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1. RAPOR ÖZETİ  

Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesi ile birlikte sanayi alanında kullanılan birçok ürüne Yapay 

zeka, Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim teknolojileri, büyük veri ve siber güvenlik 

çalışmaları entegre edilmeye başlanmıştır. Kullanılan yeni sistemler ile dijitalleşme yönünde 

büyük adımlar atılmaya başlanmış olup fabrikalar artık akıllı fabrikalara dönüşmeye 

başlamıştır. Geleneksel üretim şekilleri de dijitalleşme ile birlikte endüstrinin her alanında 

değişmeye başlamıştır. Üretim şekillerinin değişmesi sürecinde verimlilik ve zaman tasarrufu 

gibi değerler ön plana çıkmaya ve değer kazanmaya başlamıştır. Dijitalleşme sürecinde yeni 

teknolojilerin sisteme adaptasyonun sağlanması ve dijitalleşen yeni üretim şeklinin daha esnek, 

verimli ve hızlı bir şekilde durumlara adapte olabilmesi dijitalleşme sürecinin yaygınlaşmasını 

hızlandırmış ve tercih edilmesini sağlamıştır. 

Sanayi alanında yaşanan bu dijitalleşme ile birlikte otonom robotların/araçların 

kullanılması günden günde artmakta olup hala geliştirilmeye açık bir alandır. Kullanılan 

bu otonom robotların/araçların işçi/işveren güvenliği, seri üretimin hızlanması, hatalı ürün 

üretiminin minimize edilmesi, yüksek verimlilikte üretim, düşük enerji tüketimi gibi birçok 

avantaj sağlamaktadır. 

“Otonom taşıma robotu: Far2Fetch” isimli önerdiğimiz proje ile özellikle imalat sanayi 

alanında kullanılmak üzere bir otonom robotun/aracın mekanik, elektronik ve yazılımsal 

tasarımı yapıldı. Tasarlanan robot iç ortam konumlanmasını optimum seviyede 

gerçekleştirip, kararlı ve verimli zaman maliyeti hesabıyla da otonom sürüşü en etkin bir 

şekilde gerçekleştirecektir. Ayrıca tasarlanan robot bu süreçte gerekli alanlarda belirli 

nesne ve yükleri taşıyacaktır. Geliştirilecek olan robotun bulunduğu ortamı doğru ve 

efektif bir şekilde haritalaması, değişken çevre ortamlarına hızlı bir şekilde adapte 

olabilmesi, yüklerin doğru koordinatlardan hızlı bir şekilde alıp doğru koordinatlara hızlı 

bir şekilde bırakabilmesi sağlanacaktır.  

Proje kapsamında, oluşturulan takımımızın şeması Bölüm 2’de, proje mevcut durum 

değerlendirmesi Bölüm 3’te aracın tasarımına ait detaylı bilgiler ise Bölüm 4’te, aracın 

güvenliği ile ilgili bilgiler Bölüm 5’te, proje kapsamında yapılan testler Bölüm 6’da, projeyi 

gerçekleştirirken edindiğimiz tecrübeler Bölüm 7’de, proje için hesaplanan zaman, bütçe ve 

risk planlaması Bölüm 8’de, projenin özgünlüğü Bölüm 9’da ve projemizin ulusal, yerli ve milli 

değerleri Bölüm 10’da verilmiştir. 

2. TAKIM ŞEMASI  

2.1.Takım Üyeleri  

Yasin ŞAHİN ve Abdullah Ali GÜN, Bilişim sistemleri mühendisliğinde Azmi 

Can KONUR, Mekatronik Mühendisliğinde, Eylül Arıkanoğlu Görsel İletişim 

Tasarım öğrencisi, Muhammed Ali IRMAK, Mekatronik Mühendisliğinden 

mezun ve şu anda Bilgisayar Mühendisliğinde yüksek lisans eğitimine devam 
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etmektedir. Burcu KIR SAVAŞ, doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği 

Anabilim Dalı, yüksek lisans derecesini Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 

Anabilim Dalı’nda ve lisans derecelerini Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliğinden almıştır. 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

          

 

Şekil 1. Organizasyon şeması ve görev dağılımı  

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ  

Projede tasarlanması planlanan aracın genel tasarımı ön tasarım raporunda belirtildiği şekilde 

gerçeklenmiştir. Aracın taşıyacağı 100 kg yük ile birlikte toplam kütlesinin tahmini 125 kg 

olması hedeflenmiştir. Bu sebeple aracın ana kütlesini olabildiğince hafif malzemelerden 

oluşturulması amaçlandı. Tahmini toplam kütleye göre aracın hareket ve yük kaldırma 

mekanizmaları için motor hesaplamaları titizlikle yapılarak araç tasarımına başlandı.  

Ön tasarım raporunda aracın tekerlekleri pürüzsüz tasarlanmıştı fakat aracın teker ile beton 

arasındaki sürtünme kuvvetini artırmak için teker tasarımında değişikliğe gidilmiştir. Araç 

tekerinin dış malzemesinin kinetik sürtünme katsayısı 0.60-0.90 [1] arasında olan bir lastik 

seçilmiştir ve lastiğin dış yüzeyine dişler eklenmiştir. Bu sayede aracın haritalama işlemini, 

belirlenen görevini, otonom hareketini, engelden kaçma işleminin daha efektif ve doğru bir 

şekilde yapılacağı düşünülmüştür. 

4. ARAÇ TASARIMI 

Projede araç tasarımı, Teknofest Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışma Şartnamesi dikkate 

alınarak mekanik dizaynı, yük taşıma aşaması, hareket özelliklerinin (engelden kaçma) doğru 

bir şekilde sağlanması ve otonom hareketin sağlanması olmak üzere 4 aşamada gerçeklenmiştir. 

Ön tasarım raporunda bahsedilen aşamalar haricinde projeye yeni bir aşama eklenmemiştir.  



 
  
 

6 
 

 

4.1. Sistem Tasarımı  

Aracın genel sistem mimarisi modüllere ayrılmıştır. Arduino mega mikrodenetleyicisine ait 

blok diyagram Şekil 2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. Arduino mega blok diyagramı 

Sistemin besleme ve acil durum güç kesme bağlantıları Şekil 3’te verilmiştir.  

 

Şekil 3. Besleme mimarisi 
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Sistemde görüntü işleme ve haritalama işlemlerini Jetson Nano yapacaktır. Jetson Nano blok 

diyagram Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Şekil 4. Jetson Nano blok diyagramı 

4.2. Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın mekanik tasarımı iç tasarım, dış tasarım kaplama, tekerlek, yük taşıyacak tabla ve 

tork hesaplamaları olmak üzere 5 kısımdan oluşmaktadır. 

● İç tasarımı tasarlanırken aracın tekerlek şasesi ve iskelet sistemi dikkate alınmıştır. Bu 

iki kısım tasarlanırken araçta kırılma ve eğilme gibi sorunlar oluşmaması için 40x40mm 

6063 serisi alüminyum sigma profiller kullanılmıştır. AL 6063-T5 malzemesinin 

mekanik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. AL 6063-T5 malzemesinin mekanik özellikleri 

Malzeme türü Yoğunluk  

(𝜌) 

Elastik modülü 

(E) 

Poisson Oranı  

(𝜐) 
Akma Gerilmesi 

(𝜎y) 

Alüminyum 

6063-T5 

2700 kg / m3 72 GPa 0.3 178 MPa 

 

Aracın iç tasarımda kullanılacak malzemenin aracın üzerine yük ekleme durumunda 

malzemenin üstüne düşen x ve y koordinat sistemlerindeki gerilmeler Denklem 1’de 

hesaplanmıştır. Denklemde 𝑀𝑒 parametresi, sigma profillerin üzerine düşen momenttir. 

Moment parametresi Kiriş Teoremi [1] esas alınarak hesaplanmıştır. Yükün eksen boyunca 

doğrusal dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

eM

I
 =        (1) 
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Şekil 5. Yükün eksen boyunca doğrusal dağılımı 

 

Denklem 2’de gerilme ile malzemenin mukavemet sınırlarının karşılaştırılması verilmiştir. 

                           S
B

S


   S

B
S


        (2) 

İskeletin iç tasarımında kullanılacak malzemenin kopmadan önce belirli bir ölçüde 

deformasyon yani esneklik özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden sigma profilin 

malzemesini 6063-T5 tipi sünek malzeme seçilmiştir. Maksimum Kayma Gerilme Teorisi 

(MKG) [1] kullanarak malzemenin maksimum kayma gerilmesi hesaplanmıştır. İki eksenli 

hesaplanan maksimum kayma gerilmesi Denklem 3’te verilmiştir. 

                          

2

max

( )

4

x y AK
xy

S

  
 

−
=         (3) 

 

Her bir kesit için yalnızca bir gerilme olma durumu Denklem 4’te verilmiştir. 

                          2 24 AK
B

S


  = + =        (4) 

Sigma profil ölçülerinin hatasız hesaplanması için SOLIDWORKS çizim programı 

kullanılmıştır ve araç iskeletinin önden teknik çizimi Şekil 6, araç iskeletinin sağdan teknik 

çizimi Şekil 7 ve araç iskeletinin üstten teknik çizimi Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 
   Şekil 6. Araç iskeletinin önden teknik çizimi  

 
Şekil 7. Araç iskeletinin sağdan teknik çizimi 
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Şekil 8. Araç iskeletinin üstten teknik çizimi 

Araç iç iskelet sistemin 3 boyutlu gösterimi  Şekil 9’da verilmiştir.  

 
Şekil 9. Araç iç iskelet sisteminin 3 boyutlu yapısı 

 

Aracın iskelet tasarımından sonra bazı parçaları bağlanmıştır. Bağlantı yapılan parçalar Şekil 

10’ da gösterilmiştir. Aracın montajı devam etmektedir. 

 
Şekil 10. Araç iskelet montajı 
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Aracın iskelet sistemin 3 boyutlu çizildikten sonra SOLIDWORKS çizim programında iskeletin 

yük altında şekil değişimini görmek için toplam deformasyon analizi yapılmıştır. Deformasyon 

analizin sonuçları Şekil 11’de verilmiştir. Araç iskeletinin köşe bağlantılarında maksimum 

gerilmesi 2.92 MPA olarak ölçülmüştür. İskelet kirişlerinin gerilmeleri ise 2.045 MPA olarak 

ölçülmüştür.  

 

        
  Şekil 11. İskeletin deformasyon analizi  

 

● Dış tasarımının kaplanması için sac levha kullanılmıştır ve Şekil 12’de aracın dış 

kaplama tasarımı gösterilmiştir. Aracın içinde çalışan güçlü motorların ısınması ve bu 

ısınmanın elektronik kartlara zarar vermesi problemini ortadan kaldırmak için 

tasarlanacak aracın ön kısmında, aracın içine hava girişi sağlanması amacıyla delikli 

ızgara koyulacak ve aracın üst kısmında içerideki havanın dışarı çıkabileceği bir 

dikdörtgen ızgara konulacaktır. Saç levhaların ve ızgaraların yapımı devam etmektedir. 

Bu alanlara eklenecek fanlar ile hava akışı istenilen yönde sağlanacaktır. Oluşabilecek 

acil durumlarda aracın durdurulması için, aracın sağ gövdesine ve ön kısmına iki adet 

acil durum butonu konulacaktır. Izgara yapımı bittikten sonra araca eklenecek fan ve 

acil durum butonları hazır bir şekilde beklemektedir. 

 
 

Şekil 12. Dış kaplama tasarımı 

 

● Tekerlek ön tasarım raporunda pürüzsüz tasarlanmıştı fakat aracın teker ile beton 

arasındaki sürtünme kuvvetini artırmak için teker tasarımında değişikliğe gidilmiştir. 

Şekil 13’te gösterilen tekerlerin dış yüzeyleri dişli ve lastik tipinde olan bir malzemeyle 

değiştirilmiştir.  
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                                        Şekil 13.Teker tasarımı  

Lastik ile beton arasında kinetik sürtünme katsayı 0.60-0.90 arasında hesaplanmıştır. 

Tekerleğin beton ile yer ile oluşturulduğu sürtünme kuvveti Denklem 5’te gösterilmiştir. 

Denklemde, μk kinetik sürtünme katsayı, n aracın ağırlığından dolayı oluşan tepki 

kuvvetidir.  

                            k kF n=        (5) 

 

Projede teker ile zemin arasındaki yol tutuşunu artırılmış ve görev sırasında tekerleğin 

boşa dönmesini engellenmiştir. Ayrıca bu sayede aracın eğimli rampa üzerinde durması 

ve beklemesi durumunda geri salınım azalmış olur. Her bir tekerleğin yüzeyi arttırılmış 

ve tekerlerin yere yaptığı basıncın azaltılması hedeflenmiştir.  

   

Bu bölümde aracın tekerleklerinin bir kısmı dışarıda bırakılmıştır. Bunun amacı aracın 

alt kısmını yükseltmektir. Bu sayede araç rampa çıkarken aracın alt kısmının yere 

sürtünmesini önlenmiştir. Denklem 6’da aracın yerden yüksekliği hesaplanmıştır. “h” 

motor mil merkezi ile iskelet tabanı arasındaki mesafeyi, “r” teker yarıçapını ve “d” 

aracın yerden yüksekliğini ifade etmektedir.  

                           d r h= −        (6)  

Şekil 14’te tekerin yarıçapı (r) 8 cm, milin iskelet sistemine uzaklığı (h) 3 cm’dir. İskelet 

sisteminin yerden yüksekliği 5 cm olmaktadır. Araçta ön tamponun eğimli bir engele 

geldiğinde çarpmaması için teker mil hizasından 10 cm olacak şekilde yerleştirilmiştir.  

 

                   
Şekil 14. Milin iskelet sistemine uzaklığı  

 

Aracın uç noktasının mil girişine uzaklığı bulunduktan sonra, aracın içine konulacak 

malzemelerin yerleri Şekil 15’te 3 boyutlu olarak  gösterilmiştir. 
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Şekil 15. Aracın 3B dizaynı 

 

Şekil 15’te görüldüğü üzere aküler ve motorlar aracın uç kısımlarına yakın aynı hizada 

konulmuştur. Bu sayede aracın rampa çıkarken ağırlık noktalarını aracın uç kısmına 

verilerek denge sağlanmıştır. 

Ayrıca çalışmada tekerin yuvarlanma direnci ve eğim dirençleri dikkate alınarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Yuvarlanma direnci, lastiklerin yol yüzeyine temas ettiği 

noktalarda yaptığı değiştirmelerden meydana gelmektedir ve hareket yönünün tam 

tersidir. Şekil 16’da yuvarlanma direncinin etkisi gösterilmiştir.  

