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1. RAPOR ÖZETİ  

Dünya üzerinde otonom teknolojilerin gelişmesiyle birlikte endüstriyel uygulamalar da 

artış göstermiştir. Bununla birlikte sanayide seri üretim hacminin artırılması, insan kaynaklı iş 

gücünün azaltılması ve tam otomasyonun sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla geliştirilen 

otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) ve mobil robotlar gibi insansız robotik sistemler, 

“Sanayide Dijital Dönüşüm” olarak özetlenebilen bir konseptin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Söz konusu robotlar, dijital dönüşüm sürecindeki akıllı fabrikaların maliyetlerinin azaltılması, 

işletme verilerinin kolayca denetlenebilmesi ve üretim veriminin artırılması için oldukça 

önemli bir konumdadır. Dünya pazar araştırmalarına göre son yıllarda otonom robotların 

market hacminin %43’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına kadar 18 milyar dolardan 

fazla olması beklenmektedir [1]. 

 

Şekil 1: Otonom Robotların Market Hacmi Büyüme Grafiği 

AR-GE faaliyetleri kapsamında farklı endüstriyel görevler için farklı robotik 

yaklaşımlar ortaya konmuştur. Özellikle fabrikalarda ağır yüklerin taşınması, ürünlerin tasnif 

edilmesi ve depo denetimi gibi uygulamalarda farklı otonom mobil robotlar geliştirilmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla, Güzergah AGV takımı olarak mekanik, elektronik ve 

yazılım birimi olmak üzere üç ayrı birim özelinde gerekli literatür taraması yapılmış ve ortaya 

özgün bir çalışma konmuştur. Aracımız sanayi koşullarına göre tasarlanmış tam otonom bir yük 

aracıdır. Aracımızın mekanik tasarımı, yüksek hareket kabiliyeti ve yük dayanımı göz önüne 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Elektronik tasarımda birimimiz tarafından tasarlanan yerli araç 

kontrol kartı özgünlük ve sistem modülerliği noktasında ön plana çıkmaktadır. Yazılım 

birimimiz ise göreve özel ROS tabanlı paralel algoritma tasarımları geliştirmiş ve yerli otonom 

yazılımı aracımıza kazandırılmıştır. Tüm tasarımlarımızda yerli üretim esas alınmakta ve 

mümkün oldukça dayanıklılık/ekonomiklik oranı gözetilmektedir. Özetle, detaylı tasarımını 

gerçekleştirdiğimiz otonom güdümlü sanayi aracı projemiz sözü edilen görevlerin üstesinden 

gelebilecek niteliktedir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

             2.1. Takım Üyeleri  

Takımımız bir akademik danışman ve biri takım kaptanı olmak üzere 10 ekip üyesinden 

oluşmaktadır. Takım danışmanlığını üstlenen Dr. Öğr. Üyesi, robotik sistemlerle ilgilenmekte 

ve Yapay Zekâ, Bilgisayarlı Görü alanlarında ders vermektedir. 
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Takım üyeleri makine, mekatronik ve elektrik elektronik mühendisliği olmak üzere üç 

ayrı mühendislik bölümlerinden oluşmaktadır.  

             2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımımızda mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere 3 farklı proje birimi 

oluşturulmuştur. Takım üyeleri bu birimlere becerilerine göre homojen bir şekilde dağılmıştır. 

Proje için oluşturulan görev dağılımları ve organizasyon şeması aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 2: Proje Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Güdümlü araç projemizin kavramsal tasarımı incelendiğinde aracın görev isterlerini 

karşıladığı ancak araç verimliliğinin artırılmasının gerektiği görülmektedir. Mekanik tasarımda 

şase yapısı üzerinde yük dayanımını artıran iyileştirmeler yapılmıştır. Dış tasarımda estetik bir 

görünüm elde etmek adına ana tekerlekler robotun iç kısmına alınmış ve keskin dış hatlar kavisli 

bir hale getirilmiştir. Yük görevi esnasında yük dengesinin sağlanması için ön tasarımda 

planlanan avare teker yaylarının olumsuz yönleri görülmüştür. Buna göre tekerlerin yerle farklı 

hizada teması ve yük taşıma esnasında yayların oluşturduğu salınım durumları olası problemleri 

beraberinde getirmektedir. Bu sebeple tasarımdaki teker yayları kaldırılmıştır. 

 

Mekanik Birimi

• Dış Tasarım

• Şase Tasarımı

• Tahrik Sistemleri

• Yük Mekanizması

• Yapısal Analiz

• Üretim İmalat

Elektronik Birimi

• Komponent Seçimi

• Gömülü Donanım

• Devre Çizimi

• PCB Tasarımı

• Güç Elektroniği

• Haberleşme

Yazılım Birimi

• Otonom Yazılım

• ROS Mimarisi

• Gömülü Yazılım

• Dış Arayüzler

• PID Kontrol

• Ortam Simulasyonu
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Şekil 3: Kavramsal Mekanik Ön Tasarım 

Ön tasarımımızın elektronik sisteminde kullanılması planlanan Atmel Atmega 2560 

mikrodenetleyicisinin sistem performansını kısıtladığı belirlenmiştir. 8 bit işlem kapasitesi 

istenilen hız ve hassasiyet kriterlerini yeterli bir şekilde karşılayamamaktadır. Elektronik 

sisteminin daha profesyonel bir donanıma sahip olması adına yardımcı kontrol biriminde 

ESP32 mikrodenetleyicisi ve merkezi kontrol biriminde ise Raspberry Pi 4 yerine Nvidia Jetson 

Xavier mikrobilgisayarı sistemimize kazandırılarak yüksek hız, yüksek hassasiyet ve hızlı tepki 

süresi gibi ciddi anlamda performans artışı sağlanmıştır. Yol takibi ve şerit yolun ortalanmasına 

yardım etmesi için kullanılması düşünülen kameradan görüntü işleme yönteminin gömülü 

donanımın hızı noktasında verimsiz olduğu tespit edilmiştir. Yol kontrol algoritmasında çizgi 

sensörü, kalibre ayarları ve PID fonksiyonu görev isterlerini fazlasıyla karşılamaktadır. 

Proje ön tasarımının bütçe tutarı 19,112 TL değerindeyken yeni görev isterleri, döviz 

kurunun artması ve tasarımda yapılan değişikliklerle birlikte yeni proje tutarı 37,775 TL olarak 

belirlenmiştir. Sonuç olarak 18,663 TL civarında ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Güdümlü aracımızın sistem tasarımında 1 merkezi kontrol, 1 yardımcı kontrol, 1 güç 

birimi, 2 veri birimi, 2 aktüatör çıkış birimi ve 1 sensör giriş birimi olmak üzere toplam 8 adet 

birim bulunmaktadır. Bu birimler sürekli veri iletişimi içerisinde ve senkron bir şekilde 

çalışmaktadır. Bu birimler arası ilişkiyi gösteren diyagram aşağıdaki gibidir. 

 

 
Şekil 4: Sistem Tasarımı ve Birim Diyagramı 

 

Tasarlanan sistemin güdümü merkezi kontrol, denetimi ise yardımcı kontrol birimi 

tarafından sağlanmaktadır. Merkezi kontrol birimi tüm verilere hakim olup otonom karar 

mekanizması sayesinde komut yetkisine sahiptir. Bu birim otonom sürüş algoritmasının 

komutlarını vermek ve verileri istasyon birimine bildirmekle sorumludur. İstasyon birimiyle 

yapılan veri iletişimi haberleşme birimi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Merkezi kontrol 

birimden alınan “ilerle, yük al, dönüş yap” vb. gibi emirler yardımcı kontrol biriminde harekete 
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geçirilmektedir. Sensörlerden okunan verilerinin işlenip merkezi birime aktarılması, hareket 

etme komutlarının aktüatörlere iletilmesi, tahrik motorlarının yol takibinin denetlenmesi ve ikaz 

birimlerinin aktif edilmesi yardımcı kontrol biriminin ana görevlerini oluşturmaktadır. Her iki 

kontrol birimi güç biriminin birinci kaynağından beslenirken aktüatör birimleri güç biriminin 

yüksek kapasiteli ikinci kaynağından gücünü almaktadır. 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

       4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

a) Mekanik Tasarım 

Aracımızın en temel görevlerinden birisi de sanayi yüklerinin kaldırılması ve 

taşınmasıdır. Dolayısıyla dayanımlı bir mekanik tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu prensiple 

aracın tasarımı hazırlanırken çalışma ortamı, istenen şartlar ve maliyet gibi parametreler 

doğrultusunda bileşenlerin verimli bir şekilde kullanılabileceği bir tasarım düşünülmüştür. Bu 

prensiple şase tasarımı yapı çeliklerinden ST-37 profillerle oluşmaktadır. Profiller uygun 

kısımlardan birleştirilerek yükün tüm şaseye dağıtılması esas alınmaktadır. Aracın dış tasarımı 

ise 2 mm sacdan oluşmakta, kavisli ve desenli detaylarla estetik bir görünüm elde edilmektedir. 

Aracın ergonomik yapısının aracın hareket performansı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 5: AGV Aracının Dış Tasarım Görüntüsü 
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       Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere aracın tasarımı köşeleri oval olacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Bu geometriye sahip olmasının sebebi çarpışmalara karşı tehlikeyi azaltmak ve 

dönüş hareketlerinde en az şekilde yer kaplamasını sağlamaktır. Bu dönüş hareketleri şaşenin 

merkezinde bulunan birbirine paralel iki tahrik tekeriyle gerçekleşmektedir. Tekerler birbirine 

zıt hareket ederek dönüş hareketini yaparlar, aynı yönde ve hızda döndüklerinde ise düz bir 

hareket sağlanır. Mekanik şaşe üzerine yerleştirilmiş aracın yük altına girerek yük kaldırma 

işlemini gerçekleştiren yük platformu, yarışma koşullarında kaldırılması istenen ağırlığa 

yetecek şekilde tasarlanmıştır. Bu platformun makas kriko yardımıyla motordan gelen dönme 

momentini doğrusal harekete çevirmesi amaçlanmıştır. 

 

      Yukarıdaki şekilde aracın mekanik aksam bileşenleri gösterilmiştir. Listede 1 numara 

ile gösterilen mekanik şaşe, montaj halinde bulunan diğer parçalar ile uyum içinde ve ağırlıkları 

kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Listede 2 numara ile gösterilen tahrik tekerleri aracın hareketi 

sağlayacak, 3 ve 4 numaralı tekerler ise aracın denge halinde durmasını sağlayacaktır. Listede 

5 numaralı parça yük taşıma için kullanılacak, makas kriko yardımıyla yukarı aşağı hareket 

eden platform yükü yerden kaldırıdıp, indirme işini gerçekleştirecektir. Mekanik sistem 

tasarımları daha detaylı şekilde adım adım aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekilde, 2 ile gösterilen Redüktörlü DC motor iki tahrik tekerini bağımsız şekilde 

kontrol edecektir. Bu motorların tekere güç aktarımı için ise rulman ile yataklanmış miller 

kullanılmaktadır. Teker milindeki boşlukların ve oynamaların motoru sıkıştırmaması için motor 

mili ve teker mili arasına kaplin yerleştirilmiştir. Tahrik konfigürasyonu olarak sistemimizde 

iki adet bağımsız motor ile sürülebilen tekerlekler, birbirinden zıt veya eş zamanlı hareketi ile 

sürüş sağlanmaktadır. Bu hareket sistemi diferansiyel tip hareket sistemi olarak adlandırılır. 

Diferansiyel tahrik mekanizması, aracın kısıtlı alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahip 

olması için tercih edilmiştir.   
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Şekil 6: Tahrik Sistemi ve Diferansiyel Hareket Kontrolü 

Tekerlek tipi ve yerleşimleri tasarımda çok önemli yere sahiptir. Aracın manevra 

kabiliyeti, kontrol dengesi buna bağlıdır. Diferansiyel tahrik sisteminde tekerler genellikle 

aracın iki yanına yerleştirilir. Tahrik edilmeyen tekerler ise aracı dengede tutacak şekilde 

konumlandırılır.  Avare teker olarak adlandırılan bu tekerler konumlandırılması iyi yapılmadığı 

takdirde aracın istenmeyen manevralar yapmasına sebebiyet vermektedir. Bu tekerlek 

sisteminin basit olmasının yanında düz bir çizgide hareket etmesini sağlamak için gereken 

kontroller oldukça zordur. Tahrik tekerleri aynı hızda hareket etmedikleri takdirde, araç yavaş 

olan teker ekseninde dönme eğiliminde olur. Bu gibi hataların önüne geçmek için tahrik 

motorlarına entegre edilen enkoder modülleri sayesinde tekerleklerin konumu hakkında geri 

bildirim alınması mümkündür. 

