır. Sample Point (Örnek Nokta) PS1'in sonunda bulunur.  

Information Processing Time segmenti (Bilgi İşlem Süresi), logic’in (mantığın) 

sampled (örneklenmiş) bir bitin bit seviyesini belirlemesi için gereken süredir.  

IPT, sample point’te başlar, TQ cinsinden ölçülür ve Microchip CAN modülü için 

2TQs'de sabitlenir. Phase 2 (PS2) de örnek noktasında başladığı ve bit zamanındaki son bölüm 

olduğu için, Phase 2 (PS2) minimumunun IPT'den az olmaması gerekir. Denklem ile gösterimi 

[25]:  
𝑃𝑆2 𝑚𝑖𝑛 =  𝐼𝑃𝑇 =  2 𝑇𝑄𝑠 

 

Synchronization Jump Width (Senkronizasyon Atlama Genişliği), iletilen mesaj ile 

senkronizasyonu sürdürmek için bit saatini gerektiği gibi 1-4 TQs ayarlar. 

Bit zamanı oluşturan bölümlerin her biri, Time Quanta (TQ) adı verilen tamsayı 

birimlerinden oluşur. Her Time Quanta (Zaman Kuantumunun) uzunluğu osilatör periyoduna 

(TOSC) bağlıdır. Temel TQ, osilatör periyodunun iki katına eşittir. Şekil 9, bit periyodunun 

TOSC ve TQ'dan nasıl türetildiğini göstermektedir. TQ uzunluğu, Baud Rate Prescaler (Baud 

Rate Ön Ölçekleyici) olarak adlandırılan programlanabilir bir ön ölçekleyici kullanılarak 

programlanabilen bir TQ saat periyoduna (t BRPCLK) eşittir. Bu, aşağıdaki denklemde 

gösterilmektedir: 
𝑇𝑄 =  2 •  𝐵𝑅𝑃 •  𝑇𝑜𝑠𝑐 =  2 •  𝐵𝑅𝑃 / 𝐹𝑜𝑠𝑐 
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Şekil 64: Time Quanta (Zaman Kuantumu) ve Bit Periyodu Tablosu [25] 

CAN protokolü karmaşık hata algılama mekanizmaları sağlar. Anlatılacak olan hatalar 

algılanabilir.  

CRC Error (CRC Hatası): Cyclic Redundancy Check (CRC) (Döngüsel Artıklık 

Denetimi) ile verici, Çerçeve Başlangıcından veri alanının sonuna kadar bit dizisi için özel 

kontrol bitlerini hesaplar. Bu CRC dizisi, CRC alanında iletilir. Alıcı düğüm de aynı sistemi 

kullanarak CRC dizisini hesaplar ve alınan diziyle bir karşılaştırma yapar. Bir uyumsuzluk 

tespit edilirse, bir CRC hatası meydana gelir ve bir hata çerçevesi oluşturulur, mesaj tekrarlanır. 

ACK Error (ACK Hatası): Bir mesajın Acknowledgement (Onay) alanında, transmitter 

(verici) Acknowledgement Slot (Onay Yuvası) bitinin (çekinik bir bit olarak gönderilen) baskın 

bir bit içerip içermediğini kontrol eder. Baskın bir bit içeriyorsa, başka hiçbir düğüm frame’i 

doğru şekilde almamıştır. Bir Acknowledgement (Onay) hatası oluşur, bir hata frame’i 

oluşturulur bu yüzden mesajın tekrarlanması gerekir. 

Form Error (Form Hatası): Bir düğüm dört bölümden birinde End of Frame (Frame 

sonu), Interframe space (çerçeveler arası boşluk), Acknowledgement delemiter (Onay 

sınırlayıcı) veya CRC delimiter (sınırlayıcı) baskın bir bit algılarsa, bir form hatası meydana 

gelir ve bir hata çerçevesi oluşturulur, mesaj tekrarlanır. 