 
Şekil 16. Yuvarlanma direnci 

 

Yuvarlanma direnci Denklem 7’deki formül ile hesaplanmıştır. 

                            .y kD Q =        (7) 

Dy: Yuvarlanma direnci(kg), μk: Yuvarlanma direnci(kg), Q:Taşıtın kütlesi (kg ya da 

ton) olarak verilmiştir.  Eğimli bir yolda aracın maruz kaldığı direnç yani eğim direnci 

Şekil 17’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 17. Eğim direnci 

 

Eğim direnci, taşıt ağırlığının veya kütlesinin (Q), eğim yüzeyine paralel olan 

bileşenidir (Q.sinα). Genellikle eğim açısı küçük olduğu durumlarda sinα yaklaşık 

olarak tanα eşit kabul edilebilir. Eğim direnci Denklem 8’de verilmiştir. 
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                            . tan( )De Q =      (8)  

De :Eğim direnci (kg), Q :Taşıtın kütlesi (kg), α : Yolun yatayla yaptığı açı olarak 

verilmiştir.  

 

Eğim yukarı yönde ise hareketi zorlaştırıcı, aşağı yönde ise hareketi kolaylaştırıcı etkisi 

vardır. Bu yüzden eğim yukarı yöndeyken eğim direnci pozitif alınırken eğim aşağı 

yöndeyken negatif olarak alınmıştır. 

 

● Yük taşıyacak tabla tasarımı Şekil 18’de verilmiştir. Çalışmada aracın engele 

tırmanma ve engelin tepe noktasındaki eğimi/kesişimi rahatlıkla atlayabileceği 

yükseklik hesabı yapılmıştır. Aracın gövdesinin üst kısmında 4 adet dikdörtgen yuvalar 

bulunmaktadır. Bu yuvalar aracın içinde bulunan yükü kaldırmaya yarayan lineer 

motorları tablaya bağlar. Aracın hareketi esnasında tablanın üzerine konulan ağırlığın 

düşmesini engellemek için tasarlanan tablanın karşılıklı iki kısa kenarın uzunluğu 

artırılmış ve denge sağlanmıştır. 

 
Şekil 18. Tabla tasarımı 

 

Araç hareketi 4 adet redüktörlü dc motor kullanarak sağlanacaktır. İleri-geri hareket 

motorların aynı yönde döndürülmesi ile oluşacaktır. Sağa dönüş, sağ arka ve sol ön 

motorun ileri hareket ederken sağ ön ve sol arka motor geri hareketi ile sağlanacaktır. 

Sola dönüş, sağ ön ve sol arka motorun ileri hareket ederken sağ arka ve sol ön motor 

geri hareketi ile sağlanacaktır. Aracın montajlanmış tasarımı Şekil 19’da verilmiştir.  

 

Şekil 19. Aracın montajlanmış tasarımı 

● Tork Hesaplamaları: Yükleme İşlemi, yükü taşıyan platformu yukarı kaldırıp 

indirecek lineer motorların kuvvet hesabı “ml” yük ağırlığı, “mp” platform ağırlığı, “g” 

yerçekimi ivmesi, “r” yarıçap, “xl” ve “yl” yükün ağırlık merkezinin platformun 
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ortasından uzaklıkları, “a” ve “b” platformun boyu ve uzunluğu; “FN1, FN2, FN3, FN4” 

motora binen kuvvet olmak üzere Denklem 9’da hesaplanmıştır: 

                         

1 1

2

3

4

/ 2 / 2 / 2 / 2 . .

/ 2 / 2 / 2 / 2 * . .

1 1 1 1 . .

N

l l

N

l l

N

p l

N

F
a a a a m g x

F
b b b b m g y

F
m g m g

F

−  
 − −   
    − − =    

   +     
 

     (9) 

İlk matris olan A uzaklık matrisi motorların bulunduğu kısımların ağırlık merkezine 

olan x ve y uzaklıklarını içermektedir. İkinci matris ise M ağırlık matrisidir. Yük ve 

platformun ağırlıklarını içermektedir. Son matris F ise 4x1’lik bir vektördür. Motorlara 

ne kadar kuvvet bindiğini belirtmektedir. Motorlar eşdeğer olduğu için yarıçap ile F 

matrisinin çarpılması yükün ağırlık merkezine göre koordinatına ne kadar torka ihtiyaç 

duyduğunu belirtir. Denklem 9 platformda bir eğim olmadığı durumda geçerlidir. Proje 

çalışmasında motorların yükselip alçalması aynı anda olacaktır. 

Aracın ilerlemesi sırasında üç farklı boyutta hesap yapmak gerekir. Bunlar boylamsal 

kuvvet dengesi, yanal kuvvet dengesi ve tork dengesi denklemleridir. Araçta sisteminin 

ön ve arka tekerleklerle modellenmesi Şekil 20’de gösterilmiştir [2]. 

 

Şekil 20. Sistemin ön ve arka tekerleklerle modellenmesi 

Araç hareket halindeyken ilk önce ona etkiyen kuvvetleri bulmak ve belirtmek gerekir. 

Aracın dönme hareketi yapmasından dolayı merkezcil kuvvet etki etmektedir ve aracın 

her tekerleğine etkiyen yanal ve çekiş kuvvetleri bulunmaktadır. Kuvvetler haricinde 

aracın gittiği yolun boylam ile yaptığı açı olan kayma açısı ve tekerleklerin her birisinin 

kendisinin yaptığı dönmeye göre birer yönelme açısı vardır. Denklem (10), Denklem 

(11) ve Denklem (12)’de her bir tekerleğin momentini hesaplamaktadır. 
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𝜑: sapma açısı, r: eğri yarıçapı, 𝛽: kayma açısı, 𝐽𝑧: sapma momenti, v: araç hızı, l: ağırlık 

merkezine uzaklık, 𝛿: yönelme açısı, ∆𝐹: tekerlek sürüş kuvveti farkıdır.  

 

Örneğin arka tekerleklerin farkının hesaplanması Denklem (13)’te verilmiştir. 

                   r rl rrF F F = −        (13) 

𝐹𝑥𝑓 ,  𝐹𝑥𝑟: Tekerlek sürüş kuvveti toplamıdır.  

Örneğin ön tekerleklerin toplamının hesaplanması Denklem (14)’te verilmiştir. 

                            
f fl frF F F = −                (14) 

𝐹𝑦𝑓 ,  𝐹𝑦𝑟: Ön ve arka tekerlekler için yanal yorma kuvvetleridir. 

 

4.2.1. Malzemeler  

Tablo 2’de proje kapsamında gereken malzeme listesi verilmiştir. 

Tablo 2. Malzeme Listesi 

Malzemeler 

Malzeme Adı Adet Fiyat Toplam Fiyat 

(1)60 mm 50 RPM 12-24 Volt Redüktörlü 4 517,90 2.071,60 

(2)Nvidia Jetson Nano DevKit 1 6.195,77 6.195,77 

(3)RPLIDAR A3M1 - 360 Derece Lazer Tarayıcı 

Geliştirme Seti 1 11.652,80 11.652,80 

(4)MPU6050 6 Eksen ivme ve Gyro sensörü 1 43,45 43,45 

(5)12 V 200mm Lineer motor 4 863,17 3.452,68 

(6)Arduino Mega 2560 R3 1 379,52 379,52 

(7)Raspberry v2 kamera 1 649,00 649,00 

(8)5-35 V 15 A Çift Motor sürücüsü 4 343,12 1.372,48 

Sigma profil 40x40 800 cm 2 800,00 1.600,00 

Sigma profil ekipmanları 1 500,00 500,00 

Paslanmaz sac 0,8mm 1000x2000 1 1.003,00 1.003,00 

(10)XL4016 DC-DC Düşürücü voltaj regülatörü 2 68,88 137,76 

(11)MZ80 Kızılötesi mesafe sensörü 3-80 cm 4 48,30 193,20 

(12)Acil durum butonu 2 49,99 99,98 

(13)Uyarı ışıkları (kırmızı-yeşil) 6 82,41 494,46 

Kauçuk çap 160mm 4 73,31 293,24 

Esun PLA+ 1.75mm siyah 4 299,00 1.196,00 

Yedek - D-Batt 12 V 20 A Lifepo 4 lityum akü 1 1.340,00 1.340,00 

(14)D-Batt 12 V 20 A Lifepo 4 lityum akü 2 1.340,00 2.680,00 

Yedek - 6S 30C 6250 mAh lipo pil 1 3.427,37 3.427,37 

6S 30C 6250 mAh lipo pil 1 3.427,37 3.427,37 

İmax B6AC Şarj aleti 1 836,68 836,68 

Kablo, lehim, bant, civata vs. 1 1.000,00 1.000,00 

Boya 10 50,00 500,00 

   44.573,12 

4.2.2. Üretim Yöntemleri 
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Araç üretiminde kesim, kaynaklama ve bükme şeklinde 3 farklı imalat yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Aracın gövdesini oluşturacak sac levha boyutları ayarlanarak yüzeydeki ızgara 

şeklinin oluşması lazer ile ve araçtaki sigma profilleri radyal testere ile kesilmiştir. Sigma 

profillerin birbirine montajı için bağlantı aparatları kullanılmış ve sac profillerinin iskelet 

profillerine birleştirilmesinde kaynaklama kullanılmıştır. Talaşlı imalat, tornalama, frezeleme 

aracın iç kısımda bulunan sigma profil ile dış kısmında bulunan sac profilini vidalama işleminde 

kullanılmıştır. 

4.2.3. Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutları 900mm(boy)x 600mm(en) x 475 mm(yükseklik) şeklinde olacaktır. Aracın 

iskeleti sigma profilden tasarlanmıştır ve iskelet sisteminin ağırlığı yaklaşık 8 kg’dır. Aracın 

dış kaplamasında kullanılan alüminyum sac ve yükü kaldıracak tablanın toplam ağırlığı 

ortalama 4 kg, kullanılacak batarya (lipo pil)’nın ağırlığı 1 kg, araçta bulunan lineer motorların 

ve dc motorların toplam ağırlığı 4 kg ve 4 tekerin toplam ağırlığı ise 1 kg’dır. Aracın toplam 

ağırlığının ise 18 kg’dır. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

Robotun tasarım aşamasında ilk olarak verilen şartnameye göre aracın gereksinimleri belirlendi 

ve gereksinimler göz önüne alındı.  Gereksinimlere örnek olarak motorun taşıması gereken yük, 

tabla hareketi ve istenilen hareketi sağlayacak eklem tipinin ne olması gerektiği verilebilir. 

Robotun yapması gereken görevler belirlendi ve arazi koşulları analiz edildi. Analizler 

sonucunda uygun algoritmalar tasarlandı. Tasarlanan algoritmalar aracın elektronik yapısını ve 

yazılım süreçlerini oluşturdu.  

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci  

Aracın elektronik tasarımı gerçekleştirilirken devre çizimleri için KiCad ve Proteus programları 

değerlendirilmiştir. KiCad ve Proteus programları şematik ve PCB devrelerini pratik olarak 

çizilmesini sağlayıp 3 boyutlu görüntüleme imkanı sunan elektronik kart tasarım 

programlarıdır. Projede tasarlanan devrelerin şemaları ve elektriksel bağlantıları KiCad 

programı ile çizilmiştir. KiCad programının açık kaynaklı kullanılabilir olması projede esneklik 

açısından önemli avantaj sağlamıştır. KiCad ortamında tasarlanan devreye göre donanımlar 

araç üzerine yerleştirilmiştir.  

4.3.1.1. Devreye Güç Verilmesi 

Geliştirilen projede donanımların ve tasarlanan devrenin tüm fonksiyonlarını gerçekleştirip 

çalışabilmesi için besleme gerilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 21’de sistemin beslemesi 

verilmiştir.  
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Şekil 21. Sistem beslemesi 

Önerilen projede tasarlanan devrenin beslemesi iki adet D-Batt 12 V 20 A Lifepo 4 lityum akü 

tarafından sağlanmıştır. Kullanılan aküler 12V gerilime ve 20Ah batarya kapasitesine sahiptir. 

Kullanılan akülerden ilki Arduino Mega 2560 R3 ve Jetson Nano geliştirme kitini beslemekte 

olup ikincisi ise devrein geri kalan aktüatörlerini beslemektedir. Tasarlanan devrede iki farklı 

kaynaktan beslenecek bileşenler/donanımlar olduğu için akülerden gelen gerilim iki farklı 

klemens grubuna ayrı olarak dağıtılmıştır. Ayrıca klemenslerin önüne önlem amaçlı Şekil 21’de 

görüldüğü gibi acil durum butonu yerleştirilmiştir.  

Sonraki aşamalarda gösterilecek olan devre bağlantılarında da bahsedilen akü terminalindeki 

artı (+) ve eksi (-) uçlar Şekil 21’de güç dağıtılmış klemenslerden kullanılan + ve - uçlardır.  

4.3.1.2. Kamera Bağlantısı 

Projede elde edilen görüntüler Jetson Nano geliştirici kitinin üzerine yerleştirilen kameradan 

alınmaktadır. Kameranın bağlantısı, kamera kabloları Jetson Nano geliştirici kitindeki kamera 

portuna takılarak sağlanmıştır. Kameradan elde edilen görüntüler Jetson Nano geliştirme kiti 

üzerinde işlenmiştir. İşlenen bilgiler kontrol bilgisayarına iletilir. Kontrol bilgisayarında yeni 

bir yol oluşturulur. Belirlenmiş yol Arduino mikro denetleyicisine motor hareket bilgisi olarak 

iletilir. Arduino kendisine bağlı aktüatörleri harekete geçirerek hareketi sağlar.  Şekil 22’de 

Jetson Nano ve kamera Bağlantısı verilmiştir. 

 

Şekil 22. Jetson Nano ve kamera bağlantısı 
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4.3.1.3. Jetson Nano ve Arduino Geliştirici Kiti Beslemesi 

Arduino ve Jetson Nano geliştirme kitleri, çalışması için besleme gerilimine ihtiyaç 

duymaktadır. Bunun için akü terminallerinden gelen gerilimin geliştirme kitlerine verilmesi 

gerekmektedir. Geliştirme kitinin kullanım kılavuzu dosyasında donanımın 5-10W güç 

değerine ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Arduino Mega 2560 R3 için ise önerilen besleme 

gerilimi 7-12V, üst limitin ise 20 V olması gerektiği belirtilmiştir. Arduino Mega 2560 R3 her 

I/O pin için 20mA, her besleme pini için 50mA akım harcamaktadır. 9V beslemede çalışma 

sırasında 73mA harcamakta, bu da yaklaşık 6.5 Watt’lık güce denk gelmektedir.   

