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     1. RAPOR ÖZETİ  

 

Sanayide dijital teknolojiler yarışması kapsamında endüstri 4.0’ın bir sonucu olan AGV 

robotun gelişiminde ve üretiminde Raclab-Faal takımı son derece dikkatli ve özverili olarak 

çalışmalarına devam etmektedir.  

Takım olarak ilk başta bu zamana kadar yapılmış olan AGV robotlar incelenerek bir kaynak 

haline getirilmiştir. Bu kaynaklar referans alınarak yarışma şartnamesine uygun tasarımlar 

ortaya çıkarılmıştır. Robotun boyutu, robotun ağırlığı, yük ağırlığı, yük kaldırma sistemi,  

batarya sistemi, elektrik aksamları, yazılımı ve kullanıcı arayüzü bu şartlar içerisindedir. Çıkan 

tasarımlar arasından az maliyetli, çok işlevi olan diferansiyel sürüş çeşidi seçilmiş ve bu tasarım 

üzerine çalışılmıştır. Bu sürüş çeşidini 2 adet DC motor ve 4 adet sarhoş tekerlek ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu sayede robot hem yol bozukluklarını tolere edecek hem de daha 

yumuşak dönüşler yapabilecektir. Kaldırma sistemi olarak ise tek makaslı bir sistem 

kullanılmıştır. Elektrik motorunun çevirdiği gijon sayesinde makaslar açılıp kapanarak yükü 

yukarı ve aşağı yönde hareket ettirir. Bu hareketin dengeli bir şekilde olması için lineer kızaklar 

kullanılmıştır.  

Yazılım alanında gelinen aşamalar ise haritalama, robot – web ilişkisi, lokalizasyon, 

navigasyon, veri analizi ve diğer yarışma şartlarını karşılamayı amaçlayan algoritmalardır. Bu 

aşamalar, robotun her türlü ortama uyum sağlaması üzerine yazılıp tasarlanmıştır. 

Gerçekleştirilen bütün görevler aslında odometrik veriler ve sanal haritalamaya bağlı olarak 

yapılmaktadır.  Robotun veri iletişimi sürdürülebilir, geliştirilebilir ve varyasyonlanabilir 

şekilde geliştirilmektedir. Robotun engel tanıma ve geçme algoritmaları özgün bir şekilde 

tasarlanmaktadır. 

Elektronik alanında batarya yönetim sistemi, motor sürücü ve kontrol kartı tasarımları 

yapılmıştır. Batarya yönetim sistemi, batarya paketi, şarj kontrol ünitesi ve batarya kontrol 

merkezi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Batarya yönetim sisteminde pasif dengeleme 

tekniğine dayalı şarj kontrol ünitesi kullanılmış ve PCB kartı tasarımı yapılmış ve üretilmiştir. 

Ayrıca bataryanın doluluk oranı, bataryanın sıcaklığı ve bataryadan çekilen akım 

hesaplanacaktır. Bu değerler ise bir arduino mega kartı ile TFT ekrandan kullanıcıya 

aktarılacaktır. Robotun kontrolünde Atmega 2560 mikrodenetleyicisi bulunun bir kontrol kartı 

tasarlanmıştır, üretilip kullanılacaktır. Bu kart motorların kontrolü, sensör verilerinin 

değerlendirilmesi ve haberleşme gibi üç ana görevi yerine getirmektedir. Kontrol kartından 

giden veriler kendi tasarımımız olan motor sürücü aracılığıyla motorların hız ve yön kontrolünü 

sağlayacaktır. Sonuç olarak takımımız çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bu 

çalışmalarının neticesini en iyi şekilde almayı hedeflemektedir. 

     2. TAKIM ŞEMASI 

          

          2.1 Takım Üyeleri  

 

Raclab-Faal takımı 2021 yılında takım üyelerini ve ülkesini Sanayide Dijital Teknolojiler 

alanında geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Takım dokuz lisans öğrencisinden oluşmaktadır. 

Raclab-Faal takımı, Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Durdu 

danışmanlığında, beş Elektrik Elektronik, iki Bilgisayar, bir Makine ve bir Endüstri 

mühendisliği öğrencileriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Şekil 2.1’de takım üyeleri 

gösterilmektedir 
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Şekil 2.1 Takım Üyeleri 

 

          2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

RACLAB – FAAL takımı organizasyon şeması şekil 2.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.2 Organizasyon Şeması 

 

     3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım raporuna göre haritalama için kullanılan paket üzerinde fine tuning(ince ayar) 

yapılmıştır. Gmapping algoritmasının daha optimize çalışması için monte-carlo particle filter 
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ve diğer parametreler üzerinde değişiklikler yapılarak yüksek doğrulukta harita oluşturulması 

hedeflenmiştir. UI/UX deneyimini artırmak amacıyla web paneli üzerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Kullanılan harita aktarım metodunda TCP/IP formatı yerine UDP ile aktarımına 

karar verilmiştir. 

Araç tasarımında ve kullanılan sensörlerin kullanım amaçlarında küçük değişiklikler 

yapılmıştır. Araç üzerinde şerit takibi için kullanılacak olan renk sensörlerini desteklemek 

amacıyla yumuşak yaklaşım yapacak olan kamera görüntüsünden faydalanılmaya çalışılmıştır. 

Bu nedenle renk sensörlerinin yeri ve kameranın yeri değiştirilmiştir. 

Kontrol kartında ve buna bağlı olarak planlamada değişikliklere gidilmiştir. Kullanılan bazı 

algoritmaların bilgisayara üzerinde değil; kontrol kartı üzerinde çalıştırılmasının performans 

bakımından daha avantajlı olacağına kanaat getirilmiştir. Kontrol kartı üzerinde gerçekleşen 

faaliyetlerin bilgisayar tarafından kontrol edilip güncellenmesi yerine kontrol kartının da state 

durumuna etki etmesi sağlanmış olup ana bilgisayara bilgilendirme yapmaya başlamıştır. 

Planlama ve test aşamasında metot değişikliğine gidilmiştir. Tüm sistem algoritmalar 

simülasyon ortamında test edilecek ve yarışma alanında alan testi gerçekleştirilmesi 

planlanmaktaydı. Küçük bir minyatür araç geliştirilerek sensör füzyon, kontrol ve spesifik 

algoritmaların test işleminin minyatür robot üzerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir 

Ön tasarımda planladığımız bütçe ile şu an ki bütçe hemen hemen aynıdır. Aradaki küçük fark 

enflasyon sonucu olan farktır. 

     4. ARAÇ TASARIMI 

 

          4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 4.1 de aracın nihai tasarımını içeren blok şema detaylı olarak verilmiştir. 

 
          Şekil 4.1 Aracın nihai tasarımını içeren blok şema 
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          4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

               4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Robotun verilen görevlere uygun olacak şekilde birçok farklı dış tasarım ve mekanik sistem 

prototipi oluşturulmuştur. Bu süreç, biraz uzun sürmekle beraber prototipler arasından görevleri 

doğru ve kolay bir şekilde yapabilecek bir dış tasarım ve mekanik sistem seçilmiştir. Robotun 

dönmesi gerektiği yerde uygulanacak olan dönme hareketi, ortadaki bulunan iki tekerleğin bağlı 

olduğu DC motorların birbirinden farklı devirlerde veya farkı yönlerde dönmesi ile 

sağlanmıştır. Hareket halindeyken robot küçük devirde çalışan motorun yönünde dönebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Robotun dört köşesinde bulunan sarhoş tekerler, kasadaki yükün 

ağırlığının büyük bir kısmını taşıyacak ve robotun dengesini sağlayacak, robota karşıt kuvvet 

uygulamamak için de 360° dönebilecektir. Robotun yaklaşık boyutlarıyla bilgisayar ortamında 

son tasarımına ulaşılmış ve bütün teknik aksamlar bilgisayar ortamında tasarlanmıştır. Gövdeyi 

oluşturan profiller kutu profilden, diğer malzemeler ise sac, çelik, demir ve alüminyumdan 

üretilmiş ve 3D yazıcı kullanılarak ABS filamentiyle basılmış malzemeler olacaktır. Güdümlü 

robotun mekanik tasarım süreci üç başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar; yük kaldırma sistemi 

tasarımı, gövde sistemi tasarımı ve montajdır. 