Bit Error (Bit Hatası): Bir transmitter (verici), ilettiği mesajın zıt bit seviyesini tespit 

ederse bir bit hatası oluşur (bir baskın bit iletti ve bir çekinik bit tespit etti veya bir çekinik bit 

iletti ve bir baskın bit tespit etti). İstisna olarak Transmitter’ın (vericinin) bir çekinik bit 

gönderdiği, tahkim alanı ve Acknowledgement Slot (Onay Yuvası) sırasında baskın bir bitin 

algılandığı durumda, normal tahkim gerçekleştiği için bit hatası üretilmez [25]. 

Stuff Error (Doldurma Hatası): Start- of - Frame (Frame Başlangıcı) ve CRC delimiter 

(sınırlayıcı) arasında, aynı polariteye sahip ardışık altı bit algılanırsa, bit doldurma kuralı ihlal 

edilmiştir. Bir malzeme hatası oluşur ve bir hata çerçevesi oluşturulur, mesaj tekrarlanır. 
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Error States (Hata Durumları): Algılanan hatalar, Error Frameler aracılığıyla diğer tüm 

düğümlere bildirilir. Hatalı mesajın iletimi durdurulur ve frame mümkün olan en kısa sürede 

tekrarlanır. Ayrıca, her CAN düğümü, dahili hata sayaçlarının değerine göre üç hata 

durumundan birindedir [25]:  

1. Error - Active (Hata - etkin) 

2. Error - Passive (Hata - pasif) 

3. Bus-Off (yalnızca Transmitter) 

Hata etkin durumu olağandır. Düğümün mesajları ve aktif hata framelerini (baskın 

bitlerden yapılmış) herhangi bir kısıtlama olmaksızın iletebildiği durumdur. Hata-pasif 

durumunda, mesajlar ve (çekinik bitlerden yapılmış) pasif hata frameleri iletilebilir. Bus-off 

durumu, istasyonun bus iletişimine katılmasını geçici olarak imkansız hale getirir. Bu durumda, 

mesajlar alınamaz veya iletilemez. Yalnızca transmitter (vericiler) bus-off'a gidebilir. 

Error Modes and Error Counters (Hata Modları ve Hata Sayaçları): MCP2515 iki hata 

sayacı içerir: Receive Error Counter (Alma Hatası Sayacı) (REC) (Şekil 10.2) ve Transmit Error 

Counter (İletim Hatası Sayacı) (TEC) (Şekil 10.1). Her iki sayacın değerleri MCU tarafından 

okunabilir. Bu sayaçlar, CAN Bus spesifikasyonuna uygun olarak artırılır/azaltılır. Her iki hata 

sayacı da 128'lik Error Passive (hata-pasif) sınırının altında ise, MCP2515 Error- Active (hata 

- etkindir) sayaçlarından en az biri 128'e eşit veya 128'i geçerse hata pasiftir. TEC, 255'lik bus-

off sınırını aşarsa bus-off'a gider. Cihaz, bus-off kurtarma dizisi alınana kadar bu durumda kalır. 

Bus-off kurtarma dizisi, ardışık 11 resesif bitin 128 oluşumundan oluşur (Şekil 10). 

MCP2515'in mevcut Hata modu, MCU tarafından EFLG kaydı aracılığıyla okunabilir. Ek 

olarak, hata sayaçlarından en az biri 96'lık hata uyarı sınırına eşit veya bu sınırı aşarsa ayarlanan 

bir hata durumu uyarı Flag (bayrak) biti olan EWARN (EFLG [0]) vardır. Her iki hata sayacı 

da hata uyarı sınırından küçükse EWARN sıfırlanır. 

       

Şekil 65: Hata modları durum şeması 
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Şekil 66: TEC: Transmit Error Counter Register (İletim Hata Sayacı Kaydı) 

 

 

Şekil 66.1: Receive Error Counter Register (Alıcı Hata Sayacı Kaydı) 
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RX1OVR RX1OVR: Receive Buffer 1 Overflow Flag bit (Taşma İşaret biti) 

RX0OVR 
RX0OVR: Receive Buffer 0 Overflow Flag bit (Arabellek 0 Taşma 

Bayrak biti) 

TXBO TXBO: Bus-Off Error Flag bit (Bus-Off Hata İşareti biti) 