      Endüstride çoğunlukla kullanılan yük kaldırma mekanizması olan makaslı kriko 

sistemleri, kaldırma yönündeki hareket; hidrolik, mekanik, pnömatik eyleyiciler vasıtası ile 

kaldırma yönüne dik olarak uygulanan kuvvet aracılığı ile gerçekleştirilir. Aracımızda ise, 

elektrik motorunda oluşturulan tork, vidalı mil ve makaslar yardımı ile 90 derece iletilerek dik 

eksenli kaldırma kuvveti oluşturulmuştur. 

Tasarımımızda kullanılan makas lift sistemi aslında arabalar için üretilmiş olan, kriko 

olarak adlandırılan bir üründür. Tasarladığımız aracın şasi içerisindeki alanı olabildiğince 

küçük tutmak amacıyla bu tür makaslı kriko tercih edilmiştir. Yükün kaldırılması için gereken 

mukavemeti fazlasıyla sağlayan bu kriko, boyutlarıyla oldukça az yer kaplamaktadır. Krikonun 

vidalı miline gereken torku sağlaması için redüktörlü DC motor kullanılacaktır. Motorun 

makaslı krikoya bağlantısı şekilde gösterilmiştir.  
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Teknik resimde 1 ile gösterilen krikonun üst bağlantı ayağı aracın yük platformuna, 2 

ile gösterilen krikonun alt bağlantı ayağı ise aracın şaşe profillerine bağlanmaktadır. Motor 

vidalı mili döndürdüğünde geometrisi sayesinde daralan makas, yük platformuna yukarı yönde 

hareket verecektir. Bu sistemde yük platformunu dengede tutmak amacıyla platformun 4 

köşesine yerleştirilen miller, aracın şasindeki mil yataklarına geçerek dengeli bir lineer 

hareketin elde edilmesi hedeflenmiştir. 

 

Şekil 7: Yük Mekanizması 

Sözü edilen parçaları ve isimlerini içeren aracın iç görüntüsü aşağıdaki görselde görülmüştür. 

 

Şekil 8: Araç İç Görüntüsü 
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b) Yapısal Analiz 

Statik analizin gerçekleşmesinde önemli olan kriter yük taşıma görevinin kararlı bir 

şekilde yapılması ve araç mekaniğinde herhangi bir deformasyonun oluşmasını engellemektir. 

Yapısal bütünlüğün korunup korunmadığı statik gerilme ve deformasyon analizleriyle 

incelenmiştir. Aracın şasesi, genel ağırlığı taşımakta ve momentuma sahip olmaktadır. 

Dolayısıyla en kritik parçalarımızdan biridir. Altına girdiği yükü büyük deformasyonlara 

uğramadan kaldırabilmesi için mukavemetli bir yapıda geliştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan 

analizler aşağıda özetlenmiştir. 

 

Şekil 9.1: Maksimum Asal Gerilme Analizi (6,43MPa) 

 

Şekil 9.2: Maksimum Kesme Gerilmesi Analizi (7,73MPa) 

 

Kullandığımız demir profilin akma gerilmesi yaklaşık 360MPa civarındadır. Şasede 

oluşan maksimum gerilmeler bu eşiğin çok altında olduğu için aracımızın yapısal olarak 

dayanacağı görülmektedir. 
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Yük sistemi istenilen yükü kararlı bir şekilde kaldırıp indirmekle sorumludur. Burada 

mekanik açıdan iki tür sıkıntı ile karşılaşılabilir. Birincisi yük tablasının kaldırma esnasında 

deforme olması, ikincisi malzemenin yüke dayanamayıp (Akma gerilmesinden büyük 

gerilmelere maruz kalması) kırılmasıdır. Bunun durumu kontrol etmek için asal gerilme, kesme 

gerilmesi ve maksimum toplam deformasyon incelenmiştir. 

 

Şekil 9.3: Maximum Asal Gerilme Analizi (14.46MPa) 

 

Şekil 9.4: Maksimum Toplam Deformasyon Analizi (0.16mm) 

Sonuç olarak yapılan statik analizlere bakıldığında elde ettiğimiz gerilmeler kullanılan 

alüminyum ve demir malzemeler için oldukça güvenli bir aralıktadır. 

 

       4.2.2. Malzemeler  

Ön tasarımda 130 kg olarak belirlenen aracımızda kullanılacak elektrik motorlarının 

seçimi yapılmıştır. Aracımızda bir adet yük sistemi tahrik motoru ve iki adet tekerlek tahrik 

motoru olmak üzere 3 aktüatör kullanılmaktadır. Bu motorların seçiminde ihtiyacımız olan tork 

değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
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Tahrik Tekerleğine Gereken Torkun Hesaplanması [2]: 

 

Gereken torkun hesaplanması için ilk önce Toplam Çekiş Gücü’nün (Total Tractive Effort) 

hesaplanması gerekmektedir. 

 

TTE [lb] = RR [lb] + GR [lb] + Fa [lb] 

TTE = Toplam Çekiş Gücü [lb] 

RR = Dönme direncini yenmek için gereken kuvvet [lb] 

GR = Eğim çıkmak için gereken kuvvet [lb] 

Fa = Belli bir hıza ulaşmak için gereken kuvvet [lb] 

 

1.Aşama: Dönme Direnci 

RR [lb] = WGV [lb] x Crr [-] 

RR = Dönme direnci [lb] 

WGV = Aracın toplam ağırlığı [lb] 

Csf = Yüzey sürtünme katsayısı (Tablo 1’den alınır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR[lb] = 279.54[lb] x 0.010 = 2,79[lb] 

 

2.Aşama: Eğim Direnci 

 

GR [lb] = WGV [lb] x sin(α) 

GR = Eğim direnci [lb] 

WGV = Toplam araç ağırlığı [lb] 

α = Maximum eğim açısı [derece] 

 

Aracımız tamamen düz bir alanda çalışacağı için GR = 0 oluyor. 

 

3.Aşama: İvmelenme Kuvveti 

 

Fa [lb] = WGV [lb] x Vmax [ft/s] / (32.2 [ft/s2] x ta [s]) 

Fa = İvmelenme kuvveti [lb] 

WGV = Toplam araç ağırlığı [lb] 

Vmax = Maximum hız [ft/s] 

ta = Maximum hıza ulaşmak için gereken zaman [s] 

 

Maximum hızımızı 1ft/s, hızlanmak için gereken zamanı 2 saniye olarak belirlendi. 

 

Fa[lb] =  279.5461 x 1ft/s / (32.2ft/s2 x 2s) = 4,34[lb] 

 

4.Aşama: Toplam Çekiş Gücü 

 

TTE[lb] =  2,79[lb] + 0 + 4,34[lb] = 7,13[lb] 
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5.Aşama: Motor Torku Hesabı 

Tw [lb-in] = TTE [lb] x Rw [in] x RF [-] 

Tw = Motor torku [lb-in] 

TTE = Toplam çekiş gücü [lb] 

Rw = Tekerleğin yarıçapı [in] 

RF = Direnç Faktörü[-] 

 

Direnç faktörü çeşitli kayıpları hesaba katmaktadır. Tipik değerler 1.1 ile 1.15 (veya 

10% ile 15%) arasındadır. 

 

Tw [lb-in] = 7,13[lb] x 3,94[in] x 1,15 = 32,30[lb-in] 

 

6.Aşama: Gerçeklik Kontrolü (Maximum Çekiş Torku) 

 

Son aşamada aracın gereken torku tahrik tekerleğinden zemine iletip iletemeyeceği 

kontrol edilmektedir. 

 

MTT = Ww [lb] x μ [-] x Rw [in] 

Ww = Tahrik tekerleğine binen yük [lb] 

μs = Tekerlek ile zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı 

(Beton üzerinde sert lastik için ~0.6 ) [-] 

Rw = Tekerleğin yarıçapı [in] 

 

MTT =   80,95lb x 0,6 x 3,94in = 191,36[lb-in] 

 

Buradaki şart Tw < MTT × tahrik tekeri sayısı eşitsizliğinin sağlanmasıdır. Sonuçlara 

baktığımızda bu şartın fazlasıyla karşılandığı görülmektedir. Her iki tahrik motoru için en az 

16,16 [lb-in] tork üretilmesi gerekir. Kilogram cinsinden her bir motor için Tw= 18,6 [kg-cm] 

Torka ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Makinenin tahrik ve kriko sisteminde olmak üzere 

toplamda 3 adet otomobil silecek motoru kullanılmıştır. Bu motorların en belirgin özellikleri 

sonsuz dişliden düz dişliye geçişli redüktörleridir. Bu redüktör yüksek güç gerektiren 

makinelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sonsuz dişliden düz dişliye geçişte çok yüksek 

redüksiyon oranları oluşmaktadır. Seçtiğimiz motor, 55rpm devir ve 120W güç tüketiminde 

12Nm (122kg-cm) nominal tork üretmektedir. Bu değerler görev için yeterli olmaktadır.  

 

 

Şekil 10: Sonsuz Dişli Çıkışlı 12V DC Motor 
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Kullanılan motorlar enkodersiz motorlardır. Aracın yol takip kontrolü için motorların 

anlık konumlarının saptanması gerekmektedir. Bu yüzden motorların arka tarafındaki mil ucuna 

küçük bir mıknatıs yerleştirilerek manyetik enkoder modülünden denetimi sağlanmaktadır. Bu 

sayede piyasada bulunan düşük maliyetli ve yüksek torklu bir motor tasarıma 

kazandırılmaktadır. 

Uzun bir araştırma sürecinin ardından makinenin genel iskeletini ST-37 düşük karbon 

çeliğinden imal edilmiş kutu profilden yapmaya karar verilmiştir. Bu seçim yapılırken maliyet 

imalat kolaylığı ve yük taşıma kabiliyeti göz önünde bulundurulmuştur. Alüminyum 

malzemeden imal edilmiş bir şase daha hafif olmasına rağmen üç kat kadar daha maliyetli 

olduğu görülmüştür. ST-37 malzemenin gerekli mukavemet analizleri incelendiğinde görev 

için uygun olduğu görülmüştür. 

Yük kaldırma platformunun tahrik sisteminde silecek motoru kullanımı tercih 

edilmiştir. Silecek motorunun hesaplanan yüksek tork değerleri civata sıkma momenti için 

yeterli gelmekte ve 750 Newton ön kuvveti kaldırabilmektedir; 

 

𝑀 = 𝐹ö𝑛 ∗ [
𝑑

2
∗ tan(𝜌 + 𝛼) + 𝜇 ∗ 𝑅] 

𝜌 = 0.14, 𝛼 = 0.03, 𝑑 = 24𝑚𝑚, 𝑅 = 8.4, 𝜇 = 0.12 

(Burada 𝜌 ve 𝛼 açıları ifade ederken R ve 𝜇 sürtünmeleri temsil eder.) 

𝐹ö𝑛 = 75 ∗ 9.81 = 735.75 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 

𝑀 = 8917.3 𝑁𝑚𝑚 = 8.9 𝑁𝑚 

 

Yapılan hesaplamada en az 8.9Nm tork gerekli görülmüştür. Sistemimizde kullanılan 

12Nm DC motorlar bu ihtiyacı sağlamaktadır. Ayrıca yük alma esnasında yük motorunun 

durdurulması için lineer rulmanlara yerleştirilen sınır anahtarı sinyali kullanılmaktadır. 

Araç iki ana ve dört adet avare olmak üzere toplamda altı adet teker ile yükü taşıyacaktır. 

Tahrik tekerlerinin ortada yer almasının temel sebebi araca katacak olduğu yüksek manevra 

kabiliyetidir. Tekerlekler birbirine göre ters yönlerde dönmesi durumunda araç 360° kendi 

etrafında dönecektir. Ana tekerleklerin seçiminde yüksek yük taşıma kabiliyeti olan ve bu iş 

için tasarlanmış olan tras palet tekeri kullanılması uygun görülmüştür. Tekerlek şaseye birleşim 

noktasında kendi imal ettiğimiz rulman yatakları ile yataklanmakta ve yine tahrik 

mekanizmasında kullanılan silecek motorlarına kaplin aracılığı ile birleştirilmektedir. 
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Aracın dış tasarımında ağırlığı düşürmek için alüminyum malzeme kullanılması uygun 

görülmüştür. 670000 mm^2dış yüzey alanına sahip aracın 7,8gr/cm^3 özgül ağırlıktaki ST-37 

malzemeden imal etmektense 2,7gr/cm^3 özgül ağırlığa sahip alüminyum malzemeden imal 

etmek üç kat daha hafifletmek anlamına gelmektedir. Dış yüzeyin herhangi bir yüke maruz 

kalmadığını düşündüğümüz taktirde makul bir seçim olmaktadır. 

 

       4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın öncelikle kavramsal ön aşaması tamamlanmış, konuyla ilgili bilgi sahibi 

kişilerden fikir edinilmiş ve ardından üretim yöntemlerine karar verilmiştir.  