 

                    4.2.1.1. Yük Kaldırma Sistemi Tasarımı 

 

Robot yükü alması ve taşıma işlemini tamamladıktan sonra yükü bırakması için kaldırma 

sistemi tasarlanmıştır. Kaldırma sistemi tek makaslı bir sitem olup; makas, elektrik motoru, 

kızak, trapez gijon ve somundan oluşmaktadır. Elektrik motorunun çevirdiği gijon sayesinde 

makas açılıp kapanır bu sayede yük yukarı ve aşağı yönde hareket etmektedir. Lineer kızaklar 

sayesinde yük kaldırılıp indirilirken dengeli bir şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Sistem 100 

kilo yükü kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 4.2’de üretilmesi planlanan kaldırma sistemi 

tasarımı gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.2 Kaldırma Sistemi Tasarımı 
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                    4.2.1.2. Gövde Sistemi Tasarımı 

 

Robotun fiziksel boyutuna yarışma şartnamesinde belirtilen değerlere göre karar verilmiştir. 

Yüksek mukavemetli bir malzeme olan kutu profilden üretilmesi planlanmaktadır. Gövde 

sistem tasarımı sarhoş tekerleri, güç tekerlekleri ve kaldırma sistemini bir arada tutabilecek bir 

montajlama için en elverişli şekilde yapılmıştır. Şekil 4.3’te gövde sistemi tasarımı 

gösterilmektedir. 

  

 

Şekil 4.3 Gövde Tasarımı 

 

                    4.2.1.3. Montaj 

 

Sistemler, mekanik parçaların tasarlanıp kendi içerisinde ayrı ayrı montajlanmasıyla 

oluşturulmuştur. Daha sonra bütün sistemler, gövde sistemine uygun ve dengeli bir şekilde 

yapılmıştır. Robotun gövde montajı tamamlandıktan sonra tekerlekler montajlanacaktır. Kendi 

içerisinde montajı tamamlanan kaldırma sistemi de montajlanarak etrafı sac malzeme ile 

kapatılacaktır. Herhangi bir arıza anında kolay müdahale edilebilmesi ve elektrik sistemine 

kolay erişebilmesi için alyan başlıklı vidalar kullanılacaktır. Tasarımda montajı yapılan robotun 

Şekil 4.4’te önden Şekil 4.5’ de soldan şekil 4.6’da ise sağ çapraz görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 4.4     Robot önden görünümü 

 

 

Şekil 4.5    Robot Soldan Gönümü 

 

 

Şekil 4.6   Robot sağ çapraz görünümü 
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               4.2.2. Malzemeler  

 

                    4.2.2.1. Kutu Profil 

  

Kutu profiller, kare veya dikdörtgen borular olarak da bilinen kare veya dikdörtgen kesitli içi 

boş çubuklardır. Bu profiller, yüksek mukavemet değerlerine sahip olmakla beraber 

montajlama esnasında gönyeli bir şekilde kaynaklama yöntemi kullanılır. Kutu profiller 

sağlamlıkları ile ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel sanayide ise çoğunlukla kullanılmaktadır.  

Şekil 4.7’de kutu profilin görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 Kutu profil 

 

                    4.2.2.2. Sac Malzemeler 

 

Robotun görsel tasarımı ve iç aksamları da dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılması 

planlanmıştır. Elektrik malzemelerin montajı da karmaşıklığı önlemek için sac panel üzerine 

yapılacaktır. Şekil 4.8’de sac plakanın görüntüsü verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.8 Sac Plaka 
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                    4.2.2.3. Kaldırma Sistemi Flanşı 

Kaldırma sistemindeki tij cıvata ile elektrikli motorun bağlantısını, sağlamak için 

tasarlanmıştır. Motordan gelen güç ile tij cıvatanın dönmesini sağlar böylece yük alıp bırakma 

işlemi gerçekleşir. Şekil 4.9’da kaldırma sistemi flanşı gösterilmektedir.  

 

Şekil 4.9 Kaldırma Sistemi Flanşı 

 

                    4.2.2.4. Motor Tutucu 

Motor ile şase arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Motorun şase üzerinde 

uygun konuma sabitlenmesini o sağlamaktadır. İmalatın kolay olması ve üretim maliyetinin 

düşük olması sebebiyle saç plakadan yapılmıştır. Şekil 4.10’da motor tutucunun görseli 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.10 Motor Tutucu 

 

                    4.2.2.5. Teker Flanşı 

 

Motordan gelen gücün tekerleğe aktarılmasını ve teker ile motorun bağlantısını sağlamak için 

tasarlanmıştır. Şekil 4.11 ve şekil 4.12’de teker flanşı gösterilmektedir. 
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Şekil 4.11 Teker Flanşı           Şekil 4.12 Teker Flanşı 

                                             

                    4.2.2.6. Tekerlek 

Endüstriyel sanayiye yönelik tasarlanan robot için dört adet sarhoş tekerlek ve iki adet yük 

tekerleği kullanılacaktır. Sarhoş tekerlek, her yöne dönebilme özelliğiyle rahat manevra 

kabiliyeti sağlarken, yük tekerlekleri ise ana yükü taşıma görevini sağlayacaktır. 

 

                    4.2.2.7. Tij Cıvata 

Tam boy diş açılmış başsız silindirik çubuk olarak üretilmektedir.  Gijonun dönmesi ile makas 

açılıp kapanarak yük alma ve yük bırakma sağlanır. Şekil 4.13’ de TİJ cıvata gösterilmektedir. 

 

 

   Şekil 4.13 Tij Civata 

 

                    4.2.2.8. Sarf Malzemeler (akıllı vida, alyan başlı vida, somun)  

 

Robotun montajının yapılabilmesi için gerekli boyutlardaki vidalara ihtiyaç vardır. Örnek bir 

görüntüsü şekil 4.14’ de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.14 Sarf Malzemeler 
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                    4.2.2.9. Motor Seçimi  

 

Robot üzerindeki pil ve devre elemanlarının ağırlığı, motorların ağırlığı, üzerinde taşıyacağı 

yük ve robot ağırlığı göz önünde bulundurularak bir motor seçimi yapılmıştır. DC Fırçalı 

motorun yüksek başlangıç torku, kontrolünün kolay olması ve düşük maliyetinden dolayı tercih 

edilmiştir. 

Motorun daha da yüksek bir tork üretmesi için dişli kutusu eklenmesi gerekir. Seçilen DC motor 

kendinden redüktörlüdür. Bundan dolayı yüksek tork üreterek dönmesi sağlanır. Robotta 2 Adet 

DC motor kullanılacaktır. Motor seçimi yaparken motorun rpm değeri, zorlanma akımı, çalışma 

gerilimi gibi başlıca özelliklere dikkat edilmiştir. Robotta Robotzade marka 24V, 44mm, 

60rpm, 7kg/cm redüktörlü DC motor seçilmiştir. Şekil 4.15’te robotta kullanılacak motor 

gösterilmektedir. Tablo 4.1’de motor özellikleri gösterilmiştir. 

 

 

 

    Şekil 4.15     Tablo 4.1 

               4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Robotun üretiminde lazer kesim, bükme, kaynaklama ve talaşlı imalat gibi imalat yöntemlerinin 

kullanımı planlanmaktadır. Gövde tasarımında kutu profiller kaynaklanacaktır. Bükme, 

tekerlek tutucunun üretimi için kullanılacaktır. Kaynaklama, robotun iskeletinde montajlanan 

yerin yeterince sağlam olmaması durumunda o bölgeyi sağlamlaştırmak ve robotun etrafındaki 

kaplamaları montajlamak için kullanılacaktır. Talaşlı imalat, robotun vidalama işlemlerinin 

yapılabilmesi için gerekli delikleri açmak ve tornalama, frezeleme ve parça işleme gibi 

yöntemlerle bazı elemanların üretimini sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Malzemelerin 

dayanıklılığının artması ve görsellik kazanabilmesi için gerekli boyama işlemleri de yapılması 

gerekmektedir. 

               4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Tablo 4.2’de robotun fiziksel ölçüleri verilmiştir. 

Çalışma Voltaj Aralığı 12-24 V 

Motor Dönüş Hızı 60Rpm  

Motor Gücü 30W 

Nominal Yük Torku 27kg/cm 

Durdurma Torku 115kg/cm 

Boşta çektiği akım 1 Amper  

Zorlanmada çektiği akım 7 Amper 

Redüktör ebatı 52 x 82.5 

Motor çapı 44 mm 

Toplam uzunluk 152 mm 

Toplam ağırlık 975 Gram 

Mil çapı 10 mm  

Mil uzunluğu 15 mm 
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Tablo 4.2 

          4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

               4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

                    4.3.1.1. Robot Kontrol merkezi 

 

Robotun ana kontrol merkezinin görevi, robot genel kontrolü ve görüntü işleme – 

haritalandırma olarak ikiye ayrılır. Robot kontrol merkezinde robot genel kontrolü sağlamak 

için bir kontrol kartı tasarlanmıştır. Kontrol kartı üzerinde Atmega 2560 mikrodenetleyicisi 

kullanılacaktır. Bu mikrodenetleyici bize birçok avantajlı olanak sağlamaktadır. Atmega 2560 

mikrodenetleyicisinin giriş-çıkış pinleri, PWM sayısı, düşük güç tüketimi, birçok haberleşme 

protokolünü desteklemesi, maliyeti ve kolay tedariği sebebiyle kullanılması uygun görülmüştür 

tablo 4.3’te Atmega 2560 mikrodentleyicisi genel özellikleri verilmektedir. 