TXEP TXEP Transmit Error-Passive Flag bit (Verici Pasif Hata İşaret biti) 

RXEP RXEP: Receive Error-Passive Flag bit (Alıcı Pasif Hata İşaret biti) 

TXWAR 
TXWAR: Transmit Error Warning Flag bit (Verici Hatası Uyarı İşareti 

biti) 

RXWAR RXWAR: Receive Error Warning Flag bit (Alıcı Hata Uyarı İşaret biti) 

EWARN EWARN: Error Warning Flag bit (Hata Uyarı İşaret biti) 

  

Tablo 4: Error Flag Register (Hata Bayrağı Kaydı) ve açıklaması 

CAN modülünün bu özellikleri dikkate alınarak, ön değerlendirme raporunda da 

belirtilerek, CAN veri yolunu kullanmak kablo hafriyatını azaltmak, az kablolama mevcut 

olduğu için hata payının az olması, düşük maliyetli olması, hafif olması ve az alan kapsaması, 

yapılacak olan modüler sistemde otonom araçta mevcut olan modüller arasında köprü görevi 

görmesi amacıyla anakart ve her modüle verilen ID’ye göre öncelik sırası belirlenerek , mesaj 

önceliği belirlenip modüller arasındaki iletişim gerçekleştirecektir. Bu iletişimi gerçekleştirmek 

adına iki Arduino Uno kullanılarak 2 CAN Bus modülü Veri yolu kullanarak yani CAN High 

ve CAN Low veri yolu ile veri gönderimi başarıyla gerçekleştirildi.  

Raspberry Pi, Arduino Nano ve CAN modülleri arasındaki veri gönderimi denendi. 

Burada ilk olarak Raspberry Pi 4’e CAN modülünün implementasyonu ve Arduino Nano ile 

CAN modülünün implementasyonu gerçekleştirildi. Arduino UNO’ya Arduino IDE 

kullanılarak yazılan kod yüklenmiştir. Kodun içerisinde istenileni vermesi adına mesaja 

identifier (tanımlayıcı) 0-8 byte aralığında byte veri taşıdığı için bu aralıklara uyan bir mesaj 

oluşturulmuştur ve mesaja bir ID verilmiştir. Mesaja ID verilmesinin sebebi otonom robot için 

kullanılacak olan modüler sistemde mevcut olan modüllerden gelecek olan bilgiler için veya 

anakarttan gidecek olan bilgilerin hangi modüle gideceği ya da hangi modülden anakarta bilgi 

geldiğini bilebilmek için CAN, birden fazla düğümün veya cihazın, her bir düğümün herhangi 

bir zamanda bir verici veya alıcı olarak çalışabileceği tek bir hat üzerinde veri yoluna 

bağlanmasına izin verir. Veri mesajları, veriyolu boyunca yayınlanır ve her düğüm mesajın 

içeriğini tanımlayan frame “identifier (tanımlayıcı)” temelinde mesajın ilgili olup olmadığını 

belirler. Raspberry Pi 4’ün Linux tabanlı terminalinden Can-utils adlı program indirildi çünkü 

Arduino Nano’dan gönderilen mesajın, Raspberry Pi 4 ‘ün terminalinden görülüp 

görülemeyeceğine dair haberleşme adına test yapıldı. Can-utils Linux’un CAN ağı ile iletişim 

kurmasını sağlayan Linux’a özel yardımcı programdır. Öncelikle yazılan kod içerisinde 

initializing (başlatma) CAN modülü ile Arduino Nano veya Raspberry Pi 4’te kablolamaya dair 

bir problem var mı? veya bitrate (bit hızı) uyuşuyor mu? Diğer modüller ile CAN bağlantısı 

gerçekleştirildiği zaman başarılı oldu mu olmadı mı sorusunun cevabını almamızı sağlıyor. 
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Şekil 67: Initializing’e (başlatma işlemi) dair yazılan kod 

 

 

MCP_NORMAL 

Otonom araçta Normal mode (Normal mod) da kullanılacaktır çünkü 

bu modda, cihaz tüm veri yolu mesajlarını aktif olarak izler ve bu aynı 

zamanda MCP2515'in CAN veri yolu üzerinden mesajları ileteceği tek 

moddur. Bu sebepten ötürü CAN_NORMAL kullanılacaktır. 