Çıkışa bağlanan yükü sabit bir voltaj değerinde beslemek ve bu sırada oluşacak gerilim 

dalgalanmalarını önlemek için çalışmada voltaj regülatörleri kullanılmıştır. Projede giriş 

besleme gerilim değerini Arduino Mega 2560 R3 ve Jetson Nano geliştirme kitlerinin çalışacağı 

seviyeye ayarlayabilmek için XL4016 voltaj regülatörü kullanılmıştır. Voltaj regülatörü, Jetson 

Nano, klemens ve Arduino bağlantıları Şekil 23’te gösterilmiştir. Klemenslerden gelen gerilim 

regülatörün IN+ ve IN- uçlarına bağlanmıştır. Regülatörün OUT+ ve OUT- uçlarından Jetson 

Nano geliştirici kitini beslemek için jaka, Arduino’yu beslemek için Arduino’nun güç pinlerine 

bağlantı yapılmıştır. 

 

Şekil 23. Regülatör, Jetson Nano ve Arduino Mega bağlantıları 

 

 

4.3.2. Komponent Bağlantıları 

4.3.2.1. Motor Bağlantıları 

Projede kullanılan motorlar Arduino Mega 2560 R3 mikrodenetleyicisine bağlanmıştır.  

Arduino’ya kontrol bilgisayarından gelen yol bilgisi Arduino’da motor hareketlerine 

dönüştürülüp motorların hareketi sağlanmıştır. Arduino mikro denetleyici pinleri maksimum 

20-30mA seviyelerinde akım sağlayabilmektedir. Ancak projede kullanılan DC ve lineer 

motorlar 4A seviyesinde akım değerlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten projede 5-35V 

gerilim altında çalışabilen, 15A akım değerine kadar çıkış verebilen ve anlık olarak 30A 

seviyesine kadar dayanabilen çift motor sürücü kartı kullanılmıştır. Her motor sürücü kartıyla 
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bir adet lineer motor ve bir adet redüktörlü motor sürülmüştür. Projede 4 adet lineer motor ve 

4 adet redüktörlü motor kullanıldığı için tasarımda 4 adet motor sürücü devresi kullanılmıştır. 

Şekil 24’te belirtilen motor bağlantısı sadece 1 adet lineer motor ve 1 adet redüktörlü motorun 

motor sürücü ile bağlantısını göstermektedir.  

 

Şekil 24. Motor sürücü, motorlar ve Arduino bağlantısı 

Motorlar sürücünün OUT uçlarına bağlanmıştır ve sürücünün beslenmesi 3 ve 4 numaralı 

terminallerden sağlanmıştır. Motor sürücünün IN uçları Arduino dijital pinlerine bağlanmıştır. 

Arduinonun IN uçlarına bağlı dijital pinlerinden OUT uçlarının çıkışları kontrol edilir. Aynı 

motorun iki ucuna da aynı anda gerilim verildiğinde motorun uçları arasında gerilim 

oluşmayacağından dolayı motorun da çalışmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Motor 

sürücüdeki ENABLE uçları her motorun uçlarına gidecek gerilimin ayarlanarak motor hızının 

kontrol edilmesini sağlanmıştır. 

4.3.2.2. Arduino Mega ve Jiroskop Bağlantısı 

Projede açı ve ivme bilgilerinin elde edilmesi için MPU6050 jiroskop kullanılmıştır. Jiroskop 

ile ivme açı bilgilerinin alınabilmesi için Arduino’da MPU6050.h kütüphanesi kullanılarak 3 

eksenli açı ve ivme bilgisi elde edilmiştir. Elde edilen açı ve ivme bilgileri kullanılarak lineer 

motorların hareketi dinamik olarak sağlanmıştır.  Araç sürüş sırasında eğimli yollardan gitmek 

zorunda kalabilir. MPU6050’nin görevi açı bilgilerini elde etmek ve bu bilgileri araca girdi 

vererek lineer motorların konumlarının ayarlanmasını sağlamaktır. Tablanın açılarının eğimli 

yollarda MPU6050’den gelen bilgilerle değiştirilmesi ile tabla üzerindeki yükün düşmemesi 

sağlanmıştır. Projede Arduino Mega jiroskop bağlantısının devre tasarımları yapılmıştır. 

MPU6050’nin devre bağlantıları Şekil 25’te verilmiştir. Terminallerden MPU6050’nin 

beslemesi yapılmıştır. SCL I2C haberleşme protokülünün saat sinyalini taşıyan ve SDA I2C 

haberleşme protokülünün master-slave cihaz arasında veri transferini sağlayan uçlarıdır. 

MPU6050’nin SDA ve SCL pinleri Arduino’nun SDA(20) ve SCL(21) pinlerine bağlanmalıdır. 

Devrenin gerçekleme aşamasına başlanmıştır.  
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Şekil 25. MPU6050 devre bağlantıları 

4.3.2.3.Arduino - IR Sensör Bağlantısı 

Tasarlanan araçlar üzerinde çeşitli kör noktalar bulunmaktadır. Bu kör noktalardan dolayı 

aracın çarpma ihtimali oluşmaktadır. Geliştirilen araç üzerinde IR sensör kullanılarak araç 

üzerinde bulunan kameranın göremeyebileceği kör noktalara karşı çarpışma riskinin azaltılması 

sağlanmıştır. Projede bu durum için MZ80 IR sensör kullanılmıştır.  MZ80 IR sensör 3-80 cm 

aralığında bulunan cisimleri algılayabilmektedir. IR sensörün arkasında bulunan 

potansiyometre yardımıyla uzaklık ayarı yapılmaktadır.  Projede çarpışma riski için olası 

uzaklık ayarı 30 cm olarak ayarlanmıştır. Ayrıca sensörün basit kurulumu ve yüksek hassasiyete 

sahip olmasından dolayı projede kullanılması tercih edilmiştir. Sensör menziline bir cisim 

girmesi durumunda sinyal ucundan çıkış verir. Şekil 27’de MZ80 IR Sensör ve bağlantılarının 

devre şeması verilmiştir. Devrede IR sensörünün beslemeleri terminallerden sağlanmıştır. 

Sinyal ucu Arduino’nun dijital 18 pinine bağlanmıştır. Sinyal ucundan gelen çıkışa göre motor 

hareketinin kontrolü sağlanmıştır. 
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Şekil 27. MZ80 IR sensör ve bağlantıları 

MZ80 IR sensör 2 adet güç girişi bağlantısı, bir adet ise sinyal ucu içermektedir. Güç 

bağlantıları ve sinyal ucunun rengi kullanılan IR sensör tipine göre farklılık göstermektedir. 

Modelden modele bağlantı renkleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. MZ80 sensörün farklı tiplerde kablo renk kodları 

 TİP 1 TİP 2 

Ground Yeşil Mavi 

5 V Kırmızı Kahverengi 

Data Sarı Siyah 

MZ80 sensör dijital mesafe sensörü olduğu için çıkış değeri eşik mesafesinin üstünde lojik 0, 

eşik mesafesinin altında ise lojik 1 olarak alınmaktadır. Gelen çıkış Arduino üzerinde işlenerek 

motorlara durum için gerekli komutları iletmektedir. Bu durumlar dur, ilerle, sağa dön, sola dön 

olarak belirlenmiştir. 

4.3.2.4. Arduino - Uyarı Işıkları Bağlantısı 

Projede tasarlanan aracın durumunu belirtmek için uyarı ışıkları kullanılmıştır. Aracın çeşitli 

durumlarına karşı üzerindeki ledlerin yanması sağlanmıştır. Eğer araç duruyorsa, sistemleri 

çalışır durumdaysa ve aracın GUI ile haberleşmesi etkinse araç harekete geçmeye hazırdır. Bu 

durumda yanacak uyarı lambasının rengi yeşil olacaktır. Aracın hareket halinde olduğu 

herhangi bir durumda uyarı lambasının rengi sarıdır. Araçta herhangi bir mekaniksel veya 

elektriksel arıza olması durumunda uyarı ışığı kırmızı renkte yanacaktır ve tüm aktüatörlerin 

eylemleri ise durdurulacaktır. Araçta oluşabilecek herhangi mekanik veya elektriksel bir 

arızada, aracın durması gereken bir durum oluşursa kırmızı uyarı ışığı yanacaktır ve aracın tüm 

aktüatörlerinin eylemlerine son verilecektir. Uyarı ışık bağlantıları Şekil 28’de ve Arduino 
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Mega geliştirici kiti ve terminaller üzerindeki pin dağılımları Şekil 29 ve Şekil 30’da 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 28. Uyarı ışıkları bağlantıları 

 

Şekil 29. Arduino mega geliştirici kiti ve pin dağılımları 

 

Şekil 30. Terminaller ve pin Dağılımları 
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Devredeki bütün elektronik komponent sembolleri ve isimlerine Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo 4. Elektronik komponentlerin sembolleri ve isimleri  

Sembol İsim Sembol İsim 

P1 ARDUINO POWER U9 MPU6050 

JİROSKOP 

P2 Arduino Analog Pinler (0-7) U10 Rc522  

P3 Arduino Analog Pinler (8-15) U11 Mz80 

P4 Arduino Digital Pinler J1 Terminal 1 + 

P5 Arduino Communication J2 Terminal 1 - 

P6 Arduino PWM (0-7) J3 Terminal 2 + 

P7 Arduino PWM (8-15) J4 Terminal 2 - 

P8-13 Arduino Boş Pinler M1 Motor 1 

U1 Jetson Nano Power M2 Motor 2 

U2 Jetson Nano GPIO M3 Motor 3 

U3 Regülatör 1 M4 Motor 4 

U4 Regülatör 2 M5 Lineer Motor 1 

U5 Motor Sürücü 1 M6 Lineer Motor 2 

U6 Motor Sürücü 2 M7 Lineer Motor 3 

U7 Motor Sürücü 3 M8 Lineer Motor 4 

U8 Motor Sürücü 4 D1 Uyarı Işıkları 

Jetson Nano geliştirici kiti Raspberry v2 kamera ile kamera portu üzerinden, lidar ile UART ile 

haberleşmektedir. Aküden gelen besleme voltajı ise direkt kullanılamadığı için voltaj regülatörü 

aracılığı ile NVIDIA Jetson nano’nun besleme voltajına düşürülmüştür.  Pinlerdeki bağlantı 

sayısı 2 tane olduğundan ayrıca hangi bağlantıların nereden geldiği pinleri üzerinde 

gösterilmemiştir.  

4.3.2.5.Elektronik Komponent Yerleşimi 

Araç üzerinde bulunan komponentlerin yerleşimi Şekil 31’deki gibi tasarlandı. Aracın boyutları 

80x60x30cm’dir. Aracın düzlemde hareketini sağlayacak 4 adet 12V redüktörlü araç motorları 

köşelere yerleştirildi. Bu yerleşimler yapılırken aracın çıkması gereken rampanın eğimi göz 

önüne alınarak hesaplama yapılmış ve tekerlek boyu, mil çapı, aracın çıkıntı kısmı bu hesaplara 

göre araca yerleştirilmiştir. Aracın her kenarının ortasına IR sensör yerleştirilmiş ve bu sayede 

aracın kör noktalarından meydana gelebilecek çarpışmalardan kaçınılması amaçlanmıştır. 

Lineer motorlar aracın taşıyacağı tablayı Şekil 31’deki gibi köşelerinden destekleyerek tablanın 

yukarı-aşağı hareketi sağlanmıştır. Motorların kontrolünü sağlamak için motorlar ikişerli 

şekilde motor sürücüye bağlanmıştır.  
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Şekil 31. Araç içi komponent yerleşimi 

Araçtaki en ağır parçalardan olan aküler aracın devrilme riski göz önünde bulundurularak IR 

sensörün hemen ardından aracı ortalayacak şekilde yerleştirilmiştir.  Akülerden hemen sonra 

sisteme dağıtılacak enerjinin kontrolünü sağlamak için voltaj regülatörleri araca 

yerleştirilmiştir. Aracın en ortasına Arduino ve Jetson Nano geliştirme kitleri yerleştirilmiştir 

ve aracın tablasının ön ve yan tarafa konulmuş iki adet acil stop butonu ile sistemin tehlikeli bir 

durumda manuel olarak durdurulmasını sağlanmıştır. Sistemin elektronik komponentlerinin 

birbirleriyle olan ilişkileri Şekil 32’de gösterilmiştir. 
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Şekil 32. Elektronik komponentlerin birbiri ile ilişkileri 

 

4.3.2.6.Malzemeler 

NVIDIA Jetson Nano Geliştirme kiti 

Nvidia Jetson Nano yüksek çözünürlüğe sahip sensörleri destekleyen ve birçok sensörü paralel 

olarak işleyebilen, yapay zeka uygulamalarını çalıştırabilen ve düşük maliyetli bir gömülü 

sistem kartıdır. Ayrıca her bir sensör akışında birden fazla sinir ağı/derin öğrenme modelini 

çalıştırabilmektedir. Ayrıca yapay zeka algoritmalarını ve modüllerini desteklediğinden dolayı 

araştırmacıların çalışmalarında çok fazla tercih ettiği geliştirme kitlerinden biridir [3].  

Geliştirilecek olan projede NVIDIA Jetson Nano geliştirme kiti görüntü işleme, derin öğrenme 

çalışmaları ve sensörlerden elde edilen verileri hızlı bir şekilde işleyebilmek için kullanılmıştır. 

Görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarının hızlı ve efektif bir şekilde çalışabilmesi için 

hem güçlü işlemci birimine sahip hem de uygun maliyetli bir geliştirme kartı seçilmesi 

gerekiyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda projenin tüm gereksinimlerini karşılayabildiği 

için bu çalışmada NVIDIA Jetson Nano geliştirme kiti kullanılmıştır. NVIDIA’nın GPU 

üzerinde hesaplama yapmasına fırsat tanıyan CUDA teknolojisi ve Tensör çekirdekleri bu 

kartın seçilmesinde önemli yer etmiştir.   