 

 

                                                                                     

 

Tablo 4.3 Atmega 2560 Özellikleri ve Kılıf Görüntüsü 

- 256 KB Flash Hafıza 

- 8KB RAM 

- 4KB EEPROM 

- 2 Adet 8-bit zamanlayıcı (ön derecelendirici 

ve karşılaştırma modu ile) 

- 4 adet 16-bit zamanlayıcı 

- Gerçek zamanlı sayaç 

- 4 adet 8-bit PWM kanalı 

- 6/12 programlanabilir çözünürlükte PWM 

kanalı 

- 16 kanal 10-bit ADC 

- 4 adet USART 

- 5 adet SPI 

- I2C 

- 86 I/O ayağı 
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                          4.3.1.1.1. Motorların Kontrolü ve Sensör Değerlendirmesi 

 

Motorların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Robot güzergahından veya çizgi takibinden 

çıkmaması için motorların kontrol algoritması yazılırken tüm parametreler seçilmiştir. Motor 

kontrolü yapılırken PID kontrol yapılacaktır. Motorları harekete geçirebilmek için 

mikrodenetleyicinin PWM sinyallerinin motor sürücüye iletilmesi gerekmektedir. Kontrol kartı 

tasarımı yapılırken PWM sinyallerin hatları parazitten etkilenmeyecek şekilde tasarlanacaktır. 

PWM sinyalleri parazitten çok çabuk etkilendiği için PWM hatları (yolları) büyük önem 

taşımaktadır. Parazitten etkilendiği takdirde motorların kontrolünde problemler yaşanmaktadır. 

Şekil 4.16’de PID kontrol Blok diyagramı verilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4.16 PID Blok Diyagramı 

 

Robotun tam otonom şekilde görevi tamamlayabilmesi için dış dünya ile iletişim kurması 

gerekmektedir. Bu iletişimi de sensörler sayesinde dış dünya ile kurarak görevi 

tamamlayacaktır (örneğin engelden kaçmak gibi). Robotun önünde ve arkasında iki adet US-

100 ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. Mesafe sensörleri sayesinde robotun önüne 

herhangi bir engel çıktığında önündeki nesneye çarpmayarak gerekli kontrol güdüm 

algoritmalarını gerçekleştirecektir. Robotun çizgiyi takip edebilmesi için robotun alt tarafına üç 

adet QTR-8A 8'li çizgi sensör konumlandırılmıştır. Bu sensörler sayesinde robot çizgi takibini 

yapabilecek ve güzergâhından çıkmayacaktır. Robotun üst tarafına bir adet LIDAR sensör 

konulmuştur. Bu sensör sayesinde haritalandırma gerçekleştirilecektir. Sıcaklık ve akım 

sensörleri batarya korumasında kullanılacaktır. Bu sensörlerin tamamı değerlendirilip kontrol 

kartı üzerine gerekli algoritmalar yazılarak robotun otonom şekilde verilen görevi yapması 

sağlanmaktadır. Tablo 4.4’te sensör ve şekilleri gösterilmektedir. 
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RPLIDAR 

 
 

 

 

QTR-8A Çizgi sensörü 

 
 

 

US-100 Mesafe Sensörü 

 
 

 

Sıcaklık Sensörü 

 
 

 

Akım Sensörü 

 
 

 

IMU Sensör 

 
 

Tablo 4.4 Robot Üzerindeki Sensörler 

                         4.3.1.1.2. Kontrol Kartı ve Diğer Kartlar Haberleşmesi 

 

Robotun ana kontrol merkezi, kontrol kartı bölümü ve görüntü işleme-haritalandırma bölümü 

olarak ikiye ayrıldığı için bu iki kart arasında haberleşme sağlanması gerekmektedir. Bu 

haberleşmenin sağlanması için gerekli protokoller araştırıldıktan sonra UART seri haberleşme 

protokolüyle haberleşme sağlanmasına karar verilmiştir. Kontrol kartı ve görüntü işleme 

bilgisayarı (Raspberry Pi 4) arasındaki UART haberleşme blok diyagramı şekil 4.17’de 

gösterilmektedir.   
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Şekil 4.17 UART Haberleşmesi Osiloskop Sinyal Çıktısı  

 

 

                         4.3.1.1.3. Kontrol Kartı Tasarımı 

 

Kontrol kartındaki mikrodenetleyicinin çalışabilmesi ve etrafındaki elektronik elemanları 

kontrol edebilmesi için güç devresi, saat hattı ve reset hattına ihtiyaç vardır. Güç dışarıdan harici 

olarak bağlanabilmektedir. Saat darbeleri için 2 adet kristal kullanılacaktır bu sayede 

mikrodenetleyicinin hızı ve hassasiyeti robotun çalışabilmesi için üst düzeyde olacaktır. 

Mikrodenetleyicide herhangi bir hata olması durumunda kartın üzerinde bulunan reset 

butonuna kullanıcı basarak kartı sıfırlamış olacaktır. Şekil 4.18’de mikrodenetleyici şematik 

çizimi gösterilmektedir. 

Gönderici 

Alıcı 
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Şekil 4.18 Mikrodenetleyici Şematik Çizimi 

Kontrol kartındaki mikrodenetleyicinin çalışabilmesi için 5V gerilime ihtiyacı vardır. Kartın 

üzerinde bir adet voltaj regülatörü bulunmaktadır. Dışarıdan harici olarak 7-18 V arasındaki 

gerilimi voltaj regülatörü sayesinde 5v gerilime düşürülmektedir. Şekil 4.19’da voltaj 

regülatörü şematik bölümü gösterilmektedir.   

 

Şekil 4.19 Voltaj Regülatörü Şematik Çizimi 
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Kontrol kartı üzerinde UART seri haberleşme birimi bulunmaktadır. Bu birim başta görüntü 

işleme bilgisayarı olmak üzere birçok bölümle haberleşmeyi gerçekleştirmektedir. Şekil 

4.20’de haberleşme birimi şematik çizimi ve şekil 4.21’de kontrol kartı gösterilmektedir. 

Şekil 4.20 UART Birimi Şematik Çizim 

 

Şekil 4.21 Kontrol Kartı 
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                    4.3.1.2. Motor Sürücü  

 

Motor sürücü, kontrol merkezinden mosfet sürücülere gelecek PWM sinyallerine göre 

motorların sürülmesini sağlayan sistemdir. Bu sistem için gerekli olan gerilim DC-DC 

dönüştürücü sayesinde sağlanmaktadır. Seçilen motorlara uygun motor sürücü kartı 

tasarlanmıştır. Bu kartı tasarlarken motorların çekebileceği maksimum akım göz önüne alınarak 

kartın yol kalınlığı ve elektronik devre elemanları (mosfet, transistör, kapasitör vb.) seçimi 

yapılmıştır. Şekil 4.22’te tam köprü motor sürücü sisteminin blok diyagramı verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.22 
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                         4.3.1.2.1. DC-DC Dönüştürücü  

 

Motorların maksimum 15 amper çekeceği test edilerek 20 amper bir DC-DC dönüştürücü 

kullanılmaya karar verilmiştir. Piyasa araştırması yapılıp 300 watt 20 amper bir DC-DC 

dönüştürücüye karar verilmiştir. Her bir motor için ayrı ayrı dönüştürücüler kullanılacaktır. 

Motorların 24V olması ve bataryanın 14.8V gerilim sağladığı düşünülerek DC-DC dönüştürücü 

kullanılmaya karar verirmiştir. Şekil 4.23 ve tablo 4.5’te DC-DC dönüştürücü ve DC-DC 

dönüştürücü özellikleri gösterilmektedir. 

 

      Şekil 4.23 DC-DC Dönüştürücü 

 

 

Model: 300W-20A gerilim düşürücü 

Giriş Gerilimi: 6V-40VDC (10V ile 40V arası önerilir.) 

Çıkış gerilimi: 1.2V-36VDC 

Çıkış Akımı: 20A (maksimum), 15A (önerilen) 

Verimlilik: %97 (24V-12V) 

 
Tablo 4.5 DC-DC Dönüştürücü Özellikleri 

 

                         4.3.1.2.2. Mosfet Sürücü 

 

Mosfet sürücüler mosfetlerin açık veya kapalı kalma konumlarını, aynı zamanda anahtarlanma 

sürelerini sağlayan entegrelerdir. Mosfet sürücü için 74HC244D entegresi kullanılmıştır. Şekil 

4.24’te yarım köprü sürücü entegresi ve bu entegrenin filtrelenmesi gösterilmiştir. Tablo 4.6’da 

ise mosfet sürücünün özellikleri gösterilmektedir. 
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 Şekil 4.24 Yarım Mosfet Sürücü Köprü Entegresi 
 

VOFFSET 600V max. 