Aracın ana iskeletini oluşturan kutu profiller şerit testere ile uygun ölçülerde kesilip 

taşlama ile çapakları alındıktan sonra üzerindeki yağdan arındırılır. Bu sayede daha düzgün 

kaynak dikişleri elde edilmektedir. Parçaların birleştirilmesine kolaylık ve dayanım açısından 

gaz altı (mig-mag) kaynağı tercih edilmiştir. Bu sayede ucuz bir kaynak yöntemi ile ana şase 

ortaya çıkacaktır. Tasarımda motor ayakları ve kriko tutucu parçalar lazer kesimde kesilip şase 

üzerindeki uygun yerlere yine gaz altı kaynağı ile birleştirilmektir. Olabildiğince rijit bir şase 

elde edildikten sonra dış kaplamaya ve yük tablasının imalatına geçilmektedir.  

Dış kaporta ve yük tablası da lazer kesimde kesilecek ve uygun ölçülerde bükümde 

bükülecektir. Burada farklı olarak dış kaporta alüminyumdan imal edildiği için şaseye montajı 

perçin kullanılarak yapılacaktır. 

Yük tablasının altına montajı yapılacak olan ve yükü kaldırırken dengeyi korumak için 

rulman ile yataklanmış olan indüksiyon kaplı krom milin tablaya montajı tig (argon) kaynağı 

ile yapılacaktır. Bunun temel sebebi indüksiyon kaplı milin dışı sert bir malzeme ile kaplandığı 

için daha iyi bir birleşme sağlamak amacı ile argon kaynağı kullanılmaktadır. 

Rulmanı yataklamak için kullanılan yatağın alüminyum malzemeden freze kullanılarak 

talaşlı imalat yöntemi ile üretilmesi düşünülmektedir. Piyasada bu tür yatakların çok pahalı 

olması bizi kendimiz üretmeye teşvik etmiştir. Bu parça üretiminden sonra üzerine açılan iki 

adet delik ile ana şaseye cıvata kullanılarak monte edilecektir. Aşağıda ilgili parçaların 

malzeme türü ve imalat yöntemleri verilmiştir. 
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Şekil 11: Üretim - Malzeme Tablosu 

 

 

 

 

 

 

ANA ŞASE 

 

 

 

 

ST-37 DÜŞÜK KARBON 

ÇELİĞİ 

  

 

 

 

DIŞ KAPORTA 

 

 

 

 

ALÜMİNYUM 

  

 

 

İNDİKSİYONLU MİL 

 

 

İNDİKSYİYON 

KAPLAMALI KROM 

MİL 

 

 

 

 

TAHRİK TEKERİ 

 

 

 

LASTİK KAPLI TEKER 

 

 

 

 

YÜK TABLASI 

 

 

ST-37 DÜŞÜK KARBON 

ÇELİĞİ (2mm) 



 

 

17 

 

 

Şekil 12: Üretim Yöntemleri Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ŞASE 

 

 

 

 

Şerit testerede kesilen kutu profiller gaz altı 

kaynağı ile birleştirilecektir.  

  

 

 

 

DIŞ 

KAPORTA 

 

  

 

Alüminyum malzemeden imal edilecek olup 

ana şaseye montajı perçin ve vida ile 

yapılacaktır. 

  

 

 

RULMAN 

YATAĞI 

 

   

Alüminyum malzemeden freze kullanarak 

talaşlı imalat ile üretilecektir şaseye cıvata 

kullanılarak monte edilecektir. 

 

 

 

 

TAHRİK 

TEKERİ 

 

   

 

Maksimum sürtünme  için dışı lastik kaplı ve 

mil içi rulmanlı üretilmiş hazır olarak satılan 

tahrik tekeri kullanılacaktır. 

  

 

 

YÜK 

TABLASI 

 

 

ST-37 malzemeden imal edilecek olan yük 

tablası lazerde kesilip bükümde bükülecektir 

kaynakla birleştirilecektir. 
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       4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Güdümlü robotun dış boyutları 800 mm boy, 454 mm en ve 470 mm yüksekliğindedir. 

Aracımız yaklaşık 58 kg kütleye ve yük ile birlikte 135 kg toplam taşıma kapasitesine sahiptir. 

Robotun iç kısmında sistem bileşenlerinin ve aktüatörlerin bulunduğu 170,704 cm^3 iç hacim 

mevcuttur. Yük mekanizması 50cm yukarıya kalkarak 520mm yüksekliğe ulaşabilmektedir. 

Aracın milimetrik ölçüde teknik resmi ve kütle tablosu aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 13: Robot Dış Teknik Resmi 

 

Bileşen Kütle (Kg) 

Şase Profiller 19 kg 

Yük Tablası 8 kg 

Dış Sac 7 kg 

Kriko 5 kg 

Tekerler 5 kg 

Mekanik Bağlantılar 4 kg 

Motorlar 3.7 kg 

Akü 3 kg 

Elektronik Donanım 2.2 kg 

Lipo Batarya 0.8 kg 

Toplam 57.7 kg 

Şekil 14: Kütle Tablosu 

 

Aracın yük dengesi ve yere basma performansı için ağırlık merkezinin konumu optimize 

edilmiştir. Buna göre tahrik tekerlerine daha yakın bir lokalizasyon sağlanmıştır. Elde edilen 

ağırlık merkezinin konumu 3 boyutlu tasarım ortamında incelenmiş ve aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 15: Ağırlık Merkez Noktası Konumu 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

       4.3.1.    Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım yapılırken görev isterleri detaylı bir şekilde incelenmiş, elektronik 

bileşenler ve bağlantıları aşağıdaki genel şemada özetlenmiştir. 

 

Şekil 16: Genel Elektronik Devre Şeması 

a) Güç Sistemi 

Aracın sistem güç ihtiyacı için iki farklı güç kaynağı mevcuttur. DC motorlar, yüksek 

akım taleplerinden dolayı anlık deşarj kapasiteli akü ile beslenmektedir. Elektronik sistem 

bileşenlerinin, olası yüksek deşarj durumunda güç kesintilerini engelleme amacıyla ayrı bir 

LiPo bataryadan güç almaktadır. Böylece elektronik sistemin korunması hedeflenmiştir. 

Öncelikle aracın aktüatör güç ihtiyacını karşılamak için 12 Volt Lityum Demir Fosfat 

(LiFePO4) akü tercih edilmektedir. LiFePO4, yüksek deşarj kabiliyeti, kimyasal stabilite ve 

kapasite/ağırlık oranında ön plana çıkmaktadır [3]. Motorların 20 dk yüksüz ve 20 dk yüklü güç 

kapasite ihtiyacı 11.66 Ah olarak hesaplanmış ve 20Ah kapasiteli akü modeli tercih edilmiştir.  
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Olası aşırı güç aktarımı gibi durumlara karşı devre kesici sigorta doğrudan aküye 

bağlanmaktadır. Sistem güç beslemesinin sağlanması için Lityum Polimer batarya uygun 

görülmüştür. LiPo kapasitesinin seçiminde; sensörler ile birlikte anlık tüketimleri, 

kullanılacakları tahmini süreler ve çektikleri akım değerleri gibi verilerin dahil edildiği 

matematiksel hesaplamalar yapılmıştır. İstenenler doğrultusunda 6000mAh kapasite gerekli 

görülmüş ancak LiPo bataryalar için %80 deşarj kuralına uyularak 7500mAh 3S LiPo 

bataryanın kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Şekil 17: Elektronik Güç Tüketim Tablosu 

b) Merkezi Kontrol Mikrobilgisayarı 

Robotların otonom hareketi mikrobilgisayarlar tarafından kontrol edilmektedir. 

Aracımızın beyin görevi gören merkezi kontrol birimi, güçlü donanımı sebebiyle Nvidia Jetson 

Xavier NX master cihazı üzerinde tasarlanmıştır. Jetson Xavier modeli, 6 çekirdekli 64 bit 1.9 

GHz Nvidia Arm Carmel CPU işlemci kapasitesiyle diğer mikrobilgisayarlardan ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle grafik işlem biriminde 384 NVIDIA CUDA çekirdeği ve 48 Tensör 

çekirdeği ile NVIDIA Volta mimarisini kullanan 1100MHz GPU donanımını barındırır. 

Böylece paralel işlem yeteneğinde görev performansı oldukça yüksektir. DDR4x 128-bit 8GB 

RAM, CSI kamera girişi, USB 3.0 portu özelliklerinin yanı sıra I2C, SPI ve UART haberleşme 

protokollerini desteklemektedir. Linux tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışan bu cihaz 

Python dilinde geliştirilen otonom sürüş yazılımlarını ROS üzerinden çalıştırmaktadır. 

 

Şekil 18: Nvidia Jetson Xavier Master Cihazı 

Bileşen Adet Voltaj (V) Akım (A) Anlık Tüketim (W) Kullanım (dk) Tüketim (Amper*Saat)

DC Motor (Yüklü) 2 12 10 240 20 6,666666667

DC Motor (Boşta) 2 12 6 144 20 4

Yük Motoru 1 12 6 72 10 1

11,66666667

Jetson Xavier 1 5 3 15 40 2

RP Lidar 1 5 1,2 6 40 0,8

Esp32 2 5 1 10 40 1,333333333

RGB Led Işık 2 5 0,4 4 40 0,533333333

Motor Sürücü 3 5 0,2 3 40 0,4

HCSR04 Sensörü 2 5 0,1 1 40 0,133333333

Wifi Alıcı 1 5 0,2 1 40 0,133333333

Nextion Ekran 1 5 0,2 1 40 0,133333333

Çizgi Sensörü 1 5 0,4 2 40 0,266666667

Kamera 1 5 0,4 2 40 0,266666667

6

TOPLAM

TOPLAM
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c) Yardımcı Kontrol Mikrodenetleyicisi 

ESP32, Çift çekirdekli 160MHz’li C++ ile programlanabilen, 3 adet USART, 1 adet 

I2C, 2 adet SPI birimine ve çok sayıda analog girişe sahip mikrodenetleyicidir. Çift çekirdekli 

olması aynı anda 2 komut setini çalıştırmamıza olanak sağlamaktadır. Sistemde çok fazla 

analog ve dijital sensör olmasından dolayı bir tane ESP-32’nin giriş-çıkış pinleri yeterli 

olmamaktadır. Bu sebepten dolayı sistemde Master ESP-32 ve Slave ESP-32 olarak 

adlandırdığımız 2 adet ESP-32 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. 

Slave ESP-32 mikrodenetleyicisi QTR sensöründen gelen analog verileri, HCSR-04 

sensöründen gelen dijital verileri, Akü-Lipo batarya ölçümünden gelen analog verileri 

okuyacaktır. Led-Buzzer için ise PWM çıkışı verecektir ve Nextion Ekran ile USART 

protokolü ile haberleşecektir. Slave ESP-32 tüm bu okumaları ve haberleşmeleri içerisinde 

anlamlandıracak ve USART protokolü ile Master ESP-32’ye iletecektir. Master ESP-32, Slave 

ESP-32’den gelen verileri kendisine bağlı Encoder ve MPU9250 modüllerinin verileri ile 

birleştirecek ve ROS sistemine USART protokolü ile iletecektir. Ayrıca Master ESP-32 ROS 

sisteminden düzenli okuma yapacak ve gelen verilere göre PWM ile motorları sürecektir.  

Şekil 19: ESP32 Mikrodenetleyicisi 

Aşağıdaki şematikte Master ESP32 ve Slave ESP32 mikrodenetleyicilerinin her birinde 

bulunan 2 çekirdeğin yapacağı işlemler gösterilmiştir. Çekirdekler arasında I2C birimlerini ve 

hafızadaki verileri kullanırken çakışma olmaması için Mutex yapısı kullanılmıştır. 

Şekil 20: Master ESP32 ve Slave ESP32 Haberleşme Testi 

TASK 1 TASK 2 TASK 3 TASK 4 

ROS 

Haberleşme 

PID 

Hesaplamaları 

Motor Sürme 

 

 

LM35 Okuma 

QTR Okuma 

Voltaj Okuma 

LED Durumu 

Buzzer 

Durumu 

  

Master ESP32 

Haberleşme 

Nextion Ekran 

Haberleşme 

 

  

  

MPU9250 

I2C Okuma 

Enkoder I2C 

Okuma 

Slave ESP32 

Haberleşme 

 

Master ESP32 Slave ESP32 

UART 
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d) Kontrol Kartı 

AGV kontrol kartı sensörlerden okunan verilerin işlenmesi, merkezi kontrol biriminden 

alınan komutların uygulanması ve motorların kontrolü gibi görevlere özel olarak tasarlanmıştır. 