MCP_500KBPS 

Bir CAN cihazındaki Baud hızı, verilerin ağ üzerinde iletildiği hızı 

(hızı) ifade eder. Bu genellikle kilobit/saniye (kbps) olarak ifade edilir. 

Bir CAN veriyolu için, baud hızı ve kablonun uzunluğu ters orantılıdır. 

Baud hızı ne kadar yüksek olursa, kablonun uzunluğu o kadar az olur. 

Kendi network ağımızı kurduğumuz için standart baud hızı olan 

500kbit/s kullanılacaktır. 

MCP_16MHZ 
CAN modülünde mevcut olan osilatörün saniyede yaptığı titreşim 16 

Milyon kere olduğunu gösteriyor. 

MCP2515 

Initializing 

Successfully 

Sistemin başarıyla başlatıldığına dair GUI’ye mesaj gönderir. 

Error Initializing 

MCP2515 
Sistemin başarıyla başlatılmadığına dair GUI’ye hata mesajı gönderir. 

 

Tablo 5: Initializing (başlatma) için yazılan kodun açıklaması 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Aracın durumunu takip edebilmek amacıyla hazırlayacağımız arayüz Python 

programlama dili ile yazılacaktır. Kontrol masasında bulunan takım üyelerine ait laptop vasıtası 

ile arayüzde; parkurun detaylı haritalandırmasının, yük alma ve bırakma noktalarının, aracın 

hızının, toplam görev süresinin, sensörlerdeki ölçüm değerlerinin, bataryadaki anlık şarjın ve 

çekilen akımın gösterilmesi planlanmaktadır. Batarya durumundaki değerler akıllı BMS’ten 

alınarak arayüzde gösterilecektir.  

 

Dış arayüzü kontrol masasındaki laptop ile haberleştirmek için Raspberry Pi 4 (RPI4)’e 

USB WiFi adaptör takılması planlanmaktadır.  Laptop ’ta bulunan Wifi kartı ile Raspberry Pi 

4’e takacağımız USB Wifi adaptör arasındaki iletişimin sağlanması için router kullanılacaktır. 

Router sayesinde ikiside aynı ağa bağlanıp aralarındaki veri iletişimini gerçekleştirecektir. 
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Şekil 68: RPI4 ile Kontrol Paneli Arasındaki Haberleşme 

 

5. GÜVENLİK 
Yük kaldırma platformu yükü kaldırdığında ve otonom robot yük ile beraber harekete 

geçtiğinde yükün kaymaması için yük kaldırma platformuna kauçuk ped takılacaktır.  

 

Herhangi öngörülemeyen bir durumda aracın kontrolü kaybedilirse, dışarıdan müdahale 

edilebilmesi için acil durum butonu eklenecektir. Bu buton oluşabilecek herhangi bir tehlike 

durumunda BMS haricindeki tüm sistemlerin gücünü kesebilmektedir. 

 

Araçta oluşabilecek aşırı akım problemine karşı, diğer komponentlere göre fazla akımı 

çekebilecek parçalara bıçaklı sigorta yerleştirilecektir. Bıçaklı sigortanın üzerinden akım 

geçince içerisindeki tel ısınmaya başlar, akım belli bir seviyenin üzerine çıkınca içerisindeki 

iletken kopar ve açık devre oluşur. Böylelikle enerji kesilmiş olur.  

 

Aracın her iki yanına ikişer adet ultrasonik mesafe sensörü yerleştirilerek engel geçme 

ya da yük alma ve bırakma anlarında olası çarpma/sürtme durumlarının engellenmesi 

planlanmaktadır. Güvenlik için konumlandırılan bu sensörlerden belirlenen eşik değerinin 

altında uzaklık bilgisi alındığında robotun sesli uyarı vererek engelin bulunduğu yönün tersinde 

hareket etmesi sağlanacaktır.  