IO +/- 130 mA / 270 mA 

VOUT 10 - 20V 

ton/off 680 & 150 ns 

Deadtime 520 ns 

 
Tablo 4.6 Mosfet Sürücü Özellikleri 
 
 

                         4.3.1.2.3. Güç Anahtarlama  

 

Motorların çift yönlü hareketinin sağlanabilmesi için H köprüsü kullanılmıştır. Şekil 4.25’te H 

köprüsü gösterilmektedir. Şekildeki Q1 ve Q4 mosfetleri iletime geçtiğinde motor saat yönünde 

dönmektedir, Q2 ve Q3 mosfetleri iletime geçtiğinde ise motor saat yönünün tersine 

dönmektedir. Bu sayede DC motorun çift yönlü dönüşü sağlanmaktadır. D1, D2, D3 ve D4 

diyotları ise devreyi motorun ters elektro motor kuvvetinden korumak amaçlı kullanılmıştır. 

 

      Şekil 4.25 
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Şekil 4.26’da H köprüsünün şematik devresi gösterilmiştir. Bu devrede VS1 ve VS2 motor 

bağlantılarını sağlayacak olan hatlardır. Mosfet seçimi yapılırken VDS geriliminin ve IDS 

akımının kullanılacak olan değerlerden daha yüksek olması gerekmektedir. Gerekli araştırmalar 

yapıldıktan sonra BTS7960B entegresi kullanılacaktır. 

 

Şekil 4.26 

 

Şekil 4.27 Motor Sürücü Şematik Devresi 
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Şekil 4.28 Motor Sürücü Kartı Ön Yüzü 

 

 

Şekil 4.29 Motor Sürücü Kartı Arka Yüzü 
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                    4.3.1.3. Batarya Yönetim Sistemi 

 

Batarya yönetim sistemi, bir veya daha fazla hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj 

anında kontrolünü ve yönetimini yapan sistemdir. Batarya yönetim sistemi batarya paketlerinde 

akım, gerilim, sıcaklık gibi önemli değerlerin ölçümünü yaparak normal değerlerin dışına 

çıkıldığında sisteme müdahale eden ve sistemi koruyan yapılardır. Batarya yönetim sistemi, 

batarya paketi, şarj kontrol ünitesi ve batarya kontrol merkezi olmak üzere 3 kısımdan 

oluşmaktadır 

                         4.3.1.3.1. Batarya Paketi  

 

Robotun batarya yönetim sistemi tasarımı yapılırken 4s, 5p batarya paketi kullanılacaktır. Bu 

batarya paketi 20 adet LG Chem INR18650MJ1 Li-on pillerden oluşmaktadır. Bu pillerin tercih 

edilmesinin sebebi 10 A kadar ani deşarj akımı sağlayabilmesidir. Batarya toplam 14.8V 

gerilimden oluşmaktadır ve en fazla 50 A kadar akım sağlayabilmektedir. Bu değerler robotun 

istediği gücü sağlayabilecektir. Şekil 4.30’da LG Chem INR18650MJ1 Li-ion pilinin görseli 

ve tablo 4.7’de özellikleri verilmiştir. 

 

Şekil 4.30 

Marka LG Chem 

Kimyası Lityum iyon 

Voltaj 3.7 V 

Kapasite 3500 mAh 

Model 18650 

Pil Ölçüsü 18mm x 65mm 

Maksimum Deşarj Akımı 10.000 mA 

Ağırlık 45 gr 

Menşei-Üretildiği Yer Güney Kore 

       

Tablo 4.7 

 



 
 

27 
 

                         4.3.1.3.2. Şarj Kontrol Ünitesi  

 

Batarya yönetim sisteminde pasif dengeleme tekniğine dayalı şarj kontrol ünitesi 

kullanılacaktır. Bu yöntemi seçmemizin nedeni basit ve uygulanması kolay bir yöntem 

olmasıdır. Pasif dengeleme tekniği batarya hücrelerinin her birinin gerilimlerini tespit eder ve 

aralarından en düşük gerilime sahip hücreyi referans alıp diğer batarya hücrelerinin gerilim 

seviyelerini paralel dirençler üzerinden harcayarak referans aldığı gerilim seviyesine düşürür. 

Tasarlanmış olan kartta her bir batarya hücresi için HY2213 entegresi aracılığı ile aşırı gerilime 

neden olan enerji, mosfet kontrollü bir direnç üzerinden ısı enerjisi olarak harcanmaktadır. Bu 

entegre ile N channel D472A mosfetler ve 43 Ohm (Ω)’luk dirençler kullanılacaktır. Ayrıca 

batarya paketinin aşırı şarj ve deşarjdan korunması için SEIKO S8254A entegresi 

kullanılmaktadır. Bu entegre ile 2 adet, şarjı ve deşarjı kontrol eden P channel 4407 mosfet 

kullanılır. S8254a bataryanın maksimum gerilimi ve minimum gerilimini referans alıp aşırı şarj 

veya deşarj durumunda 4407 mosfetlerin açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Şekil 4.31’de şarj 

kontrol ünitesinin şematik kısmı, şekil 4.32 ve şekil 4.33’te ise üretilmiş olan balance kartının 

ön yüzü, arka yüzü verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.31 
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Şekil 4.32 

 

Şekil 4.33 
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                         4.3.1.3.3. Batarya Kontrol Merkezi  

 

Batarya yönetim sisteminde kontrol merkezinin görevi batarya paketlerinin akım, gerilim, 

sıcaklık ve batarya doluluk oranı gibi önemli değerlerinin ölçümünü yaparak bu değerleri dış 

birimlere aktaran ve anormal bir durumda sisteme müdahale eden yapıdır. Batarya kontrol 

merkezi için bir kart kullanılacaktır. Bu kart Atmega 2560 mikrodenetleyicisi içeren Arduino 

Mega’dır. Gerekli veriler bu mikrodenetleyici ile işlenip dış birimlere aktarılacaktır. Şekil 

4.34’te batarya kontrol merkezi için kullanılacak kart verilmiştir. Kontrol merkezi genel olarak 

3 kısımdan oluşur. 

 

 

Şekil 4.34 

 

                         4.3.1.3.4. Akım ve Sıcaklık Kontrolü  

 

Akım ve sıcaklık değerlerini ölçebilmek için sensörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sensörler 

ACS 712 akım sensörü ve LM35 sıcaklık sensörü olacaktır. Akım sensörü bataryaya seri olarak 

bağlanarak kullanılacaktır. Sıcaklık sensörü ise batarya üzerindeki belirlenen farklı noktalara 

yerleştirilecektir. Akım ve sıcaklık değerlerinden anormal bir değer alınması durumunda 

kullanıcı dış arayüzden bilgilendirilecek ve bir mosfet yardımı ile batarya ve sistem arasındaki 

iletim duracaktır. Aşağıda şekil 4.35 ve sekil 4.36’da akım ve sıcaklık sensörleri verilmiştir. 
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Şekil 4.35 

 

Şekil 4.36 

                         4.3.1.3.5. Batarya Doluluk Oranı  

 

Bataryanın doluluk oranını hesaplayabilmek için ilk önce batarya paketinde kullanılan her 

paralel sıranın gerilim değeri hesaplanacaktır. Daha sonra ise diferansiyel opamp yardımıyla bu 

gerilimler 3.3V’a oranlanacaktır. Bu işlemin yapılmasının sebebi Atmega 2560 

mikrodenetleyicisinin analog pinlerinin maksimum 3.3V’a kadar okuyabilmesidir. Atmega 

2560’ın analog biriminden alınan 3.3V(12 bit) verinin 0-100 arası dönüşümü sağlanarak pil 

doluluk oranı yüzdesel olarak hesaplanacaktır. Şekil 4.37’de şematik devresi verilmiştir  
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Şekil 4.37 

                         4.3.1.3.6. Dış Arayüz  

 

Dış arayüz, kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla TFT ekrana belirli bir arayüz ile sıcaklık, akım 

ve pil doluluk oranı gibi verilerin gösterileceği yapıdır. Bu arayüz herkes tarafından kolay 

anlaşılabilmesi için görsel efektler ile sade ve anlaşılır olacaktır. Bu ekran SPI haberleşme 

protokolünü kullanarak batarya kontrol merkezindeki Atmega 2560 mikrodenetleyicisi ile 

haberleşme sağlayacaktır. Şekil 4.38’de TFT ekranın resmi verilmiştir 

 

Şekil 4.38 
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                4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

                    4.3.2.1. Flowchart ve Açıklaması 

Kullanılan algoritmaların hangi amaca göre dizayn edileceği ve hangi durumlarda kullanılacağı 

şekil 4.39’da gösterilen akış şemasında gösterilmiştir. Bu akışa göre öncelikle bir aksiyon 

olarak gerçekleşen uzaktan veri aktarımının ardından genel rotasyon modeli sonrasında ise 

istisna yönetim modeli ile temel olarak 3 parçadan oluşmaktadır. Öncelikler ve yönelimler bu 

akışta gösterildiği gibi tasarlanacaktır. 