Çift katmanlı PCB üzerine kurulan kontrol kartı üzerinde SMD olarak iki adet ESP32, dahili 

MPU-9250, dahili voltaj regülatörü ve voltaj ölçüm devresi bulunmaktadır. HCSR-04, LM35, 

enkoder gibi modül ve sensörler ise soketler yardımı ile kontrol kartına bağlanacaktır. Kontrol 

kartından komut almak ve komut vermek için kart üzerinde bulunan ROS soketi üzerinden 

USART protokolünü kullanmak gerekmektedir. Aşağıda kontrol kart tasarımının 3D çıktı ve 

2D şematik görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 21.1: AGV Kontrol Kartı (ön-üst) 

 

Şekil 21.2: AGV Kontrol Kartı (izometrik) 
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Şekil 21.3: Kontrol Kartı Devre Şeması 1 
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Şekil 21.4: Kontrol Kartı Devre Şeması 2 
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e)  MPU9250 IMU Modülü 

AGV aracının yol kesimlerinde dönüşler yapabilmesi için açısal olarak duruş bilgisine 

ihtiyacı vardır. MPU9250 modülünde bulunan pusula, ivmeölçer, jiroskop sensörlerinden verili 

I2C ile okumaktadır. Okunan veriler öncelikle kalman filtresinden geçirilerek sensörlerdeki 

sapmalardan kurtulmaya çalışılmaktadır. Kalman filtresinden geçen veriler 3’lü sensör füzyon 

hale getirilmektedir. 

Elde edilen verilerin son olarak Euler açı dönüşümleri yapılmaktadır. Sistemde yaw (Z 

ekseni) bilgisi aracın dönüşler için kullanacağı bilgidir. 

S ve C, sinüs ile kosinüsü temsil eder. 1, 2, 3 temel dönüş açılarını temsil eder. 

 

Şekil 22: Euler Matrisleri 

 

f) Motor Sürücü 

Endüstride yoğun olarak doğru akım motorları uzun süredir kullanılmaktadır. Bu 

motorların kontrolü motor sürücülerle sağlanmaktadır. Aracımızda kullanılan motorların 

konum ve hız kontrolü için BTS7960B motor sürücü modülü seçilmiştir. 10 ampere kadar akım 

geçirebilmesiyle güçlü bir motorun ihtiyacını karşılayabilir ve hız kontrolü için pwm üretebilir. 

Bir adet H köprüsü entegresiyle iki motor sürücüsü sayesinde motoru hem ileri hem geri 

döndürebilir. Ayrıca ölü zaman üretimi ve aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime, düşük voltaja, aşırı 

akıma ve kısa devreye karşı koruma gibi özelliklere sahip olmasından dolayı tercih edilmiştir.  
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Şekil 23: Motor Sürücü Devresi 

g) Enkoder Modülü 

Enkoderler, döner veya lineer hareket eden millerin konumlarını, hızlarını, kaç tur 

döndüğünü tespit ettikten sonra bunu bir elektrik sinyaline dönüştürür. Aracımızda donanımsal 

olarak şerit çizgiyi daha stabil takip edebilmek ve daha hızlı reaksiyon alabilmek adına 

motorların dönüş hızını olabildiğince hassas bir şekilde tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu 

sebeple manyetik enkoderler çok hassas ve güvenilir ölçümler alabildiği için tercih edilmiştir. 

Mekanik enkoderler göre daha hızlı ve temassız çalışmaktadır. Bu sebepten ötürü bozucu etki 

yapan kontak sıçraması da yoktur. Bu tip sensörler genellikle hassas konum tespiti için 

kullanılmaktadır. Açısal konumun türevinin alınmasıyla açısal hız değerleri elde 

edilebilmektedir. Manyetik enkoderler, motorun dönüş konumunu tespit ederek merkezinde 

manyetik alanı algılayan bir Hall sensörüne sahiptir. Her turda karşısına yerleştirilmiş 

mıknatısın yaydığı elektriksel alanı tespit ederek sayar. Seçilen AS5600 modeli 12 bit 

çözünürlüğünde analog çıkış verebilmektedir. I2C protokolünü destekleyen bu sensör PWM 

çıkışlı olarak da kullanılabilmektedir. ‘DIR’ pini ile mıknatısın dönme yönünü belirler. Eğer 

DIR pini GND’ye (DIR=0) bağlı ise açı saat yönünde, eğer DIR pini VDD’ye (DIR=1) 

bağlanırsa saat yönünün tersine döndüğü tespit edilir.  

 

Şekil 24.1: Manyetik Enkoder Çalışma Prensibi 

Seçilen AS5600 manyetik enkoder tam bir turda 4096 farklı değerde PWM sinyali 

üretebilir, böylece ölçebileceği minimum açı değişimi olan 360/4095=0,087 derecelik 

hassasiyetle pozisyon belirleyebilir. Elde edilen konum bilgisinin zamana göre türevi alınarak 

ihtiyaç duyulan hız verisini derece/saniye cinsinden elde edilmektedir. RPM birimine çevrilen 

bu değer alçak geçirgen filtresinden geçirilerek dalgalanmalardan ayrıştırılmaktadır. 
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𝐴ç𝚤𝑠𝑎𝑙 𝐻𝚤𝑧 =
𝑋2 − 𝑋1

𝑡2 − 𝑡1
(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒)⁄  

(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒)⁄ ×
60

360
= 𝑅𝑝𝑚 

Şekil 24.2: Açısal Konum – Zaman Grafiği ve RPM Denklemi 

Sensör gürültüsü, sensör girişindeki değişikliklerle ilgisi olmayan sensör çıkışında 

oluşan istenmeyen aşırı dalgalanmalardır. Bir sinyal gönderirken oluşan gürültülerden birisi 

ortamda oluşan elektromanyetik parazit ve çevrede bulunan elektronik ekipmanlardan 

kaynaklanan aşırı düşük durumdaki frekanslarda (ELF) çok gürültülüdür. Bu gürültüler 

tamamen iyileştirilemese de sorun çıkartmayacak kadar bastırılabilir. Enkoderin oluşturduğu 

sinyalin gürültüsünü azaltmak düşük-geçişli bir filtre kullanılmaktadır. 

 

Şekil 24.3: Alçak Geçişli Filtre Grafiği 

 

h) Batarya Doluluk Ölçümü 

Motorları beslemede kullanılacak olan akü ve elektronik komponentleri, besleme için 

kullanılan Lipo bataryanın şarj yüzdelerini ESP32’nin analog girişi ile ölçülecektir. Akü ve 

Lipo’nun en fazla 12,6V olan voltaj değerini ESP32 ile ölçmek için 12,6V değerini 3.3V 

değerine çekmek gerekmektedir. Bu dönüşüm için dirençler ile voltaj bölücü devre 

kullanılmıştır. 
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Şekil 25: Akü ve Lipo Voltaj Ölçüm Devresi 

i) Nextion Ekran 

Nextion İnsan-Makine Arayüzü (Human-Machine Interface, HMI) kontrol ve 

görselleştirme arabirimi olarak görev yapan akıllı, dokunmatik LCD ekranlardır. Ekran modülü 

sayesinde kontrol kartı tarafından işlenen pusula, sıcaklık, hız ve batarya değerlerinin anlık 

olarak araç üzerindeki ekrandan takip edilmesi sağlanmaktadır. Donanım kısmında bir dizi ince 

tabakalı transistör sıvı-kristal ekran (Thin-film-transistor liquid-crystal display, TFT) ve 

yazılım kısmında Nextion editör bulunmaktadır. TFT ekran iletişim için tek bir seri port 

kullanarak kablo kalabalığından kurtarmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Nextion HMI 

ekranların özellikle otomasyon alanında sıkça rastlanan bir çözüm olduğu görülmüştür. Farklı 

mikroişlemcilerle seri port üzerinden haberleşme yaparken port kullanım sayısında diğer 

ekranlarla karşılaştırıldığında ciddi boyutta tasarruf edildiği sonucuna varılmış ve piyasa 

koşullarına göre daha az maliyete daha fazla hafıza kullanım imkânı sağlaması 3.5 inç Nextion 

HMI Dokunmatik TFT ekranın seçiminde etkili olmuştur. Özel olarak tasarlanabilen arayüz 

özelliğiyle birlikte sistem durumunun araç üzerinde eş zamanlı olarak görüntülenmesi için 

tasarıma dahil edilmiştir. 

 

Şekil 26: Nextion Ekran Tasarımı 

j) Çizgi İzleme Sensörü – QTR 

QTR sensörü çizgi izleyen robot projelerinde en çok tercih edilen modüllerden biridir. 

Bu sensörde 8 adet 1 cm aralıklarla yerleştirilmiş IR LED/ fototransistör çiftleri bulunmaktadır. 

Yüksek doğrulukta çalıştığı için çoğu şerit takibi projesinde tercih edilmektedir. LED 

çiftlerinden her biri ayrı ayrı MOSFET transistöre bağlıdır. Güç tasarrufu sağlamak ve daha 

doğru sonuç alabilmek için LED’ler açıp kapatılabilir şekilde tasarlanmıştır. Her IR sensörü 

devreye ayrı ayrı pull-up direnci ile bağlıdır ve 0-5 volt arasında analog çıkış vermektedir.  
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Şekil 27: QTR-8A Çizgi Sensörü 

QTR sensörleri siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi ya da beyaz zemin üzerinde siyah 

çizgiyi ayırt edebilmektedir. Zeminin ışığı yansıtmasına ve aradaki mesafeye göre voltaj değeri 

analog olarak değişmektedir. Bu sensörün en önemli özelliği tüm kızılötesi IR sensör 

parçalarının bir arada işlenip ortak bir analog değer döndürmesidir. Yol takip algoritmasının 

çalışması için bu değerlerin elde edilmesi oldukça önemlidir.  

QTR sensörünün ideal olarak algılama mesafesi 3 mm’dir, maksimum olarak ise 6 

mm’dir. Aracımızın ön alt kısmına yerleştirdiğimiz bu sensör şerit çizgiye göre kalibre edilerek 

ortama kolayca uyum sağlayabilmektedir.  

k) Isı ve Mesafe Sensörleri 

Araç içindeki elektronik bileşenlerin seri ve kararlı çalışabilmesi için aşırı ısınmadan 

korunması gereklidir. Görevi gerçekleştirmek için gerekli itki kuvvetlerini sağlayan motorların 

ve güç ihtiyaçlarını karşılayan akünün sıcaklıklarının takip edilmesi ve istenilen değerin altında 

tutulması hem aracın kendisine hem de çevresine verebileceği zararların önüne geçilmesi adına 

önem arz etmektedir. Bunun için aküde, lift sistemini çalıştıran motorda ve hareketi sağlayan 

motorda toplamda 3 adet ısı-sıcaklık sensörü kullanılmaktadır. Çıkış empedansının ve hata 

payının düşük olması sebebiyle LM35 sensörü tercih edilmiştir. Anormal durumlarda uyarı 

gönderebilmek için sensörlerden okunan veriler ideal değerleri aştığında sistem uyarılmaktadır. 

 

Şekil 28: LM35 Isı – Sıcaklık Sensörü 

Aracın etrafındaki engelleri tespit etmesi ve engel durumunda durabilmesi için 2 adet 

HC-SR04 mesafe sensörü kullanılmıştır. Bu sensör iki adet ultrasonik dönüştürücüden oluşur. 

Birisi havada 40 KHz’lik ultrasonik ses darbeleri oluşturan bir verici, diğeri yansıyan dalgaları 

toplayan bir alıcıdır. Bu sensör ses dalgasının seyahat süresini hesaplayarak aradaki mesafeyi 

tespit etmektedir. Yaklaşık 2 cm ile 400 cm arasında 3mm’lik bir hata payıyla ölçüm 

yapabilmektedir. Aşağıda ses dalgasının ortamda yayılma hızı ve mesafe denklemi verilmiştir. 
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𝑉𝑠𝑒𝑠 = 331,5 × √1 +
𝑇

273
     𝑣𝑒    𝑋 = 𝑉𝑠𝑒𝑠 × ∆𝑇 

 

Şekil 29: Ses Dalgaları Hız ve Konum Denklemi 

 

l) RPLİDAR A2M8 

Otonom araçların bulunduğu çevresini algılayabilmesi sahip olduğu sensör 

donanımlarına bağlıdır. Çevrenin doğru bir şekilde algılanması lokalizasyon, haritalama ve 

navigasyon gibi algoritmalar için oldukça önemli bir faktördür. Bu amaçla geliştirilen ve en 

fazla veri içeren sensörlerden birisi de LİDAR (Light Dependent and Ranging) modülleridir. 

LİDAR teknolojisi, barındırdığı ışık kaynağı ve alıcısıyla lazer darbeleri kullanarak ortamdaki 

nesnelerin uzaklığını ölçmeye çalışan bir yöntemdir. Bu yöntem, kaynaktan çıkan lazer 

darbeleri nesneye çarptıktan sonra alıcıya geri dönene kadar geçen sürenin ölçülmesi prensibine 

dayanmaktadır. LİDAR yaklaşımı ışık hızında çalışan lazer darbelerini kullandığından RADAR 

gibi diğer mesafe ölçüm yaklaşımlarına göre daha hızlı çalışmakta ve daha yüksek doğrulukta 

bir performans sergilemektedir. 