 

Bataryada gözlemlenen sıcaklık artış durumuna bağlı olarak, sıcaklık değeri sınırının 

aşıldığını bildiren ışıklı ve sesli uyarı mekanizmalarının kullanılması planlanmaktadır. BMS 

üzerinde bulunan termistör sayesinde bataryanın sıcaklık değişimi takip edilebilecektir. 

 

Aracın üzerinde bulunan çakarlı ikaz ışığı yükleme ve boşaltma yaparken kırmızı, yüklü 

bir şekilde hareket ederken sarı ve yüksüz bir şekilde hareket ederken yeşil renkte yanmaktadır.  

Ayrıca araçtaki arızalanma veya herhangi bir acil durumda araç üzerinde fasılalı (yanıp sönen) 

kırmızı ışık yanacaktır. Kırmızı ışığın yanması halinde aracın hareketi durdurulur ve arızası/acil 

durum problemi ortadan kalkana kadar harekete geçmez. 
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6. TEST 
Çizgi Takip Birimi Test Süreci: 

Çizginin açısı hesaplanırken, çizginin düz ve karşıya baktığı konumlarda açısı 0° kabul 

edilir. Sağa doğru çizilen çizgiler (+), sola doğru çizilen çizgiler (-) değerde açılar alır. 
Kullanılan metodların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla hazırlanan test düzeneğinde; 

kamera, programın çalıştırıldığı bilgisayar, kamera sabitleyici, kağıt üzerine çizilen bir çizgi ve 

açı ölçer kullanıldı. Test sonucu çıkan değerler açı hesabını doğrular niteliktedir. 

 

 

Şekil 69: Test düzeneğinde 10°’lik açı yapan çizgi 
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Şekil 69.1: 10°’lik açı yapan çizginin RGB formatındaki görüntüsü 

 

Şekil 69.2: 10°’lik açı yapan çizginin ikili ters eşikleme 

  metodu uygulandığındaki görüntüsü 
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Şekil 70: Test düzeneğinde -10°’lik açı yapan çizgi 
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Şekil 70.1: -10°’lik açı yapan çizginin RGB formatındaki görüntüsü 

 

Şekil 70.2: -10°’lik açı yapan çizginin binary inverse threshold metodu 

uygulandığındaki görüntüsü 
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Yapılan çalışmayı herkesin anlayıp gerçekleştirebilmesi, bilimin temel ilkelerinden biri 

olan tekrarlanabilirlik ilkesini sağlamak için akış şeması hazırlandı. 

 

Şekil 71: Çalışmanın tekrarlanabilir olması için gereken aşamalar 
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Ultrasonik Mesafe Sensörü Test Süreci: 

Sensörün test sürecinde, düz bir çizgi üzerinde bulunan sensör ile aynı hizaya engel 

konularak değişen uzaklıklar için şerit metre ve sensör ile alınan ölçümler karşılaştırılıp grafik 

haline getirildi. 

 

 

 

 

 

Şekil 72: Ultrasonik Mesafe Sensörü Devresi  Şekil 73: Uzaklık Hesabı Yazılımı 

 

 

Şekil 74: Ultrasonik Mesafe Sensörü Ölçüm Grafiği 
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QR KOD Birimi Test Süreci: 

QR KOD oluşturucudan üretilen QR KOD’lara harfler verildi. QR KOD’ların çalıştığı 

aralıkları öğrenmek için QR KOD boyutunun ve kamera mesafesinin değişkenlik gösterdiği bir 

test düzeneği hazırlandı. Okunanlar ve okunmayanlar olmak üzere sınıflandırılıp 

okunmayanların neden okunmadığı belirtildi. 

 

 

Şekil 75: QR KOD Birimi Test Düzeneği 

 

QR KOD’un içinde 

kodlanan bilgi 
Kenar uzunluğu (cm) 

‘D’ 1,5 

‘C’ 2,4 

‘A’ 3,1 

‘B’ 4,2 

‘K’ 5,0 

‘G’ 6,2 

Tablo 6: QR KOD’ların Boyutları 
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Kameranın 

yüksekliği (cm) 
Okunanlar Okunmayanlar Neden okunmadı? 