 

Şekil 4.39 Akış Şeması 
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                     4.3.2.2. Karekod ile Lokasyon Tespiti Algortiması  

Konuma tespiti yapılırken kullanılan temel etmen karekod üzerinde okunan veri ile 

sağlanmaktadır. Simülasyon üzerinde karekodlar üzerinden alınan verinin şekli mm cinsinden 

49 olmakla beraber “karekodun adı X:xmm Y:ymm” şeklindedir. Bu veri kullanılarak aracın 

hangi lokasyonda olduğunu tespit etmek için bu algoritma kullanılmaktadır. Şekil 4.40’ta 

tespit edilmiş karekodlar gösterilmektedir.  

 

Şekil 4.40 Tespit Edilmiş Karekodlar 

                    4.3.2.3. Rotasyon Belirleme Algoritması 

Araç üzerinden elde edilen odometrik verilerden faydalanarak aracın quaternion türünde alınan 

veriler euler formuna dönüştürülerek roll, pitch yaw değerleri elde edilmektedir. Bu değerlerden 

yaw değeri aracın açısal z değerini temsil etmektedir. Bu değerden faydalanarak aracın 

başlangıç açısına göre son açısını exponantial average filtresi ile birlikte dinamik olarak 

okuduğu hedef koordinat verisine yaklaşım sağlayacaktır. Yeteri kadar yaklaşım sağlandıktan 

sonra algoritma son bulacak flowchart’ta belirtilen yönergeye göre süreç devem edecektir. 

 

                    4.3.2.4. Şerit Takibi Algoritması 

Şerit takibi: Mantıksal olarak maskelenen araçtan alınmış görüntü üzerinde threshold yöntemi 

ile filtrelenerek elde edilen görüntü, görüntünün merkez noktasının araç olan sapma açısı 

kullanılarak araca z ekseninde dinamik bir hareketlenme sağlamaktadır. Bu sapma kameranın 

filtreden elde edilen görüntü üzerindeki merkez vektörünü ortalayarak devam etmektedir. 

Kamera ile elde edilen veriler haricinde gömülü olarak çalışacak olan renk sensörleri ile 

doğruluk artırılacaktır. 
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                    4.3.2.5. Yük Alma-Bırakma Algoritması 

Karekod ile lokasyon tespiti algoritmasında elde edilen mm cinsinden lokasyon verisinden 

faydalanılarak karekodun isim bilgisi yük alma-bırakma noktasının tespitini sağlamaktadır. 

Algılamanın ardından thread üzerinde zaman sayaca başlayacaktır. Bu zaman içerisinde yük 

alma bırakma işleminin operatör tarafında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Thread 

üzerindeki sayaç bittikten sonra rotasyon belirleme algoritması çalışacak ve süreç devam 

edecektir. Yakınsama çözümü: Yük alma-bırakma noktalarına en yakın karekodlar 

algılandığından aracın yük alma-bırakma noktasına yaklaştığı verisi gelir ve konum tespiti 

algoritması ile nokta tespiti algoritması da çalıştırılır. Çünkü karekod verilerinin 

karşılaştırılmasında yük alma-bırakma noktalar tespit edildiğinde yanlış lokasyon verisi 

dönebilmektedir. Bu nedenle lokasyon aralığı verisi durdurulmakta ve bu noktadan sonra tespit 

edilen ilk karekod yük alma bırakma noktasını işaret etmektedir. Görev tamamlandıktan sonra 

rotasyonun ardından tespit ettiği yeni karekodlara göre Lokasyon verisi tekrar robota 

gönderilmektedir. 

                     4.3.2.6. Engelden Kaçınma Algoritması 

Engelden kaçınma algoritmasını çalıştırmak için öncelikle cismin tanımlanması gerekmektedir. 

Tanımlanan cismin süregelen bir cisim mi? Yoksa rota üzerinde bulunan bir engel mi? Olduğu 

sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Bu nedenle engeli tanımlamak amacıyla normalde veri 

analizi yöntemlerinde kullanılan bir metot olan outlier detection kullanılmaktadır. Bu metot ile 

LIDAR üzerinden gelen verilerin menzil içerisinde aykırı değerlerin tespit edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu aykırı değerlerin varlığı menzil içerisinde bir engelin varlığını temsil 

etmektedir. Bu durumda bekleme ardından engelin etrafından dolaşma işlemi 

gerçekleşmektedir. Önceden belirlenen cismin yarıçap değerine göre bir açılanma 

gerçekleştirilerek güvenli sürüş ile rotasyon algoritmalarının kullanımı ile engel aşılmaktadır. 

 

                    4.3.2.7. Güvenli Sürüş Algoritması 

Araç üzerinde iki farklı algoritma test edilecektir. Test aşamasında elde edilecek verim 

doğrultusunda bir tercih yapılacaktır. Bu algoritmalar sırasıyla; 

Güvenli sürüş algoritmasının amacı aracı her türlü cisimden veya çarpmadan korumaktır. Bu 

algoritma 2 temel işlevden meydana gelmektedir: Cisimlere çarpmadan hareket etme, çarpma 

olasılığı yüksek olma durumunda durma. Bu işlevlerden ilki olan engellere çarpmadan hareket 

için araç üzerinde bulunan LIDAR verilerinin mantıksal bölgelere ayrılarak gerekli refleksi 

göstermesi konusunda yönlendirilmesi ile sağlanmaktadır. Bu yönelimi sağlamak için aracın 

cisme olan uzaklığı tekerin açısı ile ters orantılı hareket ettirilerek sağlanmaktadır. Bu harekette 

yön verme kısmında mantıksal parçaların hangisi daha müsaitse o yönerge katsayısınca hareket 

sağlanacaktır. Durma işlemi ise aracın doğrultusunda maksimum açı değeri ve maksimum 

savrulma katsayısı dâhilinde dönememesi durumunda durma eşik değerini geçmesi ile 

durmasını sağlamaktır. 

Bu algoritmanın test aşamasından sonra yeterli performansı gösterememesi durumunda daha 

kesin ama süreç yönetiminde daha az yardımcı olacak bir yöntem olarak bu algoritma 

kullanılacaktır: LIDAR’dan gelen veriler mantıksal parçalara bölünerek robot için gerekli 

cisimlere olan uzaklık verisi sağlanmaktadır. Robotun soldan ve sağdan öne doğru olan 

bölümündeki uzunluk verilerini incelenmektedir. Bu verilerden herhangi biri 1 metrenin altına 

düştüğünde robot otonom olarak durmaktadır. Durduktan sonra önden sola doğru ve sağa doğru 
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verileri karşılaştırıp uzunluk mesafesinin daha fazla olduğu yöne doğru dönmeye 

başlamaktadır. Robot ön tarafındaki uzunluk mesafesine göre yolda engel olup olmadığını 

algılamakta ve uzunluk mesafesi 1 metre den büyükse ileri yönde hareketine başlamaktadır. 

 

                    4.3.2.8. Haritalandırma Algoritması 

Hector Slam algoritması tahmini robot konum verisi ile haritalandırmada kullanılmaktadır. 

HectorSlam ile daha önce bilinmeyen bir alanın haritası çıkarılabilmektedir. Haritalandırmak 

için Lidar’dan gelen LaserScan uzaklık verisi yeterli olmasından dolayı öncelikli tercih 

olmuştur. Hector Slam metodu ışınların bitiş noktalarının hizalanmasının optimize edilmesi 

üzerinedir. Bilgisayar görüşündeki işten esinlenen Gauss-Newton yaklaşımı temel fikirdir. Bu 

yaklaşım ile ışınların bitiş noktaları arasında veri ilişkisi aramaya veya kapsamlı pozisyon 

aramasına ihtiyaç kalmamıştır. Bu metotta sadece z bitiş noktasındaki filtreleme tabanlı 

koordinat kullanılmıştır. 