Tablo 5’te NVIDIA Jetson Nano Geliştirme kartı ile benzer diğer muhtemel geliştirici kartların 

karşılaştırılması verilmiştir. Tablo incelendiğinde işlemci, çekirdek sayısı, grafik kartı ve hafıza 

gibi birçok özellik baz alınarak NVIDIA Jetson Nano geliştirme kitinin diğer kitlere göre daha 

avantajlı olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. Görüntü işleme için geliştirme kiti karşılaştırması  

Özellikler/Kartl

ar 

Nvidia Jetson 

Nano 

ROCK Pi N10 BeagleBone AI HiKey970 Google Coral 

Dev Board 

İşlemci Dört çekirdekli 

ARM® Cortex® 

-A57 MPCore 

@1.43GHz 

2 çekirdekli 

RK3399Pro 

Cortex-A72 1.8 

GHz ve 

4 çekirdekli 

Cortex-A53 1.4 

GHz 

Çift çekirdekli 

ARM Cortex-

A15 @ 1.5GHz 

Texas 

Instrument 

AM5729 

işlemcisi + 

2 x Çift 

çekirdekli ARM 

Cortex-M4 

4 çekirdekli 

ARM Cortex-

A73 @ 

2.36GHz ve 

4 çekirdekli 

ARM Cortex-

A53 @ 1.8GHz 

NXP i.MX 8M 

SoC 

Grafik Kartı 128-core 

Maxwell  GPU,    

CUDA ,Çalışma 

Frekansı: 

921MHz 

Mali T860MP4 PowerVR 

SGX544 

ARM Mali-G72 

MP12 

Entegre GC7000 

Lite Graphics 

Hafıza 4 kanallı  16-bit 

LPDDR4 4GB 

@1600MHz 

4 GB/6 GB/8 

GB 64-bit 

LPDDR3 

@1866 MHz 

1 GB 6 GB 

LPDDR4X @ 

1866MHz 

1 GB LPDDR4 

Depolama eMMC 5.1 Flash 

Storage Storage 

Capacity: 16GB 

16 GB/32 

GB/64 GB 

eMMC 

16 GB eMMC 64 GB UFS 2.1 

microSD 

8 GB eMMC ve 

microSD slot 

Ekran HDMI 2.0a/b (up 

to 6Gbps), DP 

1.2a (HBR2 5.4 

Gbps), 3840 x 

2160 at 60Hz 

HDMI 2.0 YOK HDMI and 4 

line MIPI/LCD 

port 

HDMI 2.0a 

Görüntü 

Hızlandırıcı 

YOK YOK 4 x Gömülü 

Görüş Cihazı 

YOK YOK 

Yapay Zeka 

Hızlandırıcı 

YOK 8bit/16bit 

hesaplama ve 

3.0 Tera 

Operasyon/s 

hesaplama gücü 

YOK YOK Google Edge 

TPU 

coprocessor 

 

Arduino Mega 2560 R3 

Aracın kontrolü kısmında kullanılabilecek mikro denetleyici karşılaştırması Tablo 6’da 

gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde önerilen proje için araç kontrolünde en uygun mikro 

denetleyicinin Arduino Mega 2560 R3 olduğu görülmektedir. Arduino Mega 2560 R3, 

Atmega2560 tabanlı bir mikro denetleyicidir. Bu mikro denetleyici üzerinde 54 adet dijital 

giriş-çıkış pini bulunmaktadır.  
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Tablo 6’da SRAM bakımından Raspberry Pi Pico’nun öne çıktığı görülmektedir ancak 

geliştirilen robot analog, PWM, UART ve GPIO pinlerine ihtiyaç duyduğu için bu projede 

Arduino Mega 2560 R3 kullanılmıştır. Robota bağlanacak çevre bileşenlerin sayısının çok 

olmasından dolayı giriş/çıkış birimlerinin fazla olması önem arz etmektedir. Projede 8 adet 

motor kullanıldığı için PWM çıkışı fazladır bu da bağlanacak birçok sensör ve diğer cihaz 

bağlantılarının yapılmasını gerektirir. Kısaca birçok dijital giriş/çıkış ve analog giriş 

birimlerinin sayısı projede kullanılacak mikroişlemci seçiminde oldukça önemlidir. Arduino 

Mega 2560 R3 mikro denetleyicisini kullanmak bize bağlantılar konusunda da önemli 

avantajlar sağlamıştır.  

Bir mikroişlemcinin çalışabilmesi için saat sinyali gerekmektedir. Her saat sinyalinde 

mikroişlemci bir işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle kristal frekansı bir mikroişlemcinin hızını 

tanımlar. İşlemci ve yerleşik hafıza veri işlemenin hızlanmasına katkıda bulunan SRAM 

bakımından Raspberry Pi Pico’nun daha avantajlı olduğu görülebilir. Fakat robot çok sayıda 

analog, PWM, UART ve GPIO pinlerine ihtiyaç duyacaktır. Bu pinler bakımdan Raspberry Pi 

Pico geride kalırken Arduino Mega 2560 R3 öne çıkmaktadır.  Yani proje için aracın kontrol 

kısmında kullanılması en uygun mikro denetleyici Arduino Mega 2560 R3 olduğu için projede 

bu mikro denetleyici kullanılmıştır. 

Tablo 6. Karşılaştırma tablosu 

 Raspberry Pi Pico Arduino Nano 

328 (Klon) 

Arduino UNO R3 

Klon 

Arduino MEGA 

2560 R3 Klon 

İşlemci Çift çekirdekli 

ARM Cortex M0 + 

133 MHz işlemci 

ATmega328 16 

MHz 

ATmega328 16 MHz Atmega2560 16 MHz 

Yerleşik Hafıza 2 MB 32 KB 32 KB 256 KB 

SRAM 264 KB 2 KB 2 KB 8 KB 

EEPROM - 1 KB 1 KB 4 KB 

GPIO 26 14 14 54 

SPI 2 1 - - 

I2C 2 1 1 1 

UART 2 1 1 3 

PWM 16 5 6 15 

12-bit ADC 3 - - - 

Analog Pin - 8 8 16 

PIO 8 - - - 

Zamanlayıcı ve 

saat modülü 

Dahili - - - 

Ağırlık 5 g 5 g 25 g 36 g 
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RPLIDAR A3M1 - 360 Derece Lazer Tarayıcı Geliştirme Seti 

Lidar sensörler lazer veya ışıkla uzaklık algılamak için kullanılan bir sensör çeşididir. Lazer 

kısmı çok kısa sürelerde sürekli olarak 360 ∘  dönerek tüm alanın taramasını yapar. Cisimlerin 

uzaklık tespiti lazerin çarptığı cisimlerden ışının geri dönüş süresine göre hesaplanır. Robotun 

karşısına çıkabilecek engelleri algılayabilmesi, kendi kendini konumlandırabilmesi ve 

özelliklede haritalandırma işlemini gerçekleştirebilmesi için projede lidar sensör kullanılmıştır. 

Haritalandırma işlemi robotun karşısına çıkacak nesneler ile çarpışmalarından kaçınması ve 

robotun gidilecek yolu belirlenmesinde kullanılmıştır.  

Projede kullanılan RPLIDAR A3M1 - 360 lidar 0.5-25m arası görüş mesafesine ve varsayılan 

olarak 10 Hz frekansa sahiptir. Bu da 0.9 derece çözünürlük ve saniyede 10 kere çevresini 

tarayarak örnekleme yapması demektir. Tarama süresinin 0.25ms olması 4000 Hz’lik bir tarama 

frekansı anlamına gelmektedir. Lidarın çalışması için 5V besleme gerilimi gereklidir. 

Kullanılan lidarın uçlarındaki kablo renk dağılımı Şekil 33’te verilmiştir. Kırmızı uç lidarın 5V 

beslemesi, sarı ve yeşil uçlar sırasıyla Seri Haberleşme uçları olan TX ve RX,  Siyah uç “-” uç, 

en son uç olan mavi renkteki uç ise  MOTOCTL’dir. Lidarın üstündeki motorun PWM ucu 

sinyal ucudur. Tavsiye edilen gerilim seviyesi 3.3V olmakla beraber 0-5V arasında ayarlanarak 

tarama hızı kontrol edilebilir. 

 

Şekil 33. RPLidar A3M1 bağlantı uçları 

Raspberry v2 Kamera 

Projede Raspberry v2 kamerası kullanılmaktadır. Kullanılan kameranın özelliklerine aşağıda 

yer verilmiştir.  

Sensör tipi: Kullanmakta olduğumuz kamera CMOS sensör tipine sahiptir. Görüntü işlemede 

kullanılan iki ana sensör tipi CCD ve CMOS’tur. CCD sensörler ışığı sensör yüzeyinde yakalar 

fakat sensör yüzeyinde ışığı dönüştürecek bir yapıları yoktur. CMOS sensörlerde ışık sensör 

üzerinde düştüğü anda sensör yüzeyinde elektronik sinyale çevrilir. Bu özellik CMOS 

sensörleri hızlı yapan ana özelliktir. CMOS sensörlerin kullanımı bu yüzden çok yaygındır. 

Yıllar içerisinde CMOS teknolojisi herhangi bir görüntü işleme uygulamasına uygun olabilecek 

kadar çok ilerlemiştir. Bunun başlıca sebepleri olarak Yüksek performans, yüksek FPS, yüksek 

çözünürlük, az güç tüketimi, yüksek kuantum verimliliği söylenebilir. 

Çerçeve Oranı ve Çözünürlük: Çerçeve oranı sensörün saniyede yakalayabileceği ve 

iletebileceği görüntü sayısını ifade eder. Büyük çerçeve oranı daha hızlı sensör, daha hızlı 

çalışan sensör ve daha yüksek veri oranı anlamına gelmektedir. Çözünürlük ise görüntünün kaç 

adet pikselle örneklendiği anlamına gelmektedir. Daha az piksel kullanılması durumunda 

görüntü daha az sayıda elemanla örnekleneceği için detay azalmaktadır. Bir kameranın 
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çözünürlüğü görüntüdeki yatay ve dikey piksel sayılarının çarpımıyla elde edilebilir. Örneğin 

3280 × 2464 piksel görüntü veren bir kameranın çözünürlüğü 3280 × 2464 = 8MP’dir. 

Raspberry v2 Kamera kodeklerinin süper bilgisayarlar  üzerinde hızlı yanıt verdiği için 

kullanılmıştır. 

Sensör ve piksel boyutu: Daha büyük sensör boyutu sensörün daha çok ışık yakalayabilmesi 

anlamına gelmektedir. Görüntü kalitesinin yanında gürültü dayanımı da sensör ve piksel 

boyutunun artması ile artar. Seçtiğimiz Raspberry v2 kamera, yüksek kaliteli görüntü algılama, 

büyük veri işleme kapasitesi, 8MP çözünürlük, 1080p30, 720p60, 640 × 480p60/90 video 

modları, Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı, 3280 × 2464 piksel, 3.68 x 2.76 mm 

sensör boyutları, 62.2 derece yatay görüş alanı, 48.8 derece dikey görüş alanı özelliklerine 

sahiptir. 

Görüntü işleme uygulamalarında genellikle kameranın saniyede aldığı görüntü sayısı ve 

kameranın çözünürlüğü yüksek tercih edilir. Seçtiğimiz kameranın yüksek çözünürlüklü video 

modları bulunmakta ve yüksek çözünürlükle çalışmasına rağmen yüksek çözünürlüklerde en az 

30 FPS vermesi görüntü işleme uygulamaları için kaliteli olduğunu kanıtlamaktadır. 8MP 

seviyesinde yüksek bir çözünürlüğe sahiptir ve hızlı veri işleyebilmektedir.  

Yukarıda verilen tüm özellikler dikkate alınarak çalışmada Raspberry v2 kamera kullanılmıştır. 

60 mm 50 RPM 12-24 Volt Redüktörlü Motor 

Redüktör sistemi; içinde bulunan dişliler sayesinde motorun hızını azaltıp yüksek tork elde 

edilmesini sağlamaktadır. Redüktörlü DC motorlar ile az bir güçle büyük momentler elde etmek 

mümkündür [4]. Bu sebepten geliştirilen projede aracın hareketini sağlayabilmek için 4 adet 

Redüktörlü DC motor kullanılmıştır. Geliştirilen aracın büyüklüğü göz önünde bulundurulup 

ve robotun hareketini sağlamak amacıyla 60 mm redüktör çapı, 50 rpm ve 12-24 V çalışma 

gerilimine sahip 4 adet Redüktörlü DC motor kullanılmıştır.  Motorun tüm özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Çalışma Voltaj Aralığı: 12-24V 

• Boşta Çektiği Akım: 120mA 

• Durdurma Torku: 2.943Nm 

• Redüktör Çapı: 60mm 

• Motor Çapı: 42mm 

• Şaft Çapı: 8mm 

• Mil uzunluğu: 18mm 

Durdurma torku motorun hızının 0 RPM olduğu andaki torktur. Motorun durması için gereken 

tork olarak da ifade edilebilir. Bu da motorun maksimum torku anlamına gelir. DC motorların 

yol alma momentleri yüksektir ve motor sürücüler üzerinden verilen 0-255 arası analog 

değerlerle motorun hızı geniş bir değer aralığınca ayarlanabilir. Robotun büyük yükler taşıması 

gerektiğinden momenti yüksek olan motorlar tercih etmek gereklidir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı projede belirtilen 60 mm 50 RPM 12-24 Volt Redüktörlü DC motor kullanılmıştır. 

Geliştirilen aracın motor çizimi Şekil 34’te verilmiştir. 
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Şekil 34. Araç motoru teknik çizim 

12 V 200mm Lineer motor 

Lineer motorlar günümüzde sanayi, savunma, sağlık sektörleri başta olmak üzere bir çok alanda 

kullanılmaktadır. Lineer motorlar diğer motor türlerine göre düşük maliyet, bakımlarının kolay 

olmasından dolayı üretimi daha yaygın olan motorlardır. Lineer motorlar yüksek hassasiyet 

gerektiren işlemlerde ve hız gerektiren işlemlerde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu 

motorların hareketleri yatay düzlemde bir vektör yönündedir.  

Lineer motorlar bir yol üzerindeki bir mıknatısa yan taraflarından aynı kutbuna bakan iki tane 

mıknatısın kuvvet uygulaması ile yol üzerindeki mıknatısın ileri itilmesi prensibiyle çalışır. 

Bobinlerle sarılmış olan sargılara elektrik verildiğinde sürekli lineer olarak ilerleyen bir 

manyetik alan ve buna bağlı olarak sürekli değişken bir akı oluşur. Sürekli değişen manyetik  

akının oluşturduğu elektromanyetik kuvvet elde edilir. Elektromanyetik kuvvet şaftın ileri-geri 

hareketini sağlar. Elektromanyetik kuvvetin formülü Denklem 15’te verilmiştir. 

             Bd
E N

dt


= −      (15) 

Geliştirilen projede aracın yükü üzerine alması ve bulunduğu konumda üzerindeki yükü 

boşaltması sırasında yükün bulunduğu platformun yükselmesini ve alçalmasını sağlamak için 

lineer motorlar kullanılmıştır. Geliştirilen projede motorlar yükü taşıyan dikdörtgen platformun 

köşelerine konumlandırılmıştır. Motorların toplamda 100 kg yük taşıması gerektiği göz önünde 

bulundurularak 4 adet 12V ve 200mm uzunluğunda lineer motor kullanılmıştır. Alınan jiroskop 

ivme ve açı verileriyle lineer motorların hareketinin sağlanması üzerinde çalışmalar devam 

etmektedir.  