25 
A, B, G, K, 

C (Zor Okundu) 
D 

Boyutları büyük olanlar 

kolayca okundu. ‘C’ nin 

boyutu küçük olduğundan 

okunması uzun sürdü. 

15 A, B, G, K, C D 

Boyutları büyük olanlar 

kolayca okundu. Boyutu 

çok küçük olan ‘D’ ise 

okunmadı. 

5 
A, B, 

C (Zor Okundu) 
G, K, D 

Kameranın görüntüsü çok 

bulanıktı. Boyutu 5 cm'den 

büyük olan QR KOD’lar 

görüntü alanına sığmadı. 

Tablo 7: QR KOD Birimi Test Sonuçları 

 

Şekil 76: 25 cm uzaklıktan QR KOD’un görünüşü 
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Şekil 77: 25 cm uzaklıkta okunan QR KOD’lar 

 

 

Şekil 78: 15 cm uzaklıktan QR KOD’un görünüşü 
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Şekil 79: 15 cm uzaklıkta okunan QR KOD’lar 

 

 

Şekil 80: 5 cm uzaklıktan QR KOD’un görünüşü 



 
 

78 

 

Şekil 81: 5 cm uzaklıkta okunan QR KOD’lar 

 

Telemetri ve Ölçüm Birimi Test Süreci: 

 

Şekil 82: Akselerometre- CAN-BUS Devresi 

Hava rayı deney setine kurduğumuz düzenekte, ilk olarak akselerometrenin 

kalibrasyonu yapıldı. Kalibrasyon işlemi sadece başlangıçta yapılıp biraz vakit almaktadır. 

Sonrasında akselerometreden veriler alındı. Bu veriler ivme, hız ve alınan yolun uzunluğunu 

vermekteydi. Alınan verilerde aykırı değerlerden kurtulmak için Python programlama dilinde 

yazdığımız aykırı değer tespiti (outlier detection) kodunu kullandık. Alınan verilerin analizi 

halen devam etmektedir. 
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Şekil 83: Akselerometre- Hava Rayı Test Düzeneği 

Haberleşme Ağı (CAN-BUS) Test Süreci:  

Aynı bitrate (bit hızı) seviyesi için “sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000” 

komutu gönderildi bu komutta önemli olan bir durum ise bağlanan düğümlerin hepsinin bit 

hızının ve bit zamanlamasının aynı olması gerekmektedir aksi takdirde veri yolu üzerinden veri 

iletimi gerçekleşmez, sonrasında “candump can0” komutu ile gönderilen CAN verileri 

terminalde görüldü ve haberleşme testi başarıyla gerçekleştirildi.  

 

 
 

Şekil 84: Raspberry Pi 4, CAN, Arduino Uno modüllerinin implementasyonu ve Bus 

veri yolu gösterilmiştir. 
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Şekil 85: Yapılan testin başarı ile gerçekleştirildiğine dair Raspberry Pi 4’ün terminalinde 

random olarak gönderilen mesajın görüntüsü. 

 

7. TECRÜBE 
Ön değerlendirme raporunun gönderiminde son güne kaldığımız için stresli bir 

süreç yaşamıştık. Bu sorunu çözmek için rapor gönderim tarihinden bir hafta öncesinde 

sisteme bir rapor yüklenmesi gerektiğini planladık.  

Projede bir karara varmadan önce bunu neden yaptığımızı ve uyguladıktan sonra 

elde edeceğimiz sonuçların bize faydalarını ve zararlarını düşünmeden hareket 

edilmemesi gerektiğini öğrendik. Böylece neden-sonuç ilişkisinin ne kadar önemli 

olduğunu kavramış olduk. 

Sistemi tasarlarken birimlerin sadece nasıl çalıştığını değil, hangi durumlarda 

çalışmadığını da göz önünde bulundurduk. Bu sayede yaşanabilecek aksaklıklara karşı 

önlem alabilmemiz daha kolay hale geldi.  