               4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

ROS(Robot Operating System) robot kontrol etmeyi sağlayan bir framework yazılımıdır. İnsan 

ile robot arasındaki iletişimi sağlayan açık kaynak kodlu bir arayüz yazılımı olarak da 

tanımlanabilir. ROS, dış dünyadan sensörler aracılığıyla aldığı verileri işleyip tekrar robota 

komut olarak göndermeyi sağlar. İletişim subscriber(abone)-publisher(yayıncı) mantığıyla 

sağlanmaktadır. Bu mantık aşağıda şekil 4.41’da açıklanmıştır. Bilgisayar ile root arasındaki 

bu iletişim topicler ve mesajlar sayesinde sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 4.41 

ROS gibi benzer platformlar olmasına rağmen neden ROS’un tercih edilmesine göz atılırsa: 

Bunlardan bazıları Orocos, Carmen, Microsoft Robotic Studio, YARP gibi arayüzlerdir. 

 ROS açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Açık kaynak kodlu olması sınırlı bir çerçevede 

kalmayıp community(topluluk) aracılığıyla birçok kişi ile iletişime geçilebilinir. Bu 

toplulukta aynı zamandan sunduğu araçlar ile çalışmalar geliştirebilir ve yönet ilebilir. 

 Programlama dillerinden bağımsızdır. Java, C++, Python, Lisp gibi birçok dili 

desteklemektedir. Aynı zamanda platformdan da bağımsızdır. İhtiyaca ya da ekip 

çalışmasına uygun olarak bir ROS düğümü Java ile programlanmışken diğeri C++ başka 

bir diğeri Python ile programlanmış olabilir. Derlenme ve çalışma sırasında entegre 
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olarak çalışması ekip çalışması, uzaktan çalışma ya da performans optimizasyonu 

bakımından büyük avantaj sağlamaktadır. 

 ROS’u diğer yazılımlardan farklı kılan bir özellik de hata ayıklama mekanizmasıdır. 

Her işlemde farklı bir topic(konu) yayınladığı için hata yönetimini kolaylaştırmaktadır. 

 Modüler bir yapıda olması diğer platformlardan bu kadar önde olmasını sağlamaktadır. 

Başka robot control yazılımlarında bir sorun ana düğümün de durmasına neden olurken 

burada kullanılan düğüm yapısı bunun önüne geçmektedir. 

 Robotta kullanılan mini bilgisayarın içine kurulacak olan işletim sistemine ROS’un 

entegresi sayesinde simülasyonda yazılmış kodların robota doğrudan entegre edilmesi 

çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.   

 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü ROS muadillerin önüne çıkmaktadır ve 

kullanılmasını avantajlı hale getirmektedir. 

ROS’da yazılacak kodların dili python olarak kararlaştırılmıştır. Python, nesne yönelimli, 

yorumlamalı, birimsel(modüler), ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir.  

Girintilere dayalı basit söz dizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da 

ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil 

olma özelliği kazandırır. Modüler yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini 

destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir (Unix, Linux, Mac, Windows, Amiga, 

Symbian). Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, 

web programlama, uygulama ve veri tabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım 

geliştirilebilir. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi 

gerektiği durumlarda da C ya da C++ gibi dillere tercih edilir. Yukarıda yazılan nedenler 

dolayısıyla python dili seçilmiştir. Gmapping, lazer verilerini kullanan verimli bir Rao-

Blackwellized parçacık filtreleme yöntemi kullanan haritalama çeşididir.[3] Gmapping çeşitli 

istatiksel filtrelerle de desteklenmektedir. Bunların başında Kalman Filtresi gelmektedir. Kalman 

filtresi durum uzayı modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki bilgileriyle 

birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen filtredir.[5] Bu 

algoritmanın kullanılabilmesi için Ros Gmapping paketi kullanılacaktır. 

 

          4.4. Dış Arayüzler 

Aracın kontrolünde kullanılacak olan temel gereksinimler: iletişim sürekli olması, görev sırası 

ve dizini, araçtan gelen parametrelerin gösterilmesi, haritalama ile elde edilen dosya üzerinden 

lokasyonun görselleştirilmesi, rampa parametreleri, aracın gerçekleştirdiği işlevin belirtilmesi 

olarak belirli başlıklara ayrılabilir. 

Bu gereksinimleri karşılamak ve yaygın işletim sistemlerinin tümünde stabil bir şekilde 

çalışabilmesi için tarayıcı tabanlı bir arayüz yapmaya karar verilmiştir. 

Arayüzün ana öğesi görev dizini oluşturmaktadır. Oluşturulan dizin local storage’a eklenir ve 

bir dictionary dizisi olarak depo edilir. Elde edilen bu dizin gönder event’i geldiğinde string’e 

dönüştürülerek araca wireless üzerinden gönderilir. Bu aktarımın sürekliliğini sağlamak için 

roslib.js aracı kullanılmaktadır. 

Bu veri datarequest olarak ROS sitemine ulaşır. ROS master üzerindeki xml paylaşımını ağ 

üzerine çıkarmak için ise rosbridge websocket paketi kullanılmaktadır. Rosbridge websocket, 

ROS master üzerindeki XML-RPC tabanlı aktarımların hepsini browserlar üzerinde 
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kullanılmak amacıyla JSON API şekline dönüştürür ardından TCP/IP protokolü ile aktarımı 

sağlar bu ağ sabit bir şekilde 9090 portu üzerinde çalışır.  

Roslib.js aracı ise gönderilecek bu API’ın sürekliliğini sağlamak adına socket.io kütüphanesini 

kullanarak gerçek zamanlı veri iletişimini aktarmayı sağlar bu hız minimum 720hz’dir fakat ros 

üzerindeki xml verilerinin aktarımı tercihen 10hz ile 30hz arası tutulur bu darboğaz nedeniyle 

veriler, ağ üzerindeki ping dışında, neredeyse gecikmesiz olarak ulaştırılmaktadır. Araca veri 

gönderme kısmının ardında veri alma işlemleri de aynı hiyerarşiyi izlemektedir. Haritalandırma 

işlemi sırasında olmasa da haritalandırılmış bir ortamda hazır olan png dosyasının üzerinde 

personelin aracın konumunu görebilmesi için ros2djs aracı kullanılmaktadır. 

Temsili olarak veri aktarım hiyerarşisi şekil 4.42 ’de verilmiştir. Yarışma alana götüreceğimiz 

model görevi görecek herhangi bir cihaz ile (telefon hotspot, modem, araç bilgisayarının local 

ağı) iletişim sağlanacaktır. Testler gerçekleştirildikten sonra ağ menzili hakkında yeni 

gereksinimler ortaya çıkması halinde menzil artırıcı yöntemler kullanılacaktır. Herhangi bir 

tünelleme veya expose işlemi düşünülmemektedir.  

 

Şekil 4.42 Ros Websocket ve Roslib.js çalışma hiyerarşisi 

 

Aracın kontrolünde kullanılacak olan temel gereksinimler: iletişim sürekli olması, görev sırası 

ve dizini, araçtan gelen parametrelerin gösterilmesi, haritalama ile elde edilen dosya üzerinden 

lokasyonun görselleştirilmesi, rampa parametreleri, aracın gerçekleştirdiği işlevin belirtilmesi 

olarak belirli başlıklara ayrılabilir. 

Bu gereksinimleri karşılamak ve yaygın işletim sistemlerinin tümünde stabil ve 

kullanılabilirliği yüksek bir şekilde çalışabilmesi için tarayıcı tabanlı bir arayüz yapmaya karar 

verilmiştir. Aynı nedenlere binaen herhangi bir kurulum gerektiren modülün veya 

framework’ün dahli mevcut değildir. Tarayıcı kullanılacağı için tasarım ve programlama dili 

olarak html css javascript kullanılmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak için roslib.js aracını 

kullanılmaktadır. Bu araç socket.io ile geliştirilmiş, ros için gerçek zamanlı iletişimi sağlayan 

sunucu istemci mimarisini yönetilebilmesi olanak sağlayan bir araçtır. 
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Şekil 4.43 

 Görev dizini 

Görev dizini oluşturulurken belirli temel görev gereksinimleri belirtilmiş ve yönlendirmeler 

yapılmıştır. 3 farklı görev 4 farklı hedef nokta belirlenebilmektedir. Bu işlemler mantıksal 

olarak yapılmak zorundadır. Görev hiyerarşisi gereği mantıksal hataları ve çakışmaları 

engelleyecek şekilde görev dizinin oluşturacak olan bir arayüz tasarlanmıştır. Eğer aracın 

üzerinde yük varsa yük alma, yük yoksa yük bırakma veya hedef köşe göstermeksizin görev 

dizinine ekleme, bulunduğu köşeye yönlendirme yapılamamaktadır.  

 

          Şekil 4.44 Görev dizini alma bölümü              Şekil 4.45 mantıksal hatalar ve uyarılar 

Şekil 4.44’te gösterildiği gibi görev bilgisi ilk önce local storage’a sonra arayüze eklenmektedir. 