 5-35 V 15 A Çift Motor sürücüsü 

Motor sürücü devreleri; motorların istenilen hızda çalışmasını sağlamak, motorların yön 

kontrolünü ve hassasiyetlerini kontrol edebilmek amacıyla kullanılan devrelerdir. Geliştirilen 

projede motor sürücü devresi yön kontrolü ve hız kontrolü için kullanılmıştır. DC motorların 

sürülebilmesi için gereken akım seviyesi amper mertebesindedir. Arduino motora ancak 

100mA seviyesine kadar akım sağlayabilir ancak bu miktar motorun sağlıklı bir şekilde 

sürülmesine imkan vermez. Bu yüzden 5-35V gerilim altında çalışabilen ve 15A akım değerine 
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kadar çıkış verebilen ve anlık olarak da 30A seviyelerine dayanabilen çift motor sürücü kartı 

ile aynı anda istenilen şekilde 2 motor sürülebilir. Geliştirilen projede toplamda 8 adet motor 

kullandığımız için 4 adet motor sürücü kartı kullanılmıştır. 

XL4016 DC-DC Düşürücü Voltaj Regülatörü 

Elektronik bir bileşene kullanım kılavuzunda belirtilen gerilim aralığından daha fazla bir 

gerilim değeri uygulandığında bu elektronik bileşen bozulabilir, yanabilir ya da patlayabilir. 

Geliştirilen bu araçta ise beslenecek en önemli parçaların başında Jetson Nano geliştirme kiti 

ve Arduino MEGA 2560 işlem birimi gelir. Bu elektronik bileşenlerin çalışması araç için 

oldukça önemlidir. Çünkü bu mikro denetleyicilerden herhangi birinin çalışmaması aracın 

hareketini tamamen durdurabilir. Voltaj regülatörünün amacı çıkış gerilimini, giriş gerilimi 

değişse bile sabit tutmaktır. İşlem birimlerine giden beslemeler yüksek gerilim içerdiğinden 

işlem birimlerinin zarar görmesinin önüne geçebilmek için besleme kaynağı ile aralarına birer 

voltaj regülatörü yerleştirilmiştir. Regülatör konusundaki seçimimiz çıkış akımı 9A’e kadar 

ulaşabilen, düşük çıkış dalgalanmasına sahip, 5-30V’a aralığında giriş gerilimi kabul eden 

XL4016 DC-DC Düşürücü voltaj regülatörü olmuştur. 

Kızılötesi Mesafe Sensörü  

Kızılötesi sensörler uzaklık ölçümü, nesne algılama, sıcaklık ölçümü gibi işlemleri kızılötesi 

(IR) ışık yayarak gerçekleştirirler. Kızılötesi mesafe sensörleri robotlar üzerinde ve elektronik 

cihazlarda sıklıkla kullanılan sensörlerdendir. Kızılötesi sensörler basit tasarımları, kolay 

kullanımı ve düşük güç tüketmesi açısından oldukça avantajlıdır. Projede kızılötesi mesafe 

sensörleri aracın alt kısmına konumlandırılmıştır. Projede kullanılmasının amacı geliştirilen 

aracı öngörülemeyen çarpışmalara karşı uyarmaktır ve bu sayede aracın zarar görmesini 

engellemektir. Kullanılacak sensörün ölçüm mesafesi 3-80 santimetre aralığında olacaktır. 

Çalışma gerilimi 5V, maksimum akımı 100mA değerindedir.  

MPU6050 6 Eksen ivme ve Gyro sensörü 

Jiroskop, sabit bir şekilde duran bir cismin üç eksendeki açısal oranlarını karşılaştırır ve böylece 

dönüş yönünü ve hızını hesaplama konusunda yardımcı olur [5]. Yükü kaldıran motorların 

senkron hareket edememesi probleminin önüne geçilmesi için gerçekleştirilecek olan projede 

eğim kontrol edilecek ve bu sayede motorların senkron hareket edebilmesi sağlanacaktır. Açısal 

hesaplamalar ve aracın hareketi üzerinde çalışmalar hala devam etmektedir. Projede 3 eksenli 

gyro ve 3 eksen açısal ivme ölçer olan MPU6050 jiroskop sensörü kullanılacaktır.  

4.3.3. Algoritma Tasarım Süreci 

4.3.3.1.Genel şema 

Araç üzerinde kullanılan denetleyicilerin yaptıkları görevler Şekil 35’te genel algoritma 

şemasında verilmiştir. Algoritma şemasında haberleşme bağlantıları ve kartların birbirleriyle 

olan bağlantıları modüller şekilde gösterilmiştir. Geliştirilen sistem dağıtık mimari olarak 

tasarlanmıştır. 
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Şekil 35.  Sistemin genel bağlantı şeması 

Sistemde Görsel Arayüz kısmı; WebSocket Sunucusu, Harita Yöneticisi, Arayüz Kontrolcüsü, 

Araç Kontrolcüsü’nden oluşmaktadır. WebSokcet sunucusu arayüzdeki diğer modüllerle çift 

yönlü iletişim halinde olup bu modüllerin dışarı ile iletişimini sağlamaktadır. Araç 

kontrolcüsü içerisindeki algoritmaları çalıştırmak için harita yöneticisi ve arayüz 

kontrolcüsünden bilgi alınacaktır. Harita Yöneticisi, Arayüz Kontrolcüsü gelen komutlar ve 

araçtan gelen sensör verileri kullanacaktır. 

Sistemde Araç kısmı; Arduino ve Jetson Nano olmak üzere iki ana yapıdan oluşmaktadır. 

Sistemde Jetson Nano kısmında; SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 

Algoritması, Çizgi Takip, Hareket Kontrolcüsü, Sensör Kontrolcüsü ve Haberleşme modülleri 

bulunmaktadır. Tüm modüller araç dışı haberleşme için haberleşme birimi ile çift yönlü iletişim 

halindedir. Haberleşme aşamasında, Python dilinde kodlanmış sunucuya bilgi yollayacak 

şekilde tek yönlü, Görsel Arayüzdeki WebSocket sunucu ile çift yönlü iletişim halindedir. 

SLAM Algoritması hareket kontrolcüsü modülüne allothetic bilgi yollayarak Idiothetic bilgiyi 

yeni hesaplamalarda kullanmak için alacaktır. Çizgi takip modülü ise bilgiyi yollayacak şekilde 

hareket kontrolcüsü modülü ile tek yönlü iletişim halindedir. 

Sistemde Arduino kısmı; Motor Sürücü ve Sensör okuma modüllerinden oluşmaktadır. Motor 

sürücüsü modülü hareket kontrolcüsü modülü ile iletişim halindedir ve araçtaki motorları 

sürerek motor durumlarının bilgisini paylaşır. Sensör okuma modülü araç üzerindeki analog 

sensörleri okuyarak sensör yöneticisine dijital olarak iletmekle yükümlüdür. 

4.3.3.2. Haberleşme algoritması 

Haberleşme aşamasında ilk olarak sunucunun nerede çalışacağı belirlenmiştir. Görsel ara yüzde 

çalışacak olan websocket sunucusu önceden belirlenmiş port numarasına birbirinden ayrı 

kalması gereken haberleşmeler için farklı örnekler oluşturacaktır. Şekil 36’da haberleşme 

algoritması şeması verilmiştir.  
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Şekil 36. Haberleşme algoritma şeması 

Haberleşme Algoritması iki farklı modülden oluşmaktadır. İlk modül araç üzerinde websocket 

sunucusunu ve öneklerini oluşturan ana sunucu kısmını içerir. İkinci modül ise araç üzerinde 

çalışan ve aracın websocket sunucusuna bağlanması ile oluşan alıcı/gönderici kısmını içerir. Bu 

kısımda, haberleşme ilk bağlantıdan sonra araç ya da görsel ara yüz tarafından 

sonlandırılmadığı sürece bağlantı devam etmektedir. 

4.3.3.3. SLAM algoritması 

SLAM Algoritması her taramada kendinden bir önceki tarama verileri ile birlikte çalışacaktır. 

Şekil 37’de SLAM Algoritmasının çalışması anlatılmıştır. Burada her taramada kendinden bir 

önceki tarama verileri T0 ve T1 olarak isimlendirilmiştir. T1 son tarama verisini(n),T0 ise 

sondan bir önceki (n-1) tarama verisini ifade etmektedir. T0’ın tarama açısı ile uzaklığı ve T1’in 

ise sadece tarama açısını kullanarak aynı nokta için T1’in tarama uzaklığı hesaplanır. Elde 

edilen hesaplamalar sonucu ile gerçek tarama uzaklığı karşılaştırılarak taranan yerin aynı nokta 

olup olmadığı bulunur. 
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Şekil 37. SLAM algoritmasının çalışması 

SLAM algoritması ard arda gelen lidar sensör tarama verilerinden son iki tarama verilerini 

kullanıp “(n-1).” lidar taramasının verilerine bağlı “n.” tarama verilerini tahmin edip, sonucu 

gerçek tarama verileri ile kıyaslayarak elde edilen tarama noktalarının aynı olup olmadığını 

bulmaktadır. 

4.3.3.4. Çizgi takip algoritması 

Çizgi takip/izleme algoritması Şekil 38’de verilmiştir. Algoritma şeması verilen çizgi takip 

modülü görüntü işleme teknikleri kullanılarak yapılacaktır. Çizginin görüntü merkezine 

uzaklığından yola çıkarak aracın ileri, sağ ve sola yönelimi ayarlanmıştır. Ayrıca çizgilerin 

çakıştığı yerlerde oluşan T ve L bağlantılarının konum bilgileri görsel ara yüze gönderilecektir. 
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Şekil 38. Çizgi takip algoritması 

 

4.3.3.5.Yükün Bulunduğu Konuma Yaklaşma Algoritması 

Yükün bulunduğu konuma yaklaşması sırasında yükün üzerinde bulunduğu masanın konumu 

dikkate alınır. Masayı hassas bir şekilde ortalamak için çizgi izleme algoritmasının yanı sıra 

lidardan elde edilen masanın ayaklarına ait tarama verileri de kullanılacaktır. Yükün bulunduğu 

konuma yaklaşma algoritması Şekil 39’da verilmiştir. Burada lidardan elde edilen verilerden 

masa nesnesinin dışında kalan kısımlar kırpılarak masa ayaklarına ait tarama verileri sağ ve sol 

olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra bu kısımlarda bulunan nokta bulutlarının merkezlerinin 

araca olan uzaklıkları kullanılarak aracın ilerlemesi sağlanacaktır. 
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Şekil 39. Yükün bulunduğu konuma yaklaşma algoritması 

 

4.3.4. Yazılım Tasarım Süreci  

Haberleşme Protokolü: Ön tasarım raporunda haberleşme protokolü olarak gRPC 

protokolünün kullanılacağı belirtilmişti. Fakat gRPC’nin Unity kütüphaneleri kaldırıldığı ve 

geliştirme aşamasında kütüphaneler arasında uyumsuzluklarla karşılaşmamak için alternatif 

olarak WebSocket ve REST API haberleşme protokolleri incelenmiştir. Tablo 7’de  Websocket 

ve Rest karşılaştırması verilmiştir. Geliştirilen aracın yüksek doğrulukla ve efektif bir şekilde 

çalışması için ihtiyaç duyulan gereksinimler;  

● Lidar tarama verilerinin anlık olarak aktarılması, 

● Pil seviyesi, aracın konumu, yük durumu gibi araç bilgilerinin anlık olarak aktarılması, 

● Aracın kamerasına GUI üzerinden ulaşılması ve anlık olarak izlenilmesi, 

● Kameradan gelen etiketli konum ve konumun bilgisinin aktarılmasi, 

● GUI tarafından belirlenen güzergahın araca iletilmesi, 

● Aracın anlık verilerini ve tarama verilerini kullanarak önceden belirlenen güzergahta 

yapılacak hareketlerin simüle edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde oluşturulacak yeni 

güzergah bilgilerinin araca iletilmesi, 

● Aracın anlık olarak GUI üzerinden kontrol edilebilmesi 

şeklinde listelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen gereksinimler doğrultusunda haberleşmenin anlık olarak yapılması projenin 

en önemli faktörlerin birisi olarak belirlenmiştir.  



 
  
 

37 
 

Tablo 7. Websocket ve Rest karşılaştırması [6] 

Karşılaştırmanın Temeli WebSocket REST 

HTTP HTTP kullanımı ilk bağlantıda 

gerçekleşir 

HTTP, RESTful web servislerinde ortak bir 

protokoldür 

İletişim Çift yönlü yapı Tek Yönlü yapı 

Yapı  Soket tabanlı konsept Komutlardan ziyade kaynaklara dayalı 

konsept 

Senaryo Anlık haberleşme gerektiren 

uygulamalar. (Mesajlaşma 

uygulamaları gibi) 

Çok sayıda istek alacak uygulamalar için 

Gereklilikler IP adresi ve port numarası 

kullanır 

HTTP protokolüne dayanır ve verileri 

aktarmak için HTTP yöntemlerini kullanır 

Maliyet İletişim maliyeti daha düşük İletişim maliyeti WebSocket'e göre nispeten 

daha yüksek 

Performans Yüksek yüklerde daha iyi Ara sıra iletişim için çok iyi 

Durum Bilgisi WebSocket durum bilgisi olan 

bir protokoldür 

REST, durum bilgisi olmayan bir protokol 

olan HTTP'yi temel alır 

 

Websocket ve Rest karşılaştırması dikkate alındığında WebSocket protokol yapısının 

geliştirilen aracın haberleşme kısmındaki gereksinimleri karşıladığı görülmüştür. Ek olarak 

Tablo 8’de Websocket ve Rest enerji tüketimi karşılaştırması verilmiştir. Burada seçilecek 

haberleşme protokolünün enerji tüketimine olan etkisi ve mobil bir cihazda 90 dakika 

içerisindeki ortalama enerji tüketimi ve mAh farkı araştırıldı. 