Aracımızda LİDAR sensörü olarak RPLİDAR A2M8 lazer tarayıcı tercih edilmiştir. En 

önemli tercih sebebi, ekonomik LİDAR sensörleri arasında yüksek performans ve sistem 

uyumluluğudur. Bu sensör fırçasız motor kullanarak 360 derecede lazer tarama işlemi 

gerçekleştirebilmektedir. Saniyede 8000’e kadar örnekleme yapabilen bu sensörün tipik tarama 

hızı 10Hz (600 RPM) seviyesinde ve bu koşullardaki açısal hassasiyet çözünürlüğü 0.9 

derecedir. 16 metre menzile kadar 0.5 milimetrenin altında ölçüm hassasiyetiyle nesneleri 

algılayabilmektedir [4]. Sensör, algıladığı ortam verilerini anlamlandırmak üzere USB 

üzerinden merkezi işlem birimi olan master cihazına göndermektedir. 

 

Şekil 30: RPLİDAR A2m8 
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m) CSI Kamera 

Otonom araçlara görüntü işleme kabiliyetinin kazandırılması mikrobilgisayarlara 

bağlanan kameralar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Kameralar 2 boyutlu görüntü matrisi 

sunan bir çeşit sensördür. Görevimizde bulunan QR kodların algılanması kameradan alınan 

görüntülerle sağlanmaktadır. Sistemimizde 8 MP (3280x2464 piksel) çözünürlüğe sahip 

Raspberry Pi Cam V2 kamerası kullanılmaktadır. Sony IMX219PQ model görüntü algılayıcıyı 

barındıran bu kamera Jetson Xavier mikrobilgisayarına CSI portu üzerinden bağlanmaktadır. 

Kameramız 62.2 derece görüş açısıyla QR kodları görebilecek niteliktedir. 

 

Şekil 31: CSI Kamera 

 

n) Voltaj Regülatörleri ve Kablolar 

Lipo bataryadan gelen güç 2 ayrı voltaj regülatörü ile farklı kaynakları besleyecektir. 

Kontrol kartında SMD olarak bulunacak olan LM2596 SMPS voltaj regülatörü ile sensörler, 

modüller ve Nextion ekranın beslemesi yapılacaktır. LM2596 entegresi 4-35V’luk giriş 

voltajını sabit 5V olarak ayarlayacaktır. 5 Voltu çoğu modül için kullanabileceğiz ancak 

mikrodenetleyici ve bazı sensörlerin beslemesi için 3.3V gerekmektedir. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmek için LM2596 çıkışındaki 5V, AMS1117 entegresi ile 3.3V’a çekilecek ve 

ihtiyaç olan yerlerde 3.3V kullanılacaktır. 

Komponent Gereken Voltaj 

6. ESP32 3.3V 

7. LM35 5V 

8. QTR-8A 3.3V 

9. MPU9250 5V 

10. Şerit LED 5V 

11. Nextion Ekran 5V 

12. HCSR-04 3.3V 

13. Motor Sürücü 5V 

 

Şekil 32: Elektronik Bileşenler ve Gerekli Voltaj Seviyeleri 
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Şekil 33: LM2596-5V Şematik 

Kontrol kartı dışında Jetson Xavier ve Lidar motorunu beslemek için voltaj regülatörüne 

ihtiyacımız vardır. Bunu karşılamak için D24V50F5 Step-Down voltaj regülatörü tercih 

edilmiştir. Bu kart sabit 5V ve 5A kadar akım sağlayabilmektedir. Aküden gelen gücü motorlara 

dağıtmak için ise 120A güç dağıtım kartı kullanılmaktadır. Kontrol kartının dış modüllerle 

bağlantısı için 40-50cm kablo gerekmektedir. Bu uzunlukta haberleşmenin (I2C-USART) olası 

ortam parazitlerinden etkilenmemesi için tek damarlı Cat5 kablo kullanılmaktadır. 

       4.3.2.    Algoritma Tasarım Süreci  

Güdümlü robotların otonom kabiliyetleri göreve özel algoritmaların tasarlanmasını 

gerektirmektedir. Sistemimizde bir merkezi ve bir yardımcı olmak üzere 2 adet kontrol birimi 

bulunmaktadır. Ana komutları içeren otonom sürüş algoritması, merkezi birim üzerinde diğer 

görev algoritmalarıyla eş zamanlı ve paralel bir şekilde çalışmaktadır. Bu ekosistem, merkezi 

birim üzerinde ROS tabanlı olarak geliştirilmiştir. Bu birimden gelen tüm komutlar yardımcı 

kontrol birimine haberleşme algoritmamızla gönderilmekte ve sistem veri akışı sağlanmaktadır. 

Otonom sürüş komutlarını içeren ana algoritmamızın akış diyagramı aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 34: Otonom Sürüş Algoritması 
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Otonom sürüş komutları yardımcı kontrol merkezine iletilerek robotun hareketi 

sağlanmakta ve robottan okunan sensör değerleri bu birimden merkeze iletilmektedir. Sistem 

algoritması öncelikle senaryo bilgisinin girdisiyle çalışmaktadır. Alınan komutlar kaydedilerek 

robotun güzergâh ön tanım bilgileri belirlenmektedir. Otonom araç ilk olarak haritalama 

algoritmasını çalıştırmaktadır. Ardından çizgi sensöründen alınan yönlendirme komutlarıyla 

harekete başlamaktadır. Seyir döngüsünde sürekli RFID ve engel durumu kontrol edilmektedir. 

Robot bir sonraki noktaya gitmesi için navigasyon algoritmasını çalıştırmaktadır. Daha önce 

kaydedilen rota bilgileri navigasyon algoritmasına girdi parametresi olarak verilmektedir. Bu 

algoritmada gerekli olan dönüş açısı hesaplanarak araç seyrine devam etmektedir. Okunan 

RFID değeri nihai hedefe ulaştığında ise görev sonlanmaktadır. 

Robotun karar verme mekanizması merkezi birimde üzerinde koşan algoritmalara 

bağlıdır. Aynı anda kompleks görevlerin işlenmesi, ortak veri akışının kurulması ve birden fazla 

sistemin kontrolü gibi kurgular sıralı ve seri döngü (superloop) programlama yapısıyla 

sağlanamamaktadır. Bu sebeple karmaşık algoritmaların bir arada çalışmasına olanak tanıyan 

özel bir ekosisteme ihtiyaç duyulmaktadır [5]. Günümüzde bunun için geliştirilen yapılar ara 

katman yazılımları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 35: Özel Ara Katman Yazılım Yapısı 

Robot işletim sistemi (ROS), robotik uygulamalar için tasarlanmış açık kaynaklı bir ara 

katman yazılımıdır [6]. Robotik yazılımımızdaki veri transfer yükünün yönetilmesi, tasarlanan 

kontrol algoritmalarının paralel ve senkron bir şekilde çalıştırılması için oldukça popüler olan 

bu sistem tabanı tercih edilmiştir. Ek olarak ROS simülasyon, grafik, hata ayıklama gibi zengin 

paket içeriğinden dolayı diğer ara işletim sistemlerinden ön plana çıkmaktadır.  

 ROS yapısı, robotun dış dünyadan aldığı verileri dahili yazılım bloklarıyla işlenmesi 

için bir yönetim mekanizması oluşturur. Farklı kontrol görevlerine sahip yazılım parçaları 

düğüm (node) bloğu olarak tanımlanırken düğümler arası dolaşan veri yolu birimlerini konu 

(topic) yapısı temsil etmektedir. Düğümlerin birbirlerine abone veya yayıncı olarak konu 

mesajları üzerinden haberleşmesi Rosmaster tarafından sağlanmaktadır. Rosmaster, tüm bilgi 

kayıtlarını temel ROS çekirdeğinde (Roscore) merkezi bir ortamda tutan ana yönetici servis ve 

sunucu hizmetidir. 
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Şekil 36: ROS Sistem Yapısı 

Sistemimizde başta ana otonom sürüş algoritması olmak üzere 9 farklı kontrol 

algoritması geliştirilmiştir. Yol takip algoritması, navigasyon algoritması, engelden kaçınma, 

alternatif yol, QR kod algılama, haritalama algoritması, haberleşme algoritması ve araç hız 

algoritması düğümler üzerinde temsil edilerek sistemde senkron bir şekilde çalışmaktadır. 

Düğümler arası sistem mimarisi aşağıdaki şekilde blok diyagramı olarak verilmiştir. 

 

Şekil 37: ROS Düğüm Mimarisi 

 

4.3.2.1. Yol Takip Algoritması 

Otonom aracımızın rotasını kararlı bir şekilde takip edebilmesi en önemli performans 

kriterlerinden biridir. Kontrol algoritmaları kullanılmadan yol takibi yapılan sistemler pratik 

olmayan kararsız sistemlerdir [7]. Araç, yol takibi yaparken iki farklı durum ile karşı karşıya 

kalacaktır. Bu durumlar engel ve köşe dönüşleridir. Buna göre sistemimizde otonom sürüş 

algoritması yol takip düğümüne düz seyir, alternatif yol ve dönüş olmak üzere 3 farklı ilerleme 

komutu göndermektedir. Robotun seyir görevini başarıyla tamamlaması için MATLAB 

ortamında motor hareket kontrolüne dayalı PID seyir kontrol algoritması tasarlanmıştır. PID 

(Oransal, Integral, Türevsel) kontrol, endüstride en çok kullanılan geri beslemeli genel kontrol 

algoritmasıdır. Bu algoritma kontrol edilmek istenilen her sisteme kolayca uyarlanabilmektedir 

[5]. PID kontrolcüsü, fiziksel sisteme gönderdiği kontrol sinyaliyle sistemin istenilen şartlarda 

çalışmasını sağlayan dinamik bir yapıdır. Bu yapı verilen hedef referans değerini sürekli mevcut 

sensör değeriyle karşılaştırarak bir hata üretir. Kontrolcünün amacı bu hatayı en aza indiren 

sinyal değerini sisteme göndermektir. 
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Sistemde kontrolcü yapısı dijital olarak yazılım üzerine kurulduğundan mikrokontrolcü 

olarak temsil edilmektedir. Kontrol edilen fiziksel sistem DC motorlara gönderilen PWM 

sinyaline karşılık gelmektedir. Sistemin geri besleme denetimi ise çizgi sensöründen 

sağlanmaktadır. Çizgi sensörü, barındırdığı tüm kızılötesi değerleri işleyerek algıladığı çizginin 

konumuna göre 0 ile 7000 arasında analog bir sinyal döndürmektedir. Çizginin orta konumda 

tutulması için bu değerin 3500 civarında tutulması gerekmektedir. Buradaki temel hedef, çizgi 

sensörünün döndürdüğü yol ortalama analog bilgisini daima orta düzeyde tutacak motor 

düzeltme sinyalinin hesaplanmasıdır. Hesaplanan bu düzeltme sinyali güncel motor PWM 

değerlerine eklenerek çizgi takibi yapılmaktadır. Ek olarak düzeltme PWM değeri ön tanımlı 

hız değeriyle sınırlandırılmaktadır. Böylece aracın ilerleme hızı da kontrol edilmektedir. 

Aşağıdaki görselde yapılan PID tasarımının blok şeması verilmiştir. 

 

Şekil 38.1: PID Kontrol Blok Şeması 

Temel olarak PID düzeltme sinyali, şekil 6’da verilen matematiksel denklemde olduğu 

gibi kazanç katsayısıyla hatayı minimuma indirgeyen oransal katsayı (P), hata hafızası 

oluşturarak hatayı sıfırlayıp kararlılık sağlayan integral katsayı (I) ve hata değişiminden 

yararlanarak sönümleyici görevi gören türevsel katsayının (D) ağırlıklı toplamından 

oluşmaktadır. 

𝑈(𝑡) =  𝐾𝑝 ∗ 𝑒 + 𝐾𝑑 ∗  
𝑑𝑒

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑖 ∗  ∫ 𝑒. 𝑑𝑡 

Şekil 38.2: PID sinyal denklemi 

 

Stabil bir sistemde denklemdeki parametreler ince ayar yapılarak bu katsayıların 

optimum değerleri bulunmalıdır. Bu değerler deneysel metotla belirlenmektedir [8]. Motor 

PWM değerleri, otonom sürüş düğümünden ilerle komutu geldiği sürece hesaplanmakta ve 

filtreden geçirildikten sonra motorlara yazılarak kontrollü bir sürüş sağlanmaktadır. 