Local storage’a eklenen veri dictionary tipinde olup bu tip ros mesajları üzerinde 

çalışmamaktadır bu nedenle alınan bu veri aktarılırken string veriye çevrilecek ve servis verisi 
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olarak gönderilecektir. Bu işlemler rotayı gönder butonuna basıldıktan sonra gerçekleşecektir. 

Ardından ekrandaki bu panel kilitlenecektir. Elde edilen veri ROS üzerinde işlenerek JSON 

dosyası haline çevrilerek kullanılacaktır 

 

     Şekil 4.46 Rotanın gönderilmesi                             Şekil 4.47 Gönderilen dizinin  

 Araçtan gelen parametreler 

Araç üzerinden operatörün takip etmesi gereken kritik bilgiler: bağlantı durumu, hız, açı, son 

konum, hedef konum, işlev ve işlev sırası, görev dizinin gerçekleşme-gerçekleşmeme durumu 

olarak sıralanabilir. Araçtan verilerin gelen veriler süreklilik sağlayacağı ve anlık yenileneceği 

için bu bilgileri içinde bulunduran data isimli bir mesaj türü oluşturulmuştur. Bu paket ile 

veriler topic üzerinden publish edilerek ve web arayüzü üzerinden subscribe olunarak elde 

edilmiştir. Test aşamasında gerekli görülmesi durumunda kamera gibi yüksek boyutlu veriler 

aynı metot ile sıkıştırılmış formatta aktarılıp arayüze eklenecektir. 

 

Şekil 4.48 Operatör izleme kısmı, bilgilendirmeler ve araçtan veri alma 
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 Harita 

Operatör aracı harita üzerinde görsel olarak da izleyebilmektedir. Bunu gerçekleştirmek 

için ros2djs aracını kullanılmıştır. Bu araç ile oluşturulmuş png harita üzerinde pose araç 

üzerinden gelen pose verisine göre görselleştirme yapılmaktadır. Araç harita üzerinde bir 

marker ile işaretlenmiş şekilde hareket etmektedir. 

 

Şekil 4.49 Operatörün aracın konumu harita üzerinde izlemesi 

     5. GÜVENLİK 

 

Batarya yönetim sistemi bataryada aşırı şarj, aşırı deşarj, yüksek sıcaklık ve fazla akım çekme 

gibi önemli değerlerin kontrollerini yapan sistemdir. Bu değerlerde anormal bir veri elde 

edildiğinde sistemi durduran ve dış birimlere bildiren bir kart tasarlanmıştır. Güdümlü robotun 

üzerinde manuel olarak müdahale edebileceğimiz 1 adet acil stop butonu bulunmaktadır. Bu 

buton robotun ana elektrik hattına seri olarak bağlı olup tüm sistemi durdurabilecektir. Şekil 

5.1’de acil stop butonu, şekil 5.2’de acil stop butonun konumu gösterilmektedir.  

 

          

 Şekil 5.1 Acil Stop Butonu             Şekil 5.2 Acil Stop Butonu Konumu                        

 

Güdümlü robotun yüksek akım çekmesinden kaynaklı acil stop butonuna basılamayan 

durumlarda pillerin ve diğer elektronik kartların zarar görmemesi açısından batarya yönetim 

sisteminden sonra 30A’lik bir sigorta kullanılmıştır. Bu elektronik eleman sigorta yuvası 
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üzerinden takılıp sökülmektedir. Herhangi bir sorunda sigorta kolay bir şekilde yenisi ile 

değiştirilebilmektedir. Şekil 5.3’te sigorta, şekil 5.4’de sigorta yuvası verilmiştir. 

 

                  
                      Şekil 5.3 Sigorta                                            Şekil 5.4 Sigorta Yuvası 

 

Gerilimin ve akımın yüksek oranda olduğu yerlerde kullanıcının tehlikeden haberdar olması 

için gerekli tehlike işaretleri eklenmesi planlanmaktadır. PCB kartların lehimlemesi yapılırken 

elektronik devre elemanlarının doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak amacıyla elektronik 

devre elemanlarının isimleri ve değerleri üst ya da alt katmanlarda yazılmıştır. Aşağıdaki 5.5, 

5.6 ve 5.7 şekillerinde uyarı işaretleri gösterilmektedir. 

 

 

 

              
               Şekil 5.5         Şekil 5.6 

 

 
Şekil 5.7 

 

 

Güdümlü robotta kullanılan PCB kartlar için kutu tasarımı yapılmış olup izolasyonu 

sağlanmıştır. Bu sayede herhangi bir kısa devre ile karşılaşılması mümkün değildir. Araç 

üzerindeki izolasyonu sağlayan alan, hava akımına müsait şekilde kartların ısıl işlemlerini stabil 
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tutacak şekilde tasarlanmıştır. Benzer izolasyon pil paketleri için de sağlanmıştır. Mekanik 

olarak elektronik kartların yerleşimi motorlar ve pil sisteminden uzakta izole edilmiş ayrıca ısı 

dengesi gözetilmiştir. Robot üzerinde robotun çevresindeki canlıların fark edebilmesi için 

sanayi tipi tepe lambası takılması planlanmaktadır. Aşağıdaki şekil 5.8 ‘de tepe lambası 

gösterilmiştir. Araç odometrik verilerin en iyi sağlanabilmesi ve sapmaların azaltılması 

amacıyla merkez vektör üzerinde tork oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede 

algoritmaların güvenli bir şekilde çalışmasına olanak sağlanmıştır.  

. 

Şekil 5.8 

Araç görevlendirmesi yapılırken herhangi bir mantıksal algoritma hatasını engellemek 

amacıyla görev dizini oluşturulurken aracın durumu göz önüne alınır ve mantıksal görev 

hatalarının önüne geçerek güvenli sürüş sağlanacaktır. Araç tüm hareketi boyunca Güvenli 

sürüş algoritmasını aktif şekilde tutacaktır. Aracın bağlantısının kopması halinde Hız kontrolü, 

aracın hangi işlevi yerine getirdiğine bağlı olarak dinamik olarak belirlenmektedir. Robotun 

geliştirme sırasındaki her aşamasında dokümantasyon ve belirtme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Kullandığımız metodoloji gereği ürün kalite güvencesi ve güvenilirliği artmıştır. 

     6. TEST 

 

Yarışma alanını ve senaryoları test edebilmek için birden çok simülasyon ortamı ve robot 

araştırılmıştır. Araştırma sonucu kaynak bakımından zengin, kullanılacak olan robota teknik 

açıdan benzer olan turtlebot3 waffle modeli tercih edilmiştir. Bu robotun testleri için (gerçek 

dünya ya yakın) gazebo simülasyon ortamı tercih edilmiştir. Yarışma alanına benzer bir harita 

çıkarılmış ve robotun testlerine başlanılmıştır. Uygulanan testler başlıca; Şerit takibi, lokasyon 

tespiti, engel tespiti, haritalandırma ve güvenli sürüştür. 

Şerit takibi: Robot şeritlerin her noktasında testlere tabi tutulmuştur. Şerit takibi dinamik 

filtreler sayesinde başarılı olmuş, robotun istenilmeyen bir şerite girme riski son derece düşüğe 

indirgenmiştir. Şeritten çıkma sonucunda da yön tespiti ve konum tespiti algoritmaları sayesin 

de robotun şerite tekrardan girilmesi sağlanmıştır. 

 Lokasyon tespiti: Konum tespiti için karekodlar kullanılmaktadır. Robot haritanın her 

noktasında ve her açısında test edilmiştir. Algoritma sonucu robotun hatalı konum verisi 

döndürdüğü durumlar tespit edilmiştir. Bu noktada yakınsama çözümü başarıyla uygulanmıştır.  

Engel tespiti: Engel tespitinde LIDAR’dan alınan veriler kullanılmaktadır. İlk testler sonucunda 

robotun rampayı da engel olarak algılama ihtimali ortaya çıkmış ve LİDAR verilerini istatiksel 
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olarak filtrelenmesine karar verilmiştir. Böylece robotun hatalı karar vermesinin önüne 

geçilmiştir.  

Haritalandırma: Gmapping ve HectorSlam haritalandırma metotları test edilmiştir. Simulasyon 

ortamında Gmapping en doğru haritayı çıkartmış olsa da gerçek dünyadaki odometri 

verisindeki sapmalar da hesaba katılarak hector slam metodunda karar kılınmıştır. Hector Slam 

için en uygun matematiksel filtreler için testler yapılmış ve makaleler incelenmiştir. Bazı 

değerler sonucunda haritada ciddi hatalar ortaya çıkmış ve yanlış haritalar oluşturulmuştur. 

Optimize değerler sonucunda doğruluk payı artmış ve haritalandırma iyileştirilmiştir. 