Projede WLAN ile yerel ağ üzerinden haberleşme sağlanacaktır. Tablo 8’de WLAN için gerekli 

olan enerji tüketimi incelendiğinde enerji tüketiminin 0.5 mAh olduğu ve WebSocket’in daha 

fazla enerji tükettiği görülmüştür. WLAN’ın kapsama alanı sektördeki bir üretim sahasının 

tamamına erişemediği için saha üzerinde birden çok modem kullanılması gerekir. Sektörden 

elde edilen bilgilere göre aracın modemler arasındaki bağlantı geçişlerinde sıkıntılar yaşaması 

muhtemeldir. Fakat mevcut mobil iletişim teknolojilerinin bağlantı kalitesinden dolayı 

bağlantılar arası geçiş yapamadıkları ama fabrika sahalarının 5G’ye geçiş hazırlıkları içerisinde 

oldukları tespit edilmiştir.  Tablo 8’deki veriler doğrultusunda WLAN için tüketilen fazla enerji 

IEEE enerji standartlarına göre hesaplamaya tabi tutulacaktır fakat henüz bir enerji tüketimi 

olmadığından detaylı hesaplama yapılamamıştır. Tablo 8 incelendiğinde mobil iletişim 

teknolojileri için WebSocket’in enerji performansının REST’e göre çok daha avantajlı olduğu 

görülmüştür. Yine sektörden elde edilen bilgi doğrultusunda WLAN yerine 5G üzerinden 

haberleşme sağlanması düşünülmüş fakat 5G haberleşmenin ülkemizdeki kullanımı için 

BTK’dan henüz onay çıkmadığı için bu teknoloji kullanılamamıştır. 

Tablo 8. Websocket ve Rest enerji tüketimi karşılaştırması [7] 

Sistem WebSocket REST Fark iPhone 4s/5 pil yüzdesi 

RR-WLAN 47,88 47,38 0,50 0,03 %  

RR-3G 357,31 397,63 40,32 2,8 % 

RR-Edge 457,63 512,06 54,43 3,8 % 

LP/PS-3G 134,25 266,88 132,63 9,2 % 

LP/PS-Edge 111,00 226,63 115,63 8,1 % 

Çalışmada Tablo 7 ve Tablo 8’de yer alan bilgiler detaylı bir şekilde incelenip karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca sektörden elde edilen bilgiler de değerlendirilmiş ve projenin gereksinimleri 

doğrultusunda WebSocket protokolünün kullanımına karar verilmiştir. Projede WebSocket 

sunucusu son kullanıcı için yazılım kurulumundaki karmaşıklığı azaltmak amacıyla .NET 

Framework kütüphaneleri ile Unity içerisinde çalışacak şekilde C# programlama dilinde 

yazılmıştır.  
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Haritalandırma: Geliştirilen projede aracın haritalama işlemini gerçekleştirebilmesi için 

literatürde birçok araştırmacı tarafından genel kabul görmüş ve işlevselliği kanıtlanmış olan 

SLAM algoritması kullanılacaktır. Haritalama için 2 farklı bilgi kaynağı vardır.  Bunlar 

idiothetic ve allothetic bilgilerdir. Allothetic, çevre hakkındaki dış bilgiyi sağlar ve bu bilgi 

sensör kaynaklıdır. Projedeki araç için bilgi kaynağı lidar sensördür. Idiothetic bilgi kaynağı ise 

bilgiyi odometriden alır. Robot hareketi hakkında iç bilgiyi destekler ve bu bilgi dead  

reckoning yaklaşımı ile robotun pozisyonunu bulabilir [8]. Haritalandırma aşamasında lidardan 

elde edilen allothetic bilgi, araçtan elde ettiğimiz Idiothetic bilgi ile birlikte kullanılarak SLAM 

algoritmasını ve girdi kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Geliştirilen projede genel SLAM 

algoritmasının donanımımızla tam uyumlu ve hassas bir şekilde çalışması ve istenilen şekilde 

modifiye edilebilmesi için, bu algoritmanın geliştirilmesi yazılım ekibi tarafından yapılacaktır. 

Haritalandırma işlemi tamamlandıktan sonra bir nokta bulutu elde edilmiştir. Ayrıca 

haritalandırma kısmında kosinüs uzunluk teoreminden yararlanılmıştır. Bu teorem Denklem 

16’da verilmiştir. 

           2 2( cos( ) ) ( sin( ) 0)A B x C B x= − + −               (16) 

SLAM algoritmasının geliştirilmesi: Parametrelerin gösterimi Şekil 40’da verilmiştir. Burada 

A parametresinin uzunluğu ile k açısı T0 zamanındaki tarama verisini,  B parametresinin 

uzunluğu ile s açısı T1 zamanındaki tarama verisini ifade etmektedir. C parametresinin 

uzunluğu ise T0-T1 arasında aracın kat ettiği mesafeyi temsil etmektedir. Denklem 17’de 

uzaklık hesabı verilmiştir. 

   2 2( cos( ) ) ( sin( ) 0)A B x C B x= − + −             (17.1) 

   2 2 2( cos( ) ) ( sin( ) 0)A B x C B x= − + −                         (17.2) 

   2 2 2 2 2cos ( ) 2 cos( ) sin ( )A B x cB x C B x= − + +            (17.3) 

   2 2 2 2 2(cos ( ) sin ( )) 2 cos( )A B x x CB x C= + − +            (17.4)

   2 2 2 2 cos( )A B C CB x= + −                          (17.5) 

   2 2 2 2 cos( )B A C CB x= − +                          (17.6) 

Formülde verilen kosinüs teoremi ile T0 verilerini kullanarak B uzunluğunun olması gereken 

değeri bulunup, T1 zamanında ölçülen değer ile karşılaştırılacaktır. Eğer hesaplama sonunda 

çıkan sonuç bir önceki adımda ölçülen değere yakın ise T0 anında taranan engel ile aynı engel 

olarak ifade edilecektir.  

 

Şekil 40. Parametrelerin gösterimi 

 

Tablo 9’da SLAM filtrelemelerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması verilmiştir. 

Burada belirtilen SLAM filtreleri arasından seçilecek filtre, yarışma sahasının detayları ile 
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birlikte oluşturulan prototip test sahasından toplanacak veriler ile ilerleyen süreçlerde 

belirlenecektir. 

Tablo 9. SLAM filtrelemelerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması [9][10]  

Filtre Avantajlar Dezavantajlar 

Kalman Filtresi/ 

Genişletilmiş Kalman Filtresi 

(KF/GKF) [11]-[12] 

Yüksek yakınsama 

Belirsiz 

Gauss varsayımı 

Yüksek boyutlu haritalarda yavaş 

Sıkıştırılmış Genişletilmiş KF 

(SGKF) [13] 

Belirsizliği azaltır 

Hafıza kullanımının azaltılması. 

Geniş alanları için ideal 

Tutarlı haritalandırma 

Çok sağlam özellikler gerektirir 

Veri birliği sorunu 

Çoklu harita birleştirme gerektirir 

Bilgi Filtreleme (BF) [14],[15]  Kararlı ve basit 

Yüksek boyutlu haritalar için hızlı 

Veri ilişkilendirmede iyi değil. 

İşlem tahminlerini iyileştirmek gerekli 

Parçacık Filtreleme (PF) 

[16],[17]  

Doğrusal ve Gauss olmayan 

veriyi işleme için  

Daha karmaşık 

Beklenti Maksimizasyonu 

(BM)[18] 

Harita oluşturma için en uygun 

Veri ilişkisini çözüyor 

Harita oluşturma dışındaki konular için 

verimsiz. 

Çalışma maliyeti yüksek. 

Büyük taramalar için kararsız. 

Hem güzergah belirleme algoritmasında kullanmak hem de kullanıcı deneyimini iyileştirmek 

için haritalandırma işleminde lidar taramasına ek olarak, yerde bulunan çizgiler ve bu çizgilerin 

kesişim noktalarının konumları da etiketlenecek ve görsel ara yüze aktarılacaktır. 

SLAM algoritması, performans optimizasyonu ve platformdan bağımsız çalıştırılabilmesi için 

C++ programlama dili kullanılarak dinamik bir şekilde ve statik kütüphane olarak x86, x64, 

Arm ve Arm64 işlemcilerine uyumlu bir biçimde yazılacaktır. Böylece bu algoritma hem Jetson 

Nano geliştirici kartı üzerinde Python dili kullanılarak hem de GUI üzerinde (multi platform 

desteğini kaybetmeden) C# kodları kullanılarak Unity ortamında çalıştırılacaktır. 

Nokta bulutunu işleme: Haritalandırma işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen nokta 

bulutundan saha dışı bilgiler silinecek ve kalan kısım K-Means algoritması kullanılarak 

gruplanacaktır. Optimum grup sayısı Silhouette metodu ile belirlenecektir. Silhouette skoru 

Denklem 18’de verilmiştir. Projede K-Means algoritmasının seçilmesinin nedeni nokta 

bulutunda cisimlerin birbirinden ayrık olması ve aynı cisimlere ait noktaların birbirlerine çok 

yakın olmasıdır. Eğer tam tersi bir durum olsaydı sınıf sayısı belirlemede birbirine çok yakın 

skorlardan dolayı problem yaşanabilirdi. 

Çalışmada her veri noktasının kendi grubuna olan uzaklığı (A) ile diğer gruba olan uzaklığının 

(B) farkı alınır. Kendi grubuna uzaklığı ve diğer gruba uzaklığının maksimum değerine 

bölünerek noktanın Silhouette skoru bulunur. A ve B uzaklığı Şekil 41’de gösterilmiştir. Diğer 

grubun uzaklığının kendi grubunun uzaklığından küçük olması durumu noktanın aslında diğer 

gruba ait olabileceği anlamına gelmektedir ve bu durumda skor negatif çıkar. 

Denklem 19 her bir veri noktası için uygulandıktan ve tüm noktaların ortalaması alındıktan 

sonra elde edilen sonuç: 

● “1”: Kümelerin birbirinden oldukça uzak olduğu ve açıkça ayırt edildiği anlamına gelir. 

● “0” : Kümelerin kayıtsız olduğu anlamına gelir veya kümeler arasındaki mesafenin 

önemli olmadığı anlamına gelir. 

● “-1” : Kümelerin yanlış şekilde atandığı anlamına gelir. 

   ( ) / max( , )SilhouetteSkoru b a a b= −        

 (18) 
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Burada belirli sayıda grup denedikten sonra aralarından en büyük skora sahip olan sınıf sayısı 

seçilir. 

 

Şekil 41. A ve B değerleri arasındaki uzaklık gösterimi 

Şekil 42’de işlem öncesi ham veri gösterilmiştir. Burada gösterilen ham veri saha dışı nokta 

bulutundan silinecektir. Saha dışı temizlenmiş veri Silhouette skoruyla sınıf sayısı 

belirlendikten sonra Şekil 43’te gösterilen şekilde etiketlenmiş olacaktır. Şekil 43’te işlem 

sonrası elde edilmek istenen veri gösterimi verilmiştir. 

 

Şekil 42. İşlem öncesi ham veri gösterimi 

 

Şekil 43. İşlem sonrası elde edilmek istenen veri gösterimi 

 

Daha sonra gruplanan veriler için, kendi içlerinde bir kapalı bir dörtgen mi? Yoksa 4 farklı 

nokta bulutundan oluşan bir yapı mı? şeklindeki soruların cevapları bulunarak engel ya da yük 

olarak etiketlenecektir. 
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Haritaya 3. Boyutu Ekleme: Nokta bulutunu işleme adımından elde edilen etiketlenmiş nokta 

bulutu için her bir grubun nokta ortalamasını merkeze alacak şekilde, grubun uzunluk ve 

genişliğinde temsili bir 3 Boyutlu obje yerleştirmesi yapılacaktır. Şekil 44’te objelerin temsili 

olarak blender uygulamasındaki görünümü, Şekil 45’te objelerin temsili olarak görsel ara yüz 

içerisindeki görünümlerine yer verilmiştir. 

 

Şekil 44. Engel ve masanın temsili olarak blender 3B uygulamasındaki görünümü 

 

Şekil 45. Engel ve masanın temsili olarak GUI sahnesindeki örnek görünümü 

Güzergah belirleme (yol çıkartma) algoritması: Projede güzergah çıkartılması için şerit 

kesişim noktaları kullanılarak elde ettiğimiz graf metodu kullanılacaktır. Bu graf metodu yani 

dijkstra algoritması, görev sonunda aracın başlangıç istasyonuna da dönmesi gerekeceğinden 

gezgin satıcı problemi için oluşturulan algoritmalarla desteklenecektir. 

Dijkstra algoritması bir graf veya şekil üzerindeki düğümler arasında en kısa yolu bulmak için 

kullanılır [19]. İlk etapta, başlangıç düğümünün mesafeler hakkında bir bilgisi yoktur. Bu 

noktada grafta bulunan bütün düğümler sonsuz değerini alır. Haritalandırma sırasında araç bu 

düğümler arasında gezdiği için maliyet hesaplaması buna göre kayıt edecektir. Haritalandırma 

sırasında aracın gidemediği komşu için Denklem 19’da bilinen iki düğüm arasındaki fark 

hesaplanmıştır. Hesaplanan değer Denklem 20’de düğümler arasındaki geçen süreye bölünerek 

birim maliyet hesaplanmıştır. Birim maliyeti Denklem 21’deki gezilemeyen düğümün 

maliyetinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 

   2 2( , ) ( , ) ( ) ( )A x y B x y xa xb ya yb d− = − + − =               (19) 
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d

bm
t
=             (20) 

     .bmd m=             (21) 

Algoritma graf üzerindeki yol maliyetlerini negatif sayı alamaz. Eğer iki düğüm arasındaki 

mesafe (-) değer taşıyorsa her seferinde yol hesabında birbirinden daha kısa sonuçlar üretileceği 

için sonsuza kadar devam eden bir döngü oluşur. Bundan dolayı maliyetler mutlak değer 

içerisinde graf içerisine kayıt edilecektir. Güzergah belirleme algoritması görsel ara yüzde 

çalıştığından GUI’nin Unity ve .NET Framework kütüphaneleri ile C# dilinde yazılacaktır. 

Yükün bulunduğu konuma yaklaşma algoritması: Masaya belirli bir mesafe yakınlaştıktan 

sonra genel yol algoritması devre dışı bırakılacaktır.  Lidardan elde edilen veriden masa 

dışındaki kısımlar kırpılacaktır. Masa ayaklarına ait tarama verileri 90 dereceden sağ ve sol 

olarak ikiye ayrılıp nokta bulutlarının merkezlerinin araca olan uzaklıkları tespit edilecektir. 

Tespit edilen uzaklıklar kullanılarak aracın hareket yönü belirlenecektir. Karekod etiketi 

okunana kadar yaklaşma algoritmasının çalışması devam edecektir. Yükün bulunduğu konuma 

yaklaşma algoritması hassas ve hızlı sonuç istediğinden Python dilinde yazılacak ve araç 

üzerindeki Jetson Nano geliştirme kitinde çalışacaktır. 