Çoğumuz daha henüz lisans aşamasında olmamıza rağmen mühendis bakış 

açısıyla düşünmeyi öğrendik. Başlıca örnekleri; yapılan işte karmaşıklığı en aza 

indirgemek, ekip içerisindeki haberleşmeyi, koordinasyonu ve iş birliğini sağlayıp 

projedeki ilerlemelerden haberdar olmak, herhangi bir sensörün test aşamasını 

gerçekleştirirken verileri kaydetmek, bunun yanı sıra test aşamasındaki adımları not 

ederek yapılan testin başkaları tarafından tekrarlanabilir olmasını sağlamak 

sayabileceğimiz başlıca örneklerdir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

GÖREVLER 
1.

H 

2.

H 

3.

H 

4.

H 

1.

H 

2.

H 

3.

H 

4.

H 

1.

H 

2.

H 

3.

H 

4.

H 

1.

H 

2.

H 

3.

H 

4.

H 

Dış Tasarım ve Gövde                 

Çizgi Takip                 

Yük Alma ve Bırakma                 

Haberleşme Ağı                 

Telemetri ve Ölçüm                 

Engel Algılama                 

Pil Yönetimi                 

Hareket Kontrolü                 

Yük Hizalama                 

Haritalandırma                 

QR CODE                 

Uyarı                 

Güvenlik ve Acil 

Durum 
                

Test Süreci                 

Grafik Arayüzü                 

Kontrol Paneli                 

 

Tablo 8: Zaman Planlaması 
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Malzeme Adı Adet Toplam Fiyat 

Logitech C905 Kamera 1 1910,18 TL 

Raspberry Pi Kamera Modülü 2 1325,96 TL 

MPU-6050 Akselerometre 1 43,45 TL 

Arduino Nano 2-3 316,575 TL 

Arduino Uno 6 874,26 TL 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 10 138,8 TL 

Raspberry Pi 4 1 3234 TL 

MCP2515 CAN-BUS Modülü 6 448,68 TL 

BMS 8S 24V 20A 1 3960,99 TL 

LiFePO₄ Pil 24 2040 TL 

24V 210W 200RPM DC Redüktörlü Motor 2 3260 TL 

Motor Sürücüsü 2 212,82 TL 

Sarhoş Tekerlek 2 158,88 TL 

Tekerlek 2 55,28 TL 

Encoder 2 30 TL 

Voltaj Regülatörü 2 55,66 TL 

Sigma Profil - 657 TL 

Sac Plaka 2 437,92 TL 

Kablo - 250 TL 

Kare Load Ağırlık Sensörü 2 86,74 TL 

Lineer Aktüatör Motor 2 500 TL 

Lineer Aktüatör Motor Kontrol Kartı 2 72,44 TL 

RGB Işık 1 147,74 TL 

Buzzer 1 2,23 TL 

LED aydınlatma 4 2674 TL 

Bıçak Sigorta 1 57,82 TL 
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Acil Durum Butonu 1 43,89 TL 

 

Tablo 9: Bütçe Planlaması 

Proje toplam tutarı 23022,205 TL olarak belirlendi. 

Yaşanabilecek Riskli Durumlar Risk Yönetimi 

1) Çizgi takibinden sorumlu olan ön 

kameranın yerinden oynayıp, aracın 

çizgiden çıkması 

Aracın arkasına koyduğumuz ikinci kamera 

sayesinde bu durumun farkına varılacaktır. 

2) Aracın yükü kaldıramayıp, yükün 

altında kalması 

Ağırlık sensörleri sayesinde yük dengeli 

biçimde kaldırılacaktır. 

3) Aracın yükü düşürmesi 

Yük kaldırma platformuna kauçuk ped 

takılacaktır, böylece yük kaymadan 

taşınabilecektir. 

4) Ultrasonik mesafe sensöründen gelen 

verilerin yanlış olmasından dolayı aracın 

engele çarpması 

Ultrasonik mesafe sensörü test edildi, alınan 

değerlerde hata payı çok düşüktü. Yarışmadan 

önce emin olmak adına tekrardan test 

edilecektir. 

5) Kameranın QR KOD etiketlerini 

okuyamaması 

Yapılan test sonucunda kameranın QR KOD 

etiketini okuyabildiği görüldü. Yarışmadan önce 

emin olmak adına tekrardan test edilecektir. 