Güvenli sürüş: Güvenli sürüş algoritması için LIDAR’dan alınan veriler kullanılmaktadır. 

Testler sonucu robotun engellere ve nesnelere belirli açılardan gelmesi durumunda engeli tespit 

edememiş ve çarpmıştır. Robotun çeşitli açılardan gelme durumları test edilmiş ve LIDAR 

verileri buna göre filtrelenip optimize hale getirilmiştir. Bu sayede robot hiçbir engele 1 metre 

yaklaşmadan güvenli sürüşünü en doğru şekilde yapmaktadır. 

Elektronik kartların çizimleri yapılırken MATLAB, Proteus gibi bazı simülasyon ortamları 

kullanılmıştır. Elektronik devreler henüz üretilmeden yani tasarım aşamasındayken bu 

simülasyon ortamları gerçek dünyada karşımıza çıkabilecek hataları daha önceden görmemizi 

sağlar. Bu hataları tasarım aşamasında düzeltmek maddiyat ve zaman kayıplarını oldukça 

azaltır.  

Yapılan baskı devre tasarımlarının Proteus ortamında simülasyonları yapılmıştır. Motor sürücü 

devresi için yapılan simülasyon şekil 6.1’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.1 Motor Sürücü Simülasyon Testi 
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Elektronik devrelerin ısınması büyük bir oranda performans kaybına yol açar. Bundan dolayı 

baskı devre kartlarının pasif veya aktif soğutmaya ihtiyaçları olabilir. Bu ihtiyacı görebilmek 

için ısıl analiz ile baskı devre kartlarını daha önceden analiz etmemiz gerekmektedir. Bu sayede 

üretim öncesi ortalama sıcaklık dağılımını görebiliriz. Şekil 6.2’te motor sürücü kartının örnek 

bir sıcaklık dağılımı gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.2 Motor Sürücü Kartı Sıcaklık Dağılımı 

Baskı devre kartların simülasyonları yapıldıktan sonra gerçek dünya da testlerini yapmamız 

gerekir. Breadboard üzerinde kurulan devrenin multimetre, osiloskop gibi ölçü aletleri 

kullanılarak gerekli ölçümler yapılır. Yapılan ölçümler ile simülasyon ortamındaki sonuçlar 

analiz edilir. Sonuçların birbiriyle yaklaşık değerler olmasının ardından baskı devre üretimine 

geçilir. Devre elemanlarının dizgisi yapılıp lehimlenir. Ardından ölçü aletiyle kısa devre testi 

yapılır ve baskı devre kartı kullanıma hazır olmak üzere robota montajlanır.  

     7. TECRÜBE 

 

Takım olarak en büyük tecrübemiz 2021 yılı Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmasına katılım 

sağlamaktır. Şekil 7.1’de katılım sağladığımız aracımızın resmi bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 7.1 
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Aracın tasarım üretim ve planlama kısımlarında oluşan pek çok kaza ve sistem sıkıntıları 

olmuştur. Bunlar başlıca konfigürasyon ve planlama üzerindir. Konfigürasyon bakımından 

oluşan sıkıntılar ARM mimarili işlemcilerde oluşan MUTEX problemleri ve sistem 

bilgisayarının giriş çıkış işlemlerinde meydana gelmiştir. Bu sorunlar spesifik alan bazlı 

sorunlar olup DMA-cache kullanımı ve çeşitli semforlar kullanılarak çözülmüştür. Şerit 

üzerinde meydana gelen gürültü ve gerçek hayat zorluklarını aşmak için renk sensörü destekli 

bir sisteme geçilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Planlama bakımından bu sorunlar öngörülebilir 

problemler olup takvimde yer vermemek takım için uzun vadede bir hata oluşturmuştur. 

Ön tasarımda tasarımı yapılmış olan motor sürücü kartı 2 motor içinde kontrolü 

sağlanmaktaydı. Kart boyutlarından kaynaklı üretim maliyetinin artması sebebiyle yeni bir PCB 

kart tasarlanmasına karar verilmiştir. Tasarlanan motor sürücünün her bir motor için bir motor 

sürücü kullanılması planlanmıştır. Bu sebepten dolayı motor sürücü kartının boyutları büyük 

oranda düşürülmüştür. Bu da maliyeti büyük oranda azaltmıştır. Motor sürücü kartının yüksek 

akımlar çekmesinden dolayı yol kalınlığının yüksek olması gerekmektedir. Bu da kart boyunu 

artıracaktı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sorunu en iyi şekilde çözmek için yüksek akım 

geçirecek yollar üzerine yeşil maske eklenmemiştir. Şekil 7.2’de açık bir şekilde 

gözükmektedir. Bu yolların kalay, lehim kaplama gibi kaplama yöntemleriyle kaplanması 

gerekmektedir. Hava akışının sağlanması için üzerine via delikleri eklenmiştir.  

 

 

 

Şekil 7.2 

 

 

Web araçları ile dinamik bir şekilde ROS entegrasyonunun nasıl gerçekleştirileceği, olası 

hatalar ve protokollerin gereklilikleri öğrenilmiştir. Bu web araçlarının yönlendirilmesi, 

tünelleme ve expose gibi kavramlar üzerinde detaylı araştırmalar ve denemeler tecrübe 

edilmiştir.  
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ROS ortamında yaygın kullanılan belirli paketlerin kullanımında alternatifler oluşturulmuş bu 

alternatifler ve akademik çalışmalar üzerinden bilgiler edinilmiştir. Bu bilgiler kapsamında path 

planning yapmadan anlık hız-ivme-rotasyon konum kontrolü üzerine çalışmalar tecrübe 

edilmiştir. 

 

     8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

          8.1. Zaman Planlanması 

 

Şekil 8.1 Zaman Planlaması 
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          8.2. Bütçe Planlanması 

 

Şekil 8.2 Bütçe Planlaması 
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          8.3. Risk Planlanması 

 

Şekil 8.3 Risk Planlaması 

     9. ÖZGÜNLÜK 

 

Aracın kontrol merkezi algoritmaları, motor sürücü kartı, batarya yönetim sistemi, ana kontrol 

kartı, şase, süspansiyon sistemi, dişli çark sistemi, kaldırma sistemi aksamlarının özgün olarak 

tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir. Robotun parkur alanında 



 
 

49 
 

kullanacağı algoritmalar ve yazılımlar tamamen ekip üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Şekil 

9.1’de takım üyeleri tarafından tasarlanan özgün yardımcı kontrol kartı gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 9.1 Güdümlü Robotun Yardımcı Kontrol Kartı PCB Board Kısmı 

 

Aşağıdaki Şekil 9.2’de ekip üyeleri tarafından özgünce yapılan motor sürücü kartı tasarımı 

görülmektedir. 

 

Şekil 9.2 Motor Sürücü Kartı Tasarımı 
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     10. YERLİLİK 

 

Dijital dönüşüm, dijitalleşen endüstri, 4.sanayi devrimi gibi birbirine benzer farklı kelimelerle 

de ifade edilen endüstri 4.0 ülkemiz ekonomisinin tüm sektörlerini ve her ölçekten firmayı 

etkileyecek bir akış ve devrim geliştirmektedir. Bu gelişim sayesinde yerlilik ve millilik 

kavramları tekrar göz önüne çıkmış ve gelişmiştir. Türkiye’de endüstriyel sanayi teknolojisi 

yerli ve milli olmak için büyük bir hızda ilerlemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda 

endüstriyel sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayan AGV robotların azlığı tespit edilmiştir. 

Güdümlü robot için tasarlanan bütün kartlar, yazlımlar ve mekanik aksamlar tamamen yerlilik 

ilkesine uygun olup takımımız adına tasarlanmıştır. Bu tasarımlar devletimiz sınırları içerisinde 

üretime geçirilecek ve kullanılacaktır. Yapılacak proje tamamen yerlilik ve millilik ilkesine 

dayanmaktadır. Bu çalışma başarı ile tamamlandığı takdirde sanayide insan gücünden robot 

gücüne geçiş aşamasına katkı sağlayacaktır. Yapılan proje endüstriyel sanayide yük 

taşımacılığına büyük ölçüde kolaylık sağladığından dolayı insanların bu robota olan ilgileri 

artacak ve bu robotu tercih edeceklerdir. Bu sayede satılan her robot milli ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. Bu konuda hem dışarıya olan bağımlılık azalacak hem de kendi endüstriyel 

sanayimizde milli AGV robotları kullanılacaktır. İlerleyen süreçlerde robotun AR-GE 

çalışmalarını gerçekleştirilecek ve zamanla geliştirilecektir. Eğer seri üretime geçilirse bu 

ürünün geliştirilmesi için açılacak olan fabrikada iş gücüne olan ihtiyaç artacak ve yeni 

elemanlar işe alınarak istihdam sağlanabilecektir. 
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