Engel geçme algoritması: Araç, önünde engel algıladıktan sonra manevra kabiliyetini 

kaybetmeyecek ve bir mesafede durup sarı ışığını yakıp söndürerek siren çalacaktır. Engel ile 

karşılaştığında araç kontrolcüsüne sensör bilgilerini ileterek önündeki engelin haritalandırmada 

var olup olmadığını kontrol edecek ve karşılaştığı engeli haritadan bulup aracın yüklü hacmini 

hesaplayarak güvenli mesafeden dolaşma güzergahı çıkartacaktır. Haritalandırmaya tabi 

olmayan bir engel ise lidar ile güvenli mesafede kalınacak şekilde kontroller gerçekleştirilerek 

engelin sol tarafından yavaş bir şekilde ilerlenecektir. 15 saniye içerisinde engel ortadan 

kalkarsa çizgiden çıkmadan ana güzergahtan devam edilir, engel ortadan kalkmaz ise önceden 

oluşturulan manevra güzergahı kullanılarak engel geçilir. Engel Geçme Algoritması görsel 

arayüzde çalıştığından görsel arayüzün Unity ve .NET Framework kütüphaneleri ile C# dilinde 

yazılacaktır. Bu kısım üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Çizgi izleme yöntemi: Çizgi izleme genellikle donanımsal sensör yardımıyla yapılmaktadır. 

Bu sensörlerin çalışma koşulları ve hassas olmaları nedeniyle donanımsal sensörlerden 

faydalanılmayacaktır. Bu süreçte araç üzerine yerleştirilen kamera ile görüntü üzerinden yol 

ve şerit takibi yapılacaktır. Bu işlem için belirlenen yarışma alanında taban rengi belirli 

olduğundan renk maskeleme ile şeritler çıkarılacaktır. Maskeli görüntü üzerinden belirlenen T, 

L ve düz çizgi şekilleri takip edilecek ve etiketlenecektir. Algoritma sürecinde Python 

programlama dili kullanılacaktır. Python programlama dilinin seçilmesinin en önemli sebebi 

popüler ve açık kaynak olmasıdır.  

Şerit takibi ve çizgi izleyerek yön bulma: Şerit takibi ve çizgi izleyerek yön bulma adımları 

aşağıda verilmiştir. 

1. Kameradan görüntüleri alınır 

2. Görüntüler ön işlemden geçirilir. Ön işlemlerden kasıt sırasıyla resmin gri resim 

formatına getirilmesi, gürültünün temizlenmesi, kenar tespiti yapılması ve kısıtlı bir 

bölgede çizgi tespiti yapılması için görüntünün kırpılmasıdır. 

3. Kenarlardan çizgi tespiti yapılır. 

4. Şerit içerisinde bulunan orta noktalar (n nokta) aralıklı olarak tespit edilir. Tespit 

aşaması Şekil 46’de verilmiştir. 

5. Her bir nokta için bir sonraki orta noktaya olan yatay uzaklık hesaplanır. Bu sayede 

motorların sağa ve sola hareketi sağlaması için gereken sağ ve sol motorların hız 

parametreleri ayarlanır. 
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6. Görüntünün sağ ve sol yarısı için görüntü değerlerini içeren matris işlemler için ikiye 

bölünüyor. Her bir görüntü içindeki değerlerle sağ ve sol yarısında bulunan siyah 

piksellerin orta noktası bulunuyor. 

7. Eğime göre aracın dönüş yapıp yapmayacağı tespit edilir. Aracın dönüşü, yolun T veya 

L olma durumuna göre belirlenir. Yolun T veya L olmasının belirlenmesi için 

görüntünün her iki yarısı da (sağ ve sol yarısı ayrı ayrı) kullanılır. Sağ ve sol yarıdaki 

görüntülerin değerleriyle siyah piksellerin Adım 4’te bahsedilen aralıklı orta noktaların 

hizasındaki ortalama konumları bulunur.  

○ n. aralıklı nokta için eğer iki yarım görüntünün orta noktası da (n-1) ise ve eğer 

n-1. nokta aralıklı nokta ile büyük bir açı yapıyorsa T dönüşü vardır. Bu 

durumda otonom araç kendisine çizilen yola göre sağa veya sola dönüş 

yapacaktır. 

○ n. aralıklı nokta için eğer tek bir yarım görüntünün orta noktası (n-1) ise ve 

aralıklı nokta ile büyük bir açı yapıyorsa L dönüşü vardır. Bu durumda otonom 

aracın dönüşü tespit edilen tarafa doğru olacaktır. 

8. Aracın dönüşü gerçekleştikten sonra araç düz yolu ortalamaya Adım 2’den başlayarak 

devam eder. 

           

Şekil 46. T yol gösterimi                            Şekil 47. L yol gösterimi 

 

Şekil 48. Düz yol gösterimi 

Şerit tespiti ve çizgi izleme aşaması, aracın şeritteki bant üzerinde kalabilmesi için 

kullanılmaktadır. Çizgi tespit ve takibi sayesinde araç yolu ortalar ve belirlenen yolda ilerler. 

Şerit çizgisinin daha net tespiti için çalışmada öncelikle görüntü üzerinde ön işleme adımları 

uygulanmıştır. 

● Ön işleme kısmında ilk adım görüntünün siyah-beyaz formata çevrilmesi, 
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● İkinci adım görüntü üzerindeki gürültülerin gauss filtresi ile yumuşatılarak 

temizlenmesi, bunun sebebi kenarların karakteristiğinin tespiti içindir. Kenar alanları 

görüntüdeki büyük ve hızlı piksel değeri değişiminin görüldüğü bölgedir. Gürültüler de 

hızlı piksel değişimlerinden oluşur ve bu durum kenar tespit işlemi yapmayı 

zorlaştırmaktadır.  

● Üçüncü adımda görüntü yumuşatıldıktan sonra Canny algoritması ile kenar tespiti 

yapılarak yolun kenarları tespit edilmiştir.  

● Kenarlarda bulunan farklı cisimlerin görüntüde olması çizgi üzerinde işlem yapmayı 

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple son adım olarak ise görüntünün tamamının değil de belirli 

bir kısmının değerlendirilmesini sağlamak üzere görüntü kırpma işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  Şekil 49’da ön işlemlerden geçirilmiş görüntü örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 49. Ön işlemden geçirilmiş görüntü 

Ön işlem adımından sonra şerit tespiti için çalışmada Hough dönüşümü çizgi tespiti yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemde şerit üzerinde belirlenen noktalar bir ⍴ yarıçap ve 𝜭 açı simgesine 

bağlı şekilde ifade edilir. Hough dönüşümü çizgi tespiti Denklem 22’de verilmiştir. Bir 

noktanın üzerinden sayısız doğru geçebilir ve sonsuz (⍴, 𝜭) ikilisinin oluşacağı söylenebilir. 

Ancak iki farklı noktadan aynı (⍴, 𝜭) parametreleri geçiyorsa bahsedilen iki noktanın aynı 

doğru üzerinde olduğu söylenebilir ve bu şekilde çizgi tespiti yapılabilir. Şekil 50’de Hough 

dönüşümü ile yapılmış çizgi tespiti/çoklu kenar tespiti gösterilmiştir. 

     cos sinx y  = +         (22) 

 

Şekil 50. Çoklu kenar tespiti 
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Çizgi tespit adımından sonra çalışmada çizgilerin tek bir çizgi halinde gösterilmesi 

gerçeklemiştir. Bunun sebebi şerit ortasındaki yolun belirlemesindeki belirsizliklerin önüne 

geçilmesi durumudur.   

Çizgilerin tek bir çizgi halinde gösterilebilmesi için görüntü perspektifinden yararlanılmıştır. 

Bunun için çalışmada yol üzerinde bulunan bantın sağ ve sol yanında oluşan çizgilerin eğimleri 

kullanılmıştır. Kısaca pozitif eğim olan çizgiler sol, negatif eğimi olan çizgiler sağ çizgiler 

olarak gruplandırılmıştır. Sağ dönüş ve sol dönüş çizgileri  tasarladığımız ve geliştirdiğimiz 

dönüş algoritmasına bağlı olarak dikkate alınmamıştır. Lineer bir doğrunun denklemi eğim ve 

öteleme değerlerinden oluşan birinci dereceden polinomdur ve denklem 23’te verilmiştir. 

Sağ ve sol çizgilerinin her birisi için uçta bulunan ikili noktalar ile eğimleri ve ötelemeleri 

bulunmuştur. Sağ çizgiler ve sol çizgiler için bulunan parametrelerinin ortalamaları alınarak 

tüm çizgiler ortalama tek birer çizgi olarak birleştirilmiştir. Ön işlenmiş görüntü ile 

birleştirilmiş çizgilerden oluşmuş görüntüler Şekil 51 ve Şekil 52’de gösterilmiştir. 

          y mx b= +         (23) 

 

Şekil 51. Ön işlenmiş görüntü üzerinde birleştirilmiş çizgi  

 

Şekil 52. Birleştirilmiş Çizgiler 

Çalışmada şerit kenarları tek bir çizgi halinde ifade edildiğinde nadiren de olsa Şekil 52’de 

görülen bir çizginin hizasının doğru olmasına rağmen diğer çizgiden kısa olması sorunu ortaya 

çıkmıştır. Bu sorun Hough dönüşümünde kullanılan hiper parametre çizgilerinin hepsini tahmin 

etme problemidir. Önceki kısımlarda anlatılan görüş alanının maskeleme yöntemi ile 

daraltılmasıdır. Bu sebeple çizgilerin senkron duruma getirilmesi için yeni bir algoritma 

tasarlanmıştır.  

Çalışmada çizgileri senkronize etme algoritmasının çalışma prensibi sağ ve sol çizgilerin 

ulaştığı maksimum y koordinatı sistemine dayanmaktadır. Algoritmada bir çizginin diğerinden 
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y ekseninde kısa kalmış tarafı aynı y ekseni skalasına çekilir. Kullanılması planlanan 

parametreler iki çizginin eğimleri ve iki çizginin birlikte en genişte bulunduğu y ekseni 

değerleridir. Maksimum aralığı verecek y ekseni değerleri  iki doğrunun birlikte ulaştığı 

minimum ve maksimum y değerleridir. Burada eğimler çizgilerin birleştirilmesi kısmında daha 

önce bulunmuştu. Eğimin formülü Denklem 24'te verilmiştir. 

     
dy

m
dx

=       (24) 

Eğim, birim miktardaki x değişiminde y’nin değişim miktarı olarak yorumlanabilir. Çizgileri 

senkronize etme algoritmasında, bilinen çizgilerin ikisinin sınırı y eksen değerleridir ancak 

bulunması gereken noktalar yeni x değerleridir. Bu durumda 1/m formülünün birim miktardaki 

y değişimi x miktarındaki değişim olarak yorumlanabilir. Kısaca kısa kalmış bir çizginin uç 

noktası diğer noktaya uzatıldığında hesaplanacak x değeri eğimin tersiyle iki nokta arasındaki 

y uzaklığının çarpılması ve eski noktaya eklenmesiyle elde edilebilir. Senkron çizgilerin x ve y 

koordinatları ile tespiti Denklem 25 ve Denklem 34 arasında verilmiştir. 

      𝐺𝑦𝑚𝑎𝑥 = max (𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥, 𝑅𝑦𝑚𝑎𝑥)    (25) 

     𝐺𝑦𝑚𝑖𝑛 = min (𝐿𝑦𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑦𝑚𝑖𝑛)    (26) 

     𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛 − |
1

𝑚
| ∗ (𝑅𝑦𝑚𝑖𝑛 −  𝐺𝑦𝑚𝑖𝑛)   (27) 

     𝑅𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑥𝑚𝑎𝑥 + |
1

𝑚
| ∗ (𝐺𝑦𝑚𝑎𝑥 −  𝑅𝑦𝑚𝑎𝑥)  (28) 

     𝑅𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝑦𝑚𝑎𝑥       (29) 

     𝑅𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝐺𝑦𝑚𝑖𝑛       (30) 

     𝐿𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑥𝑚𝑖𝑛 − |
1

𝑚
| ∗ (𝐿𝑦𝑚𝑖𝑛 −  𝐺𝑦𝑚𝑖𝑛)   (31) 

     𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥 + |
1

𝑚
| ∗ (𝐺𝑦𝑚𝑎𝑥 −  𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥)   (32) 

     𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝑦𝑚𝑎𝑥       (33) 

     𝐿𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝐺𝑦𝑚𝑖𝑛       (34) 

G, her iki çizginin y eksenine göre maksimum ve minimum noktalarını, R sağ çizgiyi ve L, sol 

çizgiyi ifade etmektedir. Çizgilerin senkron edildiği görüntü örneği Şekil 53’te verilmiştir.  

 

Şekil 53. Senkron Çizgiler 
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Karekod (QR Kod) okuma: Çalışmada yarışma alanına benzer bir simulasyon ortamı 

oluşturulmuştur. Karekodlar simulasyon ortamında takip edilecek şerit ortasına 

yerleştirilmiştir. Bu Karekodların ölçüleri 25mm x 25mm şeklinde ayarlanmıştır. Ek olarak 

otonom aracın ön tarafında bulunan kamera 75 derecelik açı ile yere bakacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Aracın şerit üzerinden geçişleri hata payları dikkate alınarak 

tekrarlanmıştır ve deneyler sorunsuz bir şekilde gerçeklenmiştir. Simülasyon ortamında okunan 

Karekod Şekil 54’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 54. Simülasyon ortamı ve karekod 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Görsel ara yüzün görünümü Şekil 55 ve Şekil 56’da verilmiştir. Yapılan ara yüz Unity ile 

geliştirilmiş olup geliştirilen arayüz Unity'nin çoklu platform desteği sayesinde WebGL, 

Windows, Linux, Mac OS (Intel ve Apple Silicon), IOS ve Android platformlarında aynı 

özelliklerde çalışabilecektir. 

 

Şekil 55. Görsel arayüz 1 
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Şekil 56. Görsel arayüz 2 

5. GÜVENLİK 

Proje kapsamında araç ve sistemin güvenliği için alınan önlemler aşağıdaki gibidir. 

● Grafiksel kontrol arabirimin de acil durum butonunun yazılımsal olarak sisteme 

eklenmesi yapılmıştır. 

● Kullanıcının araca yazılımsal müdahale edemediği acil durumlar için aracın 

üzerinde iki adet acil durum butonu konulmuştur. Böylece kullanıcı manuel 

olarak aracı durdurabilecektir. 

● Araç hareket halindeyken üzerinde bulunacak sensörler sayesinde karşısına 

çıkabilecek hareketli (insan vb. gibi) nesneler ile çarpışması engellenecektir. Bu 

konuda çalışmalar devam etmektedir. 

● Araç hareket halindeyken devrilmemesi için tekerlek çapları/boyutları geniş 

olarak tasarlanmıştır. 

● Motorların senkron çalışmaması durumunda yükün düşme riski göz önünde 

bulundurularak jiroskop sensörü kullanılmış ve test edilmiştir.  