Yol takip düğümüne ait diğer bir ilerleme komutu ise dönüş emridir. Bu komutun 

alınması durumunda otonom sürüş düğümünün navigasyon algoritmasından yayınladığı dönüş 

açısı referans alınarak motorlar birbirinin tersi yönünde sabit açısal hızla sürülmektedir. Hedef 

açı değeri tamamlandıktan sonra düz ilerle komutuyla birlikte araç seyrine devam etmektedir. 
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4.3.2.2. Navigasyon Algoritması 

Navigasyon algoritmasının temel amacı robotun dönüş açılarıyla rotasını oluşturmaktır. 

Aracımız görevine ilk başladığı anda senaryo bilgisini almaktadır. Verilen rota bilgileri robotun 

ön tanımlı noktalarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu fonksiyon rota işlemini küçük alt parçacıklara 

bölerek her köşe noktasında dönüş açısı değeri döndürmektedir. Bu işlem güncel konum ve bir 

sonraki hedef konum olmak üzere iki farklı girdinin alınmasıyla mümkündür. Hedef konumlar 

senaryo bilgisiyle önceden alınmakta ancak mevcut başlangıç konumu bilinmemektedir. QR 

kod etiketlerinden okunan veriler söz konusu fonksiyona tabi tutularak dönüş açılarının 

hesaplanması sağlanmaktadır. Bu açılar güncel pusula değerine trigonometrik yön referansıyla 

eklenerek dönüş esnasında denetim yapılmaktadır. Her bir rota parçacığının işlem sırası 

aşağıdaki blok diyagramında verilmiştir. 

 

Şekil 39: Rota Parçasının İşlem Diyagramı 

 

4.3.2.3. Engelden Kaçınma Algoritması 

Aracımızda iki adet ultrasonik mesafe sensörü bulunmaktadır. Gerek güvenilirlik 

gerekse de sonik dalga engel sapmaları göz önüne alındığında engel kontrol algoritmasında iki 

sensörün birlikte kullanılması uygun görülmüştür. Engel düğümünün asli görevi otonom sürüş 

düğümüne engelin var olup olmaması durumunu bildirmektir. UART biriminden alınan mesafe 

bilgileri sürekli kontrol edilmektedir. Ani ve geçici mesafe farklılıkları algoritmamız tarafından 

absorbe edilmektedir. İki sensörün de 3 metre gibi bir eşik değerinin altında ölçüm vermesi 

durumunda otonom sürüş düğümüne pozitif engel durum verisi gönderilmektedir. 

 Pozitif engel durumu esnasında aracımız motorlarını durdurarak kırmızı LED ve sesli 

ikaz elemanlarını aktif etmektedir. Ardından 15 saniye bekleme süreci başlamaktadır. Sürecin 

sonunda mesafe sensörlerinden alınan verilerin eşik değerinin altında değişmemesi halinde 

“alternatif yol” komutu otonom sürüş düğümü üzerinden gönderilmektedir. Engelin kalkması 

durumunda ise “düz ilerle” komutuyla aracımız hareketine devam etmektedir. Algoritmanın 

özetlenmiş akış diyagramı aşağıdaki görselde verildiği gibidir. 

 

Şekil 40: Engelden Kaçınma Algoritması Akış Diyagramı 

Senaryo 
Bilgisini Al

QR Kod 
veriyi oku

Dönüş Açısını 
Hesapla

Dönüş Açısını 
Yayınla
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4.3.2.4. Alternatif Yol Algoritması 

 

Seyir esnasında engel ile karşılaşılması durumunda engelden kaçınma algoritması 

çalışmaktadır. Bu işlem içerisinde 15 saniye beklendikten sonra “engel var” durumu 

yayınlanırsa alternatif yol algoritması devreye girmektedir. Bu algoritmanın temel amacı 

robotun önündeki engeli çizgiden çıkarak aşması ve tekrar yer çizgisine kilitlenmesi olarak 

özetlenebilir. Bu kabiliyet için aşağıda bir benzetim yapılmıştır. 

 

 
Şekil 41: Alternatif Yol benzetimi 

 

Sözü edilen kabiliyet için mesafe ve LİDAR sensörleri kullanılmaktadır. Yazılımsal bir 

döngü içerisinde çizgiye yakınlaşma eğiliminde olan robot sensör verileriyle eğilimini 

kırmaktadır. Mesafe verilerinin düşük seviyede olmadığı durumda çizgi sensöründen veri 

beklenmektedir. Çizgi sensörü yer bandını analog fark ile algıladığında Yol Takip Algoritması 

düz seyrine devam etmektedir. 

 

4.3.2.5. QR Kod Algılama Algoritması 

 

Parkurun belirli bölgelerinde bulunan QR kare kodları tespit etmek için gereken 

görüntüler aracımızda bulanan kamera modülü sayesinde elde edilmektedir. Kameradan gelen 

görüntünün anlamlı hala dönüştürülebilmesi için OpenCV kütüphanesini kullanılmıştır. Kare 

kodlar görüntü işleme araçları yardımıyla tespit edilip bir string mesaja dönüştürülerek 

bilgisayar hafızasında kaydedilmektedir. Testlerimizde olası 2 farklı duruma göre kare kod 

tespiti yapılmaktadır. Birinci durumda görüntünün farklı aydınlatma koşullarına sahip olması 

gibi durumda kare kod tespitinin sınırlandığı görülmüştür. Bu sorunun çözümü için 

‘adaptiveThreshold’ fonksiyonun yardımıyla görüntü matrisinde bir takım filtreleme işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. İkinci durumda ise görüntüdeki kare kodların yamuk, ters veya eğimli 

olması durumunda kare kod tespit algoritmalarında olumlu sonuçlar alınmadığı tespit 

edilmiştir. Bu duruma çözümü olarak da görüntüde algılanan kare kodun oryantasyonunun 

düzeltilmesi hedeflenmiştir. Kod görüntüsünü kuş bakış perspektifine çeviren wrap fonksiyonu 

sayesinde kare kodlar hatasız bir şekilde tespit edilmektedir. 
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Şekil 42: QR Kod Görüntüsünün İşlenmesi 

 

 

4.3.2.6. Haberleşme Algoritması 

 

Şekil 43: Haberleşme Sistem Diyagramı 

 

ROS tabanlı iletişim düğümleri ve kullanıcı arayüzünün haberleşmesi için 2 cihazın da 

ortak bir kablosuz ağa bağlı olması gerekmektedir. Kullanıcı arayüzünün yüklü olduğu 

istasyon, Jetson Xavier master cihaz üzerindeki WiFi alıcı-vericisi ile oluşturulan ağa 

bağlanmaktadır. Aynı ağa bağlı iki farklı birimin haberleşme protokolü TCP olarak 

belirlenmiştir. Bu protokol kullanılarak master cihaz üzerinde Python3 Socket Framework 

yapısı dahilinde sunucu kurulmaktadır. Merkezi birim tarafından TCP ile iletilecek veri demeti, 

sensörlerin anlık bilgilerini ve ROS haritasının görüntü matrislerini içermektedir. 

ROS sisteminin, sensörlerin ve güvenlik modüllerinin toplandığı ESP32 tabanlı kontrol 

kartı ile haberleşip verileri alması ve gerekli komutları göndererek kontrol kartı aracılığı ile 

motorları sürmesi gerekmektedir. Bu iki kontrol birimleri arasında UART haberleşme 

protokolü tercih edilmiştir. Bu protokol I2C ve SPI gibi protokollerle karşılaştırıldığında veri 

aktarımında daha yavaş olsa da haberleşme ihtiyacı için gereken hızı saniyede 150KB’lık veri 

aktarımı ile fazlası ile karşılamaktadır. Ayrıca az kablo gereksinimiyle oldukça kolay bir 

kullanım sağlamaktadır. 

Jetson Xavier Master 

Kullanıcı Arayüzü 

Kontrol Kartı 

UART 

Veri Demeti 1 

Veri Demeti 2 

TCP Demeti 2

 

TCP Demeti 1  
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UART, iki cihazın haberleşmesi amaçlı kullanılan 8 bit asenkron seri iletişim 

protokolüdür. Merkezi kontrol içerisindeki UART iletişim birimi, kontrol kartı ile 

haberleşebilmesi için verinin iletilmesi ve alınması olmak üzere iki ayrı veri demetine göre 

işlem yapmaktadır. Birinci veri demetinde veriler Byte paketçikleri halinde kontrol kartına 

gönderilmekte, ikinci veri demetinde ise kontrol kartından alınan Byte verileri ayrıştırılarak 

kaydedilmektedir. 

Merkezi kontrol biriminden kontrol kartına UART protokolü ile 921600 baudrate 

hızında gönderilen “UART 1” veri demetinin içeriği aşağıda özetlenmiştir. 

 

Şekil 44.1: UART 1 Veri Demeti 

ID: Master cihazdan bilgilerin gelip gelmediğinin denetlenmesini sağlayan veri, 0x47 0x5A 

(GZ 2Byte)              

W1: Komut demetinin sıra numarası, 2 Byte         

MK: Motorların virajlarda dönmesi gereken açıyı ifade eden veri, 2Byte      

MS: Araç gitmesi gereken hız, 2Byte            

T1: Yapılması gereken işlem yük al-yük bırak, 2Byte          

S1-S4: Sensör kalibrasyonları ve özel komutları ifade eder, 2Byte * 4 = 8Byte                        

KTRL: Gönderilen veri demetinin kontrol verisidir. Gönderilen blokların düşük değerlikli 

bitlerinin toplamını ifade eder, 4Byte 

Kontrol kartından master cihaza 921600 baudrate hızında gönderilen “UART 2” veri 

setinin içeriği aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 44.2: UART 2 Veri Demeti 

 

ID: Kontrol kartından veri gelip gelmediğini kontrol etmemizi sağlayan veri, 0x47 0x5A 2 Byte 

HC1: 1. Ultrasonik mesafe sensörü cm biriminden uzaklık verisi, 2 Byte    

HC2: 2. Ultrasonik mesafe sensörü cm biriminden uzaklık verisi, 2 Byte        

V1: Akü voltaj seviyesi, 2 Byte            

V2: LiPo voltaj seviyesi, 2 Byte            

RF: Okunan RFID etiket bilgileri, 8 Byte          

M1: Motor 1 RPM değeri, 2 Byte           

M2: Motor 2 RPM değeri, 2 Byte                  

IKAZ: Aracın ikaz durum bilgisi, 4 Byte          

NX: Nextion ekran durum bilgileri, 8 Byte              

P: Pusula açı bilgisi, 2 Byte          

MS1-2: Motor sıcaklık verisi, 2 Byte * 2 = 4 Byte               

KTRL: Tüm blokların düşük değerlikli bitlerinin toplamı, 8 Byte 

 

ID M

K 

MS T1 W1 S1 S2 S3 S4 KT

RL 

ID HC

1 

HC

2 

V1 V2 RF M1 M2 IKA

Z 

N

X 

P MS1 

MS2 KTRL 
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Jetson Xavier master cihaz tarafından kullanıcı arayüzüne kablosuz bir şekilde TCP 

protokolü üzerinden gönderilen “TCP 1” adlı veri demeti aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 44.3: TCP 1 Veri Demeti 

ID: Doğru yerden veri gelip gelmediğini denetleyen blok, 2 Byte 0x47 0x5A   

İMG: Haritalama sonucu işlenen görüntü matrisi, 675KiloByte        

V1: Akü voltaj değeri, 2 Byte            

V2: LiPo Voltaj değeri, 2 Byte            

RF: Okunan RFID etiketi bilgisi, 8 Byte          

MS: Araç hızı, 2 Byte                 

P: Araç pusulası açı değeri, 4 Byte                 

TASK: Gerçekleştirilen görev numarasının gerçekleşme yüzdesi, 8 Byte     

IKA: İkaz durum bilgisi, 8 Byte         

LOG: Aracın saat bilgisi, gerçekleştirilen görev bilgisi, bağlantı bilgileri, 32 Byte   

SSH: SSH protokolü üzerinden gelen veriler 

 

Master cihazın sunucusuna bağlı cihazların göndermesi gereken veri demeti “TCP 2” 

olarak adlandırılmış ve aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 44.4: TCP 2 Veri Demeti 

ID: Doğru yerden veri gelip gelmediğini denetleyen blok, 2 Byte 0x47 0x5A           

TASK: Kullanıcı arayüzünde oluşturulan görevlerin bilgileri, 32 Byte    

CLB: Sensörlerin kalibre edilmesi gerektiğinde kullanılacak olan blok, 32 Byte     

SSH: Terminal ekranı üzerinden gönderilecek veriler 

 

4.3.2.7. Haritalama Algoritması 

Otonom aracımızın kabiliyetlerinden birisi de bulunduğu ortamın 2 boyutlu haritasını 

çıkarabilmesidir. Bu görev için geliştirilmiş çeşitli SLAM (Simultaneous Localization and 

Mapping) haritalandırma algoritmaları bulunmaktadır. SLAM, otonom robotların hareket 

etmeleri amacıyla bulundukları ortamı bilmelerini sağlamaktadır. Bu bilgi doğrultusunda 

otonom robotlar kendilerini bu ortamda konumlandırabilir ve verilen görevleri bu bilgi 

yardımıyla gerçekleştirebilirler. Söz konusu lokalizasyon analizlerinin tamamına Eş Zamanlı 

Konum Belirleme ve Haritalama (SLAM) denmektedir.  