6) Anakart ile CAN-BUS arasındaki veri 

iletişiminin gerçekleşmemesi 

CAN-BUS modülü test edildi, CAN-BUS ile 

anakart arasındaki veri iletişimi sorunsuz bir 

şekilde gerçekleşti. Yarışmadan önce emin 

olmak adına tekrardan test edilecektir. 

7) Yarışma parkurunun 

haritalandırılmasının yapılamaması 

Haritalandırmada görevli olan sensörler test 

edildi. Bu sensörler ultrasonik mesafe sensörü, 

kamera, akselerometre ve encoder. Testler 

sorunsuz gerçekleşti. Yarışmadan önce emin 

olmak adına bu  

sensörler tekrardan test edilecektir. 

8) Araçta bulunan bataryanın 

patlaması/yanması 

Bataryada herhangi bir patlama/yanma olayı 

LiFePO₄ pil kullanımından ötürü 

yaşanmayacaktır. Her ihtimale karşı kontrol 

panelinde bulunan pil sıcaklığı belirlenen eşik 

değerinin üstüne çıktığında ışıklı ve sesli ikaz 

yapılacaktır. 

9) Aracın kontrolünü kaybetmesi 

Araç kontrolünü kaybettiğinde, acil durum 

butonuna basılarak araçtaki tüm sistemlerin 

gücü kesilecektir. 
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10) Araçta oluşabilecek aşırı akım 

problemi ile komponentlerin, kabloların 

yanması 

Fazla gelen akımı kesebilecek bıçaklı sigorta 

yerleştirilecektir. 

 

Tablo 10: Risk Planlaması 

9. ÖZGÜNLÜK 
Aracın elektronik tasarımında kullanılacak modüler sistem ile her birim 

hesaplamalarını kendi içerisinde gerçekleştirip elde ettiği verileri CAN-BUS sistemiyle 

anakarta iletecektir. Anakart ise bu veriler ile hareket kontrolü ve haritalama işlemlerini 

gerçekleştirecektir. Modüler sistem ve alt sistemler ile anakartın haberleşmesinde 

kullanılacak CAN-BUS sistemi tasarımdaki karmaşıklığı büyük ölçüde azaltıp birimler 

arası iletişimi de kolaylaştıracaktır. Oluşabilecek problemlerin tespitinde ve bu 

problemlere müdahale etmede hız kazandıracak bu tasarım, projenin en büyük 

özgünlüğüdür. 

 

Parkurun haritalandırması araçta bulunan sensörlerden gelen veriler vasıtasıyla 

yapılacaktır. Bu yöntemle haritalandırmanın yapılması, başka bir modül almayarak bizi 

maliyet açısından olumlu etkileyecektir ve sistemde oluşabilecek karmaşıklığı 

azaltacaktır. 

 

Kontrol paneli ile dış arayüz arasındaki haberleşmeyi sağlarken, RPI4 ve kontrol 

panelindeki bilgisayarı aynı ağa router kullanarak bağlayıp aralarındaki veri iletişimini 

gerçekleştireceğiz. Bu sayede herhangi bir modül kullanmaya gerek duymayacağız ve 

karmaşıklığı önlemiş olacağız. 

 

 

10. YERLİLİK 
 

Araçta kullanılacak olan çizgi takip birimi yazılımının, çizgi tespit ve açı 

hesaplama algoritmaları ekibimiz tarafından yazılmıştır. 

 

Parkurun haritası, araçta bulunan sensörlerden gelecek verilere göre çizilecek ve 

bu verileri kullanarak programlayacağımız haritalandırmanın yazılımı ekibimiz 

tarafından yazılacaktır. 

 

Otonom araçta kullanılacak olan ağırlık sensörünü yük kaldırma sistemine 

bağlamak adına ağırlık sensörüne 3D yazıcıdan bir kalıp oluşturulacak ve yük kaldırma 

sistemine vida ile bağlantısı yapılacak. 

 

Araçta kullanılacak olan bataryaların üretimi ekibimiz tarafından yapılacaktır. 
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