● Aracın ön kısmına ve üst kısmına eklenecek ızgara sistemi ile içeride ısınan hava 

dışarıya tahliye edilebilecektir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 

● Yükün platformdan düşmemesi için aracın platformuna korkuluk eklenecektir. 

● Lineer motorların tabla ile bağlantısı iki eksende hareket eden aparat vasıtasıyla 

sağlanmıştır. Bunun sebebi lineer motorların birbirinden bağımsız çalışması 

esnasında, tabla ile bağlı olduğu yerin rahat hareket etmesi ve güvenli konuma 

alınması sağlanmıştır.  

6. TEST  

Gerçekleşen testler; 

● Aracın iskelet sistemi bağlantıları oluşturulmuş ve test edilmiştir. Aracın iskelet sistemi 

etkin ve efektif bir şekilde işlevini yerine getirmektedir. 
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● Aracın iskelet sistemi üzerine 80 kg yük konularak iskelet dayanıklılığı test edil. 

Yapılan test sonucunda herhangi bir eğilme veya bükülme problemi ile 

karşılaşılmamıştır. 

● Lidar Tarama simülasyonu farklı tarama sıklığı, uzaklığı ve açısı ile test edilmiştir. 

Yapılan testler ve mekanik ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda aracın görüş açısının 

genişletilmesinin daha iyi olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sebepten aracın önüne 

aracın görüş açısını genişletebilmek amacıyla lidar için bir parça eklenmiştir. 

● Araç için acil durum senaryoları denenmiş olup acil durum butonlarınin düzgün ve 

güvenli bir şekilde çalışması kontrol edilmiştir. 

 

Planan testler; 

● Aracın malzemelerin tamamen yerleştikten sonra hız ve performans testi yapılacaktır. 

● Lineer motorların maksimum kaç kg yük kaldıracağı test edilecektir. 

● Araca eklenen acil durum butonları test edilecektir. 

● Aracın maksimum kaç saat kesintisiz çalışılacağı test edilecektir. 

● Aracın hareketi sırasındaki manevra kabiliyeti ve rampa çıkma testleri yapılacaktır. 

● Yükün bulunduğu konuma yaklaşma ve yeni yol tespit algoritmaları için optimum 

mesafe test edilecektir. 

● Unity iç yapısında asenkronluğu kabul etmediği için soketten gelen asenkron istekler 

senkron bir kuyrukta tutulmaktadır. Görsel arayüzün araçtan gelen isteklerin tek 

çekirdekte asenkron gelen isteklere yetişip yetişmeyeceği test edilecektir.  

● Nokta bulutlarını kümelemede kullandığımız K-Means algoritmasının ne kadar başarılı 

kümeleme yaptığı test edilecektir. 

7. TECRÜBE  

Aracı oluştururken, araştırmalarımız ve testlerimiz sonucunda mekanik, yazılım ve 

elektronik alanında tecrübeler edilmiştir. 

● Mekanik tasarım sürecinde iskelet sisteminin sigma profilden seçilmiştir. 

● Profillerin birbirine montajlanması kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

● Sigma profillerin hızlı bir şekilde temini ve montajlamanın hızlı gerçekleşmesi 

zamandan ve maliyetten kazanç sağlanmıştır. 

● Daha önceden gidip gezdiğimiz fabrikalarda araçlar incelenmiştir. AGV 

araçların haberleşmesine bakılmıştır.  

● Test sahalarının büyük olması farkedilmiş ve bundan kaynaklı birden fazla 

modem koyulması gerektiği keşfedilmiştir. Bir modemden diğerine bağlantı 

kurulurken haberleşmede veri kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Far2Fetch proje çalışma sırasında iş akışının düzenli bir şekilde ilerlemesi ve karşılaşılabilecek 

problemlerin en aza indirilebilmesi için organizasyon şeması oluşturulmuştur. Yapılması 

planlanan iş paketlerinin iş-zaman grafiği Tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10. Planlanan iş-zaman çizelgesi 

İş Tanımı                                                                       Ay                                                                             1 2 3 4 5 6 

Güdümlü robotun çizgi takibi       

Otonom hareket kabiliyeti       

Kare kodun okunması (GUI üzerinden gösterilmesi)       

Kontrol ve izleme için GUI tasarlanması (hız, zaman gibi 

detayların gösterilmesi 

      

Engel tespiti       

Parkur haritasının çıkarılması       

Değişken rotalara göre dinamiklik ayarlanması       

Renkli çizgi tespiti       

Yükün istenilen konuma indirilmesi       

 

Proje rapor sürecinde, donanımsal, mekaniksel ve yazılımsal süreçler dikkate alınarak projede 

karşılaşılabilecek riskler belirlenmiştir. Bu risklerin nedenlerini ve alınması gereken önlemler 

Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Risk analizi 

Risk Faktörü Riskler Nedenler Önlemler 

Finansal ve Ekonomik Proje bütçe 

sınırlarının içerisinde 

tamamlayamama 

Yurt dışından temin 

edilen parçaların 

döviz kurundan 

etkilenmesi. Alınan 

parçaların yeterli 

donanımı olmaması 

ve farklı bir model 

alınması. 

Artan fiyatlar için ek bütçe 

talep edilebilir.Ürünleri 

sipariş etmeden önce katalog 

özelliklerini detaylı bir 

şekilde incelenip daha sonra 

tedarik edilmesi. 

Mekanik  Sigma profillerin 

bağlantısında 

kullanılacak bağlantı 

aparatlarının istenilen 

dayanılıkta olmaması  

Bağlantı aparatlarının 

maksimum yükleme 

sınırının geçmesi. 

Profillerin bağlantı aparatlı 

takıldıktan sonra alüminyum 

kaynak yapılarak 

sağlamlaştırma.  

Elektronik İşlem birimlerinin 

fazla ısınması  

 

İşlem birimlerinin 

sürekli ve yoğun 

olarak çalışması 

Soğutucu ile birlikte 

kullanıldı 

Fan kullanıldı 

Izgara sistemi kullanıldı 

Yazılımsal  Saha dışındaki 

hareketli nesnelerin 

haritalandırmayı 

bozması 

Geçen seneki yarışma 

alanı ve mevcut 

yarışma alanı 

detayları 

incelendiğinde alan 

ile dış kısım arasında 

bir engel/duvar 

olmadığı için lidar 

alan dışarıdına 

bulunan takım 

masalarınıda 

tarayacaktır.  

çizgi takipten gelen 

konumları kullanarak alan 

dışındaki koordinatlar 

hesaplanıp haritalandırmaya 

dahil edilmeyecektir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Mekanik: Geliştirilen projenin tüm mekanik kısımları projedeki mekanik ekip üyeleri 

tarafından geliştirilmiş olup her bir modül özgün bir şekilde tasarlandı.  

● Projenin özgün iç kısım tasarımında sigma profiller kullanıldı. 

● Projenin dış tasarımının ve tekerlek tasarımın özgün bir tasarımla SOLIDWORKS çizim 

programı kullanılarak dizayn edildi. 

● Lineer motorların tabla ile bağlantısını özgün bir bağlantı yöntemi ile yapılmıştır. 

Elektronik: Geliştirilen projenin tüm elektronik kısımları projedeki elektronik ekip üyeleri 

tarafından geliştirilmiş olup her bir modül özgün bir şekilde tasarlandı.  

● Araç için özel 200 Derecelik lidar takımımız tarafından dizayn edilecektir. 

● Elektronik devre tasarımı KiCad programı kullanılarak tasarlandı. 

● Tablanın hareketinin kontrolünü sağlamak amaçlı jiroskop kullanıldı. 

Yazılım: 

● SLAM algoritması projedeki donanımlar için özel olarak üretiliyor. 

● Yapılan görsel arayüz hololens 2 vb gibi MR cihazlarının yanı sıra çoklu platform 

desteği sayesinde üretim sahasında kullanılan herhangi bir donanımda çalışabilir şekilde 

dizayn edildi. 

● 2 Boyutlu tarama verileri Makine öğrenmesi yöntemlerinden K-means kullanılarak 

etiketlenip 3 Boyutlu harita oluşturuluyor. 

10. YERLİLİK 

• Yazılım tarafında kullanılacak olan SLAM algoritması ekibimiz tarafından 

geliştirileceği için donanım tarafındaki kaynak koduna direkt müdahale sağlanarak yerel 

üretimdeki lidar cihazlar desteklenebilir. 

• Araçta kullanılacak olan lidar takımımız tarafından istenilen örnekleme hızı, tarama 

hassasiyeti gibi parametreleri istenilen koşullara uygun şekilde dizayn edecektir. 

• Malzeme listesinde belirlenen ve temin edilmesi gereken parçalar öncelikli olarak yerli 

üretim malzemeler arasından seçilmiştir. Yerli üretimi bulunamayan parçalarda ise yerli 

tedarikçiler üzerinden fiyat alınmıştır.  

• Araç yapımında kullanılacak olan malzemeler ve bunlar üzerinde koşacak yazılımlar 

için dışarıdan hazır SDK’lar kullanmak yerine, imkanlar dahilinde takımımız tarafından 

geliştirilen herhangi bir ürünün yerli üretiminin bulunması durumunda ürüne yazılımsal 

olarak destek sağlanabilecektir.  

11. KAYNAKÇA 

[1] ENGIN, Yenal. Traktörlerde lastik basıncını çalışma koşullarına göre otomatik olarak değiştiren 

sistemin geliştirilmesi. 2020.  

[2] Chong, U. S., Namgoong, E., & Sul, S. K. (1996, October). Torque steering control of 4-wheel drive 

electric vehicle. In Power Electronics in Transportation (pp. 159-164). IEEE. 

 

[3] NVIDIA Announces Jetson Nano, Erişim Traihi: 10/03/2022 

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-jetson-nano-99-tiny-yet-mighty-nvidia-cuda-x-

ai-computer-that-runs-all-ai-

models#:~:text=Jetson%20Nano%20supports%20high%2Dresolution,and%20frameworks%20into%2

0the%20product. 

 

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-jetson-nano-99-tiny-yet-mighty-nvidia-cuda-x-ai-computer-that-runs-all-ai-models#:~:text=Jetson%20Nano%20supports%20high%2Dresolution,and%20frameworks%20into%20the%20product
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-jetson-nano-99-tiny-yet-mighty-nvidia-cuda-x-ai-computer-that-runs-all-ai-models#:~:text=Jetson%20Nano%20supports%20high%2Dresolution,and%20frameworks%20into%20the%20product
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-jetson-nano-99-tiny-yet-mighty-nvidia-cuda-x-ai-computer-that-runs-all-ai-models#:~:text=Jetson%20Nano%20supports%20high%2Dresolution,and%20frameworks%20into%20the%20product
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-jetson-nano-99-tiny-yet-mighty-nvidia-cuda-x-ai-computer-that-runs-all-ai-models#:~:text=Jetson%20Nano%20supports%20high%2Dresolution,and%20frameworks%20into%20the%20product


 
  
 

52 
 

[4] PERIHAN KARAKULAK, E. F. E. Yayılı Yük İle Yüklenmiş Yapı Kirişlerinde Göçme Yükü Hesabı. 

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8.2: 55-62. 

[5] SÜZEN, A. A., DENİZ, Ö., & ÇETİN, A. (2017). Kafa hareketleri ile kontrol edilebilen tekerlekli 

sandalye. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(Özel (Special) 1), 66-72.  

 

[6] WebSocket vs REST, Erişim Tarihi: 10/03/2022, https://www.educba.com/websocket-vs-rest/ 

[7] HERWIG, Volker; FISCHER, René; BRAUN, Peter. Assessment of rest and websocket in regards to their 

energy consumption for mobile applications. In: 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data 

Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). IEEE, 2015. p. 342-347. 

[8] SLAM Nedir - Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Arge Lab, Erişim Tarihi: 10/03/2022, 

http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr/slam-nedir/ 

[9] S. Thrun, “Robotic mapping: A survey”. Exploring Artificial Intelligence in the New Millenium. 

The Morgan Kaufmann Series in Artificial Inteligence, ISBN ISBN-10: 1558608117, 2002.  

[10] DEMİR, Merve Nur; ALTUN, Yusuf. Otonom Araçla Genetik Algoritma Kullanılarak Haritalama ve 

Lokasyon. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8.1: 654-666. 

[11] P.M. Newman and J.J. Leonard, “Consistent, Convergent, and constant-time SLAM”, International 

Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Mexico,2003,ss. 1143-U1150.  

[12] S. Se, D. Lowe and J. Little, “Mobile robot localization and mapping with uncertainty using 

scaleinvariant visual landmarks”, The International Journal of Robotics Research, c. 21, s. 8, ss. 735– 

758, 2002.  

[13] J. E. Guivan and E. M. Nebot, “Optimization of the Simultaneous Localization and MapBuilding 

Algorithm for Real-Time Implementation”, IEEE Transactions on Robotics and Automation, c. 17, s. 3, 

2001.  

[14] S. Thrun and Y. Liu, “Multi-robot SLAM with sparse extended information filers”, 11th 

International Symposium of Robotics Research (ISRR’03), Sienna, Italy, 2003.  

[15] S. Thrun, C. Martin, Y. Liu, D. Hähnel, R. Emery-Montemerlo, D. Chakrabarti andW. Burgard, “A 

real-time expectation maximization algorithm for acquiring multi-planar maps of indoor 666 

environments with mobile robots”, IEEE Transactions on Robotics and Automation, c. 20, s. 3, ss. 433– 

442, 2004.  

[16] M. Montemerlo, S. Thrun, D. Koller and B. Wegbreit, “FastSLAM: A factored solution to the 

simultaneous localization and mapping problem”, in Proc. of the National Conference on Artificial 

Intelligence, 2002, ss. 593–598.  

[17] M. Montemerlo, S. Thrun, D. Koller and B. Wegbreit, “FastSLAM 2.0: An improved particle 

filtering algorithm for simultaneous localization and mapping that provably converges”, 18th 

International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2003, Mexico, ss. 1151–1156.  

[18] W. Burgard, D. Fox, H. Jans, C. Matenar and S. Thrun, “Sonar-based mapping with mobile robots 

using EM”, 16th International Conference on Machine Learning, 1999.  

[19]Dijkstra Algoritması, Erişim Tarihi: 10/03/2022, https://bilgisayarkavramlari.com/2010/05/13/dijkstra-

algoritmasi-2/ 

 

 

https://www.educba.com/websocket-vs-rest/
http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr/slam-nedir/
https://bilgisayarkavramlari.com/2010/05/13/dijkstra-algoritmasi-2/
https://bilgisayarkavramlari.com/2010/05/13/dijkstra-algoritmasi-2/