Haritalandırma görevinin yerine getirilmesi için LİDAR tabanlı Lazer mesafe sensörleri 

kullanılmaktadır. Bu sensörler, lazer ışınlarının bir nesneye çarparak geri dönmesi ve bu dönüş 

için geçen sürenin uzaklık cinsinden hesaplanması prensibine dayanmaktadır. Lazer tarayıcıdan 

alınan verilerin anlamlandırılması kaliteli bir harita çıktısı için önem arz etmektedir. 

ID İMG V1 V2 RF MS IKA

Z 

LOG P TAS

K 

SSH 

ID CLB TAS

K 

SSH 
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X=V*T, 2*d = Vc*T ve d=(Vc*T)/2 olarak bulunur 

(Burada X alınan toplam yol, Vc ışık hızı, T geçen süredir.) 

Şekil 45: Lidar Verileri 

Geliştirilmiş en popüler SLAM algoritmaları GMapping, Cartographer, Frontier 

Explaration, TinySlam ve HectorSlam’dır. Bu algoritmalar LİDAR sensörlerinden aldıkları 

verileri işleyerek çalışmaktadır. Probleme temel yaklaşım fikri ve ek verilerin kullanımı gibi 

farklı prensiplerle birbirinden ayrılan bu algoritmalar farklı ortamlarda birbirlerine karşı belirli 

üstünlükler sergileyebilmektedir [9]. Aşağıdaki şekilde bu algoritmaların bir LİDAR kullanarak 

ortama verdikleri tepkiler örnek olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 46: SLAM Algoritmaları Harita Çıktıları 

Teknofest yarışma isterleri göz önüne alındığında haritalandırma algoritmamızda en sık 

kullanılan ve popüler bir SLAM algoritması olan HectorSlam yaklaşımının kullanılması tercih 

edilmiştir. Gerek kullanım kolaylığı gerekse de odyometri verisinden bağımsız çalışabilmesi 

açısından kullanılmaktadır. 

 HectorSlam algoritması, haritalama yaklaşımında yalnızca LİDAR verilerini 

kullanmaktadır. Bu metoda göre lazer ışınlarının bitiş noktaları sürekli izlenmektedir. Bu 

noktalar en iyi hizalanma fonksiyonuna göre optimize edilmektedir [10]. Otonom sürüş 

algoritması haritalama düğümünü çalıştırdığı anda HectorSlam haritalama fonksiyonu 

çalışmaya başlamaktadır. Robot seyrine devam ettikçe LİDAR verileri harita çıktısı için veri 

beslemesi yapmaktadır. Algoritmamızda harita görüntüsü sürekli güncellenerek TCP üzerinden 

ana istasyona aktarılmaktadır. 
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4.3.2.8. Araç Hız Algoritması 

Aracımızın hızı çizgi izleme performansı ve dengeli yük taşıyabilme kabiliyetine göre 

sabit bir değerde belirlenmektedir. Ön tanımlı olarak verilen hız değeri motorlara entegre edilen 

enkoder modülünden izlenmektedir. Enkoder modülünden işlenen veriler yardımcı kontrol 

biriminde RPM birimine çevrilerek açısal hız değerleri okunmaktadır. Robot hızının temsil 

edilmesi için temel diferansiyel sürüş sistemi kullanılmıştır. Bu sistem robot hızının analiz 

edilmesinde ve kinematik hesaplarının yapılmasında elverişli bir yöntemdir [11]. Ayrıca 

aracımızın fiziği bu yöntem için oldukça uygundur. Aşağıda aracın diferansiyel sistem 

benzetimi verilmiştir. 

 

Şekil 47: Diferansiyel Sürüş Sistem Benzetimi 

Motorlardan alınan açısal hız değerleri ilk olarak tekerlek yarıçapına (r) bölünerek 

çizgisel hıza dönüştürülmektedir. Denklemde verildiği üzere, sağ ve sol motorun çizgisel 

hızlarının ortalaması ise robotun genel hızını vermektedir;  

𝑉𝑙 = 𝜔𝑙 ∗ 𝑟     𝑉𝑟 = 𝜔𝑟 ∗ 𝑟 

𝑉 =
𝑉𝑙+𝑉𝑟

2
      𝜔 =

𝑉𝑙−𝑉𝑟

𝑑
      

Şekil 48: Diferansiyel Sürüş Kinematik Denklemleri 

Tüm bunlara ek olarak hesaplanan hız değeri katedilen mesafenin hesaplanması ve 

görev yüzdesinin çıkarılmasında yardımcı olmaktadır. 

 

       4.3.3.    Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın tüm yazılımları iki ana birim üzerine yüklenmektedir. Sistemimizdeki tüm 

otonom algoritmalar merkezi komut birimi olan Jetson Xavier master cihazı üzerinde 

koşturulmaktadır. Bu algoritmalar senkron çalışabilecek şekilde fonksiyonel düğümler halinde 

ROS melodic tabanlı olarak geliştirilmiştir. Sistem kodları bir Linux dağıtımı olan Ubuntu 

18.04 işletim sisteminde Python programlama dilinde yazılmaktadır. Python, sahip olduğu 

geniş kütüphane imkânı ve modüler söz dizimiyle tercih edilmektedir. Gazebo robot 

hareketlerinin 3 boyutlu olarak görüntülenmesine imkân tanıyan ve özel çevre oluşturarak 

robotlar üzerinde deneyler gerçekleştirilen açık kaynak kodlu simülasyon arayüzüdür. 

Geliştirilen yazılımlar Gazebo simülasyon ortamında görevler için senaryo benzetimi yapılarak 

denenmekte ve Rviz görselleştirme araçlarıyla analiz edilmektedir. 
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Robotun yol takip algoritmasında sistem modellemesi MATLAB Simulink ortamında 

yapılmıştır. Benzer şekilde PID kontrolcüsünün parametreleri Simulink arayüzü üzerinden 

ayarlanarak sistem çıkış sinyali gözlemlenmektedir. 

Aracın harekete geçmesini sağlayan yardımcı kontrol birimi olan esp32 anakartı 

üzerindeki yazılımlar zengin sensör kütüphanesine sahip C++ programlama dili üzerinde nesne 

tabanlı olarak “class” yapısında geliştirilmektedir.  

 

4.4. Dış Arayüzler 

Otonom araçların uzaktan kontrolü ve sistem durumunun anlık olarak incelenmesi için 

dış arayüz sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aracımız için tasarlanan arayüz sistemi 

masaüstü bilgisayar üzerinde göreve özel bir şekilde kurgulanmıştır. Aşağıda arayüz sisteminin 

ana ekran tasarımının görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 49.1: Arayüz Ana Ekran Tasarımı 

 

Kişisel bilgisayarlar üzerinde çalışan arayüz programı, AGV aracının SLAM haritasını, 

sensör bilgilerini, sistem durumunu ve aracın görev döngüsünü göstermektedir. Windows 

işletim sistemleri üzerinde çalışan bu arayüz programı Google firmasının geliştirmekte olduğu 

Dart-Flutter programlama dilinde geliştirilmiştir. Flutter, çok hızlı bir şekilde estetik 

arayüzlerin geliştirilmesine imkân vermekte ve tek kod sistemi ile mobil ve masaüstü 

platformlarda uygulamaların çalıştırılmasını sağlamaktadır. Arayüzün, robot ile haberleşmesi 

için Dart programlama dilinin TCP kütüphanesi kullanılmıştır. Flutter ve TCP yapılarını 

kullanarak yazılan kodların anlaşılır ve geliştirmeye açık olması için MVVM mimarisi 

kullanılmıştır. Bu mimari Model-View dosya yapısını sağlamaktadır. Bu dosya yapısında 

Model katmanında TCP haberleşmesi gerçekleştirilmektedir. View Model katmanında ekranda 

gösterilen verilerin yapıları ve fonksiyonları tutulmaktadır. View katmanında ise arayüz 

programında gösterilen ve kullanıcının görmekte olduğu görsel öğeler bulunmaktadır. 
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Arayüz programının üst barında program sayfaları arasında geçiş yapılabilmektedir. Bar 

içerisinde geliştirilen farklı AGV araçlarından herhangi biriyle bağlantı kurulmaktadır. Aynı 

zamanda bağlantı durumunun kontrolü de bar içerisinde sağlanmaktadır. 

 

Şekil 49.2: Arayüz Bar Bölümü 

 

Arayüzün harita penceresi bölümünde AGV aracının ROS sisteminde işlenen SLAM 

harita görüntüsü bulunmaktadır. Bu pencere LİDAR verilerinin artmasıyla dinamik olarak 

güncellenmektedir. Harita penceresi içerisinde alandaki tüm engelleri, sınır noktalarını, yük 

alma ve bırakma noktalarını görebilmek mümkündür. 

 

Şekil 49.3: Arayüz Harita Bölümü 

Sistem durumunun izlenmesi için tasarlanan durum bölümünde sensörlerden okunan 

değerler, RFID durum verisi, engel durumu, şarj yüzdesi, araç oryantasyonu, hız ve katedilen 

mesafe gibi bilgiler bulunmaktadır. Bölüm içerisindeki RFID etiketleri kısmında aracın 

okuduğu etiketler, en yukarıdaki en son okunan etiket olmak üzere okunma sırasına göre içerik 

bilgisiyle birlikte ekranda gösterilmektedir. Batarya yüzdesi kısmında sistem ve aktüatör şarj 

yüzdeleri ayrı ayrı gösterilmektedir. Ek olarak bu panelde engel durumuna göre ikaz bilgileri 

ile kullanıcı uyarılmaktadır. İkaz durumu aktif olduğunda program uyarı sesi çıkarmakta ve 

uyarının sebep olduğu durumu ekranda göstermektedir. 

 

Şekil 49.4: Arayüz Sistem Durum Bölümü 
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AGV aracının yarışma alanındaki rotası ve görev senaryo bilgileri görev panelinden 

verilmektedir. Kullanıcı bu pencerede “görev ekle” butonu ile robota görev adımlarının 

atamasını gerçekleştirmekte ve “görevleri başlat” komutu ile sıralı adımlardan oluşan görev 

rotasının AGV aracına uygulanmak üzere aktarılmasını sağlamaktadır. Görev ekleyen kullanıcı 

gidilecek konum adımını ve o konumda yapılacak yük işinin seçimini yapabilmektedir. 

 

Şekil 49.5: Arayüz Görev Paneli 

 

Geliştirilen tüm görev yazılımları Jetson Xavier master cihaz üzerinde ROS tabanlı 

Linux işletim sisteminde çalıştırıldığından araç ile SSH protokolü üzerinden bağlantı 

kurulmaktadır. SSH protokolünü kullanan bu terminal ekranı sayesinde AGV aracının istenilen 

görev yazılımını çalıştırması ve ek güvenlik müdahalelerinin yapılması sağlanmaktadır. 

Böylece araca dolaylı olarak işletim sistemi üzerinden komutlar gönderilebilmektedir. 

 

Şekil 49.6: Arayüz Terminal Penceresi 

 

Log kayıtları sayfasında aracın yaptığı görevleri, terminal ekranı üzerinden gönderilen 

komutları ve ikaz durumlarının kayıtları tarih-saat olarak veri tabanına kaydedilmektedir. Bu 

kayıtlar PDF formatında kullanıcıya çıktı olarak verilebilmektedir. 

 

Şekil 49.7: Arayüz Log Kayıtları Sayfası 
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5.   GÜVENLİK 

Otonom sistemlerde güvenliğin sağlanması büyük bir önem arz etmektedir. Aracımızda 

oluşabilecek potansiyel tehlikelere karşı güvenlik tedbirleri alınmış ve araç tasarımı bu 

prensiple gerçekleşmiştir. Alınan güvenlik önlemleri maddeler halinde sıralanmıştır: 

1. Devre Kesici Sigorta: Elektronik sistemin korunmasını sağlamak adına olası aşırı 

güç durumlarına karşı 60A devre kesici sigorta kullanılmaktadır. Sigorta, devreye 

seri bağlanarak motor gibi kaynaktan yüksek akım talebine karşı aşırı yüklenmeyi 

absorbe etmektedir. 

2. Acil Durum Butonu: Sigorta üzerinde bulunan kesici düğme acil durum butonu 

olarak da kullanılmakta ve devrenin enerjisini doğrudan kesme tedbiri 

sağlamaktadır. 

3. Güç Sistemi: Aracımızda iki farklı güç kaynağı kullanılmaktadır. Motorlar, yüksek 

akım çekmelerinden dolayı anlık deşarj kapasiteli akü ile beslenmektedir. Elektronik 

bileşenler, yüksek deşarj durumunda yetersiz besleme yaşamaması adına ayrı bir 

LiPo bataryadan güç almaktadır. Böylece elektronik sistemin korunması 

amaçlanmıştır. 

4. İç Sıcaklık: Özellikle motor gibi ısınma ihtimali yüksek olan bileşenler üzerine 

sıcaklık sensörü entegre edilmiştir. Bu sayede aşırı ısınma durumunun denetimi 

sağlanmakta ve 60 derece gibi eşik bir sıcaklığın üzerinde sistemimiz güvenli bir 

şekilde kapatılmaktadır. 

5. İkaz Sistemi: Seyir esnasında engellerin algılanması sonucu ikaz sistemimiz devreye 

girmektedir. Sistem içerisinde RGB şerit LED takımı ve buzzer ses modülü 

bulunmaktadır. Engelin algılanması ve araç hareket durumlarına göre farklı renk ve 

ses konfigürasyonu oluşturulmuştur. Engel durumunda kırmızı LED ışıkları ve 

tehlike sesi reaksiyonu sağlanırken aracın güvenli seyrinde yeşil ışıkların yanıp 

sönmesi ikazı yapılmaktadır. 

6. Uyarı Levhaları: Aracın dış yüzeyine eklenecek olan fosforlu levha etiketleriyle 

dikkat çeken ilgili uyarı ve yönlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır. 

6.   TEST 

Projemizin ilk denemeleri Gazebo sanal simülasyon ortamında yapılmıştır. Aracımızın 

3 boyutlu tasarım modeli Gazebo arayüzüne aktarılarak gerçek fiziksel şartlar sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu yazılım ortamı robotun üzerinde bulunan sensörlerin ve aracın 3 boyutlu olarak 

çevreyi yorumlamasında yardımcı olmaktadır.  

Robot, Rviz aracıyla xml formatında yazılım birimi tarafından modellenmiştir. Araçta 

bulunan tekerlekler, 4 sarhoş ve 2 tahrik tekerinden oluştuğundan dolayı sarhoş tekerler sürekli 

eklem, tahrik tekerleri ise döner eklem olacak şekilde yazılıma aktarılmıştır. Lidar sensörü 

gerçek dünyada ana gövde üzerinde sabit duracağından gövde ile arasında bir sabitleme ilişkisi 

belirlenmiştir. Robotun sağlayacağı hareket bağıntıları Rviz ortamında modellenmeden önce 

xml formatında kodlama ile ortama aktarılmaktadır. Bu bağlantı tanımlamalarının 

kullanılmasıyla robotun gerçek hayatta ortama verdiği tepkinin aynısının Rviz ortamında temsil 

edilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada tanımlanması gereken atalet moment ifadeleri CAD 

ortamından alınarak yazılıma aktarılmıştır. 
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Şekil 50.1: Robot Bağlantı Tanımlamaları 

Yapılan robot modellemesinin gerçek dünyada simüle edilebilmesi için Gazebo 

ortamında yarışma alanına benzetim yapılarak bir alan tasarlanmıştır. Alandaki çizgiler 

haritalama açısından önem arz etmediğinden dolayı yalnızca engeller atanmış ve haritalama 

çalışmalarına başlanmıştır. Aşağıdaki şekilde Gazebo ortam alanının görüntüleri verilmiştir. 

 

 

Şekil 50.2: Gazebo Ortam Simülasyon Görüntüleri 
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Aracın fiziksel testlerine donanım ve sensör denemeleriyle başlanmıştır. Araç 

tasarımına ait tüm elektronik ekipmanların kalite kontrol ve performans testi breadboard ve 

delikli pertinaks üzerinde bağlantılar kurularak yapılmaktadır. Aynı zamanda tasarımda 

hedeflenen çıktıların bileşenler üzerindeki durumu kontrol edilmektedir. Şuana kadar yapılan 

testlerde sistem uyumluluğu istenilen seviyede seyretmiştir. Yapılan bazı sensör testlerinin 

fiziksel görüntüsü aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 51: Master ESP32 ve Slave ESP32 Haberleşme Testi 

 

Projemizde yarışma sürecine kadar belirli görev testlerin yapılması planlanmaktadır. 

Öncelikle uygun bir ortamda düz bir zemine şerit bantlar çekilerek robotun yol takip 

performansı test edilecektir. Daha sonra bu rota büyütülerek yarışma sahasının gerçek 

benzetimi yapılacaktır. Bu saha üzerinde robotun otonom karar kabiliyeti ölçülecek ve engel 

şartları eklenecektir. Ek olarak yük mekanizması gerçek yükler üzerinde deneye tabi 

tutulacaktır. Ardından araçtan alınan reaksiyonların analiz sonuçlarıyla karşılaştırılması 

yapılacaktır. Hedeflenen kazanımların elde edilmesi durumunda harita ve navigasyon testine 

paralel olarak gerçek güzergâh senaryoları denenecektir. 

7. TECRÜBE 

Proje süreci içerisinde mekanik ve elektronik tasarımda yetersiz durumlar tespit edilmiş 

ve gerekli düzenlemeler yapılarak proje tecrübesi edinilmiştir. Mekanik tasarımda zorlanma 

durumu, sürtünmeler, ideal olmayan ortam şartları göz önüne alınarak tasarımda bazı 

revizelerin yapılması gerektiği anlaşılmıştır. 

Elektronik sistem, bütünüyle test edilerek tasarıma eklenmektedir. Yapılan performans 

ön çalışmaları ve sensörlerden alınan düşük doğruluğa sahip veriler, elektronik birimimize 

oldukça büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Bu sayede yeni donanım kriterleri belirlenmiş ve 

bileşenlerin yenilenmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu problemler görev dağılımıyla birlikte takım 

genelinde çözüme kavuşturulmuştur. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Projemizin gerekli iş parçaları yarışma takvimi süresince planlanmıştır. İş 

organizasyonu detaylı tasarım, prototipleme ve test olmak üzere aşağıdaki sürece yayılmıştır. 

Şekil 52: İş - Zaman Tablosu 

Projenin ön tasarımında toplam bütçe tutarı 19,112 TL değerinde hesaplanmıştır. 

Detaylı tasarım ile birlikte yapılan değişikliklerle yeni proje tutarı 37,775 TL olarak 

belirlenmiştir. Bütçe tabloları karşılaştırıldığında 18,663 TL ek bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

MALZEME MİKTAR FİYAT 

Sac 2mm 1m2 300 

Profil  5mt 200 

Üretim Yöntemleri - 2000 

Kriko 1 180 

Akü 1 1600 

Akü Şarjı 1 550 

Sigorta 60A 1 480 

Raspberry Pi 4 1 2205 

Raspberry Pi Kit 1 350 

Arduino Mega 1 216 

Esp 32 1 114 

PCB Üretimi - 600 

Pi Cam V2 1 240 

Kamera Kablosu 1 23 

Rp Lidar A2M8 1 6440 

Nextion Ekran 1 565 

MPU9250 gyro  1 165 

 

Ana Paket 

 

Gereksinim 

2022 Aylar 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağust 

Detaylı 

Tasarım 

Mekanik tasarım           

Elektronik bileşen seçimi       

Algoritma tasarımı       

Prototipleme 

Üretim ve imalat       

Elektronik Donanım  

ve Yazılım 

      

Optimizasyon 

ve Test 

Test ve görev denemesi        

İyileştirme çalışması        

Güvenlik kontrolleri          

Yarışma Araç bakımı ve görev          
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RFID Okuyucu 1 25 

Wifi Adaptör 1 167 

DC Motor 2 400 

Motor Sürücü 3 324 

Regülatör 2 40 

Sarhoş Tekerler 4 90 

Rulman A 4 280 

Rulman B 2 80 

Kaplin 2 210 

Yük Motoru 1 100 

Civatalar 1 101 

Tekerlekler 2 350 

Boya 2 51 

Tiner 1 85 

Yatak 2 144 

Menteşe 1 27 

Mıknatıs 2 36 

Yaylar 8 40 

HCSR04 Mesafe  2 37 

Çizgi Sensörü 1 130 

Led Işık Takımı 1 54 

Buzzer 2 38 

Lm35 Isı sensörü 3 75 

    19112 TL 

Şekil 53.1: Eski Ön Tasarım Bütçe Tablosu 

 

MALZEME MİKTAR FİYAT (TL) 

Jetson kit 1 14430 

Rp Lidar A2M8 1 8094 

Lipo Pil 2 3351 

Akü 1 1281 

PCB Üretimi - 1200 

Nextion Ekran 1 926 

DC Motor 3 780 

Kamera 1 750 

Akü Şarjı 1 700 

Sigorta 60A 1 480 

Wifi Adaptör 2 400 

Motor Sürücü 3 347 

Silikon Kablo 12 awg 3 318 

Çizgi Sensörü 2 280 
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Step Down 1 260 

Kaplin 2 248 

Esp 32 2 246 

Rulman B 4 240 

Siyah Bant 3 225 

Konnektörler 1 207 

Lehim teli 1 196 

Silikon Kablo 16 awg 4 190 

Kriko 1 180 

Beyaz Bant 3 162 

Enkoder 2 150 

Civatalar 1 150 

Güç Dağ. Kartı 1 150 

Yatak 2 138 

Sarı Siyah Bant 1 134 

Sarhoş Tekerler 4 127 

XT60 Soket 1 120 

Menteşe 2 106 

Ana Tekerler 2 102 

Perçin 1 86 

Tiner 1 85 

Rulman A 2 80 

MPU9250 gyro  1 75 

Lm35 Isı sensörü 3 75 

Makaron seti 1 75 

Regülatör 3 66 

Cat 5 kablo 3 66 

Bluetooth modülü 1 58 

Led Işık Takımı 1 54 

Boya 2 51 

Lehim Pompası 1 45 

XT30 Soket 5 43 

Buzzer 2 38 

HCSR04 Mesafe  2 37 

Mıknatıs 2 36 

Voltaj Sensörü 2 35 

Çift Taraflı Bant 1 30 

Kablo 22 awg 1 28 

Erkek Header 10 24 

Header dişi 20 20 

Toplam  37775 TL 

 

Şekil 53.2: Yeni Detaylı Tasarım Bütçe Tablosu 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Projemizdeki tüm sistem tasarımları takımımızın robot kriterleri ve görev isterlerine 

özel olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda mekanik tasarım sürecinde özgün ve estetik bir dizayn 

sergilenmiştir. Tasarımda takımımızı temsil eden logoların kullanılması bunun en iyi kanıtıdır. 

 

Şekil 54: Mekanik Dış Dizayn 

 

Elektronik sistem tasarımı sürecinde PCB AGV kontrol kartı geliştirilmiştir. Bu kart 

tüm fonksiyonlarıyla aracımıza uygun olarak tasarlanmış ve sistem modülerliği ön planda 

tutulmuştur. DC motorlara harici enkoderlerin entegre edilmesi, sensörlerin endüstri amaçlarına 

özel bir şekilde konfigüre edilmesi, gömülü donanımın uyumluluğu ve arayüz haberleşmesi için 

özel veri protokolünün oluşturulması bu birimdeki özgün çalışmalarımızdandır. 

Tam otonom bir sanayi aracının tasarlanması için gereken tüm algoritmalar yazılım 

birimimiz tarafından genelde sanayi koşulları özelde ise yarışma görevi için özgün bir şekilde 

geliştirilmiştir. Tüm robot aksiyonları birimlere ayrılarak özel ROS mimarisi kurulmuştur. Bu 

komutlara göre yapılanan gömülü yazılımlar nesne tabanlı programlanarak modülerlik 

sağlanmıştır. 

10. YERLİLİK 

Otonom aracımızın mekanik, elektronik ve yazılım aksamları takım birimlerimiz 

tarafından özel bir şekilde tasarlanmıştır. Özellikle mekanik tasarımda %100 yerlilik oranı 

benimsenmiştir. Tüm mekanik parçalarda mümkün oldukça dayanıklılık/ekonomiklik oranı 

gözetilmiştir. Tasarlanan robotun tamamı, sanayi bölgelerinde yerli olarak imal edilecektir. 

Aracın elektronik donanımında en önemli sistem bileşeni olan AGV kontrol kartı yerli 

olarak tasarlanmıştır. Tüm gömülü donanım bileşenleri test edilerek yerli geliştirilen gömülü 

yazılımlar kullanılmıştır. Robotun dış arayüzü yazılım birimimiz tarafından tamamen yerli 

olarak geliştirilmiştir. Göreve özel olarak tasarlanan otonom sistem algoritmaları sıfırdan ROS 

mimarisi geliştirilerek yazılım kabiliyetlerine eklenmiştir. Tüm otonom sistem yazılımlarını 

çalıştıran merkezi kontrol ve yardımcı kontrol cihazları yerli olarak programlanmıştır. 
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